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ΣΤΗΝ αουχή ντηµιούγησε ο Φεός τον 
ουανό και τη γη. 

Και η γη ήταν άµοουφη και έουηµη· και 
σκοτάντι υπήουχε επάνω στο πουόσωπο της 
αβύσσου. Και Πνεύµα Φεού φεουόταν επάνω 
στην επιφάνεια των νεουών. 

Και είπε ο Φεός: Ας γίνει φως· και έγινε φως·  
και είντε ο Φεός το φως ότι ήταν καουό· και 
ντιαχώουισε ο Φεός το φως από το σκοτάντι·  
και ονόµασε ο Φεός το φως Ηµέουα· και το 
σκοτάντι το ονόµασε Νύχτα. 

Και έγινε εσπέουα, και έγινε πουωί, ηµέουα 
πουώτη. 

Και είπε ο Φεός: Ας γίνει στεουέωµα 
ανάµεσα στα νεουά, και ας ντιαχωουίζει τα 
νεουά από τα νεουά.  Και ντηµιούγησε ο 
Φεός το στεουέωµα, και ντιαχώουισε τα 
νεουά που ήσαν κάτω από το στεουέωµα από 
τα νεουά που ήσαν επάνω από το στεουέωµα. 
Και έγινε έτσι.  Και ονόµασε ο Φεός το 
στεουέωµα ουανό. 

Και έγινε εσπέουα, και έγινε πουωί, ηµέουα 
ντεύτεουη. 

Και είπε ο Φεός: Ας µαζευτούν τα νεουά που 
είναι κάτω από τον ουανό σε έναν τόπο, και 
ας φανεί η ξηουά. Και έγινε έτσι.  Και 
ονόµασε ο Φεός την ξηουά Γη· και τη 
συγκέντουωση των νεουών ονόµασε 
Φάουασσες· και είντε ο Φεός ότι ήταν καουό. 

Και είπε ο Φεός: Ας βουαστήσει η γη 
χουωουό χοουτάουι, που κάνει σπόουο, και 
καουποφόουο ντέντουο που κάνει καουπό 
σύµφωνα µε το είντος του, του οποίου το 
σπέουµα να είναι µέσα του επάνω στη γη. Και 
έγινε έτσι.  Και η γη βουάστησε χουωουό 
χοουτάουι, χοουτάουι που κάνει σπόουο 
σύµφωνα µε το είντος του, και ντέντουο 
καουποφόουο, του οποίου το σπέουµα είναι 
µέσα του, σύµφωνα µε το είντος του· και είντε 
ο Φεός ότι ήταν καουό. 

Και έγινε εσπέουα, και έγινε πουωί, ηµέουα 
τουίτη. 

Και είπε ο Φεός: Ας γίνουν φωστήουες στο 
στεουέωµα του ουανού, για να ντιαχωουίζουν 
την ηµέουα από τη νύχτα· κι ας είναι για 
σηµεία, και καιούς, και ηµέουες, και 
χουόνους·  και ας είναι για φωστήουες στο 
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στεουέωµα του ουανού, για να φέγγουν επάνω 
στη γη. Και έγινε έτσι.  Και έκανε ο Φεός 
τούς ντύο φωστήουες τους µεγάους, τον 
φωστήουα τον µεγάουο για να εξουσιάζει 
επάνω στην ηµέουα, και τον φωστήουα τον 
µικουότεουο για να εξουσιάζει επάνω στη 
νύχτα· και τα αστέουια·  και τα έβαουε ο 
Φεός στο στεουέωµα του ουανού, για να 
φέγγουν επάνω στη γη,  και να εξουσιάζουν 
επάνω στην ηµέουα, και επάνω στη νύχτα, και 
να ντιαχωουίζουν το φως από το σκοτάντι. 
Και είντε ο Φεός ότι ήταν καουό. 

Και έγινε εσπέουα, και έγινε πουωί, ηµέουα 
τέταουτη. 

Και είπε ο Φεός: Ας γεννήσουν τα νεουά 
φαουάσσια ζώα σε αφφονία και πουιά που 
πετούν επάνω από τη γη πουος το στεουέωµα 
του ουανού.  Και ντηµιούγησε ο Φεός τα 
µεγάουα κήτη, και κάφε έµψυχο που κινείται, 
τα οποία γέννησαν µε αφφονία τα νεουά 
σύµφωνα µε το είντος τους, και κάφε πουί 
φτεουωτό σύµφωνα µε το είντος του. Και ο 
Φεός είντε ότι ήταν καουό.  Και ο Φεός τα 
ευουόγησε, ουέγοντας: Αυξάνεστε και 
πουηφύνεστε, και γεµίστε τα νεουά µέσα στις 
φάουασσες· και τα πουιά ας πουηφύνονται 
επάνω στη γη. 

Και έγινε εσπέουα, και έγινε πουωί, ηµέουα 
πέµπτη. 

Και είπε ο Φεός: Ας γεννήσει η γη έµψυχα 
ζώα σύµφωνα µε το είντος τους, κτήνη, και 
εουπετά και ζώα της γης σύµφωνα µε το 
είντος τους. Και έγινε έτσι.  Και έκανε ο Φεός 
τα ζώα της γης σύµφωνα µε το είντος τους, 
και τα κτήνη σύµφωνα µε το είντος τους, και 
κάφε εουπετό της γης σύµφωνα µε το είντος 
του. Και είντε ο Φεός ότι ήταν καουό. 

Και είπε ο Φεός: Ας κάνουµε άνφουωπο 
σύµφωνα µε τη ντική µας εικόνα, σύµφωνα µε 
τη ντική µας οµοίωση· και ας εξουσιάζει 
επάνω στα ψάουια τής φάουασσας, κι επάνω 
στα πουιά τού ουανού, κι επάνω στα κτήνη, κι 
επάνω σε οουόκουηουη τη γη, κι επάνω σε 
κάφε εουπετό, που σέουνεται επάνω στη γη. 

Και ο Φεός ντηµιούγησε τον άνφουωπο 
σύµφωνα µε τη ντική του εικόνα· σύµφωνα µε 
την εικόνα τού Φεού τον ντηµιούγησε· 
αουσενικό και φηουυκό τούς ντηµιούγησε·  
και τους ευουόγησε ο Φεός· και είπε σ' 
αυτούς ο Φεός: Αυξάνεστε και πουηφύνεστε 
και γεµίστε τη γη, και κυουιεύστε την, και 
εξουσιάζετε επάνω στα ψάουια τής 
φάουασσας, κι επάνω στα πουιά τού ουανού κι 
επάνω σε κάφε ζώο που κινείται επάνω στη γη. 

Και είπε ο Φεός: Ντέστε, σας έντωσα κάφε 
χοουτάουι που κάνει σπόουο, που είναι επάνω 
στο πουόσωπο οουόκουηουης της γης, και 
κάφε ντέντουο, που έχει µέσα του καουπό, 
ντέντουο που κάνει σπόουο· αυτά φα είναι σε 
σας για τουοφή·  και σε όουα τα ζώα τής γης, 
και σε όουα τα πουιά τού ουανού, και σε κάφε 
εουπετό που σέουνεται επάνω στη γη, και έχει 
µέσα του ψυχή που ζει, έντωσα κάφε χουωουό 
χοουτάουι για τουοφή. Και έγινε έτσι. 

Και είντε ο Φεός όουα όσα ντηµιούγησε· και 
να, ήσαν ποουύ καουά. Και έγινε εσπέουα, και 
έγινε πουωί, ηµέουα έκτη. 

Και συντεουέστηκαν ο ουανός και η γη, και 
οουόκουηουη η στουατιά τους. 

Και ο Φεός είχε συντεουεσµένα κατά την 
έβντοµη ηµέουα τα έουγα του, που έκανε· και 
αναπαύφηκε την έβντοµη ηµέουα από όουα 
τα έουγα του, που έκανε.  Και ο Φεός 
ευουόγησε την έβντοµη ηµέουα, και την 
αγίασε· επειντή, σ' αυτήν αναπαύφηκε από 
όουα τα έουγα του, που έκτισε και έκανε ο 
Φεός. 

ΑΥΤΗ είναι η γένεση του ουανού και της γης, 
όταν αυτά κτίστηκαν, κατά την ηµέουα που 
Κύουιος ο Φεός ντηµιούγησε τη γη και τον 
ουανό,  και όουα τα φυτά τού χωουαφιού, 
πουιν γίνουν επάνω στη γη, και κάφε 
χοουτάουι τού χωουαφιού, πουιν βουαστήσει· 
επειντή, ο Κύουιος ο Φεός ντεν είχε βουέξει 
επάνω στη γη, και άνφουωπος ντεν υπήουχε 
για να εουγάζεται τη γη·  και ανέβαινε ατµός 
από τη γη, και πότιζε οουόκουηουο το 
πουόσωπο της γης. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 3 από 1298 

Και ο Κύουιος ο Φεός έπουασε τον 
άνφουωπο από χώµα τής γης· και εµφύσησε 
στους µυκτήουες του πνοή ζωής, και έγινε ο 
άνφουωπος σε ψυχή που ζει. 

Και ο Κύουιος ο Φεός φύτεψε έναν 
παουάντεισο στην Εντέµ πουος τα 
Ανατοουικά, και έβαουε εκεί τον άνφουωπο, 
που έπουασε.  Και ο Κύουιος ο Φεός έκανε 
να βουαστήσει από τη γη κάφε ντέντουο 
ωουαίο στην όουαση, και καουό στη γεύση· 
και το ντέντουο τής ζωής στο µέσον του 
παουαντείσου, και το ντέντουο τής γνώσης 
τού καού και του κακού. 

Και έβγαινε ένας ποταµός από την Εντέµ για 
να ποτίζει τον παουάντεισο, και από εκεί 
ντιαχωουιζόταν σε τέσσεουις κουάντους.  Το 
όνοµα του ενός είναι Φισών· αυτός είναι που 
πεουικυκουώνει οουόκουηουη τη γη Αβιουά· 
όπου βουίσκεται το χουυσάφι,  και το 
χουυσάφι εκείνης της γης είναι καουό· εκεί 
βουίσκεται το βντέουιο, και η πέτουα 
ονυχίτης.  Και το όνοµα του ντεύτεου 
ποταµού είναι Γιών· αυτός είναι που 
πεουικυκουώνει οουόκουηουη τη γη Χους.  
Και το όνοµα του τουίτου ποταµού είναι 
Τίγουης· αυτός είναι που ουέει πουος τα 
Ανατοουικά τής Ασσυουίας. Και ο τέταουτος 
ποταµός, αυτός είναι ο Ευφουάτης. 

Και ο Κύουιος ο Φεός πήουε τον άνφουωπο, 
και τον έβαουε στον παουάντεισο της Εντέµ 
για να τον εουγάζεται, και να τον φυουάττει. 

Και ο Κύουιος ο Φεός έντωσε πουοσταγή 
στον Αντάµ, ουέγοντας: Από κάφε ντέντουο 
του παουαντείσου φα τουως εουεύφεουα,  από 
το ντέντουο τής γνώσης τού καού και του 
κακού, όµως, ντεν φα φας απ' αυτό· επειντή, 
την ίντια ηµέουα που φα φας απ' αυτό, φα 
πεφάνεις οπωσντήποτε. 

Και ο Κύουιος ο Φεός είπε: Ντεν είναι καουό 
ο άνφουωπος να είναι µόνος· φα κάνω σ' 
αυτόν βοηφόν όµοιον µ' αυτόν. 

Και ο Κύουιος ο Φεός έπουασε από τη γη 
όουα τα ζώα τού αγού, και όουα τα πουιά τού 
ουανού, και τα έφεουε πουος τον Αντάµ, για 
να ντει πώς φα τα ονοµάσει· και ό,τι όνοµα φα 

έντινε ο Αντάµ σε κάφε έµψυχο, αυτό και να 
είναι το όνοµά του.  Και ο Αντάµ έντωσε 
ονόµατα σε όουα τα κτήνη, και σε όουα τα 
πουιά τού ουανού και σε όουα τα ζώα τού 
χωουαφιού· στον Αντάµ, όµως, ντεν 
βουισκόταν βοηφός όµοιος µ' αυτόν. 

Και ο Κύουιος ο Φεός επέβαουε έκσταση 
στον Αντάµ, και κοιµήφηκε· και πήουε µία 
από τις πουευουές του και έκουεισε µε 
σάουκα τον τόπο της.  Και κατασκεύασε ο 
Κύουιος ο Φεός την πουευουά, που πήουε 
από τον Αντάµ, σε γυναίκα, και την έφεουε 
στον Αντάµ. 

Και ο Αντάµ είπε: Τούτο είναι τώουα 
κόκαουο από τα κόκαουά µου, και σάουκα 
από τη σάουκα µου· αυτή φα ονοµαστεί 
Ανντουίντα, επειντή πάουφηκε από τον 
άνντουα. 

Γι' αυτό, ο άνφουωπος φα αφήσει τον πατέουα 
του και τη µητέουα του, και φα 
πουοσκοουηφεί στη γυναίκα του· και φα είναι 
οι ντύο σε µία σάουκα. 

Και ήσαν και οι ντύο γυµνοί, ο Αντάµ και η 
γυναίκα του, και ντεν ντουέπονταν. 

ΤΟ φίντι, µάουιστα, ήταν το φουονιµότεουο 
από όουα τα ζώα τού χωουαφιού, που έκανε ο 
Κύουιος ο Φεός· και το φίντι είπε στη 
γυναίκα: Στ' αουήφεια, είπε ο Φεός: Μη φάτε 
από κάφε ντέντουο τού παουαντείσου; 

Και η γυναίκα είπε στο φίντι: Από τον καουπό 
των ντέντουων τού παουαντείσου µποούµε να 
φάµε·  από τον καουπό, όµως, του ντέντου, 
που είναι στο µέσον του παουαντείσου, ο 
Φεός είπε: Μη φάτε απ' αυτόν, µήτε να τον 
αγγίξετε, για να µη πεφάνετε. 

Και το φίντι είπε στη γυναίκα: Σίγουα ντεν φα 
πεφάνετε,  αου' ο Φεός ξέουει ότι την ίντια 
ηµέουα που φα φάτε απ' αυτόν, τα µάτια σας 
φα ανοιχτούν, και φα είστε σαν φεοί, 
γνωουίζοντας το καουό και το κακό. 

Και η γυναίκα είντε ότι το ντέντουο ήταν 
καουό για τουοφή, και ότι ήταν αουεστό στα 
µάτια, και το ντέντουο ήταν επιφυµητό στο να 
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ντίνει γνώση· και αφού πήουε από τον καουπό 
του, έφαγε· και έντωσε και στον άνντουα της 
µαζί της, κι αυτός έφαγε.  Κι ανοίχτηκαν τα 
µάτια και των ντύο και γνώουισαν ότι ήσαν 
γυµνοί· και αφού έουαψαν φύουα συκιάς, 
έφτιαξαν για τον εαυτό τους πεουιζώµατα. 

Και άκουσαν τη φωνή τού Κυουίου τού Φεού, 
να πεουπατάει στον παουάντεισο πουος το 
ντειουινό· και ο Αντάµ και η γυναίκα του 
κουύφτηκαν από το πουόσωπο του Κυουίου 
τού Φεού, ανάµεσα στα ντέντουα τού 
παουαντείσου. 

Και ο Κύουιος ο Φεός κάουεσε τον Αντάµ, 
και του είπε: Πού είσαι; 

Κι εκείνος είπε: Άκουσα τη φωνή σου στον 
παουάντεισο, και φοβήφηκα, επειντή είµαι 
γυµνός· και κουύφτηκα. 

Και ο Φεός τού είπε: Ποιος σου φανέουωσε 
ότι είσαι γυµνός; Μήπως έφαγες από το 
ντέντουο, από το οποίο σε πουόσταξα να µη 
φας; 

Και ο Αντάµ είπε: Η γυναίκα που µου 
έντωσες για να είναι µαζί µου, αυτή µου 
έντωσε από το ντέντουο και έφαγα. 

Και ο Κύουιος ο Φεός είπε στη γυναίκα: Τι 
είναι τούτο που έκανες; Και η γυναίκα είπε: 
Το φίντι µε εξαπάτησε, και έφαγα. 

Και ο Κύουιος ο Φεός είπε στο φίντι: 
Επειντή έκανες τούτο, επικατάουατο να είσαι 
ανάµεσα σε όουα τα κτήνη, και όουα τα ζώα 
τού χωουαφιού· επάνω στην κοιουιά σου φα 
πεουπατάς, και φα τουως χώµα, όουες τις 
ηµέουες τής ζωής σου·  και φα στήσω έχφουα 
ανάµεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάµεσα 
στο σπέουµα σου και στο σπέουµα της· αυτό 
φα σου συντουίψει το κεφάουι, κι εσύ φα του 
ουογχίσεις τη φτέουνα του. 

Και στη γυναίκα είπε: Φα υπεουπουηφύνω τις 
ουύπες σου και τους πόνους της κυοφοουίας 
σου· µε ουύπες φα γεννάς παιντιά· και στον 
άνντουα σου φα είναι η επιφυµία σου, κι αυτός 
φα σε εξουσιάζει. 

Και στον Αντάµ είπε: Επειντή υπάκουσες 
στον ουόγο τής γυναίκας σου, και έφαγες από 
το ντέντουο, από το οποίο σε είχα πουοστάξει 
ουέγοντας: Μη φας απ' αυτό, καταουαµένη να 
είναι η γη εξαιτίας σου· µε ουύπες φα τουως 
τους καουπούς της όουες τις ηµέουες τής 
ζωής σου·  αγκάφια ντε και τουιβόουια φα 
βουαστάνει σε σένα· και φα τουως το 
χοουτάουι τού χωουαφιού·  µε τον ιντουώτα 
του πουοσώπου σου φα τουως το ψωµί σου, 
µέχουις ότου επιστουέψεις στη γη, από την 
οποία πάουφηκες· επειντή, γη είσαι και σε γη 
φα επιστουέψεις. 

Και ο Αντάµ αποκάουεσε το όνοµα της 
γυναίκας του Εύα· επειντή, αυτή ήταν η 
µητέουα όουων των ζωντανών ανφουώπων. 

Και ο Κύουιος ο Φεός έκανε στον Αντάµ και 
στη γυναίκα του ντεουµάτινους χιτώνες, και 
τους έντυσε. 

Και ο Κύουιος ο Φεός είπε: Ντέστε, ο Αντάµ 
έγινε σαν ένας από µας, στο να γνωουίζει το 
καουό και το κακό· και τώουα µήπως 
απουώσει το χέουι του και πάουει από το 
ντέντουο τής ζωής και φάει, και ζήσει αιώνια·  
γι' αυτό, ο Κύουιος ο Φεός τον έβγαουε έξω 
από τον παουάντεισο της Εντέµ, για να 
εουγάζεται τη γη από την οποία πάουφηκε. 

Και έντιωξε τον Αντάµ· και στα ανατοουικά 
τού παουαντείσου της Εντέµ έβαουε τα 
Χεουβείµ, και τη ουοµφαία τη φουόγινη, την 
πεουιστουεφόµενη, για να φυουάττουν τον 
ντουόµο τού ντέντου τής ζωής. 

ΚΑΙ ο Αντάµ γνώουισε τη γυναίκα του Εύα· 
κι εκείνη συνέουαβε, και γέννησε τον Κάιν· 
και είπε: Απέκτησα άνφουωπον µε τη βοήφεια 
του Κυουίου.  Κι επιπουέον γέννησε τον 
αντεουφό του τον Άβεου. Και ο Άβεου ήταν 
βοσκός πουοβάτων, ενώ ο Κάιν ήταν 
γεωουγός. 

Και ύστεουα από ηµέουες ο Κάιν 
πουόσφεουε από τους καουπούς της γης 
πουοσφοουά στον Κύουιο.  Και ο Άβεου 
πουόσφεουε κι αυτός από τα πουωτότοκα των 
πουοβάτων του, και από το πάχος τους. Και ο 
Κύουιος κοίταξε µε ευµένεια επάνω στον 
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Άβεου, κι επάνω στην πουοσφοουά του·  
επάνω στον Κάιν, όµως, κι επάνω στην 
πουοσφοουά του ντεν κοίταξε. Και ο Κάιν 
αγανάκτησε πάουα ποουύ, και κατσούφιασε 
το πουόσωπό του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Κάιν: Γιατί 
αγανάκτησες; Και γιατί κατσούφιασε το 
πουόσωπό σου;  Αν εσύ ενεουγείς σωστά, ντεν 
φα είσαι ευπουόσντεκτος; Αν, όµως, ντεν 
ενεουγείς σωστά, στην πόουτα βουίσκεται η 
αµαουτία. Αουά, σε σένα φα είναι η επιφυµία 
του, κι εσύ φα εξουσιάζεις επάνω του. 

Και ο Κάιν είπε στον Άβεου τον αντεουφό 
του: Πάµε στην πεντιάντα· κι ενώ ήσαν στην 
πεντιάντα, αφού ο Κάιν σηκώφηκε ενάντια 
στον αντεουφό του, τον φόνευσε. 

Και ο Κύουιος είπε στον Κάιν: Πού είναι ο 
Άβεου, ο αντεουφός σου; Κι εκείνος είπε: 
Ντεν ξέουω· µήπως φύουακας του αντεουφού 
µου είµαι εγώ; 

Και ο Φεός είπε: Τι έκανες; Η φωνή του 
αίµατος του αντεουφού σου βοά σε µένα από 
τη γη·  και, τώουα, επικατάουατος να είσαι 
από τη γη, που άνοιξε το στόµα της για να 
ντεχφεί το αίµα του αντεουφού σου από το 
χέουι σου·  όταν εουγάζεσαι τη γη, στο εξής 
ντεν φα σου ντίνει τον καουπό της· 
πεουιφεουόµενος και φυγάντας φα είσαι επάνω 
στη γη. 

Και ο Κάιν είπε στον Κύουιο: Η αµαουτία 
µου είναι µεγαουύτεουη από ό,τι να 
συγχωουεφεί·  ντες, εσύ µε καταντιώκεις 
σήµεουα από το πουόσωπο της γης, και από 
το πουόσωπό σου φα κουυφτώ, και φα είµαι 
πεουιφεουόµενος και φυγάντας επάνω στη γη· 
και οποιοσντήποτε µε βουει, φα µε φονεύσει. 

Και ο Κύουιος είπε σ' αυτόν: Γι' αυτό, 
οποιοσντήποτε φονεύσει τον Κάιν φα 
τιµωουηφεί επταπουάσια. Και ο Κύουιος 
έβαουε ένα σηµάντι στον Κάιν, για να µη τον 
φονεύσει οποιοσντήποτε τον βουει. 

Και ο Κάιν βγήκε έξω από το πουόσωπο του 
Κυουίου, και κατοίκησε στη γη Νωντ, πουος 
τα ανατοουικά της Εντέµ. 

Και ο Κάιν γνώουισε τη γυναίκα του, κι 
εκείνη συνέουαβε, και γέννησε τον Ενώχ· 
έκτιζε µάουιστα µια πόουη, και αποκάουεσε 
το όνοµα της πόουης σύµφωνα µε το όνοµα 
του γιου του, Ενώχ. 

Και στον Ενώχ γεννήφηκε ο Ιουάντ· και ο 
Ιουάντ γέννησε τον Μεχουϊαήου· και ο 
Μεχουϊαήου γέννησε τον Μεφουσαήου· και ο 
Μεφουσαήου γέννησε τον Ουάµεχ. 

Και ο Ουάµεχ πήουε για τον εαυτό του ντύο 
γυναίκες· το όνοµα της µιας ήταν Αντά, και το 
όνοµα της άουης, Σιουά. 

Και η Αντά γέννησε τον Ιαβάου· αυτός ήταν ο 
πατέουας εκείνων που κατοικούσαν σε σκηνές 
και έτουεφαν κτήνη. 

Και το όνοµα του αντεουφού του ήταν 
Ιουβάου· αυτός ήταν πατέουας όουων εκείνων 
που έπαιζαν κιφάουα και αυουό. 

Η Σιουά ντε κι αυτή γέννησε τον Φουβάου-
κάιν· που ήταν τεχνίτης χαουκού, κάφε 
εουγαουείου από χαουκό και σίντεουο· και 
αντεουφή τού Φουβάου-κάιν ήταν η Νααµά. 

Και ο Ουάµεχ είπε στις γυναίκες του: Αντά 
και Σιουά, ακούστε τη φωνή µου· γυναίκες 
τού Ουάµεχ, ακουοαστείτε τα ουόγια µου· 
επειντή, σε πουηγή µου σκότωσα έναν 
άνντουα· και σε µάστιγά µου έναν νέο 
άνφουωπο. 

Επειντή, ο µεν Κάιν φα ουάβει επταπουάσια 
εκντίκηση· ο Ουάµεχ, όµως, 70 φοουές επτά.  
Και ο Αντάµ γνώουισε ξανά τη γυναίκα του, 
και γέννησε γιο, και αποκάουεσε το όνοµά 
του Σηφ, ουέγοντας ότι ο Φεός µού έντωσε 
ένα άουο σπέουµα αντί του Άβεου, τον οποίο 
φόνευσε ο Κάιν.  Και στον Σηφ, παουόµοια, 
γεννήφηκε γιος· και αποκάουεσε το όνοµά του 
Ενώς. 

Τότε έγινε αουχή να ονοµάζονται µε το 
όνοµα του Κυουίου. 

ΤΟΥΤΟ είναι το βιβουίο τής γενεαουογίας 
του ανφουώπου. 
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Την ηµέουα που ο Φεός ντηµιούγησε τον 
Αντάµ, τον ντηµιούγησε σύµφωνα µε την 
εικόνα τού Φεού.  Αουσενικό και φηουυκό 
τούς ντηµιούγησε· και τους ευουόγησε και 
αποκάουεσε το όνοµά τους Αντάµ, την 
ηµέουα που τους ντηµιούγησε. 

Και ο Αντάµ έζησε 130 χουόνια, και γέννησε 
γιο, σύµφωνα µε την οµοίωσή του, σύµφωνα 
µε την εικόνα του, και αποκάουεσε το όνοµά 
του Σηφ·  και οι ηµέουες τού Αντάµ, αφού 
γέννησε τον Σηφ, έγιναν 800 χουόνια· και 
γέννησε γιους και φυγατέουες·  και όουες οι 
ηµέουες του Αντάµ, που έζησε, έγιναν 930 
χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Σηφ έζησε 105 χουόνια, και γέννησε 
τον Ενώς·  και ο Σηφ, αφού γέννησε τον 
Ενώς, έζησε 807 χουόνια, και γέννησε γιους 
και φυγατέουες·  και όουες οι ηµέουες τού 
Σηφ έγιναν 912 χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Ενώς έζησε 90 χουόνια και γέννησε τον 
Καϊνάν·  και ο Ενώς, αφού γέννησε τον 
Καϊνάν, έζησε 815 χουόνια, και γέννησε γιους 
και φυγατέουες·  και όουες οι ηµέουες τού 
Ενώς έγιναν 905 χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Καϊνάν έζησε 70 χουόνια, και γέννησε 
τον Μααουαουεήου·  και ο Καϊνάν, αφού 
γέννησε τον Μααουαουεήου, έζησε 840 
χουόνια, και γέννησε γιους και φυγατέουες·  
και όουες οι ηµέουες τού Καϊνάν έγιναν 910 
χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Μααουαουεήου έζησε 65 χουόνια, και 
γέννησε τον Ιάουεντ·  και ο Μααουαουεήου, 
αφού γέννησε τον Ιάουεντ, έζησε 830 
χουόνια, και γέννησε γιους και φυγατέουες·  
και όουες οι ηµέουες τού Μααουαουεήου 
έγιναν 895 χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Ιάουεντ έζησε 162 χουόνια, και 
γέννησε τον Ενώχ·  και ο Ιάουεντ, αφού 
γέννησε τον Ενώχ, έζησε 800 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες·  και όουες οι 
ηµέουες τού Ιάουεντ έγιναν 962 χουόνια· και 
πέφανε. 

Και ο Ενώχ έζησε 65 χουόνια, και γέννησε 
τον Μαφουσάουα·  και ο Ενώχ πεουπάτησε 

µαζί µε τον Φεό, αφού γέννησε τον 
Μαφουσάουα, 300 χουόνια, και γέννησε γιους 
και φυγατέουες·  και όουες οι ηµέουες τού 
Ενώχ έγιναν 365 χουόνια. 

Και ο Ενώχ πεουπάτησε µαζί µε τον Φεό, 
και ντεν βουισκόταν πουέον· επειντή, τον 
µετέφεσε ο Φεός. 

Και ο Μαφουσάουα έζησε 187 χουόνια, και 
γέννησε τον Ουάµεχ·  και ο Μαφουσάουα, 
αφού γέννησε τον Ουάµεχ, έζησε 782 
χουόνια, και γέννησε γιους και φυγατέουες·  
και όουες οι ηµέουες τού Μαφουσάουα έγιναν 
969 χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Ουάµεχ έζησε 182 χουόνια, και 
γέννησε γιο·  και αποκάουεσε το όνοµά του 
Νώε, ουέγοντας: Αυτός φα µας ανακουφίσει 
από το έουγο µας, και από τον µόχφο των 
χεουιών µας, εξαιτίας της γης, που ο Κύουιος 
καταουάστηκε.  Και ο Ουάµεχ, αφού γέννησε 
τον Νώε, έζησε 595 χουόνια, και γέννησε 
γιους και φυγατέουες·  και όουες οι ηµέουες 
τού Ουάµεχ έγιναν 777 χουόνια· και πέφανε. 

Και ο Νώε ήταν ηουικίας 500 χουόνων· και ο 
Νώε γέννησε τον Σηµ, τον Χαµ, και τον 
Ιάφεφ. 

ΚΑΙ όταν οι άνφουωποι άουχισαν να 
πουηφύνονται επάνω στο πουόσωπο της γης, 
και γεννήφηκαν σ' αυτούς φυγατέουες,  
βουέποντας οι γιοι τού Φεού τις φυγατέουες 
των ανφουώπων, ότι ήσαν ωουαίες, πήουαν για 
τον εαυτό τους γυναίκες από όουες όσες 
ντιάουεξαν. 

Και ο Κύουιος είπε: Ντεν φα παουαµείνει το 
πνεύµα µου πάντοτε µαζί µε τον άνφουωπο, 
επειντή είναι σάουκα· οι ηµέουες του φα είναι 
ακόµα 120 χουόνια. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες ήσαν οι γίγαντες 
επάνω στη γη, κι ακόµα, ύστεουα, αφού οι 
γιοι του Φεού είχαν µπει µέσα στις 
φυγατέουες των ανφουώπων, κι αυτές 
τεκνοποίησαν σ' αυτούς· εκείνοι ήσαν οι 
ντυνατοί, οι ονοµαστοί άνντουες από παουιά. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 7 από 1298 

Και ο Κύουιος είντε ότι η κακία τού 
ανφουώπου πουηφυνόταν επάνω στη γη, και 
όουοι οι σκοποί των ντιαουογισµών της 
καουντιάς του ήσαν µόνον κακία όουες τις 
ηµέουες.  Και ο Κύουιος µεταµεουήφηκε ότι 
ντηµιούγησε τον άνφουωπο επάνω στη γη· και 
ουυπήφηκε στην καουντιά του.  Και ο 
Κύουιος είπε: Φα εξαουείψω τον άνφουωπο 
που ντηµιούγησα από το πουόσωπο της γης· 
από άνφουωπον µέχουι κτήνος, µέχουι 
εουπετό και µέχουι πουί τού ουανού· επειντή, 
µεταµεουήφηκα ότι τους ντηµιούγησα. 

Ο Νώε, όµως, βουήκε χάουη µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Αυτή είναι η γενεαουογία του Νώε. Ο Νώε 
ήταν ντίκαιος άνφουωπος, τέουειος ανάµεσα 
στους συγχουόνους του· ο Νώε πεουπάτησε 
µαζί µε τον Φεό.  Και ο Νώε γέννησε τουεις 
γιους, τον Σηµ, τον Χαµ, και τον Ιάφεφ. 

Και η γη ντιαφφάουηκε µπουοστά στον Φεό, 
και η γη γέµισε οουοκουηουωτικά από 
αντικία.  Και ο Φεός είντε τη γη, και να, ήταν 
ντιεφφαουµένη· επειντή, κάφε σάουκα είχε 
ντιαφφείουει τον ντουόµο της επάνω στη γη. 

Και ο Φεός είπε στον Νώε: Το τέουος κάφε 
σάουκας ήουφε µπουοστά µου, επειντή η γη 
γέµισε οουοκουηουωτικά αντικία απ' αυτούς· 
και ντες, φα εξοουοφουεύσω αυτούς και τη γη.  
Φτιάξε για τον εαυτό σου µια κιβωτό από 
ξύουα Γόφεου· σε ντωµάτια φα φτιάξεις την 
κιβωτό, και φα την αουείψεις από µέσα κι 
απέξω µε πίσσα.  Και φα την κάνεις ως εξής· 
το µεν µήκος τής κιβωτού φα είναι 300 πήχες· 
το ντε πουάτος της, 50 πήχες· και το ύψος 
της, 30 πήχες.  Φα φτιάξεις µια στέγη στην 
κιβωτό, και φα την τεουειώσεις από επάνω σε 
µία πήχη· και την πόουτα της κιβωτού φα τη 
βάουεις από τα πουάγια· φα τη φτιάξεις 
κατώγεια, ντιώουοφα και τουιώουοφα·  κι εγώ, 
πουόσεξε, εγώ επιφέουω κατακουυσµό των 
νεουών επάνω στη γη, για να εξοουοφουεύσω 
κάφε σάουκα, που έχει µέσα της πνεύµα ζωής 
κάτω από τον ουανό· κάφε τι που βουίσκεται 
επάνω στη γη, φα πεφάνει.  Και φα στήσω τη 
ντιαφήκη µου σε σένα· και φα µπεις µέσα 
στην κιβωτό, εσύ και οι γιοι σου, και η 

γυναίκα σου, και οι γυναίκες των γιων σου 
µαζί σου.  Και από κάφε ζώο κάφε είντους 
σάουκας, ανά ντύο από όουα, φα βάουεις 
µέσα στην κιβωτό, για να φυουάξεις τη ζωή 
τους µαζί σου· αουσενικό και φηουυκό φα 
είναι.  Από τα πουιά, σύµφωνα µε το είντος 
τους, και από τα κτήνη, σύµφωνα µε το είντος 
τους, από όουα τα εουπετά τής γης, σύµφωνα 
µε το είντος τους, ανά ντύο από όουα φα 
µπουν µέσα µαζί σου, για να φυουάξεις τη 
ζωή τους.  Κι εσύ, πάουε για τον εαυτό σου 
από κάφε φαγητό, που τουώγεται, και 
συγκέντουωσέ το κοντά σου· και φα είναι σε 
σένα, και σ' αυτά, για τουοφή. 

Και ο Νώε έκανε σύµφωνα µε όουα όσα τον 
πουόσταξε ο Φεός· έτσι έκανε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Νώε: Μπες µέσα 
στην κιβωτό εσύ, και οουόκουηουη η 
οικογένειά σου· επειντή, σε είντα ντίκαιο 
µπουοστά µου σ' αυτή τη γενεά·  από όουα τα 
κτήνη τα καφαουά πάουε µαζί σου ανά επτά, 
το αουσενικό και το φηουυκό του· και από τα 
κτήνη τα µη καφαουά ανά ντύο, το αουσενικό 
και το φηουυκό του·  και από τα πουιά τού 
ουανού ανά επτά, αουσενικό και φηουυκό· για 
να ντιατηουήσεις σπέουµα επάνω στο 
πουόσωπο οουόκουηουης της γης·  επειντή, 
µετά από ακόµα επτά ηµέουες εγώ φέουνω 
βουοχή επάνω στη γη 40 ηµέουες και 40 
νύχτες· και φα εξαουείψω από το πουόσωπο 
της γης κάφε τι που υπάουχει, το οποίο 
ντηµιούγησα. 

Και ο Νώε έκανε σύµφωνα µε όουα όσα 
πουόσταξε σ' αυτόν ο Κύουιος. 

Και ο Νώε ήταν 600 χουόνων, όταν έγινε ο 
κατακουυσµός των νεουών επάνω στη γη.  
Και ο Νώε µπήκε µέσα στην κιβωτό, και οι 
γιοι του, και η γυναίκα του, και οι γυναίκες 
των γιων του µαζί του, εξαιτίας των νεουών 
του κατακουυσµού.  Από τα κτήνη τα 
καφαουά, και από τα κτήνη τα µη καφαουά, 
και από τα πουιά, και από όουα εκείνα που 
σέουνονται επάνω στη γη,  ανά ντύο µπήκαν 
µαζί µέσα πουος τον Νώε στην κιβωτό, 
αουσενικό και φηουυκό, καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Νώε. 
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Και ύστεουα από επτά ηµέουες, τα νεουά τού 
κατακουυσµού έπεσαν επάνω στη γη. 

Τον 600ό χουόνο τής ζωής τού Νώε, τον 
ντεύτεουο µήνα, τη 17η ηµέουα τού µήνα, 
αυτή την ίντια ηµέουα σχίστηκαν όουες οι 
πηγές τής µεγάουης αβύσσου, και οι 
καταουάκτες των ουανών ανοίχτηκαν.  Και 
έγινε ουαγνταία βουοχή επάνω στη γη για 40 
ηµέουες και 40 νύχτες.  Και κατά την ίντια 
εκείνη ηµέουα µπήκε µέσα στην κιβωτό ο 
Νώε, και οι γιοι τού Νώε, ο Σηµ, και ο Χαµ, 
και ο Ιάφεφ, και η γυναίκα τού Νώε, και οι 
τουεις γυναίκες των γιων του µαζί τους·  αυτοί, 
και όουα τα ζώα σύµφωνα µε το είντος τους, 
και όουα τα κτήνη σύµφωνα µε το είντος τους, 
και όουα τα εουπετά που σέουνονται επάνω 
στη γη σύµφωνα µε το είντος τους, και όουα 
τα πουιά σύµφωνα µε το είντος τους, και κάφε 
φτεουωτό από κάφε είντος.  Και µπήκαν µέσα 
στην κιβωτό πουος τον Νώε, ανά ντύο από 
κάφε σάουκα που έχει πνεύµα ζωής.  Και 
εκείνα που έµπαιναν µέσα, µπήκαν µέσα 
αουσενικό και φηουυκό από κάφε σάουκα, 
καφώς τον πουόσταξε ο Φεός, και ο Κύουιος 
έκουεισε την κιβωτό από επάνω του. 

Και ο κατακουυσµός έγινε για 40 ηµέουες 
επάνω στη γη· και τα νεουά πουήφυναν, και 
σήκωσαν την κιβωτό, και σηκώφηκε ψηουά 
από τη γη.  Και ντυνάµωναν τα νεουά, και 
πουηφύνονταν υπεουβοουικά επάνω στη γη· 
και η κιβωτός φεουόταν επάνω στην επιφάνεια 
των νεουών.  Και τα νεουά υπεουντυνάµωναν 
σε υπεουβοουικό βαφµό επάνω στη γη· και 
σκεπάστηκαν όουα τα ψηουά βουνά, που είναι 
κάτω από οουόκουηουο τον ουανό.  15 πήχες 
πιο ψηουά υψώφηκαν τα νεουά, και 
σκεπάστηκαν τα βουνά. 

Και πέφανε κάφε κινούµενη σάουκα επάνω 
στη γη, από τα πουιά, και από τα κτήνη, και 
από τα ζώα, και από όουα τα εουπετά που 
σέουνονται επάνω στη γη, και κάφε 
άνφουωπος.  Από όουα τα όντα επάνω στην 
ξηουά, όουα όσα είχαν πνοή ζωής στους 
µυκτήουες τους, πέφαναν.  Και εξαουείφφηκε 
κάφε τι που υπήουχε επάνω στο πουόσωπο 
της γης, από άνφουωπο µέχουι κτήνος, µέχουι 
εουπετό, και µέχουι πουί τού ουανού, και 

εξαουείφφηκαν από τη γη· έµενε ντε µόνον ο 
Νώε, και όσα ήσαν µαζί του µέσα στην 
κιβωτό. 

Και ντυνάµωναν τα νεουά επάνω στη γη για 
150 ηµέουες. 

ΚΑΙ ο Φεός φυµήφηκε τον Νώε, και όουα τα 
ζώα, και όουα τα κτήνη, που ήσαν µαζί του 
µέσα στην κιβωτό· και ο Φεός έστειουε άνεµο 
επάνω στη γη, και στάφηκαν τα νεουά.  Και 
κουείστηκαν οι πηγές τής αβύσσου, και οι 
καταουάκτες τού ουανού· και κουατήφηκε η 
ουαγνταία βουοχή από τους ουανούς.  Και 
αποσύουονταν τα νεουά από τη γη συνεχώς· 
και ουιγόστευαν τα νεουά ύστεουα από τις 
150 ηµέουες. 

Και η κιβωτός κάφησε τη 17η ηµέουα τού 
έβντοµου µήνα επάνω στα βουνά Αουαουάτ.  
Και τα νεουά ουιγόστευαν συνεχώς µέχουι 
τον ντέκατο µήνα· την πουώτη ηµέουα τού 
ντέκατου µήνα φάνηκαν οι κοουυφές των 
βουνών. 

Και µετά 40 ηµέουες ο Νώε άνοιξε τη 
φυουίντα τής κιβωτού, που είχε κάνει·  και 
έστειουε τον κόουακα, ο οποίος βγαίνοντας 
πήγαινε κι εουχόταν, µέχουις ότου 
ξεουάφηκαν τα νεουά από τη γη.  Και 
έστειουε το πεουιστέουι έπειτα απ' αυτόν, για 
να ντει αν σταµάτησαν τα νεουά από το 
πουόσωπο της γης·  και το πεουιστέουι µη 
βουίσκοντας ανάπαυση στα πόντια του, 
ξαναγύουισε σ' αυτόν στην κιβωτό, επειντή τα 
νεουά ήσαν επάνω στο πουόσωπο 
οουόκουηουης της γης. Κι απουώνοντας το 
χέουι του, το έπιασε και το έφεουε µέσα στην 
κιβωτό κοντά του. 

Και πεουίµενε ακόµα άουες επτά ηµέουες, 
και έστειουε ξανά το πεουιστέουι από την 
κιβωτό·  και το πεουιστέουι ξαναγύουισε σ' 
αυτόν πουος το ντειουινό, και να, στο στόµα 
του υπήουχε ένα φύουο εουιάς, αποκοµµένο· 
και ο Νώε γνώουισε ότι τα νεουά σταµάτησαν 
από τη γη. 

Και πεουίµενε ακόµα άουες επτά ηµέουες, 
και έστειουε το πεουιστέουι· και ντεν 
ξαναγύουισε πουέον σ' αυτόν. 
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Και στον 601ο χουόνο τού Νώε, την πουώτη 
ηµέουα τού πουώτου µήνα, εξέουιπαν τα 
νεουά από τη γη· και ο Νώε σήκωσε τη στέγη 
τής κιβωτού, και είντε, και να, εξέουιπε το 
νεουό από το πουόσωπο της γης.  Και την 
27η ηµέουα του ντεύτεου µήνα η γη 
στέγνωσε. 

Και ο Φεός µίουησε στον Νώε, ουέγοντας:  
Βγες έξω από την κιβωτό, εσύ, και η γυναίκα 
σου, και οι γιοι σου, και οι γυναίκες των γιων 
σου µαζί σου·  όουα τα ζώα που είναι µαζί 
σου, από κάφε σάουκα, και τα πουιά και τα 
κτήνη, και κάφε εουπετό που σέουνεται επάνω 
στη γη, να τα βγάουεις έξω µαζί σου, και ας 
ποουαπουασιαστούν επάνω στη γη, και ας 
αυξηφούν, και ας πουηφύνουν επάνω στη γη. 

Και βγήκε έξω ο Νώε, και οι γιοι του, και η 
γυναίκα του, και οι γυναίκες των γιων του µαζί 
του·  όουα τα ζώα, όουα τα εουπετά, και όουα 
τα πουιά, κάφε τι που κινείται επάνω στη γη, 
σύµφωνα µε τα είντη τους, βγήκαν έξω από 
την κιβωτό. 

Και ο Νώε έκτισε ένα φυσιαστήουιο στον 
Κύουιο· και πήουε από κάφε καφαουό κτήνος, 
και από κάφε καφαουό πουί, και πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα επάνω στο φυσιαστήουιο. 

Και ο Κύουιος οσφουάνφηκε οσµή ευωντίας· 
και ο Κύουιος είπε στην καουντιά του: Ντεν 
φα καταουαστώ στο εξής τη γη εξαιτίας του 
ανφουώπου· επειντή, ο ουογισµός της 
καουντιάς τού ανφουώπου είναι κακός από τη 
νηπιότητά του· ούτε φα πατάξω στο εξής όουα 
όσα ζουν, καφώς έκανα·  όσον καιουό η γη 
µένει, σποουά και φεουισµός, και ψύχος και 
καύµα, και καουοκαίουι και χειµώνας, και 
ηµέουα και νύχτα, ντεν φα παύσουν να 
υπάουχουν. 

ΚΑΙ ο Φεός ευουόγησε τον Νώε, και τους 
γιους του· και τους είπε: Αυξάνεστε και 
πουηφύνεστε, και γεµίστε τη γη·  και ο φόβος 
σας, και ο τουόµος σας, φα είναι επάνω σε 
όουα τα ζώα τής γης, κι επάνω σε όουα τα 
πουιά τού ουανού, επάνω σε κάφε τι που 
σέουνεται επάνω στη γη, κι επάνω σε όουα τα 
ψάουια τής φάουασσας· στα χέουια σας 

ντόφηκαν·  κάφε τι που κινείται, το οποίο ζει, 
φα είναι σε σας για τουοφή· µέχουι το 
χουωουό χοουτάουι, σας έντωσα τα πάντα·  
κουέας, όµως, µε τη ζωή του, µε το αίµα του, 
ντεν φα φάτε·  και φα εκζητήσω εξάπαντος το 
αίµα σας, το αίµα της ζωής σας· από το χέουι 
κάφε ζώου φα το εκζητήσω, και από το χέουι 
τού ανφουώπου· από το χέουι τού κάφε 
αντεουφού φα εκζητήσω τη ζωή τού 
ανφουώπου·  όποιος χύσει αίµα ανφουώπου, 
από άνφουωπο φα χυφεί το αίµα του· επειντή, 
σύµφωνα µε την εικόνα τού Φεού ο Φεός 
ντηµιούγησε τον άνφουωπο·  κι εσείς 
αυξάνεστε και πουηφύνεστε, 
ποουαπουασιάζεστε επάνω στη γη, και 
πουηφύνεστε επάνω σ' αυτή. 

Και ο Φεός είπε στον Νώε, και στους γιους 
του µαζί του, ουέγοντας:  Κι εγώ, ντες, στήνω 
τη ντιαφήκη µου σε σας, και στο σπέουµα σας 
µετά από σας·  και σε κάφε έµψυχο ζώο, που 
είναι µαζί σας, από τα πουιά, από τα κτήνη, 
και από όουα τα ζώα της γης, που είναι µαζί 
σας· από κάφε ένα που βγήκε από την κιβωτό, 
µέχουι κάφε ζώο της γης·  και στήνω τη 
ντιαφήκη µου σε σας· και στο εξής ντεν φα 
εξοουοφουευτεί καµιά σάουκα από τα νεουά 
του κατακουυσµού· ούτε φα υπάουξει πουέον 
κατακουυσµός για να φφείουει τη γη. 

Και ο Φεός είπε: Τούτο είναι το σηµείο τής 
ντιαφήκης, που εγώ κάνω ανάµεσα σε µένα 
και σε σας και σε κάφε έµψυχο ζώο, που είναι 
µαζί σας, σε αιώνιες γενεές.  Βάζω το τόξο 
µου στο σύννεφο, και φα είναι σε σηµείο 
ντιαφήκης ανάµεσα σε µένα και στη γη·  και 
όταν συγκεντουώσω σύννεφα επάνω στη γη, 
φα φανεί το τόξο στα σύννεφα·  και φα 
φυµηφώ τη ντιαφήκη µου, ανάµεσα σε µένα 
και σε σας, και σε κάφε έµψυχο ζώο από κάφε 
σάουκα· και τα νεουά ντεν φα είναι πουέον για 
κατακουυσµό για να εξαουείψουν κάφε 
σάουκα·  και το τόξο φα είναι στο σύννεφο· 
και φα το βουέπω, για να φυµάµαι την 
παντοτινή ντιαφήκη, τη ντιαφήκη ανάµεσα 
στον Φεό και σε κάφε έµψυχο ζώο από κάφε 
σάουκα, που υπάουχει επάνω στη γη. 

Και ο Φεός είπε στον Νώε: Τούτο είναι το 
σηµείο τής ντιαφήκης, που έστησα ανάµεσα 
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σε µένα και σε κάφε σάουκα, που υπάουχει 
επάνω στη γη. 

Και οι γιοι τού Νώε, που βγήκαν από την 
κιβωτό, ήσαν ο Σηµ, και ο Χαµ, και ο Ιάφεφ. 
Και ο Χαµ ήταν ο πατέουας τού Χαναάν.  
Αυτοί οι τουεις είναι οι γιοι τού Νώε, και απ' 
αυτούς ντιασκοουπίστηκαν σε οουόκουηουη 
τη γη. 

Και ο Νώε άουχισε να είναι γεωουγός, και 
φύτεψε ένα αµπέουι·  και ήπιε από το κουασί, 
και µέφυσε, και γυµνώφηκε µέσα στη σκηνή 
του.  Και ο Χαµ, ο πατέουας τού Χαναάν, 
είντε τη γύµνωση του πατέουα του· και το 
ανήγγειουε στους ντύο αντεουφούς του έξω.  
Και παίουνοντας ο Σηµ και ο Ιάφεφ το 
ένντυµα, το έβαουαν επάνω στις ντύο πουάτες 
τους· και πεουπατώντας πισώπουατα, 
σκέπασαν τη γύµνωση του πατέουα τους· και 
τα πουόσωπά τους ήσαν πουος τα πίσω και 
ντεν είνταν τη γύµνωση του πατέουα τους. 

Και όταν ο Νώε συνήουφε από το κουασί 
του, έµαφε όσα έκανε σ' αυτόν ο γιος του ο 
νεότεουος.  Και είπε: Επικατάουατος ο 
Χαναάν· φα είναι ντούος των ντούων στους 
αντεουφούς του. 

Και είπε: Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεό τού 
Σηµ· και ο Χαναάν φα είναι σ' αυτόν ντούος·  
ο Φεός φα πουατύνει τον Ιάφεφ, και φα 
κατοικήσει στις σκηνές τού Σηµ, και ο 
Χαναάν φα είναι σ' αυτόν ντούος. 

Και ο Νώε έζησε µετά τον κατακουυσµό 350 
χουόνια.  Και όουες οι ηµέουες τού Νώε 
έγιναν 950 χουόνια· και πέφανε. 

ΚΑΙ οι γενεαουογίες των γιων τού Νώε, του 
Σηµ, του Χαµ και του Ιάφεφ είναι αυτές· και 
γεννήφηκαν σ' αυτούς γιοι µετά τον 
κατακουυσµό. 

Οι γιοι τού Ιάφεφ ήσαν ο Γοµέου, και ο 
Μαγώγ, και ο Μανταϊ, και ο Ιαυάν, και ο 
Φουβάου, και ο Μεσέχ, και ο Φειουάς. 

Και οι γιοι τού Γοµέου, ήσαν ο Ασχενάζ, και 
ο Ουιφάφ, και ο Φωγαουµά. 

Και οι γιοι τού Ιαυάν, ήσαν ο Εουεισά, και ο 
Φαουσείς, ο Κιττείµ, και ο Ντωντανείµ. 

Απ' αυτούς µοιουάστηκαν τα νησιά των εφνών 
στους τόπους τους· του καφενός σύµφωνα µε 
τη γουώσσα του, σύµφωνα µε τις φυουές τους, 
στα έφνη τους. 

Και οι γιοι τού Χαµ, ήσαν ο Χους, και ο 
Μισουαϊµ, και ο Φουφ, και ο Χαναάν.  Και οι 
γιοι τού Χους ήσαν ο Σεβά, και ο Αβιουά, και 
ο Σαβφά, και ο Ουααµά, και ο Σαβφεκά· και 
οι γιοι τού Ουααµά ήσαν ο Σεβά και ο 
Νταιντάν.  Και ο Χους γέννησε τον 
Νεβουώντ. Αυτός άουχισε να είναι ισχυουός 
επάνω στη γη·  αυτός ήταν ισχυουός κυνηγός 
µπουοστά στον Κύουιο· γι' αυτό και ουέγεται: 
Όπως ο Νεβουώντ, ισχυουός κυνηγός 
µπουοστά στον Κύουιο·  και η αουχή τής 
βασιουείας του στάφηκε η Βαβυουώνα, και η 
Εουέχ, και η Αχάντ, και η Χαουνέ, στη γη 
Σεναάου.  Από εκείνη τη γη βγήκε ο Ασσού, 
και οικοντόµησε τη Νινευή, και την πόουη 
Ουεχωβώφ, και τη Χαουάχ,  και τη Ουεσέν, 
ανάµεσα στη Νινευή και τη Χαουάχ· αυτή 
είναι η µεγάουη πόουη. 

Και ο Μισουαϊµ γέννησε τους Ουντείµ, και 
τους Ανανείµ, και τους Ουεαβείµ, και τους 
Ναφφουχείµ,  και τους Πατουσείµ, και τους 
Χασουχείµ, από τους οποίους βγήκαν οι 
Φιουισταίοι, και τους Χαφφοουείµ. 

Και ο Χαναάν γέννησε τον Σιντώνα, τον 
πουωτότοκό του, και τον Χετταίο,  και τον 
Ιεβουσαίο, και τον Αµοουαίο, και τον 
Γεουγεσαίο,  και τον Ευαίο, και τον Αουκαίο, 
και τον Ασενναίο,  και τον Αουβάντιο, και τον 
Σαµαουαίο, και τον Αµαφαίο. 

Και ύστεουα απ' αυτό ντιασπάουφηκαν οι 
φυουές των Χαναναίων.  Και τα όουια των 
Χαναναίων ήσαν από τη Σιντώνα, καφώς 
πηγαίνει κανείς στα Γέουαουα, µέχουι τη 
Γάζα, και καφώς πηγαίνει κανείς στα Σόντοµα 
και Γόµοουα, και πουος την Ανταµά και τη 
Σεβωείµ, µέχουι τη Ουασά. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Χαµ, σύµφωνα µε τις 
φυουές τους, σύµφωνα µε τις γουώσσες τους, 
στους τόπους τους, στα έφνη τους. 
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Και στον Σηµ, τον πατέουα όουων των γιων 
τού Έβεου, τον αντεουφό τού Ιάφεφ τού 
µεγαουύτεου, γεννήφηκαν και σ' αυτόν γιοι. 

Οι γιοι τού Σηµ ήσαν ο Εουάµ, και ο Ασσού, 
και ο Αουφαξάντ, και ο Ουντ, και ο Αουάµ. 

Και οι γιοι τού Αουάµ, ήσαν ο Ουζ, και ο 
Ου, και ο Γεφέου, και ο Μας. 

Και ο Αουφαξάντ γέννησε τον Σαουά· και ο 
Σαουά γέννησε τον Έβεου. 

Και στον Έβεου γεννήφηκαν ντύο γιοι· το 
όνοµα του ενός, Φαουέγ· επειντή, στις 
ηµέουες του ντιαµεουίστηκε η γη· και το 
όνοµα του αντεουφού του ήταν Ιοκτάν.  Και ο 
Ιοκτάν γέννησε τον Αουµωντάντ, και τον 
Σαουέφ, και τον Ασαουµαβέφ, και τον 
Ιαουάχ,  και τον Αντωουάµ, και τον Ουζάου, 
και τον Ντικουά,  και τον Οβάου, και τον 
Αβιµαήου, και τον Σεβά,  και τον Οφείου, και 
τον Αβιουά, και τον Ιωαβάβ· όουοι αυτοί 
ήσαν γιοι τού Ιοκτάν.  Και η κατοικία τους 
ήταν από τη Μησά, καφώς πηγαίνει κανείς 
πουος τη Σεφαουά, στο βουνό της 
Ανατοουής. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Σηµ, σύµφωνα µε τις 
φυουές τους, σύµφωνα µε τις γουώσσες τους, 
στους τόπους τους, σύµφωνα µε τα έφνη τους. 

Αυτές είναι οι φυουές των γιων τού Νώε, 
σύµφωνα µε τις γενεές τους, στα έφνη τους· 
και απ' αυτούς ντιασπάουφηκαν τα έφνη 
επάνω στη γη µετά τον κατακουυσµό. 

ΚΑΙ οουόκουηουη η γη ήταν µιας γουώσσας, 
και µιας φωνής. 

Και όταν κίνησαν από την ανατοουή, 
βουήκαν µια πεντιάντα στη γη Σεναάου· και 
κατοίκησαν εκεί.  Και ο ένας είπε στον άουον: 
Εουάτε, ας κάνουµε πουίφες, και ας τις 
ψήσουµε σε φωτιά· και η µεν πουίφα τούς 
χουησίµευσε αντί για πέτουα, η ντε 
άσφαουτος τους χουησίµευσε αντί για πηουό.  
Και είπαν: Εουάτε, ας κτίσουµε για µας µια 
πόουη και έναν πύουγο, που η κοουυφή του 
να φτάνει µέχουι τον ουανό· και ας 

αποκτήσουµε για µας όνοµα, µήπως και 
ντιασπαούµε επάνω στο πουόσωπο της γης. 

Και ο Κύουιος κατέβηκε για να ντει την 
πόουη και τον πύουγο, που οικοντόµησαν οι 
γιοι των ανφουώπων.  Και ο Κύουιος είπε: 
Να, ένας ουαός, και όουοι έχουν µία 
γουώσσα, και άουχισαν να το 
πουαγµατοποιούν· και τώουα ντεν φα 
εµποντιστεί σ' αυτούς κάφε τι που σκοπεύουν 
να κάνουν·  εουάτε, ας κατέβουµε, και ας 
συγχύσουµε εκεί τη γουώσσα τους, για να µη 
καταουαβαίνει ο ένας τη γουώσσα τού άουου. 

Και από εκεί ο Κύουιος τους ντιασκόουπισε 
επάνω στο πουόσωπο οουόκουηουης της γης· 
και σταµάτησαν να κτίζουν την πόουη.  Γι' 
αυτό, το όνοµά της ονοµάστηκε Βαβέου· 
επειντή, εκεί ο Κύουιος σύγχυσε τη γουώσσα 
οουόκουηουης της γης· και από εκεί ο 
Κύουιος τους ντιασκόουπισε επάνω στο 
πουόσωπο οουόκουηουης της γης. 

ΑΥΤΗ είναι η γενεαουογία του Σηµ. 

Ο Σηµ ήταν 100 χουόνων, όταν γέννησε τον 
Αουφαξάντ, ντύο χουόνια µετά τον 
κατακουυσµό·  και ο Σηµ έζησε, αφού 
γέννησε τον Αουφαξάντ, 500 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 

Και ο Αουφαξάντ έζησε 35 χουόνια, και 
γέννησε τον Σαουά·  και ο Αουφαξάντ έζησε, 
αφού γέννησε τον Σαουά, 403 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 

Και ο Σαουά έζησε 30 χουόνια, και γέννησε 
τον Έβεου·  και ο Σαουά έζησε, αφού γέννησε 
τον Έβεου, 403 χουόνια, και γέννησε γιους 
και φυγατέουες. 

Και ο Έβεου έζησε 34 χουόνια, και γέννησε 
τον Φαουέγ·  και ο Έβεου έζησε, αφού 
γέννησε τον Φαουέγ, 430 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 

Και ο Φαουέγ έζησε 30 χουόνια, και γέννησε 
τον Ουαγαύ·  και ο Φαουέγ έζησε, αφού 
γέννησε τον Ουαγαύ, 209 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 
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Και ο Ουαγαύ έζησε 32 χουόνια, και γέννησε 
τον Σεούχ·  και ο Ουαγαύ έζησε, αφού 
γέννησε τον Σεούχ, 207 χουόνια, και γέννησε 
γιους και φυγατέουες. 

Και ο Σεούχ έζησε 30 χουόνια, και γέννησε 
τον Ναχώου·  και ο Σεούχ έζησε, αφού 
γέννησε τον Ναχώου, 200 χουόνια, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 

Και ο Ναχώου έζησε 29 χουόνια, και γέννησε 
τον Φάουα·  και ο Ναχώου έζησε, αφού 
γέννησε τον Φάουα, 119 χουόνια, και γέννησε 
γιους και φυγατέουες. 

Και ο Φάουα έζησε 70 χουόνια, και γέννησε 
τον Άβουαµ, τον Ναχώου, και τον Αουάν. 

ΚΑΙ αυτή είναι η γενεαουογία τού Φάουα: Ο 
Φάουα γέννησε τον Άβουαµ, τον Ναχώου, 
και τον Αουάν· και ο Αουάν γέννησε τον 
Ουωτ.  Και ο Αουάν πέφανε µπουοστά στον 
Φάουα τον πατέουα του, στον τόπο της 
γέννησής του, στην Ου των Χαουνταίων. 

Και ο Άβουαµ και ο Ναχώου πήουαν για τον 
εαυτό τους γυναίκες· το όνοµα της γυναίκας 
τού Άβουαµ, ήταν Σάουα· και το όνοµα της 
γυναίκας τού Ναχώου, ήταν Μεουχά, 
φυγατέουα τού Αουάν, πατέουα τής Μεουχά 
και πατέουα τού Ιεσχά.  Και η Σάουα ήταν 
στείουα, ντεν είχε παιντί. 

Και ο Φάουα πήουε τον γιο του, τον 
Άβουαµ, και τον Ουωτ, τον γιο τού Αουάν, 
τον εγγονό του, και τη νύφη του, τη Σάουα, 
τη γυναίκα τού Άβουαµ, του γιου του· και 
µαζί βγήκαν από την Ου των Χαουνταίων για 
να πάνε στη γη Χαναάν· και ήουφαν µέχουι τη 
Χαουάν, και κατοίκησαν εκεί. 

Και οι ηµέουες τού Φάουα έγιναν 205 
χουόνια· και ο Φάουα πέφανε στη Χαουάν. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Άβουαµ: Βγες έξω 
από τη γη σου, και από τη συγγένειά σου, και 
από την οικογένεια του πατέουα σου, στη γη 
που φα σου ντείξω·  και φα σε κάνω να γίνεις 
ένα µεγάουο έφνος· και φα σε ευουογήσω, και 
φα µεγαουύνω το όνοµά σου· και φα είσαι για 
ευουογία·  και φα ευουογήσω εκείνους που σε 

ευουογούν, και φα καταουαστώ εκείνους που 
σε καταουιούνται· και µέσα από σένα φα 
ευουογηφούν όουες οι φυουές τής γης. 

Και ο Άβουαµ πήγε, καφώς του είπε ο 
Κύουιος· και µαζί του πήγε και ο Ουωτ· και ο 
Άβουαµ ήταν ηουικίας 75 χουόνων, όταν 
βγήκε από τη Χαουάν.  Και ο Άβουαµ πήουε 
τη Σάουα, τη γυναίκα του, και τον γιο τού 
αντεουφού του, τον Ουωτ, και όουα τα 
υπάουχοντά τους, όσα είχαν αποκτήσει, και 
τους ανφουώπους που είχαν αποκτήσει στη 
Χαουάν, και βγήκαν για να πάνε στη γη 
Χαναάν· και ήουφαν στη γη Χαναάν. 

Και ο Άβουαµ ντιαπέουασε εκείνη τη γη 
µέχουι τον τόπο Συχέµ, µέχουι τη 
βεουανιντιά Μοουέχ· και οι Χαναναίοι 
κατοικούσαν τότε σ' αυτή τη γη.  Και ο 
Κύουιος φάνηκε στον Άβουαµ, και του είπε: 
Στο σπέουµα σου φα ντώσω αυτή τη γη. Και 
έκτισε εκεί φυσιαστήουιο στον Κύουιο, που 
φάνηκε σ' αυτόν. 

Και από εκεί µετέβηκε στο βουνό, που είναι 
πουος τα µεσηµβουινά τής Βαιφήου, και 
έστησε τη σκηνή του, έχοντας τη Βαιφήου 
πουος τα ντυτικά, και τη Γαι πουος τα 
ανατοουικά· και έκτισε εκεί φυσιαστήουιο 
στον Κύουιο, και επικαουέστηκε το όνοµα 
του Κυουίου. 

Και ο Άβουαµ µετασκήνωσε οντοιποουώντας 
και πουοχωουώντας πουος τα µεσηµβουινά. 

Και έγινε πείνα σ' αυτή τη γη· και ο Άβουαµ 
κατέβηκε στην Αίγυπτο για να παουοικήσει 
εκεί· επειντή, η πείνα στη γη ήταν βαουιά. 

Και όταν πουησίαζε να µπει µέσα στην 
Αίγυπτο, είπε στη Σάουα, τη γυναίκα του: 
Ντες, γνωουίζω ότι είσαι µια όµοουφη 
γυναίκα·  φα συµβεί, ουοιπόν, ώστε καφώς σε 
ντουν οι Αιγύπτιοι φα πουν: Γυναίκα του είναι 
αυτή· και φα µε φονεύσουν, εσένα όµως φα σε 
ντιαφυουάξουν ζωντανή·  πες, ουοιπόν, ότι 
είσαι αντεουφή µου, για να γίνει σε µένα 
καουό εξαιτίας σου, και να ντιαφυουαχφεί η 
ζωή µου, για χάουη σου. 
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ΚΑΙ όταν ο Άβουαµ µπήκε µέσα στην 
Αίγυπτο, είνταν οι Αιγύπτιοι τη γυναίκα ότι 
ήταν υπεουβοουικά ωουαία.  Και οι 
άουχοντες του Φαουαώ την είνταν, και την 
επαίνεσαν στον Φαουαώ· και πήουαν τη 
γυναίκα στο σπίτι του Φαουαώ.  Και 
µεταχειουίστηκαν τον Άβουαµ καουά για 
χάουη της· και είχε πουόβατα, και βόντια, και 
γαϊντούια, και ντούς, και ντούες, και φηουυκά 
γαϊντούια και καµήουες. 

Και ο Κύουιος έουιξε στον Φαουαώ και στην 
οικογένειά του µεγάουες πουηγές εξαιτίας της 
Σάουας τής γυναίκας τού Άβουαµ·  και ο 
Φαουαώ κάουεσε τον Άβουαµ, και του είπε: 
Τι είναι αυτό που µου έκανες; Γιατί ντεν µου 
φανέουωσες ότι αυτή είναι γυναίκα σου;  Γιατί 
είπες: Αυτή είναι αντεουφή µου; Και την 
πήουα στον εαυτό µου για γυναίκα· και 
τώουα, να η γυναίκα σου· παου' την, και 
πήγαινε. 

Και ο Φαουαώ ντιόουισε ανφουώπους γι' 
αυτόν· και τον πουόπεµψαν µε συνοντεία, και 
τη γυναίκα του, και όουα όσα είχε. 

ΚΑΙ ο Άβουαµ ανέβηκε από την Αίγυπτο, 
αυτός και η γυναίκα του και όουα όσα είχε, 
και ο Ουωτ µαζί του, πουος τα µεσηµβουινά.  
Και ο Άβουαµ ήταν υπεουβοουικά πούσιος 
σε κτήνη, σε ασήµι, και σε χουυσάφι,  και 
πήγε οντεύοντας από τα µεσηµβουινά µέχουι 
τη Βαιφήου, µέχουι τον τόπο όπου ήταν η 
σκηνή του την πουοηγούµενη φοουά, 
ανάµεσα στη Βαιφήου και στη Γαι·  στον 
τόπο τού φυσιαστηουίου, που είχε κάνει εκεί 
αουχικά· και εκεί ο Άβουαµ επικαουέστηκε το 
όνοµα του Κυουίου. 

Ακόµα και ο Ουωτ, που συµποουευόταν µαζί 
µε τον Άβουαµ, είχε πουόβατα και βόντια και 
σκηνές.  Και ντεν τους χωούσε η γη για να 
κατοικούν µαζί· επειντή, τα υπάουχοντά τους 
ήσαν ποουά, και ντεν µποούσαν να κατοικούν 
µαζί.  Και έγινε φιουονικία ανάµεσα στους 
βοσκούς των κτηνών τού Άβουαµ, και στους 
βοσκούς των κτηνών τού Ουωτ· και οι 
Χαναναίοι και οι Φεουεζαίοι κατοικούσαν 
τότε στη γη. 

Και ο Άβουαµ είπε στον Ουωτ: Ας µη είναι, 
παουακαουώ, φιουονικία ανάµεσα σε µένα και 
σε σένα, κι ανάµεσα στους βοσκούς µου και 
στους βοσκούς σου· επειντή, εµείς είµαστε 
αντεουφοί·  ντεν είναι οουόκουηουη η γη 
µπουοστά σου; Ντιαχώουισε, ουοιπόν, τον 
εαυτό σου από µένα· αν εσύ πας στα 
αουιστεουά, εγώ πηγαίνω στα ντεξιά· και αν 
εσύ στα ντεξιά, εγώ στα αουιστεουά. 

Και αφού ο Ουωτ σήκωσε τα µάτια του 
ψηουά, είντε οουόκουηουη την πεουίχωουο 
του Ιοουντάνη, ότι ποτιζόταν οουόκουηουη, 
πουιν ο Κύουιος να καταστουέψει τα Σόντοµα 
και τα Γόµοουα, ήταν σαν παουάντεισος του 
Κυουίου, όπως η γη της Αιγύπτου, µέχουι να 
πάει κανείς στη Σηγώου.  Και ο Ουωτ 
ντιάουεξε για τον εαυτό του οουόκουηουη την 
πεουίχωουο του Ιοουντάνη· και ο Ουωτ 
µετασκήνωσε πουος τα ανατοουικά, και 
ντιαχωουίστηκαν ο ένας από τον άουον. 

Ο µεν Άβουαµ κατοίκησε στη γη Χαναάν· ο 
ντε Ουωτ κατοίκησε ανάµεσα στις πόουεις 
τής πεουιχώου, και έστησε τις σκηνές του 
µέχουι τα Σόντοµα.  Και οι άνφουωποι των 
Σοντόµων ήσαν κακοί, και υπεουβοουικά 
αµαουτωουοί µπουοστά στον Κύουιο. 

Και ο Κύουιος είπε στον Άβουαµ, αφού ο 
Ουωτ είχε ντιαχωουιστεί απ' αυτόν: Σήκωσε 
τώουα τα µάτια σου ψηουά και ντες από τον 
τόπο όπου είσαι, πουος τα βοουινά και τα 
µεσηµβουινά, και τα ανατοουικά και τα 
ντυτικά·  επειντή, οουόκουηουη τη γη που 
βουέπεις φα τη ντώσω σε σένα, και στο 
σπέουµα σου, µέχουι τον αιώνα·  και φα κάνω 
το σπέουµα σου σαν την άµµο τής γης· ώστε 
αν µποουεί κανείς να απαουιφµήσει την άµµο 
τής γης, φα µποουεί να απαουιφµηφεί και το 
σπέουµα σου·  και αφού σηκωφείς, ντιάσχισε 
τη γη, και κατά το µάκουος της, και κατά το 
πουάτος της· επειντή, σε σένα φα τη ντώσω. 

Και ο Άβουαµ σήκωσε τη σκηνή του, και 
όταν ήουφε κατοίκησε κοντά στις βεουανιντιές 
Μαµβουή, που είναι στη Χεβουών· και έκτισε 
εκεί φυσιαστήουιο στον Κύουιο. 
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ΚΑΙ στις ηµέουες τού Αµαουφέου, βασιουιά 
της Σενναάου, του Αουιώχ, βασιουιά τής 
Εουασάου, του Χοντοουογοµόου, βασιουιά 
τής Εουάµ, και του Φαουγάου, βασιουιά των 
εφνών,  αυτοί έκαναν πόουεµο µε τον Βεουά, 
βασιουιά των Σοντόµων, και τον Βαουσά, 
βασιουιά των Γοµόουων, τον Σενναάβ, 
βασιουιά τής Ανταµά, και τον Σεµοβόου, 
βασιουιά τής Σεβωείµ, και τον βασιουιά τής 
Βεουά· αυτή είναι η Σηγώου.  Όουοι αυτοί 
ενώφηκαν µαζί στην κοιουάντα Σιντντίµ, που 
είναι η αουµυουή φάουασσα.  12 χουόνια 
ντούευαν στον Χοντοουογοµόου· και τον 13ο 
αποστάτησαν.  Και τον 14ο χουόνο ήουφε ο 
Χοντοουογοµόου, και οι βασιουιάντες που 
ήσαν µαζί του, και πάταξαν τους Ουαφαείµ 
στην Ασταουώφ-καουναϊµ, και τους Ζουζείµ 
στην Αµ, και τους Εµµαίους στη Σαυή-
κιουιαφαϊµ,  και τους Χοουαίους στο βουνό 
τους, το Σηείου, µέχουι την πεντιάντα 
Φαουάν, που είναι στην έουηµο.  Και 
επέστουεψαν και ήουφαν στην Εν-µισπάτ, που 
είναι η Κάντης· και πάταξαν οουόκουηουη 
την πεουιοχή τού Αµαουήκ, και τους 
Αµοουαίους που κατοικούσαν στην Ασασών-
φαµάου. 

Και βγήκε ο βασιουιάς των Σοντόµων, και ο 
βασιουιάς των Γοµόουων, και ο βασιουιάς τής 
Ανταµά, και ο βασιουιάς των Σεβωείµ, και ο 
βασιουιάς τής Βεουά, που είναι η Σηγώου· και 
συγκουότησαν µάχη µαζί τους στην 
κοιουάντα Σιντντίµ,  µαζί µε τον 
Χοντοουογοµόου βασιουιά τής Εουάµ, και 
τον Φαουγάου βασιουιά των εφνών, και τον 
Αµαουφέου βασιουιά τής Σενναάου, και τον 
Αουιώχ βασιουιά τής Εουασάου· τέσσεουις 
βασιουιάντες ενάντια σε πέντε.  Και η 
κοιουάντα Σιντντίµ ήταν γεµάτη από φουέατα 
ασφάουτου· και οι βασιουιάντες των 
Σοντόµων και των Γοµόουων τουάπηκαν σε 
φυγή, και έπεσαν εκεί· και εκείνοι που 
εναπέµειναν έφυγαν στο βουνό.  Και πήουαν 
όουα τα υπάουχοντα των Σοντόµων και των 
Γοµόουων, και οουόκουηουη τη ζωοτουοφία 
τους, και αναχώουησαν.  Πήουαν ακόµα και 
τον Ουωτ, τον γιο τού αντεουφού τού 
Άβουαµ, που κατοικούσε στα Σόντοµα, και 
τα υπάουχοντά του, και αναχώουησαν. 

Και κάποιος από τους ντιασωφέντες πήγε και 
το ανήγγειουε στον Άβουαµ τον Εβουαίο, 
που κατοικούσε κοντά στις βεουανιντιές 
Μαµβουή,του Αµοουαίου, αντεουφού τού 
Εσχώου, και αντεουφού τού Ανήου, που ήσαν 
σύµµαχοι του Άβουαµ.  Και όταν ο Άβουαµ 
άκουσε ότι αιχµαουωτίστηκε ο αντεουφός 
του, εξόπουισε 318 από τους ντούς του, που 
είχαν γεννηφεί στο σπίτι του, και τους 
καταντίωξε µέχουι τη Νταν.  Και αφού 
χώουισε τους ντικούς του, όουµησε εναντίον 
τους τη νύχτα, αυτός και οι ντούοι του, και 
τους πάταξε, και τους καταντίωξε µέχουι τη 
Χοβά, που είναι πουος τα αουιστεουά τής 
Νταµασκού.  Και επανέφεουε όουα τα 
υπάουχοντα, κι ακόµα επανέφεουε και τον 
αντεουφό του τον Ουωτ, και τα υπάουχοντά 
του, ακόµα µάουιστα και τις γυναίκες, και τον 
ουαό. 

Και ο βασιουιάς των Σοντόµων βγήκε σε 
συνάντησή του, αφού γύουισε από την 
καταστουοφή του Χοντοουογοµόου, και των 
βασιουιάντων του, στην κοιουάντα Σαυή, που 
είναι η κοιουάντα τού βασιουιά. 

Και ο Μεουχισεντέκ, ο βασιουιάς τής 
Σαουήµ, έφεουε έξω ψωµί και κουασί· και 
ήταν ιεουέας τού Φεού τού υψίστου.  Και τον 
ευουόγησε, και είπε: Ευουογηµένος ο 
Άβουαµ από τον Φεό τον ύψιστο, που έκτισε 
τον ουανό και τη γη·  και ευουογηµένος ο 
Φεός ο ύψιστος, που παουέντωσε τους εχφούς 
σου στο χέουι σου. Και ο Άβουαµ έντωσε σ' 
αυτόν ένα ντέκατο από όουα. 

Και ο βασιουιάς των Σοντόµων είπε στον 
Άβουαµ: Ντώσε µου τους ανφουώπους, και 
πάουε τα υπάουχοντα για τον εαυτό σου.  Και 
ο Άβουαµ είπε στον βασιουιά των Σοντόµων: 
Εγώ ύψωσα το χέουι µου στον Κύουιο, τον 
Φεό τον ύψιστο, που έκτισε τον ουανό και τη 
γη,  ότι ντεν φα πάουω από όουα τα ντικά σου 
από κουωστή µέχουι ουουί παπουτσιού, για 
να µη πεις: Εγώ πούτισα τον Άβουαµ·  εκτός 
µόνον από εκείνο, που έφαγαν οι νέοι, και το 
µεουίντιο των ανφουώπων που ήουφαν µαζί 
µου, του Ανήου, του Εσχώου, και του 
Μαµβουή· αυτοί ας πάουν το µεουίντιό τους. 
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ΥΣΤΕΟΥΑ από τα πουάγµατα αυτά, έγινε 
ουόγος τού Κυουίου στον Άβουαµ, σε 
όουαµα, ουέγοντας: Μη φοβάσαι, Άβουαµ· 
εγώ είµαι ο υπεουασπιστής σου· ο µισφός σου 
φα είναι υπεουβοουικά µεγάουος. 

Και ο Άβουαµ είπε: Ντέσποτα Κύουιε, τι φα 
µου ντώσεις, ενώ απέουχοµαι άτεκνος, και ο 
κουηουονόµος του σπιτιού µου είναι αυτός ο 
Εουιέζεου από τη Νταµασκό;  Είπε ακόµα ο 
Άβουαµ: Ντες, ντεν έντωσες σε µένα 
σπέουµα· και να, φα µε κουηουονοµήσει ο 
υπηουέτης µου. 

Και να, έγινε σ' αυτόν ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας: Ντεν φα σε κουηουονοµήσει 
αυτός· αου' εκείνος που φα βγει από τα 
σπουάχνα σου, αυτός φα σε κουηουονοµήσει.  
Και τον έφεουε έξω, και είπε: Κοίταξε τώουα 
ψηουά στον ουανό, και απαουίφµησε τα 
αστέουια, αν µποουείς να τα απαουιφµήσεις· 
και του είπε: Έτσι φα είναι το σπέουµα σου. 

Και πίστεψε στον Κύουιο· και 
ουογαουιάστηκε σ' αυτόν για ντικαιοσύνη. 

Και του είπε: Εγώ είµαι ο Κύουιος, που σε 
έβγαουα από την Ου των Χαουνταίων, για να 
σου ντώσω αυτή τη γη για κουηουονοµιά. 

Κι εκείνος είπε: Ντέσποτα Κύουιε, από πού 
φα γνωουίσω ότι φα την κουηουονοµήσω; 

Και του είπε: Πάουε για µένα µία ντάµαουη 
τουιών χουόνων, και µία κατσίκα τουιών 
χουόνων, και ένα αουσενικό κουιάουι τουιών 
χουόνων, και µια τουυγόνα και ένα 
πεουιστέουι.  Και πήουε σ' αυτόν όουα αυτά, 
και τα έσχισε στο µέσον, και έβαουε κάφε ένα 
κοµµάτι απέναντι στο όµοιό του· τα πουιά, 
όµως, ντεν τα έσχισε,  και κατέβηκαν τα 
όουνια επάνω στα πτώµατα, και ο Άβουαµ τα 
έντιωξε.  Και κατά τη ντύση τού ήουιου, έπεσε 
έκσταση επάνω στον Άβουαµ· και να, ένας 
µεγάουος σκοτεινός φόβος πέφτει επάνω του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Άβουαµ: Να ξέουεις 
µε σιγουιά ότι το σπέουµα σου φα 
παουοικήσει σε γη όχι ντική τους, και φα τους 
υποντουώσουν, και φα τους καταφουίψουν, 
400 χουόνια·  το έφνος, όµως, στο οποίο φα 

υποντουωφεί, εγώ φα το κουίνω· ύστεουα ντε 
απ' αυτά, φα βγουν µε ποουά υπάουχοντα·  
εσύ, όµως, φα απέουφεις στους πατέουες σου 
µε ειουήνη· φα ταφείς σε καουά γηουατειά·  
και στην τέταουτη γενεά φα επιστουέψουν 
εντώ· επειντή, ντεν αναπουηουώφηκε ακόµα η 
ανοµία των Αµοουαίων. 

Και όταν ο ήουιος έντυσε και έγινε πυκνό 
σκοτάντι, να, ένα καµίνι που κάπνιζε, και µια 
ουαµπάντα φωτιάς, η οποία ντιαπέουασε 
ανάµεσα σε τούτα τα ντιχοτοµηµένα.  Εκείνη 
την ηµέουα ο Κύουιος έκανε ντιαφήκη στον 
Άβουαµ, ουέγοντας: Στο σπέουµα σου 
έντωσα αυτή τη γη, από τον ποταµό τής 
Αιγύπτου µέχουι τον ποταµό τον µεγάουο, 
τον ποταµό Ευφουάτη·  τους Κεναίους, και 
τους Κενεζαίους, και τους Κεντµωναίους,  και 
τους Χετταίους, και τους Φεουεζαίους, και 
τους Ουαφαείµ,  και τους Αµοουαίους, και 
τους Χαναναίους, και τους Γεουγεσαίους, και 
τους Ιεβουσαίους. 

ΚΑΙ η Σάουα, η γυναίκα τού Άβουαµ, ντεν 
τεκνοποιούσε σ' αυτόν· και είχε µια Αιγύπτια 
ντούη, που ονοµαζόταν Άγαου.  Και η Σάουα 
είπε στον Άβουαµ: Ντες, ο Κύουιος µε 
απέκουεισε από την τεκνοποιία· µπες, 
ουοιπόν, στη ντούη µου, ίσως αποκτήσω 
παιντί απ' αυτή. Και ο Άβουαµ υπάκουσε 
στον ουόγο τής Σάουας. 

Και η Σάουα, η γυναίκα τού Άβουαµ, πήουε 
την Άγαου, την Αιγύπτια, τη ντούη της, αφού 
ο Άβουαµ είχε κατοικήσει ντέκα χουόνια στη 
γη Χαναάν, και την έντωσε στον άνντουα της 
τον Άβουαµ, για να είναι γυναίκα του.  Και 
µπήκε στην Άγαου, και εκείνη συνέουαβε· και 
όταν είντε ότι συνέουαβε, η κυουία της 
καταφουονιόταν µπουοστά της. 

Και η Σάουα είπε στον Άβουαµ: Εξαιτίας σου 
αντικούµαι. Εγώ έντωσα τη ντούη µου στον 
κόουφο σου· και αφού είντε ότι συνέουαβε, 
εγώ καταφουονήφηκα µπουοστά της· ας 
κουίνει ο Κύουιος ανάµεσα σε µένα και σε 
σένα. 

Και ο Άβουαµ είπε στη Σάουα: Ντες, η 
ντούη σου είναι στο χέουι σου· κάνε σ' αυτήν 
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όπως φαίνεται αουεστό στα µάτια σου. Και η 
Σάουα τη µεταχειουίστηκε άσχηµα, κι εκείνη 
έφυγε από το πουόσωπό της.  Και τη βουήκε 
ένας άγγεουος του Κυουίου κοντά σε µια 
πηγή νεού, στην έουηµο, κοντά στην πηγή 
πουος τον ντουόµο τής Σου·  και της είπε: 
Άγαου, ντούη τής Σάουας, από πού έουχεσαι 
και πού πηγαίνεις; 

Κι εκείνη είπε: Φεύγω από το πουόσωπο της 
κυουίας µου της Σάουας. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου τής είπε: 
Επίστουεψε στην κυουία σου, και ταπεινώσου 
κάτω από τα χέουια της. 

Ο άγγεουος του Κυουίου τής είπε ακόµα: Φα 
πουηφύνω υπεουβοουικά το σπέουµα σου, 
ώστε να µη απαουιφµείται ουόγω του 
πουήφους του.  Και ο άγγεουος του Κυουίου 
τής είπε: Ντες, εσύ είσαι έγκυος, και φα 
γεννήσεις γιο, και φα αποκαουέσεις το όνοµά 
του Ισµαήου· επειντή, ο Κύουιος άκουσε τη 
φουίψη σου·  κι αυτός φα είναι άγουιος 
άνφουωπος· το χέουι του φα είναι ενάντια σε 
όους, και το χέουι όουων ενάντια σ' αυτόν· και 
φα κατοικήσει κατά πουόσωπο όουων των 
αντεουφών του. 

Και η Άγαου αποκάουεσε το όνοµα του 
Κυουίου, που της µιούσε: Εσύ είσαι ο Φεός, 
που µε είντες· επειντή είπε: Εγώ είντα, ακόµα, 
εντώ εκείνον που µε είντε;  Γι' αυτό, το 
πηγάντι εκείνο ονοµάστηκε Πηγάντι Ουαχαϊ-
ουοϊ·  να, βουίσκεται ανάµεσα στην Κάντης 
και τη Βαουάντ. 

Και η Άγαου γέννησε στον Άβουαµ έναν γιο· 
και ο Άβουαµ αποκάουεσε το όνοµα αυτού 
του γιου, που γέννησε η Άγαου, Ισµαήου.  
Και ο Άβουαµ ήταν 86 χουόνων, όταν η 
Άγαου γέννησε τον Ισµαήου στον Άβουαµ. 

ΚΑΙ όταν ο Άβουαµ ήταν 99 χουόνων, ο 
Κύουιος φάνηκε στον Άβουαµ, και του είπε: 
Εγώ είµαι ο Φεός ο Παντοκουάτοουας· 
πεουπάτα µπουοστά µου, και να είσαι 
τέουειος.  Και φα στήσω τη ντιαφήκη µου 
ανάµεσα σε µένα και σε σένα· και φα σε 
πουηφύνω σε υπεουβοουικό βαφµό. 

Και ο Άβουαµ έπεσε επάνω στο πουόσωπό 
του· και ο Φεός τού µίουησε, ουέγοντας:  
Εγώ, ντες, η ντιαφήκη µου είναι σε σένα· και 
φα γίνεις πατέουας πουήφους εφνών·  και ντεν 
φα αποκαουείται πουέον το όνοµά σου 
Άβουαµ, αουά το όνοµά σου φα είναι 
Αβουαάµ· επειντή, σε κατέστησα πατέουα 
ποουών εφνών·  και φα σε αυξήσω σε 
υπεουβοουικό βαφµό, και φα σε καταστήσω 
σε έφνη, και από σένα φα βγουν βασιουιάντες·  
και φα στήσω τη ντιαφήκη µου ανάµεσα σε 
µένα και σε σένα, και στο σπέουµα σου µετά 
από σένα στις γενεές τους, σε µια αιώνια 
ντιαφήκη, για να είµαι Φεός σε σένα και στο 
σπέουµα σου µετά από σένα·  και φα ντώσω 
σε σένα, και στο σπέουµα σου µετά από σένα, 
τη γη τής παουοικίας σου, οουόκουηουη τη 
γη Χαναάν, σε αιώνια κατάσχεση· και φα 
είµαι ο Φεός τους. 

Και ο Φεός είπε στον Αβουαάµ: Εσύ φα 
φυουάξεις τη ντιαφήκη µου, και το σπέουµα 
σου µετά από σένα στις γενεές τους.  Τούτη 
είναι η ντιαφήκη µου, την οποία φα φυουάξετε 
ανάµεσα σε µένα και σε σας, και το σπέουµα 
σου µετά από σένα: Κάφε αουσενικό σας φα 
πεουιτέµνεται.  Και φα πεουιτέµνετε τη 
σάουκα της ακουοβυστίας σας, και φα είναι 
για σηµείο τής ντιαφήκης µου ανάµεσα σε 
µένα και σε σας·  και ένα παιντί οκτώ ηµεουών 
φα πεουιτέµνεται µεταξύ σας, κάφε αουσενικό 
στις γενεές σας, εκείνος που γεννιέται στο 
σπίτι, και ο αγοουασµένος µε αουγύουια από 
κάφε ξένον, που ντεν είναι από το σπέουµα 
σου·  εξάπαντος φα πεουιτέµνεται εκείνος που 
γεννιέται στο σπίτι σου, και ο αγοουασµένος 
σε σένα µε αουγύουια· και φα είναι η ντιαφήκη 
µου επάνω στη σάουκα σας για αιώνια 
ντιαφήκη·  και το απεουίτµητο αουσενικό, στο 
οποίο ντεν φα πεουιτεµνόταν η σάουκα τής 
ακουοβυστίας του, εκείνη η ψυχή φα 
εξοουοφουευτεί µέσα από τον ουαό της· 
παουέβηκε τη ντιαφήκη µου. 

Και ο Φεός είπε στον Αβουαάµ: Τη γυναίκα 
σου Σάουα, ντεν φα αποκαουέσεις πουέον το 
όνοµά της Σάουα, αουά το όνοµά της φα 
είναι Σάουα.  Και φα την ευουογήσω, κι 
ακόµα φα σου ντώσω απ' αυτή έναν γιο· και 
φα την ευουογήσω, και φα γίνει µητέουα 
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ποουών εφνών· βασιουιάντες ουαών φα βγουν 
απ' αυτή.  Και ο Αβουαάµ έπεσε επάνω στο 
πουόσωπό του, και γέουασε, και είπε στην 
καουντιά του: Σε άνφουωπον 100 χουόνων φα 
γεννηφεί παιντί; Και η Σάουα, γυναίκα 90 
χουόνων, φα γεννήσει;  Και ο Αβουαάµ είπε 
στον Φεό: Είφε να ζήσει µπουοστά σου ο 
Ισµαήου! 

Και ο Φεός είπε: Ναι, η γυναίκα σου η 
Σάουα φα γεννήσει σε σένα έναν γιο, και φα 
αποκαουέσεις το όνοµά του Ισαάκ· και φα 
στήσω τη ντιαφήκη µου σ' αυτόν για αιώνια 
ντιαφήκη, και στο σπέουµα του ύστεουα απ' 
αυτόν·  Και για τον Ισµαήου σε εισάκουσα· 
ντες, τον ευουόγησα, και φα τον αυξήσω, και 
φα τον πουηφύνω σε υπεουβοουικά µεγάουο 
βαφµό· φα γεννήσει 12 άουχοντες, και φα τον 
κάνω µεγάουο έφνος·  αουά, τη ντιαφήκη µου 
φα τη στήσω στον Ισαάκ, τον οποίο φα 
γεννήσει σε σένα η Σάουα τον εουχόµενο 
χουόνο, την ίντια αυτή εποχή. 

Και αφού τέουειωσε να µιουάει µαζί του, ο 
Φεός ανέβηκε από τον Αβουαάµ. 

Και ο Αβουαάµ πήουε τον γιο του τον 
Ισµαήου, και όους τούς γεννηµένους στο σπίτι 
του, και όους τούς αγοουασµένους απ' αυτόν 
µε αουγύουια, κάφε αουσενικό τού σπιτιού 
τού Αβουαάµ, και έκανε πεουιτοµή της 
σάουκας τής ακουοβυστίας τους, την ίντια 
εκείνη ηµέουα, καφώς του είπε ο Φεός.  Και 
ο Αβουαάµ ήταν 99 χουόνων, όταν 
πεουιτµήφηκε στη σάουκα τής ακουοβυστίας 
του.  Και ο Ισµαήου, ο γιος του, ήταν 13 
χουόνων, όταν πεουιτµήφηκε η σάουκα της 
ακουοβυστίας του. 

Την ίντια εκείνη ηµέουα πεουιτµήφηκε ο 
Αβουαάµ, και ο Ισµαήου ο γιος του·  και 
όουοι οι άνφουωποι του σπιτιού του, οι 
γεννηµένοι στο σπίτι, και οι αγοουασµένοι µε 
αουγύουια από τους αουογενείς, 
πεουιτµήφηκαν µαζί του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος φάνηκε σ' αυτόν στις 
βεουανιντιές Μαµβουή, ενώ καφόταν στην 
είσοντο της σκηνής στον καύσωνα της 
ηµέουας.  Και αφού σήκωσε τα µάτια του, 

είντε· και να, τουεις άνντουες όουφιοι 
µπουοστά του· και µόουις τους είντε, έσπευσε 
σε πουοϋπάντησή τους από την είσοντο της 
σκηνής, και πουοσκύνησε µέχουι το ένταφος·  
και είπε: Κύουιέ µου, αν βουήκα χάουη στα 
µάτια σου, µη πουοσπεουάσεις, παουακαουώ, 
τον ντούο σου·  ας φεουφεί, παουακαουώ, 
ουίγο νεουό, και πουύντε τα πόντια σας, και 
αναπαυφείτε κάτω από το ντέντουο·  κι εγώ φα 
φέουω ουίγο ψωµί, και στηουίξτε την καουντιά 
σας· έπειτα, φα πουοχωουήσετε· επειντή, γι' 
αυτό πεουάσατε από τον ντούο σας. 

Κι εκείνοι είπαν: Κάνε έτσι, καφώς είπες. 

Και ο Αβουαάµ έσπευσε στη σκηνή στη 
Σάουα, και είπε: Βιάσου, ζύµωσε τουία 
µέτουα σιµιγντάουι, και κάνε ψωµιά στη 
στάχτη.  Και ο Αβουαάµ έτουεξε στα βόντια, 
και πήουε ένα µοσχάουι απαουό και καουό, 
και το έντωσε στον ντούο· κι εκείνος έσπευσε 
να το ετοιµάσει·  έπειτα,πήουε βούτυουο και 
γάουα, και το µοσχάουι, που ετοίµασε, και τα 
έβαουε µπουοστά τους· κι αυτός στεκόταν 
κοντά τους κάτω από το ντέντουο· κι αυτοί 
έφαγαν. 

Και του είπαν: Πού είναι η γυναίκα σου η 
Σάουα; 

Κι εκείνος είπε: Να, µέσα στη σκηνή. 

Και είπε: Φα επιστουέψω σε σένα εξάπαντος 
κατά την ίντια αυτή εποχή τού χουόνου· και 
να, η γυναίκα σου η Σάουα φα έχει έναν γιο. 

Και η Σάουα άκουσε στην είσοντο της 
σκηνής, που ήταν πίσω απ' αυτόν.  Και ο 
Αβουαάµ και η Σάουα ήσαν γέουοντες, 
πουοχωουηµένοι σε ηουικία· στη Σάουα είχαν 
σταµατήσει να γίνονται τα γυναικεία.  Και η 
Σάουα γέουασε από µέσα της, ουέγοντας: 
Αφού γέουασα φα γίνει σε µένα ηντονή; Και ο 
κύουιός µου είναι γέουοντας. 

Και είπε ο Κύουιος στον Αβουαάµ: Γιατί 
γέουασε η Σάουα, ουέγοντας: Αφού εγώ 
γέουασα, πουαγµατικά φα γεννήσω;  Είναι 
τίποτα αντύνατο στον Κύουιο; Στον 
οουισµένο καιουό φα επιστουέψω σε σένα, 
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κατά την ίντια αυτή εποχή τού χουόνου, και η 
Σάουα φα έχει έναν γιο. 

Τότε, η Σάουα αουνήφηκε, ουέγοντας: Ντεν 
γέουασα· επειντή, φοβήφηκε. 

Κι εκείνος είπε: Όχι, αουά γέουασες. 

Και αφού οι άνντουες σηκώφηκαν από εκεί 
κατευφύνφηκαν στα Σόντοµα· και ο Αβουαάµ 
ποουευόταν µαζί τους για να τους 
συµπουοπέµψει. 

Και ο Κύουιος είπε: Φα κουύψω εγώ από τον 
Αβουαάµ οτιντήποτε κάνω;  Και ο Αβουαάµ 
φα γίνει εξάπαντος µεγάουο έφνος και 
ντυνατό· και ντιαµέσου αυτού φα 
ευουογηφούν όουα τα έφνη της γης·  επειντή, 
τον γνωουίζω, ότι φα ντιατάξει τους γιους του 
και την οικογένειά του, ύστεουα απ' αυτόν και 
φα φυουάξουν τον ντουόµο τού Κυουίου, για 
να εκτεούν ντικαιοσύνη και κουίση, ώστε ο 
Κύουιος να επιφέουει επάνω στον Αβουαάµ 
τα όσα µίουησε σ' αυτόν. 

Και ο Κύουιος είπε: Η κουαυγή των 
Σοντόµων και των Γοµόουων πουήφυνε και η 
αµαουτία τους είναι υπεουβοουικά βαουιά·  
Φα κατέβω, ουοιπόν, και φα ντω αν έπουαξαν 
οουοκουηουωτικά σύµφωνα µε την κουαυγή 
που έουχεται σε µένα· και φα γνωουίσω, 
µήπως όχι. 

Και όταν οι άνντουες αναχώουησαν από εκεί, 
πήγαν στα Σόντοµα· και ο Αβουαάµ 
στεκόταν ακόµα µπουοστά στον Κύουιο.  Και 
καφώς ο Αβουαάµ πουησίασε, είπε: Μήπως 
φα καταστουέψεις τον ντίκαιο µαζί µε τον 
ασεβή;  Αν είναι στην πόουη 50 ντίκαιοι, 
άουαγε φα τους καταστουέψεις; Και ντεν φα 
συγχωούσες τον τόπο χάουη των 50 ντικαίων 
που βουίσκονται σ' αυτόν;  Μη γένοιτο ποτέ 
εσύ να πουάξεις ένα τέτοιο πουάγµα, να 
φανατώσεις µαζί, ντίκαιο και ασεβή, και ο 
ντίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής! Μη 
γένοιτο ποτέ σε σένα! Εκείνος που κουίνει 
οουόκουηουη τη γη ντεν φα κάνει κουίση; 

Και είπε ο Κύουιος: Αν βουω στα Σόντοµα 
50 ντικαίους µέσα στην πόουη, φα 

συγχωουήσω σε οουόκουηουο τον τόπο για 
χάουη τους. 

Και αποκουινόµενος ο Αβουαάµ είπε: Ντες, 
τώουα τόουµησα να µιουήσω στον Κύουιό 
µου, ενώ είµαι χώµα και στάχτη·  αν ουείψουν 
πέντε από τους 50 ντικαίους, φα 
καταστουέψεις οουόκουηουη την πόουη 
εξαιτίας των πέντε; 

Και είπε: Ντεν φα την καταστουέψω, αν βουω 
εκεί 45. 

Και ο Αβουαάµ πουόσφεσε ακόµα να του 
µιουήσει, και είπε: Αν βουεφούν εκεί 40; 

Και είπε: Ντεν φα την καταστουέψω, εξαιτίας 
των 40. 

Και ο Αβουαάµ είπε: Ας µη παουοξυνφεί ο 
Κύουιός µου αν µιουήσω ξανά· αν βουεφούν 
εκεί 30; 

Και είπε: Ντεν φα την καταστουέψω, αν βουω 
εκεί 30. 

Και ο Αβουαάµ είπε: Ντες, τώουα τόουµησα 
να µιουήσω στον Κύουιό µου· αν βουεφούν 
εκεί 20; 

Και είπε: Ντεν φα την καταστουέψω, εξαιτίας 
των 20. 

Και ο Αβουαάµ είπε: Ας µη παουοξυνφεί ο 
Κύουιός µου, αν µιουήσω ακόµα µια φοουά· 
αν βουεφούν εκεί 10; 

Και είπε: Ντεν φα την καταστουέψω, εξαιτίας 
των 10. 

Και ο Κύουιος αναχώουησε, αφού έπαυσε να 
µιουάει στον Αβουαάµ· και ο Αβουαάµ 
επέστουεψε στον τόπο του. 

ΚΑΙ οι ντύο άγγεουοι ήουφαν το ντειουινό 
στα Σόντοµα· και ο Ουωτ καφόταν ντίπουα 
στην πύουη των Σοντόµων· ο ντε Ουωτ, 
βουέποντάς τους, σηκώφηκε σε συνάντησή 
τους, και πουοσκύνησε µε το πουόσωπό του 
µέχουι το ένταφος·  και είπε: Να, κύουιοί µου, 
στουαφείτε, παουακαουώ, στο σπίτι τού ντού 
σας, και ντιανυχτεουεύστε, και πουύντε τα 
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πόντια σας· και αφού σηκωφείτε το πουωί, φα 
πάτε στον ντουόµο σας. Κι εκείνοι είπαν: Όχι, 
αουά φα ντιανυχτεουεύσουµε στην πουατεία.  
Και αφού τους βίασε ποουύ, στουάφηκαν σ' 
αυτόν, και µπήκαν µέσα στο σπίτι του· και 
τους έκανε συµπόσιο, και έψησε άζυµα, και 
έφαγαν. 

Και πουιν κοιµηφούν, οι άνντουες τής 
πόουης, οι άνντουες των Σοντόµων, 
πεουικύκουωσαν το σπίτι, νέοι και γέουοντες, 
οουόκουηουος ο ουαός µαζί, από παντού·  
και έκουαζαν στον Ουωτ, και του έουεγαν: 
Πού είναι οι άνντουες, εκείνοι που µπήκαν 
µέσα σε σένα τη νύχτα; Βγάου' τους έξω σε 
µας, για να τους γνωουίσουµε. 

Και ο Ουωτ βγήκε σ' αυτούς στο πουόφυουο, 
και έκουεισε πίσω του την πόουτα,  και είπε: 
Μη, αντεουφοί µου, µη πουάξετε ένα τέτοιο 
κακό·  ντέστε, έχω ντύο φυγατέουες, που ντεν 
γνώουισαν άνντουα· να σας τις φέουω, 
ουοιπόν, έξω· και κάντε σ' αυτές, όπως σας 
φανεί αουεστό· µόνον σ' αυτούς τους άνντουες 
να µη πουάξετε τίποτε, επειντή για τούτο 
µπήκαν κάτω από τη σκιά τής στέγης µου. 

Κι εκείνοι είπαν: Φύγε από εκεί. Και είπαν 
ακόµα: Αυτός ήουφε για να παουοικήσει· 
φέουει να γίνει και κουιτής; Τώουα φα 
κακοποιήσουµε µάουον εσένα παουά 
εκείνους. Και βίαζαν υπεουβοουικά τον 
άνφουωπο, τον Ουωτ, και πουησίασαν για να 
σπάσουν την πόουτα. 

Κι απουώνοντας οι άνντουες τα χέουια τους, 
τουάβηξαν τον Ουωτ κοντά τους στο σπίτι, 
και έκουεισαν την πόουτα·  και τους 
ανφουώπους, εκείνους που ήσαν στην πόουτα 
τού σπιτιού, τους χτύπησαν µε αοουασία από 
τον µικουό µέχουι τον µεγάουο, ώστε 
απέκαναν να ζητούν την πόουτα. 

Και οι άνντουες είπαν στον Ουωτ: Έχεις εντώ 
κάποιον άουον; Γαµπουό ή γιους ή 
φυγατέουες ή οποιονντήποτε άουον έχεις στην 
πόουη, να τους βγάουεις έξω από τον τόπο·  
επειντή, εµείς καταστουέφουµε τούτο τον 
τόπο, για τον ουόγο ότι η κουαυγή τους 
µεγάουωσε µπουοστά στον Κύουιο· και µας 

έστειουε ο Κύουιος για να τον 
καταστουέψουµε. 

Βγήκε, ουοιπόν, ο Ουωτ και µίουησε στους 
γαµπούς του, εκείνους που επουόκειτο να 
πάουν τις φυγατέουες του, και είπε: 
Σηκωφείτε, βγείτε έξω από τούτο τον τόπο· 
επειντή, ο Κύουιος καταστουέφει την πόουη. 
Αουά, φάνηκε στους γαµπούς του σαν 
αστεϊζόµενος. 

Και όταν έγινε αυγή, οι άγγεουοι βίαζαν τον 
Ουωτ, ουέγοντας: Σήκω, πάουε τη γυναίκα 
σου, και τις ντύο φυγατέουες σου, που 
βουίσκονται εντώ, για να µη καταστουαφείς κι 
εσύ µαζί µε την ανοµία τής πόουης.  Και 
επειντή καφυστεούσε, πιάνοντας οι άνντουες 
το χέουι του, και το χέουι τής γυναίκας του, 
και τα χέουια των ντύο φυγατέουων του 
(επειντή, ο Κύουιος τον σπουαχνίστηκε), τον 
έβγαουαν και τον πήγαν έξω από την πόουη. 

Και όταν τους έβγαουαν έξω, ο Κύουιος είπε: 
Ντιάσωσε τη ζωή σου· µη πεουιβουέψεις πίσω 
σου, και µη σταφείς σε οουόκουηουη την 
πεουίχωουο· ντιάσωσε τον εαυτό σου στο 
βουνό, για να µη καταστουαφείς. 

Και ο Ουωτ τούς είπε: Μη, παουακαουώ, 
Κύουιε·  ντες, ο ντούος σου βουήκε χάουη 
µπουοστά σου, και µεγάουυνες το έουεός σου, 
που έκανες σε µένα, φυουάττοντας τη ζωή 
µου· αου' εγώ ντεν φα µποουέσω να ντιασωφώ 
στο βουνό, µήπως µε πουοφτάσει το κακό, 
και πεφάνω·  ντες, παουακαουώ, η πόουη αυτή 
είναι κοντά, ώστε να καταφύγω εκεί, και είναι 
µικουή· εκεί, παουακαουώ, να ντιασωφώ· ντεν 
είναι µικουή; Και φα ζήσει η ψυχή µου. 

Και ο Κύουιος είπε σ' αυτόν: Να, σε 
εισάκουσα και σε τούτο το πουάγµα, να µη 
καταστουέψω την πόουη, για την οποία 
µίουησες·  βιάσου να ντιασωφείς εκεί· επειντή, 
ντεν φα µποουέσω να κάνω τίποτε, µέχουις 
ότου φτάσεις εκεί· γι' αυτό, αποκάουεσε το 
όνοµα της πόουης, Σηγώου. 

Ο ήουιος ανέτειουε επάνω στη γη, όταν ο 
Ουωτ µπήκε στη Σηγώου.  Και έβουεξε ο 
Κύουιος επάνω στα Σόντοµα και τα Γόµοουα 
φειάφι και φωτιά από τον Κύουιο του ουανού·  
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και κατέστουεψε αυτές τις πόουεις, και όουα 
τα πεουίχωουα, και όους τους κατοίκους των 
πόουεων, και τα φυτά τής γης. 

Αου' η γυναίκα του, πίσω απ' αυτόν, καφώς 
κοίταξε οουόγυουα, έγινε στήουη από αουάτι. 

Και ο Αβουαάµ, καφώς σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, ήουφε στον τόπο όπου είχε σταφεί 
µπουοστά στον Κύουιο·  και κοιτάζοντας 
επάνω στα Σόντοµα και τα Γόµοουα, κι 
επάνω σε οουόκουηουη τη γη τής πεουιχώου, 
είντε, και να, καπνός ανέβαινε από τη γη, σαν 
καπνός από καµίνι. 

Έτσι, ουοιπόν, όταν ο Φεός κατέστουεψε τις 
πόουεις της πεουιχώου, φυµήφηκε ο Φεός τον 
Αβουαάµ, και εξαπέστειουε τον Ουωτ από 
µέσα από την καταστουοφή, όταν 
κατέστουεφε τις πόουεις, στις οποίες 
κατοικούσε ο Ουωτ. 

Και ο Ουωτ ανέβηκε από τη Σηγώου, και 
κατοίκησε στο βουνό, και µαζί του οι ντύο 
φυγατέουες του, επειντή φοβήφηκε να 
κατοικήσει στη Σηγώου· και κατοίκησε σε 
σπήουαιο, αυτός και οι ντύο φυγατέουες του. 

Και η µεγαουύτεουη είπε στη νεότεουη: Ο 
πατέουας µας είναι γέουοντας, και άνφουωπος 
ντεν υπάουχει επάνω στη γη για να µπει µέσα 
πουος εµάς, σύµφωνα µε τη συνήφεια 
οουόκουηουης της γης·  έουα, ας ποτίσουµε 
τον πατέουα µας κουασί, και ας κοιµηφούµε 
µαζί του, και ας αναστήσουµε σπέουµα από 
τον πατέουα µας.  Πότισαν, ουοιπόν, τον 
πατέουα τους κουασί κατά τη νύχτα εκείνη· 
και η µεγαουύτεουη µπήκε µέσα, και 
κοιµήφηκε µε τον πατέουα της· κι εκείνος 
ντεν κατάουαβε ούτε πότε αυτή πουάγιασε, 
και πότε σηκώφηκε.  Και την επαύουιο η 
µεγαουύτεουη είπε στη νεότεουη: Ντες, εγώ 
κοιµήφηκα χφες τη νύχτα µε τον πατέουα 
µας· ας τον ποτίσουµε κουασί και τούτη τη 
νύχτα, και µπαίνοντας µέσα εσύ, κοιµήσου 
µαζί του, και ας αναστήσουµε σπέουµα από 
τον πατέουα µας.  Πότισαν, ουοιπόν, κι εκείνη 
τη νύχτα τον πατέουα τους κουασί, και αφού 
σηκώφηκε η νεότεουη, κοιµήφηκε µαζί του· κι 
εκείνος ντεν κατάουαβε ούτε πότε αυτή 

πουάγιασε, και πότε σηκώφηκε.  Και 
συνέουαβαν οι ντύο φυγατέουες του Ουωτ 
από τον πατέουα τους.  Και η µεγαουύτεουη 
γέννησε γιο, και αποκάουεσε το όνοµά του 
Μωάβ· αυτός είναι ο πατέουας των Μωαβιτών 
µέχουι σήµεουα.  Αουά και η νεότεουη 
γέννησε γιο, και αποκάουεσε το όνοµά του 
Βεν-αµµί· αυτός είναι ο πατέουας των 
Αµµωνιτών µέχουι σήµεουα. 

ΚΑΙ ο Αβουαάµ κίνησε από εκεί πουος τη γη 
που βουίσκεται πουος τα µεσηµβουινά, και 
κατοίκησε ανάµεσα στην Κάντης και στη 
Σου· και παουοίκησε στα Γέουαουα.  Και ο 
Αβουαάµ είπε για τη γυναίκα του τη Σάουα: 
Είναι αντεουφή µου. Και ο Αβιµέουεχ, ο 
βασιουιάς των Γεουάουων, έστειουε και πήουε 
τη Σάουα.  Και ο Φεός ήουφε στον 
Αβιµέουεχ σε όνειουο τη νύχτα, και του είπε: 
Ντες, εσύ πεφαίνεις εξαιτίας τής γυναίκας που 
πήουες· επειντή, είναι παντουεµένη µε 
άνντουα. 

Και ο Αβιµέουεχ ντεν είχε πουησιάσει σ' 
αυτή· και είπε: Κύουιε, φα φανάτωνες ένα 
έφνος, ακόµα και έναν ντίκαιο;  Αυτός ντεν 
µου είπε: Είναι αντεουφή µου; Κι αυτή πάουι, 
αυτή είπε: Είναι αντεουφός µου. Με ευφύτητα 
της καουντιάς µου, και µε καφαουότητα των 
χεουιών µου το έπουαξα αυτό. 

Και ο Φεός είπε σ' αυτόν σε όνειουο: Κι εγώ 
γνώουισα ότι µε ευφύτητα της καουντιάς σου 
το έπουαξες· γι' αυτό κι εγώ σε εµπόντισα από 
το να αµαουτήσεις σε µένα· γι' αυτό, ντεν σε 
άφησα να την αγγίξεις·  τώουα, ουοιπόν, 
απόντωσε τη γυναίκα στον άνφουωπο, επειντή 
είναι πουοφήτης· και φα πουοσευχηφεί για 
σένα, και φα ζήσεις· αουά, αν ντεν την 
αποντώσεις, να ξέουεις ότι εξάπαντος φα 
πεφάνεις, εσύ, και όουα όσα έχεις. 

Και ο Αβιµέουεχ σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, κάουεσε όους τους ντούς του και 
µίουησε όουα αυτά τα ουόγια σε επήκοό τους· 
και οι άνφουωποι φοβήφηκαν υπεουβοουικά. 

Και ο Αβιµέουεχ κάουεσε τον Αβουαάµ και 
του είπε: Τι µας έκανες; Και ποιο αµάουτηµα 
έκανα σε σένα, ώστε να φέουεις επάνω µου, κι 
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επάνω στο βασίουειό µου, µια µεγάουη 
αµαουτία; Έκανες σε µένα ένα πουάγµα, το 
οποίο ντεν έπουεπε να γίνει.  Και ο 
Αβιµέουεχ είπε στον Αβουαάµ: Τι είντες, 
ώστε να κάνεις αυτό το πουάγµα; 

Και ο Αβουαάµ είπε: Επειντή, εγώ είπα: 
Βέβαια, ντεν υπάουχει φόβος Φεού σε τούτο 
τον τόπο· και φα µε φανατώσουν εξαιτίας της 
γυναίκας µου·  κι όµως, στ' αουήφεια είναι 
αντεουφή µου, φυγατέουα του πατέουα µου, 
αου' όχι φυγατέουα τής µητέουας µου· και 
έγινε γυναίκα µου·  και όταν ο Φεός µε έκανε 
να βγω έξω από την οικογένεια του πατέουα 
µου, της είπα: Αυτή τη χάουη φα κάνεις σε 
µένα· σε κάφε τόπο, όπου αν πάµε, να ουες 
για µένα: Αυτός είναι αντεουφός µου. 

Και ο Αβιµέουεχ πήουε πουόβατα, και 
βόντια, και ντούς, και ντούες, και τα έντωσε 
στον Αβουαάµ, και απέντωσε σ' αυτόν τη 
γυναίκα του τη Σάουα.  Και ο Αβιµέουεχ 
είπε: Ντες, η γη µου µπουοστά σου· 
κατοίκησε όπου σου αουέσει·  και στη Σάουα 
είπε: Ντες, έντωσα 1.000 αουγύουια στον 
αντεουφό σου· να, αυτός είναι σε σένα σκέπη 
των µατιών σου σε όους όσους είναι µαζί σου 
και σε όους τους άουους. Έτσι επιπουήχφηκε 
αυτή. 

Και ο Αβουαάµ πουοσευχήφηκε στον Φεό· 
και ο Φεός φεουάπευσε τον Αβιµέουεχ, και 
τη γυναίκα του, και τις φεουάπαινές του, και 
τεκνοποίησαν.  Επειντή, 0ο Κύουιος είχε 
κουείσει οουοκουηουωτικά κάφε µήτουα στο 
σπίτι τού Αβιµέουεχ, εξαιτίας της Σάουας, 
της γυναίκας τού Αβουαάµ. 

ΚΑΙ ο Κύουιος επισκέφφηκε τη Σάουα, 
καφώς είχε πει· και ο Κύουιος έκανε στη 
Σάουα καφώς είχε µιουήσει.  Και η Σάουα 
συνέουαβε, και γέννησε στον Αβουαάµ έναν 
γιο στα γηουατειά του· κατά την εποχή, που 
του είχε πει ο Φεός.  Και ο Αβουαάµ 
αποκάουεσε το όνοµα αυτού του γιου, που 
γεννήφηκε σ' αυτόν, τον οποίο η Σάουα 
γέννησε σ' αυτόν, Ισαάκ.  Και ο Αβουαάµ 
έκανε πεουιτοµή στον γιο του τον Ισαάκ την 
όγντοη ηµέουα, καφώς τον είχε πουοστάξει ο 
Φεός.  Και ο Αβουαάµ ήταν 100 χουόνων, 

όταν γεννήφηκε σ' αυτόν ο γιος του ο Ισαάκ.  
Και η Σάουα είπε: Ο Φεός µε έκανε να 
γεουάω· όποιος ακούσει, φα γεουάει µαζί µου.  
Και είπε: Ποιος φα έουεγε στον Αβουαάµ, ότι 
η Σάουα φα φήουαζε παιντιά; Επειντή, 
γέννησα γιο στα γηουατειά µου. 

Και το παιντί µεγάουωσε, και 
απογαουακτίστηκε· και ο Αβουαάµ έκανε 
µεγάουο συµπόσιο, την ηµέουα που 
απογαουακτίστηκε ο Ισαάκ.  Και η Σάουα 
είντε τον γιο τής Άγαου τής Αιγύπτιας, που 
γέννησε στον Αβουαάµ, να πεουιγεουάει τον 
Ισαάκ.  Και είπε στον Αβουαάµ: Ντιώξε αυτή 
τη ντούη και τον γιο της· επειντή, ντεν φα 
κουηουονοµήσει ο γιος αυτής της ντούης µαζί 
µε τον γιο µου, τον Ισαάκ. 

Και το πουάγµα φάνηκε υπεουβοουικά 
σκουηουό στα µάτια τού Αβουαάµ, για τον 
γιο του.  Και ο Φεός είπε στον Αβουαάµ: Ας 
µη φανεί σκουηουό στα µάτια σου για το 
παιντί, και για τη ντούη σου· σε όουα όσα σου 
πει η Σάουα, να ακούσεις τα ουόγια της· 
επειντή, στον Ισαάκ φα κουηφεί σπέουµα σε 
σένα·  και τον γιο τής ντούης φα τον 
καταστήσω έφνος· επειντή, είναι σπέουµα σου. 

Και αφού ο Αβουαάµ σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, πήουε ψωµιά, και ένα ασκί µε νεουό, 
και τα έντωσε στην Άγαου, βάζοντάς τα 
επάνω στον ώµο της· και το παιντί, και την 
έντιωξε. 

Κι εκείνη, καφώς αναχώουησε, 
πεουιπουανιόταν στην έουηµο Βηου-σαβεέ.  
Και αφού τέουειωσε το νεουό από το ασκί, 
έουιξε το παιντί κάτω από έναν φάµνο·  και 
αφού ήουφε κάφησε απέναντι, σε απόσταση 
µέχουι βοουής ενός τόξου· επειντή, είπε: Να 
µη ντω τον φάνατο του παιντιού. Και κάφησε 
απέναντι και ύψωσε τη φωνή της, και έκουαψε. 

Και ο Φεός εισάκουσε τη φωνή τού παιντιού· 
και ένας άγγεουος του Φεού φώναξε από τον 
ουανό στην Άγαου, και της είπε: Τι έχεις, 
Άγαου; Μη φοβάσαι· επειντή, ο Φεός άκουσε 
τη φωνή τού παιντιού από τον τόπο όπου 
βουίσκεται·  σήκω, πάουε το παιντί, και 
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κουάτα το µε το χέουι σου· επειντή, φα το 
καταστήσω µεγάουο έφνος. 

Και ο Φεός άνοιξε τα µάτια της, και σαν είντε 
ένα πηγάντι µε νεουό, πήγε και γέµισε το ασκί 
µε νεουό, και πότισε το παιντί. 

Και ο Φεός ήταν µαζί µε το παιντί, και 
µεγάουωσε, και κατοίκησε στην έουηµο και 
έγινε τοξότης.  Και κατοίκησε στην έουηµο 
Φαουάν· και η µητέουα του πήουε σ' αυτόν 
µία γυναίκα από τη γη τής Αιγύπτου. 

ΚΑΙ κατά τον καιουό εκείνο ο Αβιµέουεχ, 
µαζί µε τον Φιχόου, τον αουχιστουάτηγο της 
ντύναµής του, είπε στον Αβουαάµ, ουέγοντας: 
Ο Φεός είναι µαζί σου σε όουα όσα κάνεις·  
τώουα, ουοιπόν, να µου οουκιστείς στον Φεό, 
εντώ, ότι ντεν φα φανείς ψεύτης σε µένα ούτε 
στον γιο µου ούτε στα εγγόνια µου· αουά, 
σύµφωνα µε το έουεος που έκανα σε σένα φα 
κάνεις κι εσύ σε µένα, και στη γη όπου 
παουοίκησες. 

Και ο Αβουαάµ είπε: Εγώ φα οουκιστώ. 

Και ο Αβουαάµ έουεγξε τον Αβιµέουεχ για 
το πηγάντι τού νεού, που άουπαξαν οι ντούοι 
τού Αβιµέουεχ. 

Και ο Αβιµέουεχ είπε: Ντεν ξέουω ποιος 
έκανε αυτό το πουάγµα· ούτε κι εσύ µου το 
φανέουωσες και ούτε εγώ άκουσα γι' αυτό, 
παουά σήµεουα. 

Και ο Αβουαάµ παίουνοντας πουόβατα, και 
βόντια, έντωσε στον Αβιµέουεχ· και έκαναν 
και οι ντύο συνφήκη.  Και ο Αβουαάµ έβαουε 
κατά µέουος επτά φηουυκά αουνιά τού 
ποιµνίου. 

Και ο Αβιµέουεχ είπε στον Αβουαάµ: Τι είναι 
τούτα τα επτά φηουυκά αουνιά, που έβαουες 
κατά µέουος; 

Κι εκείνος είπε: Ότι αυτά τα επτά φηουυκά 
αουνιά φα πάουεις από το χέουι µου, για να 
είναι σε µένα ως µαουτυουία ότι εγώ έσκαψα 
αυτό το πηγάντι.  Γι' αυτό, ονόµασε εκείνο 
τον τόπο Βηου-σαβεέ· επειντή, εκεί 
οουκίστηκαν και οι ντύο. 

Και έκαναν συνφήκη στη Βηου-σαβεέ. Και 
σηκώφηκε ο Αβιµέουεχ, και ο Φιχόου, ο 
αουχιστουάτηγος της ντύναµής του, και 
επέστουεψαν στη γη των Φιουισταίων. 

Και ο Αβουαάµ φύτεψε έναν ντουυµό στη 
Βηου-σαβεέ· και επικαουέστηκε εκεί το 
όνοµα του Κυουίου, του αιώνιου Φεού. 

Και ο Αβουαάµ παουοίκησε στη γη των 
Φιουισταίων ποουές ηµέουες. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, ο 
Φεός ντοκίµασε τον Αβουαάµ, και του είπε: 
Αβουαάµ· κι εκείνος είπε: Εντώ είµαι. 

Και είπε: Πάουε τώουα τον γιο σου τον 
µονογενή, που αγάπησες, τον Ισαάκ, και 
πήγαινε στον τόπο Μοουιά, και πουόσφεουέ 
τον εκεί σε οουοκαύτωµα επάνω σε ένα από 
τα βουνά, που φα σου πω. 

Και αφού ο Αβουαάµ σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, σαµάουωσε το γαϊντούι του, και πήουε 
µαζί του ντύο από τους ντούς του, και τον γιο 
του τον Ισαάκ· και αφού έσχισε ξύουα για την 
οουοκαύτωση, σηκώφηκε, και πήγε στον τόπο 
που του είπε ο Φεός.  Και την τουίτη ηµέουα, 
υψώνοντας τα µάτια του ο Αβουαάµ, είντε τον 
τόπο από µακουιά.  Και ο Αβουαάµ είπε 
στους ντούς του: Εσείς καφήστε αυτού µαζί 
µε το γαϊντούι· εγώ ντε και το παιντάκι φα 
πάµε µέχουις εκεί· και όταν πουοσκυνήσουµε, 
φα επιστουέψουµε σε σας. 

Και αφού ο Αβουαάµ πήουε τα ξύουα της 
οουοκαύτωσης, τα έβαουε επάνω στον Ισαάκ 
τον γιο του· και πήουε στο χέουι του φωτιά, 
και τη µάχαιουα, και πήγαιναν και οι ντύο 
µαζί. 

Τότε, ο Ισαάκ µίουησε στον Αβουαάµ τον 
πατέουα του, και είπε: Πατέουα µου. Κι 
εκείνος είπε: Εντώ είµαι, παιντί µου. Και ο 
Ισαάκ είπε: Να η φωτιά και τα ξύουα· αουά, 
πού είναι το πουόβατο για την οουοκαύτωση; 

Και ο Αβουαάµ είπε: Ο Φεός, παιντί µου, φα 
πουοβουέψει για τον εαυτό του το πουόβατο 
για την οουοκαύτωση. Και ποουεύονταν οι 
ντύο µαζί.  Και αφού έφτασαν στον τόπο, που 
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του είχε πει ο Φεός, ο Αβουαάµ οικοντόµησε 
εκεί το φυσιαστήουιο, και τακτοποίησε τα 
ξύουα, και αφού έντεσε τον Ισαάκ τον γιο του, 
τον έβαουε επάνω στο φυσιαστήουιο, επάνω 
στα ξύουα·  κι απουώνοντας ο Αβουαάµ το 
χέουι του, πήουε τη µάχαιουα για να σφάξει 
τον γιο του. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου τού φώναξε από 
τον ουανό, και είπε: Αβουαάµ, Αβουαάµ. Κι 
εκείνος είπε: Εντώ είµαι.  Και είπε: Μη 
επιβάουεις το χέουι σου επάνω στο παιντάκι, 
και µη του κάνεις τίποτε· επειντή, τώουα 
γνώουισα ότι εσύ φοβάσαι τον Φεό, 
ντεντοµένου ότι ντεν ουυπήφηκες τον γιο σου 
τον µονογενή για µένα. 

Και υψώνοντας ο Αβουαάµ τα µάτια του, 
είντε· και να, πίσω του ήταν ένα κουιάουι, που 
κουατιόταν από τα κέουατά του σε ένα 
πυκνόκουαντο φυτό· και αφού ήουφε ο 
Αβουαάµ, πήουε το κουιάουι, και το 
πουόσφεουε σε οουοκαύτωµα, αντί του ντικού 
του γιου. 

Και ο Αβουαάµ αποκάουεσε το όνοµα 
εκείνου του τόπου Ιεοβά-ιουέ· όπως ουέγεται 
και σήµεουα: Στο βουνό αυτό φα εµφανιστεί 
ο Κύουιος. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου φώναξε µια 
ντεύτεουη φοουά στον Αβουαάµ από τον 
ουανό.  Και είπε: Οουκίστηκα στον εαυτό 
µου, ουέει ο Κύουιος, ότι, επειντή έπουαξες 
αυτό το πουάγµα, και ντεν ουυπήφηκες τον 
γιο σου, τον µονογενή σου,  ότι εξάπαντος φα 
σε ευουογήσω, και εξάπαντος φα πουηφύνω το 
σπέουµα σου σαν τα αστέουια τού ουανού, και 
σαν την άµµο που είναι κοντά στο χείουος 
τής φάουασσας· και το σπέουµα σου φα 
κυουιεύσει τις πύουες των εχφουών σου·  και 
ντιαµέσου του σπέουµατός σου φα 
ευουογηφούν όουα τα έφνη τής γης, επειντή 
υπάκουσες στη φωνή µου. 

Και ο Αβουαάµ επέστουεψε στους ντούς του· 
και αφού σηκώφηκαν, πήγαν µαζί στη Βηου-
σαβεέ· και ο Αβουαάµ κατοίκησε στη Βηου-
σαβεέ. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, 
ανήγγειουαν στον Αβουαάµ, ουέγοντας: Ντες, 
η Μεουχά γέννησε κι αυτή γιους στον 
Ναχώου τον αντεουφό σου·  τον πουωτότοκό 
του τον Ουζ και τον αντεουφό του τον Βουζ, 
και τον Κεµουήου τον πατέουα τού Αουάµ,  
και τον Κεσέντ, και τον Αζαύ, και τον 
Φαουντές, και τον Ιεουντάφ, και τον 
Βαφουήου.  Και ο Βαφουήου γέννησε τη 
Ουεβέκκα· αυτούς τους οκτώ γέννησε η 
Μεουχά στον Ναχώου τον αντεουφό τού 
Αβουαάµ.  Και η παουακή του, η 
ονοµαζόµενη Ουευµά, γέννησε κι αυτή τον 
Ταβέκ, και τον Γαάµ, και τον Ταχάς, και τον 
Μααχά. 

ΚΑΙ η Σάουα έζησε 127 χουόνια· αυτά είναι 
τα χουόνια τής ζωής τής Σάουας.  Και η 
Σάουα πέφανε στην Κιουιάφ-αουβά· αυτή 
είναι η Χεβουών στη γη Χαναάν· και ο 
Αβουαάµ ήουφε για να κουάψει τη Σάουα, 
και να την πενφήσει. 

Και αφού ο Αβουαάµ σηκώφηκε µπουοστά 
από τον νεκουό του, µίουησε στους γιους τού 
Χετ, ουέγοντας:  Εγώ είµαι ξένος και 
πάουοικος, µεταξύ σας· ντώστε µου ένα κτήµα 
τάφου ανάµεσά σας, για να φάψω τον νεκουό 
µου από µπουοστά µου. 

Και οι γιοι τού Χετ αποκουίφηκαν στον 
Αβουαάµ, ουέγοντάς του:  Άκουσέ µας, 
κύουιέ µου· εσύ είσαι µεταξύ µας ηγεµόνας 
από τον Φεό· φάψε τον νεκουό σου στο 
εκουεκτότεουο από τα µνήµατά µας· κανένας 
από µας ντεν φα σου αουνηφεί το µνήµα του, 
για να φάψεις τον νεκουό σου. 

Τότε, αφού ο Αβουαάµ σηκώφηκε, 
πουοσκύνησε πουος τον ουαό τού τόπου, 
πουος τους γιους τού Χετ·  και µίουησε σ' 
αυτούς, ουέγοντας: Αν ευαουεστείται η ψυχή 
σας να φάψω τον νεκουό µου από µπουοστά 
µου, ακούστε µε, και µεσιτεύστε για µένα 
στον Εφουών, τον γιο τού Σωάου,  και ας µου 
ντώσει το σπήουαιό του, Μαχπεουάχ, εκείνο 
στην άκουη τού χωουαφιού του· ας µου το 
ντώσει σε πουήουη τιµή, για κτήµα τάφου 
ανάµεσά σας. 
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Και ο Εφουών καφόταν ανάµεσα στους γιους 
τού Χετ· και ο Εφουών, ο Χετταίος, 
αποκουίφηκε στον Αβουαάµ σε επήκοο των 
γιων τού Χετ, όουων εκείνων που έµπαιναν 
στην πύουη τής πόουης του, ουέγοντας:  Όχι, 
κύουιέ µου, άκουσέ µε· σου ντίνω το χωουάφι, 
σου ντίνω και το σπήουαιο, που είναι µέσα 
στο χωουάφι, παουσία των γιων τού ουαού 
µου τα ντίνω σε σένα· φάψε τον νεκουό σου. 

Και ο Αβουαάµ πουοσκύνησε µπουοστά στον 
ουαό τού τόπου·  και είπε στον Εφουών σε 
επήκοο του ουαού τού τόπου, ουέγοντας: Αν 
εσύ φέουεις, άκουσέ µε, παουακαουώ· φα σου 
ντώσω το ασήµι για το χωουάφι· πάου' το από 
µένα, και φα φάψω τον νεκουό µου εκεί. 

Και ο Εφουών αποκουίφηκε στον Αβουαάµ, 
ουέγοντάς του:  Άκουσέ µε, κύουιέ µου: Γη 
για 400 σίκους ασήµι, τι είναι ανάµεσα σε 
µένα και σε σένα; Φάψε, ουοιπόν, τον νεκουό 
σου. 

Και ο Αβουαάµ άκουσε τον Εφουών· και ο 
Αβουαάµ ζύγισε στον Εφουών το ασήµι, που 
είπε σε επήκοο των γιων τού Χετ, 400 σίκους 
ασήµι, ντεκτό ανάµεσα σε εµπόους.  Και το 
χωουάφι τού Εφουών, που ήταν στη 
Μαχπεουάχ, µπουοστά στη Μαµβουή, το 
χωουάφι και το σπήουαιο που βουισκόταν σ' 
αυτό, και όουα τα ντέντουα που ήσαν στο 
χωουάφι και σε όουα τα όουια οουόγυουα, 
ασφαουίστηκαν  στον Αβουαάµ για κτήµα, 
µπουοστά στους γιους τού Χετ, µπουοστά σε 
όους εκείνους που έµπαιναν στην πύουη τής 
πόουης του. 

Και ύστεουα απ' αυτά, ο Αβουαάµ έφαψε τη 
γυναίκα του τη Σάουα στο σπήουαιο του 
χωουαφιού Μαχπεουάχ, µπουοστά στη 
Μαµβουή· αυτή είναι η Χεβουών στη γη 
Χαναάν. 

Και το χωουάφι, και το σπήουαιο που 
υπήουχε σ' αυτό, ασφαουίστηκαν στον 
Αβουαάµ για κτήµα τάφου από τους γιους 
τού Χετ. 

ΚΑΙ ο Αβουαάµ ήταν γέουοντας, 
πουοχωουηµένος στην ηουικία· και ο Κύουιος 
ευουόγησε τον Αβουαάµ σε όουα.  Και ο 

Αβουαάµ είπε στον ντούο του, τον 
γεουοντότεουο του σπιτιού του, τον επιστάτη 
σε όουα τα υπάουχοντά του: Βάουε, 
παουακαουώ, το χέουι σου κάτω από τον 
µηουό µου·  και φα σε οουκίσω στον Κύουιο, 
τον Φεό τού ουανού και τον Φεό τής γης, ότι 
ντεν φα πάουεις στον γιο µου γυναίκα από τις 
φυγατέουες των Χαναναίων, ανάµεσα στις 
οποίες εγώ κατοικώ·  αουά, στον τόπο µου, 
και στη συγγένειά µου φα πας, και φα πάουεις 
γυναίκα στον γιο µου τον Ισαάκ.  Και ο 
ντούος τού είπε: Ίσως η γυναίκα ντεν φεουήσει 
να µε ακοουφήσει σε τούτη τη γη· πουέπει να 
φέουω τον γιο σου στη γη από την οποία 
βγήκες; 

Και ο Αβουαάµ τού είπε: Πουόσεχε, µη 
φέουεις τον γιο µου εκεί·  ο Κύουιος ο Φεός 
τού ουανού, που µε πήουε από την οικογένεια 
του πατέουα µου, και από τη γη τής γέννησής 
µου, και µίουησε σε µένα, και οουκίστηκε σε 
µένα, ουέγοντας: Στο σπέουµα σου φα ντώσω 
τούτη τη γη, αυτός φα αποστείουει τον 
άγγεουό του µπουοστά σου· και φα πάουεις 
γυναίκα στον γιο µου από εκεί·  και αν η 
γυναίκα ντεν φέουει να σε ακοουφήσει, τότε 
φα είσαι εουεύφεουος από τον όουκο µου 
αυτόν· µόνον, µη φέουεις τον γιο µου εκεί. 

Και ο ντούος έβαουε το χέουι του κάτω από 
τον µηουό τού Αβουαάµ τού κυουίου του, και 
οουκίστηκε σ' αυτόν για τούτο το πουάγµα. 

Και ο ντούος πήουε ντέκα καµήουες από τις 
καµήουες τού κυουίου του, και αναχώουησε, 
φέουνοντας µαζί του από όουα τα αγαφά τού 
κυουίου του· και αφού σηκώφηκε, πήγε στη 
Μεσοποταµία, στην πόουη τού Ναχώου.  Και 
γονάτισε τις καµήουες έξω από την πόουη 
κοντά στο πηγάντι του νεού, πουος το 
ντειουινό, όταν βγαίνουν οι γυναίκες για να 
αντουήσουν νεουό. 

Και είπε: Κύουιε Φεέ τού κυουίου µου, του 
Αβουαάµ, ντώσε µου, παουακαουώ, σήµεουα 
ένα καουό συνάντηµα, και κάνε έουεος στον 
κύουιό µου, τον Αβουαάµ·  ντες, εγώ 
στέκοµαι κοντά στην πηγή τού νεού· και οι 
φυγατέουες των κατοίκων τής πόουης 
βγαίνουν για να αντουήσουν νεουό·  και η 
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κόουη στην οποία φα πω: Γύουε τη στάµνα 
σου, παουακαουώ, για να πιω, κι αυτή φα πει: 
Πιες, και φα ποτίσω και τις καµήουες σου, 
αυτή ας είναι εκείνη, την οποία ετοίµασες 
στον ντούο σου τον Ισαάκ· και απ' αυτό φα 
γνωουίσω ότι έκανες έουεος στον κύουιό µου. 

Και πουιν αυτός σταµατήσει να µιουάει, να, 
έβγαινε η Ουεβέκκα, που γεννήφηκε στον 
Βαφουήου, τον γιο τής Μεουχάς, της 
γυναίκας τού Ναχώου, αντεουφού τού 
Αβουαάµ, έχοντας τη στάµνα της επάνω στον 
ώµο της.  Και η κόουη ήταν υπεουβοουικά 
ωουαία στην όψη, παουφένα, και άνντουας 
ντεν την είχε γνωουίσει· αφού, ουοιπόν, 
κατέβηκε στην πηγή, γέµισε τη στάµνα της, κι 
ανέβαινε. 

Και τουέχοντας ο ντούος σε συνάντησή της, 
είπε: Πότισέ µε, παουακαουώ, ουίγο νεουό 
από τη στάµνα σου. 

Κι εκείνη είπε: Πιες, κύουιέ µου· και έσπευσε 
και κατέβασε τη στάµνα της επάνω στον 
βουαχίονά της, και τον πότισε.  Και αφού 
έπαυσε να τον ποτίζει, είπε: Και για τις 
καµήουες σου φα αντουήσω, µέχουις ότου 
πιουν όουες.  Κι αµέσως άντειασε τη στάµνα 
της στην ποτίστουα, και έτουεξε ακόµα στο 
πηγάντι για να αντουήσει, και άντουησε για 
όουες τις καµήουες του.  Και ο άνφουωπος, 
ενώ φαύµαζε γι' αυτή, σιωπούσε, για να 
γνωουίσει αν ο Κύουιος κατευόντωσε τον 
ντουόµο του ή όχι. 

Και αφού έπαυσαν οι καµήουες να πίνουν, ο 
άνφουωπος πήουε χουυσά σκουαουίκια βάους 
µισού σίκου, και ντύο βουαχιόουια για τα 
χέουια της, βάους ντέκα σίκουων χουυσάφι·  
και είπε: Τίνος φυγατέουα είσαι εσύ; Πες µου, 
παουακαουώ· στο σπίτι τού πατέουα σου είναι 
τόπος για µας, για κατάουυµα; 

Κι εκείνη τού είπε: Είµαι φυγατέουα τού 
Βαφουήου, του γιου τής Μεουχάς, που 
γέννησε στον Ναχώου.  Του είπε ακόµα: 
Υπάουχουν σε µας και άχυουα, και ποουή 
τουοφή, και τόπος για κατάουυµα. 

Τότε ο άνφουωπος έκουινε και πουοσκύνησε 
τον Κύουιο·  και είπε: Ευουογητός ο Κύουιος 

ο Φεός τού κυουίου µου, του Αβουαάµ, ο 
οποίος ντεν εγκατέουειψε το έουεός του και 
την αουήφεια του από τον κύουιό µου· ο 
Κύουιος µε κατευόντωσε στην οικογένεια των 
αντεουφών τού κυουίου µου. 

Και αφού η κόουη έτουεξε, ανήγγειουε στην 
οικογένεια της µητέουας της αυτά τα 
πουάγµατα.  Και η Ουεβέκκα είχε έναν 
αντεουφό, που ονοµαζόταν Ουάβαν· και ο 
Ουάβαν έτουεξε στον άνφουωπο έξω στην 
πηγή,  και καφώς είντε τα σκουαουίκια, και τα 
βουαχιόουια στα χέουια τής αντεουφής του, 
και καφώς άκουσε τα ουόγια τής Ουεβέκκας, 
της αντεουφής του, να ουέει: Έτσι µου 
µίουησε ο άνφουωπος, ήουφε στον άνφουωπο· 
και να, στεκόταν κοντά στις καµήουες ντίπουα 
στην πηγή.  Και είπε: Έουα µέσα, 
ευουογηµένε τού Κυουίου· γιατί στέκεσαι έξω; 
Επειντή, εγώ ετοίµασα το σπίτι, και τόπο για 
τις καµήουες. 

Και ο άνφουωπος µπήκε στο σπίτι, κι εκείνος 
ξεφόουτωσε τις καµήουες, και έντωσε άχυουα 
και τουοφή στις καµήουες, και νεουό για 
νίψιµο των ποντιών του, και των ποντιών των 
ανφουώπων εκείνων που ήσαν µαζί του.  Και 
µπουοστά του παουατέφηκε φαγητό· αυτός, 
όµως, είπε: Ντεν φα φάω µέχουις ότου 
µιουήσω τον ουόγο µου. Κι εκείνος είπε: 
Μίουησε. 

Και είπε: Εγώ είµαι ντούος τού Αβουαάµ.  
Και ο Κύουιος ευουόγησε τον κύουιό µου 
υπεουβοουικά, και έγινε µεγάουος· και έντωσε 
σ' αυτόν πουόβατα, και βόντια, και ασήµι, και 
χουυσάφι, και ντούς, και ντούες, και 
καµήουες, και γαϊντούια.  Και η Σάουα, η 
γυναίκα τού κυουίου µου, γέννησε έναν γιο 
στον κύουιό µου, αφού γέουασε· και έντωσε σ' 
αυτόν όουα όσα έχει.  Και ο κύουιός µου µε 
όουκισε, ουέγοντας: Ντεν φα πάουεις γυναίκα 
στον γιο µου από τις φυγατέουες των 
Χαναναίων, στη γη των οποίων εγώ κατοικώ·  
αουά φα πας στην οικογένεια του πατέουα 
µου, και στη συγγένειά µου, και φα πάουεις 
γυναίκα στον γιο µου.  Και είπα στον κύουιό 
µου: Ίσως ντεν φεουήσει η γυναίκα να µε 
ακοουφήσει.  Κι εκείνος µού είπε: Ο Κύουιος, 
µπουοστά στον οποίο πεουπάτησα, φα 
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αποστείουει τον άγγεουό του µαζί σου, και φα 
κατευοντώσει τον ντουόµο σου και φα πάουεις 
γυναίκα στον γιο µου από τη συγγένειά µου, 
και από την οικογένεια του πατέουα µου·  
τότε φα είσαι εουεύφεουος από τον οουκισµό 
µου· όταν πας στη συγγένειά µου, και ντεν 
ντώσουν σε σένα, τότε φα είσαι εουεύφεουος 
από τον οουκισµό µου.  Και καφώς ήουφα 
σήµεουα στην πηγή, είπα: Κύουιε, ο Φεός 
τού κυουίου µου Αβουαάµ, κατευόντωσε, 
παουακαουώ, τον ντουόµο µου, στον οποίο 
εγώ πηγαίνω·  ντες, εγώ στέκοµαι κοντά στην 
πηγή τού νεού· και η κόουη η οποία βγαίνει 
για να αντουήσει, και στην οποία φα πω: 
Πότισέ µε, παουακαουώ, ουίγο νεουό από τη 
στάµνα σου,  κι αυτή µου πει: Κι εσύ πιες, και 
για τις καµήουες σου ακόµα φα αντουήσω, 
αυτή ας είναι η γυναίκα, που ετοίµασε ο 
Κύουιος για τον γιο τού κυουίου µου.  Και 
πουιν πάψω να µιουάω µέσα στην καουντιά 
µου, να, η Ουεβέκκα έβγαινε, κουατώντας τη 
στάµνα της επάνω στον ώµο της· και 
κατέβηκε στην πηγή, και άντουησε· και της 
είπα: Πότισέ µε, παουακαουώ.  Κι εκείνη 
έσπευσε και κατέβασε τη στάµνα της από 
επάνω της, και είπε: Πιες, και φα ποτίσω και 
τις καµήουες σου· ήπια, ουοιπόν, και πότισε 
και τις καµήουες.  Και τη ουώτησα, και είπα: 
Τίνος φυγατέουα είσαι; Κι εκείνη είπε: 
Φυγατέουα τού Βαφουήου, γιου τού Ναχώου, 
που γέννησε σ' αυτόν η Μεουχά· και έβαουα 
τα σκουαουίκια στο πουόσωπό της, και τα 
βουαχιόουια στα χέουια της.  Και αφού 
έκουινα, πουοσκύνησα τον Κύουιο· και 
ευουόγησα τον Κύουιο τον Φεό τού κυουίου 
µου Αβουαάµ, που µε κατευόντωσε στον 
αουηφινό ντουόµο, για να πάουω τη 
φυγατέουα τού αντεουφού τού κυουίου µου 
στον γιο του. 

Τώουα, ουοιπόν, αν φέουετε να κάνετε έουεος 
και αουήφεια στον κύουιό µου, πείτε µου· 
ειντεµή, πείτε µου, για να στουαφώ ντεξιά ή 
αουιστεουά. 

Και αφού αποκουίφηκαν ο Ουάβαν και ο 
Βαφουήου, είπαν: Από τον Κύουιο βγήκε το 
πουάγµα· εµείς ντεν µποούµε να σου πούµε 
κακό ή καουό·  να, η Ουεβέκκα είναι 
µπουοστά σου· πάου' την και πήγαινε· και ας 

είναι γυναίκα τού γιου τού κυουίου σου, 
καφώς µίουησε ο Κύουιος. 

Και όταν ο ντούος τού Αβουαάµ άκουσε τα 
ουόγια τους, πουοσκύνησε µέχουις εντάφους 
τον Κύουιο.  Και ο ντούος βγάζοντας 
ασηµένια σκεύη και χουυσά σκεύη, και 
ενντύµατα, έντωσε στη Ουεβέκκα· έντωσε 
ακόµα ντώουα στον αντεουφό της, και στη 
µητέουα της. 

Και έφαγαν και ήπιαν, αυτός, και οι 
άνφουωποι που ήσαν µαζί του, και 
ντιανυχτέουευσαν· και αφού σηκώφηκαν το 
πουωί, είπε: Εξαποστείουτε µε στον κύουιό 
µου.  Και ο αντεουφός της και η µητέουα της 
είπαν: Ας µείνει η κόουη µαζί µας µεουικές 
ηµέουες, τουάχιστον ντέκα· έπειτα φα φύγει.  
Και τους είπε: Μη µε κουατάτε, επειντή, ο 
Κύουιος κατευόντωσε τον ντουόµο µου· 
εξαποστείουτε µε να πάω στον κύουιό µου. 

Κι εκείνοι είπαν: Ας καουέσουµε την κόουη, 
και ας ουωτήσουµε τη γνώµη της.  Και 
κάουεσαν τη Ουεβέκκα, και της είπαν: 
Πηγαίνεις µε τούτο τον άνφουωπο; Κι εκείνη 
είπε: Πηγαίνω. 

Και εξαπέστειουαν τη Ουεβέκκα, την 
αντεουφή τους, και την τουοφό της, και τον 
ντούο τού Αβουαάµ, και τους ανφουώπους 
του.  Και ευουόγησαν τη Ουεβέκκα, και της 
είπαν: Αντεουφή µας είσαι, είφε να γίνεις σε 
χιουιάντες µυουιάντων, και το σπέουµα σου 
να εξουσιάσει τις πύουες των εχφουών του! 

Και η Ουεβέκκα σηκώφηκε, και οι 
υπηουέτουιές της, και κάφησαν επάνω στις 
καµήουες, και ακοούφησαν τον άνφουωπο· 
και ο ντούος πήουε τη Ουεβέκκα, και 
αναχώουησε. 

Και ο Ισαάκ επέστουεφε από το πηγάντι 
Ουαχαϊ-ουοϊ· επειντή, κατοικούσε στη γη τής 
µεσηµβουίας.  Και ο Ισαάκ βγήκε να 
πουοσευχηφεί στην πεντιάντα κατά το 
ντειουινό· και καφώς ύψωσε τα µάτια του, 
είντε, και να, έουχονταν καµήουες.  Και 
καφώς η Ουεβέκκα ύψωσε τα µάτια της, είντε 
τον Ισαάκ, και πήντηξε από την καµήουα.  
Επειντή, είχε πει στον ντούο: Ποιος είναι ο 
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άνφουωπος εκείνος που έουχεται µέσα από 
την πεντιάντα σε συνάντησή µας; Και ο 
ντούος είχε πει: Είναι ο κύουιός µου. Κι αυτή, 
παίουνοντας την καουύπτουα, σκεπάστηκε. 

Και ντιηγήφηκε ο ντούος στον Ισαάκ όουα 
όσα είχε πουάξει.  Και ο Ισαάκ την έφεουε 
στη σκηνή τής µητέουας του, της Σάουας· και 
πήουε τη Ουεβέκκα, και έγινε γυναίκα του, 
και την αγάπησε· και παουηγοουήφηκε ο 
Ισαάκ για τη µητέουα του. 

Ο ΑΒΟΥΑΑΜ, µάουιστα, πήουε και άουη 
γυναίκα, που ονοµαζόταν Χεττούα.  Κι αυτή 
γέννησε σ' αυτόν τον Ζεµβουά, και τον Ιοξάν, 
και τον Μαντάν, και τον Μαντιάµ, και τον 
Ιεσβώκ, και τον Σουά.  Και ο Ιοξάν γέννησε 
τον Σεβά, και τον Νταιντάν· και οι γιοι τού 
Νταιντάν ήσαν οι Ασσουείµ, και οι 
Ουετουσιείµ, και οι Ουαωµείµ.  Και οι γιοι 
τού Μαντιάµ ήσαν ο Γεφά, και ο Εφέου, και ο 
Ανώχ, και ο Αβειντά, και ο Εουνταγά· όουοι 
αυτοί ήσαν γιοι τής Χεττούας. 

Και ο Αβουαάµ έντωσε όουα τα υπάουχοντά 
του στον Ισαάκ.  Στους γιους, όµως, των 
παουακών του, ο Αβουαάµ έντωσε 
χαουίσµατα, όταν ακόµα ζούσε, και 
επιπουέον, τους εξαπέστειουε µακουυά από 
τον γιο του τον Ισαάκ πουος τα ανατοουικά, 
στη γη της Ανατοουής. 

Κι αυτά είναι τα χουόνια των ηµεουών της 
ζωής τού Αβουαάµ, όσα έζησε, 175 χουόνια.  
Και αφού εξέπνευσε, ο Αβουαάµ πέφανε σε 
καουά γηουατειά, γέουοντας, και γεµάτος από 
χουόνια· και πουοστέφηκε στον ουαό του.  
Και τον έφαψαν ο Ισαάκ και ο Ισµαήου, οι 
γιοι του, στο σπήουαιο Μαχπεουάχ, στο 
χωουάφι τού Εφουών, του γιου τού Σωάου 
τού Χετταίου, που είναι απέναντι στη 
Μαµβουή·  στο χωουάφι, που αγόουασε ο 
Αβουαάµ, από τους γιους τού Χετ· εκεί 
τάφηκε ο Αβουαάµ, και η γυναίκα του η 
Σάουα. 

Και µετά τον φάνατο του Αβουαάµ, ο Φεός 
ευουόγησε τον γιο του τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ 
κατοίκησε κοντά στο πηγάντι Ουαχαϊ-ουοϊ. 

Κι αυτή είναι η γενεαουογία τού Ισµαήου του 
γιου τού Αβουαάµ, που γέννησε στον 
Αβουαάµ η Αιγύπτια, η Άγαου, η ντούη τής 
Σάουας·  κι αυτά είναι τα ονόµατα των γιων 
τού Ισµαήου, σύµφωνα µε τα ονόµατά τους, 
στις γενεές τους· πουωτότοκος του Ισµαήου 
ήταν ο Ναβαϊώφ, έπειτα ο Κηντάου, και ο 
Αβντεήου, και ο Μιβσάµ,  και ο Μισµά, και ο 
Ντουµά, και ο Μασσά,  ο Χαντντάου, και ο 
Φαιµά, ο Ιετού, ο Ναφίς, και ο Κεντµά·  
αυτοί είναι οι γιοι τού Ισµαήου, κι αυτά είναι 
τα ονόµατά τους σύµφωνα µε τις 
κωµοπόουεις τους, και σύµφωνα µε τις 
κατοικίες τους· 12 άουχοντες σύµφωνα µε τα 
έφνη τους. 

Κι αυτά είναι τα χουόνια της ζωής τού 
Ισµαήου, 137 χουόνια· και αφού εξέπνευσε 
πέφανε, και πουοστέφηκε στον ουαό του.  Και 
κατοίκησε από την Αβιουά µέχουι τη Σου, 
που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, καφώς 
πηγαίνει κανείς στην Ασσυουία· ο Ισµαήου 
κατοίκησε µπουοστά σε όουα τ' αντέουφια 
του. 

Κι αυτή είναι η γενεαουογία τού Ισαάκ, του 
γιου τού Αβουαάµ· ο Αβουαάµ γέννησε τον 
Ισαάκ·  και ο Ισαάκ ήταν 40 χουόνων, όταν 
πήουε για τον εαυτό του γυναίκα τη 
Ουεβέκκα, τη φυγατέουα τού Βαφουήου, του 
Σύουιου, από την Παντάν-αουάµ, αντεουφή 
τού Ουάβαν τού Σύουιου.  Και ο Ισαάκ 
πουοσευχόταν στον Κύουιο για τη γυναίκα 
του, επειντή ήταν στείουα· και ο Κύουιος τον 
εισάκουσε, και η Ουεβέκκα, η γυναίκα του, 
συνέουαβε.  Και τα παιντιά συγκούονταν µέσα 
της· και είπε: Αν έτσι πουόκειται να γίνει, γιατί 
εγώ να συουάβω; Και πήγε να ουωτήσει τον 
Κύουιο. 

Και ο Κύουιος της είπε: 

Ντύο έφνη είναι στην κοιουιά σου· και ντύο 
ουαοί φα ντιαχωουιστούν από τα σπουάχνα 
σου· 

Και ο ένας ουαός φα είναι ντυνατότεουος από 
τον άουο ουαό· και ο µεγαουύτεουος φα 
ντουέψει στον µικουότεουο. 
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Και όταν συµπουηουώφηκαν οι ηµέουες της 
για να γεννήσει, να, στην κοιουιά της ήσαν 
ντίντυµα. 

Και ο πουώτος βγήκε κόκκινος, και ήταν 
οουόκουηουος ντασύτουιχος σαν ντέουµα· και 
αποκάουεσαν το όνοµά του Ησαύ. 

Και έπειτα βγήκε ο αντεουφός του· και το 
χέουι του κουατούσε τη φτέουνα τού Ησαύ· 
γι' αυτό ονοµάστηκε Ιακώβ· και ο Ισαάκ ήταν 
60 χουόνων, όταν τους γέννησε. 

Και µεγάουωσαν τα παιντιά· και ο µεν Ησαύ 
έγινε άνφουωπος έµπειουος στο κυνήγι, ένας 
άνφουωπος του χωουαφιού· ο ντε Ιακώβ, ένας 
άνφουωπος απουός, που κατοικούσε σε 
σκηνές.  Και ο µεν Ισαάκ αγαπούσε τον 
Ησαύ, επειντή το κυνήγι ήταν σ' αυτόν 
τουοφή· ενώ η Ουεβέκκα αγαπούσε τον 
Ιακώβ. 

Και ο Ιακώβ µαγείουευε ένα µαγείουεµα· και 
ο Ησαύ ήουφε από το χωουάφι, και ήταν 
αποκαµωµένος·  και ο Ησαύ είπε στον Ιακώβ: 
Ντώσε µου, παουακαουώ, να φάω, από το 
κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειντή είµαι 
αποκαµωµένος· γι' αυτό, αποκάουεσαν το 
όνοµά του Εντώµ.  Και ο Ιακώβ είπε: 
Πούησέ µου σήµεουα τα πουωτοτόκιά σου.  
Και ο Ησαύ είπε: Ντες, εγώ πάω να πεφάνω, 
και σε τι µε ωφεούν αυτά τα πουωτοτόκια; 

Και ο Ιακώβ είπε: Να µου οουκιστείς 
σήµεουα· και του οουκίστηκε· και πούησε τα 
πουωτοτόκιά του στον Ιακώβ.  Τότε, ο Ιακώβ 
έντωσε στον Ησαύ ψωµί, και µαγείουεµα της 
φακής· και έφαγε και ήπιε, και αφού 
σηκώφηκε αναχώουησε· έτσι ο Ησαύ 
καταφουόνησε τα πουωτοτόκιά του. 

ΚΑΙ έγινε πείνα στη γη, εκτός της 
πουοηγούµενης πείνας, που είχε γίνει στις 
ηµέουες τού Αβουαάµ. Και ο Ισαάκ πήγε 
στον Αβιµέουεχ, τον βασιουιά των 
Φιουισταίων, στα Γέουαουα. 

Και ο Κύουιος φάνηκε σ' αυτόν, και είπε: Μη 
κατέβεις στην Αίγυπτο· να κατοικήσεις στη 
γη, που φα σου πω·  να παουοικείς σε τούτη 
τη γη, κι εγώ φα είµαι µαζί σου, και φα σε 

ευουογήσω· επειντή, σε σένα και στο σπέουµα 
σου φα ντώσω όους αυτούς τους τόπους· και 
φα εκπουηουώσω τον όουκο, που οουκίστηκα 
στον Αβουαάµ τον πατέουα σου·  και φα 
πουηφύνω το σπέουµα σου σαν τα αστέουια 
του ουανού, και φα ντώσω στο σπέουµα σου 
όους αυτούς τους τόπους, και ντιαµέσου του 
σπέουµατός σου φα ευουογηφούν όουα τα 
έφνη τής γης·  επειντή, ο Αβουαάµ υπάκουσε 
στη φωνή µου, και φύουαξε τα πουοστάγµατά 
µου, τις εντοουές µου, τα ντιατάγµατά µου, 
και τους νόµους µου. 

Και ο Ισαάκ κατοίκησε στα Γέουαουα.  Και 
οι άνντουες τού τόπου ουώτησαν για τη 
γυναίκα του· και είπε: Είναι αντεουφή µου· 
επειντή, φοβήφηκε να πει: Είναι γυναίκα µου· 
ουέγοντας, µήπως µε φονεύσουν οι άνντουες 
τού τόπου εξαιτίας της Ουεβέκκας· επειντή, 
ήταν ωουαία στην όψη. 

Και αφού παουέµεινε εκεί ποουές ηµέουες, ο 
βασιουιάς των Φιουισταίων, ο Αβιµέουεχ, 
καφώς έσκυψε από τη φυουίντα, είντε, και να, 
ο Ισαάκ έπαιζε µε τη Ουεβέκκα τη γυναίκα 
του.  Και ο Αβιµέουεχ κάουεσε τον Ισαάκ, 
και είπε: Ντες, σίγουα γυναίκα σου είναι αυτή· 
γιατί, ουοιπόν, είπες: Είναι αντεουφή µου; Και 
ο Ισαάκ τού είπε: Επειντή, είπα: Μήπως 
πεφάνω εξαιτίας της.  Και ο Αβιµέουεχ είπε: 
Τι είναι αυτό που µας έκανες; Παου' οουίγο 
φα κοιµόταν κάποιος από τον ουαό µε τη 
γυναίκα σου, και φα έφεουνες επάνω µας 
ανοµία.  Και ο Αβιµέουεχ πουόσταξε σε 
οουόκουηουο τον ουαό, ουέγοντας: Όποιος 
αγγίξει τον άνφουωπο αυτόν ή τη γυναίκα του, 
φα φανατωφεί οπωσντήποτε. 

Και ο Ισαάκ έσπειουε στη γη εκείνη, και 
µάζεψε εκείνο τον χουόνο εκατονταπουάσια· 
και ο Κύουιος τον ευουόγησε.  Και ο 
άνφουωπος µεγαουυνόταν, και συνέχιζε να 
αυξάνει, µέχουις ότου έγινε υπεουβοουικά 
µεγάουος·  και απέκτησε πουόβατα, και 
βόντια, και ποούς ντούς· όµως, οι Φιουισταίοι 
τον φφόνησαν.  Και όουα τα πηγάντια, που 
έσκαψαν οι ντούοι τού πατέουα του στις 
ηµέουες τού Αβουαάµ τού πατέουα του, οι 
Φιουισταίοι τα έφουαξαν, και τα γέµισαν µε 
χώµα.  Και ο Αβιµέουεχ είπε στον Ισαάκ: 
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Φύγε από µας, επειντή έγινες υπεουβοουικά 
ντυνατότεουός µας. 

ΚΑΙ ο Ισαάκ αναχώουησε από εκεί, και 
έστησε τη σκηνή του στην κοιουάντα των 
Γεουάουων, και κατοίκησε εκεί.  Και ο Ισαάκ 
άνοιξε πάουι τα πηγάντια τού νεού, τα οποία 
είχαν σκάψει στις ηµέουες τού Αβουαάµ τού 
πατέουα του, και οι Φιουισταίοι τα είχαν 
φουάξει µετά τον φάνατο του Αβουαάµ· και 
τα ονόµασε σύµφωνα µε τα ονόµατα, µε τα 
οποία ο πατέουας του τα είχε ονοµάσει. 

Και οι ντούοι τού Ισαάκ έσκαψαν στην 
κοιουάντα, και βουήκαν εκεί ένα πηγάντι µε 
τουεχούµενο νεουό.  Και οι βοσκοί των 
Γεουάουων ουογοµάχησαν µε τους βοσκούς 
τού Ισαάκ, ουέγοντας: Ντικό µας είναι το 
νεουό· και ονόµασε το πηγάντι Εσέκ· επειντή, 
φιουονίκησαν µαζί του.  Και έσκαψαν ένα 
άουο πηγάντι, και ουογοµάχησαν και για 
τούτο· γι' αυτό, το ονόµασε Σιτνά.  Και αφού 
µετοίκησε από εκεί, έσκαψε ένα άουο πηγάντι, 
αουά γι' αυτό ντεν ουογοµάχησαν· και το 
ονόµασε Ουεχωβώφ, ουέγοντας: Επειντή, 
τώουα ο Κύουιος µας πουάτυνε, και µας 
αύξησε επάνω στη γη. 

Και από εκεί ανέβηκε στη Βηου-σαβεέ.  Και 
ο Κύουιος φάνηκε σ' αυτόν εκείνη τη νύχτα, 
και είπε: Εγώ είµαι ο Φεός τού Αβουαάµ τού 
πατέουα σου· µη φοβάσαι, επειντή εγώ είµαι 
µαζί σου, και φα σε ευουογήσω, και φα 
πουηφύνω το σπέουµα σου, εξαιτίας του 
Αβουαάµ, του ντού µου.  Και εκεί 
οικοντόµησε φυσιαστήουιο, και 
επικαουέστηκε το όνοµα του Κυουίου· και 
έστησε εκεί τη σκηνή του· και εκεί οι ντούοι 
τού Ισαάκ έσκαψαν ένα πηγάντι. 

ΤΟΤΕ, ο Αβιµέουεχ πήγε σ' αυτόν από τα 
Γέουαουα, και ο Οχοζάφ ο οικείος του, και ο 
Φιχόου ο αουχιστουάτηγος της ντύναµής του.  
Και ο Ισαάκ είπε σ' αυτούς: Γιατί ήουφατε σε 
µένα, αφού εσείς µε µισήσατε και µε ντιώξατε 
από κοντά σας; 

Και είπαν: Είνταµε φανεουά ότι ο Κύουιος 
είναι µαζί σου, και είπαµε: Ας γίνει τώουα 
όουκος αναµεταξύ µας, ανάµεσα σε µας και 

σε σένα, κι ας κάνουµε συνφήκη µαζί σου,  ότι 
ντεν φα κάνεις σε µας κακό, καφώς εµείς ντεν 
σε αγγίξαµε, και καφώς µόνον καουό 
πουάξαµε σε σένα, και σε εξαποστείουαµε 
ειουηνικά· τώουα, εσύ είσαι ευουογηµένος τού 
Κυουίου. 

Και έκανε σ' αυτούς συµπόσιο· και έφαγαν και 
ήπιαν.  Και σηκώφηκαν ενωουίς το πουωί, και 
οουκίστηκε ο ένας στον άουον· τότε, ο Ισαάκ 
τούς εξαπέστειουε, και έφυγαν απ' αυτόν 
ειουηνικά. 

Κι εκείνη την ηµέουα, ήουφαν οι ντούοι τού 
Ισαάκ, και του ανήγγειουαν για το πηγάντι 
που έσκαψαν, και του είπαν: Βουήκαµε νεουό.  
Και το ονόµασαν Σαβεέ· γι' αυτό, το όνοµα 
της πόουης είναι µέχουι σήµεουα Βηου-
σαβεέ. 

ΚΑΙ ο Ησαύ ήταν 40 χουόνων, όταν πήουε 
για γυναίκα την Ιουντίφ, τη φυγατέουα τού 
Βεηουί, του Χετταίου, και τη Βασεµάφ, τη 
φυγατέουα τού Αιουών, του Χετταίου·  κι 
αυτές ήσαν πικουία ψυχής στον Ισαάκ και στη 
Ουεβέκκα. 

ΚΑΙ αφού ο Ισαάκ γέουασε, και τα µάτια του 
αµβουύνφηκαν, ώστε ντεν έβουεπε, κάουεσε 
τον Ησαύ, τον µεγαουύτεουο γιο του, και του 
είπε: Γιε µου. Κι αυτός του είπε: Εντώ είµαι.  
Κι εκείνος είπε: Ντες τώουα, εγώ γέουασα· 
ντεν γνωουίζω την ηµέουα τού φανάτου µου·  
πάουε, ουοιπόν, παουακαουώ τα όπουα σου, 
τη φαουέτουα σου και το τόξο σου, και βγες 
στην πεντιάντα, και κυνήγυσε για µένα ένα 
κυνήγι·  και κάνε µου νόστιµα φαγητά, καφώς 
µου αουέσουν, και φέουε µου να φάω για να 
σε ευουογήσει η ψυχή µου πουιν πεφάνω. 

Και η Ουεβέκκα άκουσε καφώς ο Ισαάκ 
µιούσε στον γιο του τον Ησαύ. Και Ησαύ 
πήγε στην πεντιάντα για να κυνηγήσει ένα 
κυνήγι, και να το φέουει. 

Και η Ουεβέκκα µίουησε στον γιο της τον 
Ιακώβ, ουέγοντας: Ντες, εγώ άκουσα τον 
πατέουα σου να µιουάει στον αντεουφό σου 
τον Ησαύ, και να ουέει:  Φέουε µου κυνήγι, 
και κάνε µου νόστιµα φαγητά για να φάω, και 
να σε ευουογήσω µπουοστά στον Κύουιο 
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πουιν πεφάνω.  Τώουα, ουοιπόν, γιε µου, να 
ακούσεις τη φωνή µου σε όσα εγώ σου 
παουαγγέουω·  πήγαινε, τώουα, 

στο κοπάντι και πάουε µου από εκεί ντύο 
καουά κατσικάκια· για να τα κάνω νόστιµα 
φαγητά για τον πατέουα σου, καφώς του 
αουέσουν·  και φα τα φέουεις στον πατέουα 
σου να φάει, για να σε ευουογήσει πουιν 
πεφάνει. 

Και ο Ιακώβ είπε στη Ουεβέκκα τη µητέουα 
του: Ντες, ο Ησαύ ο αντεουφός µου είναι 
άνντουας ντασύτουιχος, ενώ εγώ είµαι 
άνντουας άτουιχος·  ίσως ο πατέουας µου µε 
ψηουαφήσει, και φα φανώ σ' αυτόν ως 
απατεώνας και φα επισύουω επάνω µου 
κατάουα και όχι ευουογία. 

Και η µητέουα του είπε σ' αυτόν: Επάνω µου 
η κατάουα σου, παιντί µου· µόνον υπάκουσε 
στη φωνή µου, και πήγαινε, φέου' τα σε µένα. 

Και πήγε, και πήουε, και τα έφεουε στη 
µητέουα του· και η µητέουα του έκανε 
νόστιµα φαγητά, όπως άουεσαν στον πατέουα 
του.  Και παίουνοντας η Ουεβέκκα τα 
καουύτεουα ενντύµατα του µεγαουύτεου γιου 
της του Ησαύ, που είχε στο σπίτι, έντυσε µ' 
αυτά τον Ιακώβ, τον νεότεουο γιο της·  και µε 
τα ντέουµατα από τα κατσικάκια σκέπασε τα 
χέουια του, και τα γυµνά µέουη τού ουαιµού 
του·  και έντωσε στα χέουια του γιου της του 
Ιακώβ τα νόστιµα φαγητά, και το ψωµί, που 
ετοίµασε. 

Και ήουφε στον πατέουα του, και είπε: 
Πατέουα µου. Κι εκείνος είπε: Εντώ είµαι· 
ποιος είσαι παιντί µου;  Και ο Ιακώβ είπε 
στον πατέουα του: Εγώ είµαι ο Ησαύ, ο 
πουωτότοκός σου· έκανα καφώς µου είπες, 
σήκω, ουοιπόν, κάφησε και φάε από το κυνήγι 
µου, για να µε ευουογήσει η ψυχή σου. 

Και ο Ισαάκ είπε στον γιο του: Πώς έγινε 
αυτό παιντί µου, ότι το βουήκες τόσο 
γουήγοουα; Κι εκείνος είπε: Επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σου το έφεουε µπουοστά 
µου. 

Και ο Ισαάκ είπε στον Ιακώβ: Πουησίασε 
παιντί µου, για να σε ψηουαφήσω, αν είσαι εσύ 
αυτός ο γιος µου ο Ησαύ ή όχι.  Και ο Ιακώβ 
πουησίασε στον Ισαάκ τον πατέουα του· κι 
εκείνος τον ψηουάφησε και είπε: Η µεν φωνή 
είναι φωνή τού Ιακώβ, τα χέουια όµως είναι 
χέουια τού Ησαύ.  Και ντεν τον γνώουισε, 
επειντή τα χέουια του ήσαν σαν τα χέουια τού 
αντεουφού του, του Ησαύ, ντασύτουιχα· και 
τον ευουόγησε. 

Και είπε: Εσύ είσαι ο ίντιος ο γιος µου ο 
Ησαύ; Κι εκείνος είπε: Εγώ.  Και είπε: Φέουε 
κοντά µου, και φα φάω από το κυνήγι του 
γιου µου, για να σε ευουογήσει η ψυχή µου. 
Και έφεουε κοντά του, και έφαγε· και έφεουε 
σ' αυτόν κουασί, και ήπιε. 

Και ο Ισαάκ ο πατέουας του είπε σ' αυτόν: 
Πουησίασε τώουα, και φίουησέ µε, παιντί 
µου.  Και πουησίασε, και τον φίουησε· και 
οσφουάνφηκε την οσµή των ενντυµάτων του 
και τον ευουόγησε και είπε: 

Να, η οσµή τού γιου µου είναι σαν οσµή 
πεντιάντας, που την ευουόγησε ο Κύουιος· 

Ουοιπόν, ο Φεός να σου ντώσει από τη 
ντουόσο τού ουανού, και από το πάχος τής 
γης, και αφφονία σιταουιού και κουασιού· 

Ουαοί να σε ντουέψουν, και έφνη να σε 
πουοσκυνήσουν· 

Να είσαι κύουιος των αντεουφών σου, και οι 
γιοι τής µητέουας σου να σε πουοσκυνήσουν· 

Καταουαµένος όποιος σε καταουιέται και 
ευουογηµένος όποιος σε ευουογεί! 

Και καφώς ο Ισαάκ έπαυσε να ευουογεί τον 
Ιακώβ, µόουις ο Ιακώβ είχε φύγει µπουοστά 
από τον πατέουα του τον Ισαάκ, τότε ήουφε ο 
Ησαύ, ο αντεουφός του, από το κυνήγι του.  
Και έκανε κι αυτός νόστιµα φαγητά, και τα 
έφεουε στον πατέουα του· και είπε στον 
πατέουα του: Ας σηκωφεί ο πατέουας µου κι 
ας φάει από το κυνήγι τού γιου του, για να µε 
ευουογήσει η ψυχή σου. 
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Και ο πατέουας του ο Ισαάκ είπε σ' αυτόν: 
Ποιος είσαι; Κι εκείνος είπε: Είµαι ο γιος 
σου, ο πουωτότοκός σου, ο Ησαύ.  Και ο 
Ισαάκ εκπουάγηκε µε υπεουβοουικά µεγάουη 
έκπουηξη, και είπε: Ποιος είναι, ουοιπόν, 
εκείνος, που κυνήγησε ένα κυνήγι και µου 
έφεουε, και έφαγα απ' όουα πουιν µπεις µέσα, 
και τον ευουόγησα; Και φα είναι 
ευουογηµένος. 

Όταν ο Ησαύ άκουσε τα ουόγια τού πατέουα 
του, έβγαουε µια κουαυγή µεγάουη και 
πικουή σε υπεουβοουικό βαφµό· και είπε στον 
πατέουα του: Ευουόγησε και µένα, πατέουα 
µου. 

Κι εκείνος είπε: Ήουφε ο αντεουφός σου µε 
ντόουο, και πήουε την ευουογία σου. 

Και ο Ησαύ είπε: Ντικαιοουογηµένα 
αποκουήφηκε το όνοµά του Ιακώβ, επειντή, 
τώουα για ντεύτεουη φοουά µε υποσκέουισε· 
πήουε τα πουωτοτόκιά µου, και να, τώουα 
πήουε και την ευουογία µου. Και είπε: Ντεν 
φύουαξες για µένα ευουογία; 

Και ο Ισαάκ αποκουίφηκε, και είπε στον 
Ησαύ: Ντες, τον έκανα κύουιό σου, και όους 
τους αντεουφούς του τούς έκανα ντούς του, 
και τον στήουιξα µε σιτάουι και κουασί· και τι 
να κάνω, ουοιπόν, σε σένα, παιντί µου; 

Και ο Ησαύ είπε, στον πατέουα του: Μήπως 
µόνον αυτή την ευουογία έχεις, πατέουα µου; 
Ευουόγησέ µε και µένα, πατέουα µου. Και 
ύψωσε ο Ησαύ τη φωνή του και έκουαψε. 

Και αποκουίφηκε ο πατέουας του, ο Ισαάκ, 
και του είπε: 

Ντες, η κατοίκησή σου φα είναι στο πάχος 
τής γης, και στη ντουόσο τού ουανού από 
επάνω· 

και µε το µαχαίουι σου φα ζεις, και στον 
αντεουφό σου φα ντουέψεις. 

Όταν, όµως, υπεουισχύσεις, φα συντουίψεις 
τον ζυγό του από τον τουάχηουό σου. 

ΚΑΙ ο Ησαύ µισούσε τον Ιακώβ, για την 
ευουογία µε την οποία τον ευουόγησε ο 

πατέουας του· και ο Ησαύ είπε στην καουντιά 
του: Πουησιάζουν οι ηµέουες τού πένφους 
τού πατέουα µου· τότε, φα φονεύσω τον 
αντεουφό µου τον Ιακώβ. 

Και αναγγέουφηκαν στη Ουεβέκκα τα ουόγια 
τού Ησαύ, του µεγαουύτεου γιου της· και 
αφού έστειουε, κάουεσε τον Ιακώβ, τον 
νεότεουο γιο της, και του είπε: Ντες, ο Ησαύ 
ο αντεουφός σου παουηγοουεί τον εαυτό του 
εναντίον σου, ότι φα σε φονεύσει·  τώουα, 
ουοιπόν, παιντί µου, άκουσε τη φωνή µου· και 
αφού σηκωφείς, φύγε πουος τον αντεουφό µου 
τον Ουάβαν στη Χαουάν·  και κατοίκησε µαζί 
του µεουικές ηµέουες, µέχουις ότου πεουάσει 
ο φυµός του αντεουφού σου·  µέχουις ότου 
παύσει η οουγή τού αντεουφού σου εναντίον 
σου, και ουησµονήσει τα όσα του έκανες· 
τότε, φα στείουω και φα σε φέουω από εκεί· 
γιατί να σας στεουηφώ και τους ντύο σε µία 
ηµέουα; 

Και η Ουεβέκκα είπε στον Ισαάκ: Αηντίασα 
τη ζωή µου εξαιτίας των φυγατέουων τού Χετ· 
αν ο Ιακώβ πάουει γυναίκα από τις 
φυγατέουες τού Χετ, όπως είναι αυτές, από τις 
φυγατέουες αυτής της γης, τι µε ωφεουεί να 
ζω; 

ΚΑΙ αφού ο Ισαάκ πουοσκάουεσε τον Ιακώβ, 
τον ευουόγησε και του παουήγγειουε, 
ουέγοντας: Ντεν φα πάουεις γυναίκα από τις 
φυγατέουες τής Χαναάν·  και αφού σηκωφείς, 
πήγαινε στην Παντάν-αουάµ, στο σπίτι τού 
Βαφουήου, του πατέουα τής µητέουας σου· 
και από εκεί πάουε γυναίκα για σένα, από τις 
φυγατέουες τού Ουάβαν, του αντεουφού τής 
µητέουας σου·  και ο Φεός ο Παντοντύναµος 
να σε ευουογήσει, και να σε αυξήσει, και να σε 
πουηφύνει, ώστε να γίνεις σε πουήφος από 
ουαούς·  και να σου ντώσει την ευουογία τού 
Αβουαάµ, σε σένα, και στο σπέουµα σου 
ύστεουα από σένα, για να κουηουονοµήσεις 
τη γη τής παουοίκησής σου, που ο Φεός 
έντωσε στον Αβουαάµ. 

Και ο Ισαάκ εξαπέστειουε τον Ιακώβ· και 
πήγε στην Παντάν-αουάµ στον Ουάβαν, τον 
γιο τού Βαφουήου τού Σύουιου, τον αντεουφό 
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τής Ουεβέκκας, της µητέουας τού Ιακώβ και 
του Ησαύ. 

ΚΑΙ βουέποντας ο Ησαύ ότι ο Ισαάκ 
ευουόγησε τον Ιακώβ, και τον εξαπέστειουε 
στην Παντάν-αουάµ, για να πάουει για τον 
εαυτό του γυναίκα από εκεί, και ότι, ενώ τον 
ευουογούσε, του παουήγγειουε, ουέγοντας: 
Ντεν φα πάουεις γυναίκα από τις φυγατέουες 
τη Χαναάν·  και ότι ο Ιακώβ υπάκουσε στον 
πατέουα του και τη µητέουα του, και πήγε 
στην Παντάν-αουάµ·  και βουέποντας ο Ησαύ 
ότι οι φυγατέουες τη Χαναάν είναι µισητές 
στα µάτια του Ισαάκ, του πατέουα του,  ο 
Ησαύ πήγε στον Ισµαήου, και εκτός των 
άουων γυναικών του πήουε για τον εαυτό του 
γυναίκα τη Μαεουέφ, φυγατέουα τού Ισµαήου 
τού γιου τού Αβουαάµ, την αντεουφή τού 
Ναβαϊώφ. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ βγήκε από τη Βηου-σαβεέ, και 
πήγε στη Χαουάν.  Και έφτασε σε κάποιον 
τόπο, και ντιανυχτέουευσε εκεί, επειντή είχε 
ντύσει ο ήουιος· και πήουε από τις πέτουες 
τού τόπου, και έβαουε για πουοσκεφάουι του, 
και κοιµήφηκε σ' εκείνο τον τόπο. 

Και είντε ένα όνειουο, και να, µια σκάουα 
στηουιγµένη στη γη, που η κοουυφή της 
έφτανε στον ουανό· και να, οι άγγεουοι του 
Φεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω σ' 
αυτή.  Και να, ο Κύουιος στεκόταν επάνω απ' 
αυτή, και είπε: Εγώ είµαι ο Κύουιος, ο Φεός 
τού Αβουαάµ τού πατέουα σου, και ο Φεός 
τού Ισαάκ· τη γη, επάνω στην οποία κοιµάσαι, 
σε σένα φα τη ντώσω, και στο σπέουµα σου·  
Και το σπέουµα σου φα είναι όπως η άµµος 
τής γης, και φα απουωφείς πουος τη ντύση, 
και πουος την ανατοουή, και πουος τον βοουά 
και πουος τον νότο· και φα ευουογηφούν µέσα 
από σένα, και από το σπέουµα σου, όουες οι 
φυουές τής γης·  και ντες, εγώ είµαι µαζί σου, 
και φα σε ντιαφυουάττω παντού, όπου κι αν 
πας, και φα σε επαναφέουω σε τούτη τη γη· 
επειντή, ντεν φα σε εγκαταουείψω, µέχουις 
ότου κάνω όσα µίουησα σε σένα. 

Και όταν ο Ιακώβ σηκώφηκε από τον ύπνο 
του, είπε: Βέβαια, ο Κύουιος είναι σε τούτο 
τον τόπο, κι εγώ ντεν ήξεουα.  Και φοβήφηκε, 

και είπε: Πόσο φοβεουός είναι αυτός ο τόπος! 
Τούτο ντεν είναι παουά οίκος τού Φεού, κι 
αυτή η πύουη τού ουανού. 

Και ο Ιακώβ, αφού σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, πήουε την πέτουα, που είχε βάουει για 
πουοσκεφάουι του, και την έστησε για 
στήουη, και έχυσε ουάντι επάνω στην 
κοουυφή της.  Και αποκάουεσε το όνοµα 
εκείνου του τόπου, Βαιφήου· και το όνοµα 
της πόουης εκείνης ήταν άουοτε Ουζ. 

Και ο Ιακώβ ευχήφηκε µια ευχή, ουέγοντας: 
Αν ο Φεός είναι µαζί µου, και µε 
ντιαφυουάξει σ' αυτό τον ντουόµο στον οποίο 
πηγαίνω, και µου ντώσει ψωµί να φάω, και 
ένντυµα για να ντυφώ,  και επιστουέψω 
ειουηνικά στο σπίτι τού πατέουα µου, τότε ο 
Κύουιος φα είναι ο Φεός µου·  κι αυτή η 
πέτουα, που έστησα για στήουη, φα είναι 
οίκος τού Φεού· και από όουα όσα µου 
ντώσεις, το ντέκατο φα το πουοσφέουω σε 
σένα. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ κίνησε, και πήγε στη γη των 
κατοίκων τής ανατοουής.  Και είντε, και να 
ένα πηγάντι στην πεντιάντα· και να, υπήουχαν 
εκεί τουία κοπάντια πουοβάτων, που 
αναπαύονταν κοντά του, επειντή από εκείνο 
το πηγάντι πότιζαν τα κοπάντια· και υπήουχε 
µια µεγάουη πέτουα επάνω στο στόµιο του 
πηγαντιού.  Και όταν µαζεύονταν εκεί όουα 
τα κοπάντια, αποκυούσαν την πέτουα από το 
στόµιο του πηγαντιού, και πότιζαν τα 
κοπάντια· έπειτα, έβαζαν ξανά την πέτουα 
επάνω στο στόµιο του πηγαντιού, στον τόπο 
της. 

Και ο Ιακώβ είπε σ' αυτούς: Αντεουφοί, από 
πού είστε; Κι εκείνοι είπαν: Είµαστε από τη 
Χαουάν.  Και τους είπε: Γνωουίζετε τον 
Ουάβαν, τον γιο τού Ναχώου; Κι εκείνοι 
είπαν: Τον γνωουίζουµε.  Και τους είπε: 
Υγιαίνει; Κι εκείνοι είπαν: Υγιαίνει· και, ντες, η 
Ουαχήου η κόουη του έουχεται µαζί µε τα 
πουόβατα. 

Και είπε: Να, µένει ακόµα αουκετό µέουος 
τής ηµέουας, ντεν είναι ώουα να αποσυουφούν 
τα κτήνη· ποτίστε τα πουόβατα, και πηγαίνετε 
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να τα βοσκήσετε.  Κι εκείνοι είπαν: Ντεν 
µποούµε, µέχουις ότου µαζευτούν όουα τα 
κοπάντια, και να αποκυουίσουν την πέτουα 
από το στόµιο του πηγαντιού· τότε ποτίζουµε 
τα πουόβατα. 

Κι ενώ µιούσε ακόµα σ' αυτούς, ήουφε η 
Ουαχήου µαζί µε τα πουόβατα του πατέουα 
της· επειντή, αυτή τα έβοσκε.  Και καφώς ο 
Ιακώβ είντε τη Ουαχήου, τη φυγατέουα τού 
Ουάβαν τού αντεουφού τής µητέουας του, και 
τα πουόβατα του Ουάβαν τού αντεουφού τής 
µητέουας του, πουησίασε ο Ιακώβ, και 
αποκύουισε την πέτουα από το στόµιο του 
πηγαντιού, και πότισε τα πουόβατα του 
Ουάβαν, του αντεουφού τής µητέουας του.  
Και ο Ιακώβ φίουησε τη Ουαχήου, και 
υψώνοντας τη φωνή του, έκουαψε.  Και ο 
Ιακώβ ανήγγειουε στη Ουαχήου, ότι είναι 
αντεουφός τού πατέουα της, και ότι είναι γιος 
τής Ουεβέκκας· κι εκείνη τουέχοντας 
ανήγγειουε το πουάγµα στον πατέουα της. 

Και καφώς ο Ουάβαν άκουσε το όνοµα του 
Ιακώβ, του γιου τής αντεουφής του, έτουεξε 
σε συνάντησή του· και αφού τον 
εναγκαουίστηκε, τον φίουησε και τον έφεουε 
στο σπίτι του· και ο Ιακώβ ντιηγήφηκε στον 
Ουάβαν όουα όσα είχαν γίνει.  Και είπε σ' 
αυτόν ο Ουάβαν: Βέβαια, κόκαουό µου και 
σάουκα µου είσαι. Και κατοίκησε µαζί του 
έναν µήνα. 

Και ο Ουάβαν είπε στον Ιακώβ: Επειντή, 
είσαι αντεουφός µου, γι' αυτό φα ντουεύεις σε 
µένα ντωουεάν; Πες µου, ποιος φα είναι ο 
µισφός σου; 

Και ο Ουάβαν είχε ντύο φυγατέουες· το 
όνοµα της µεγαουύτεουης ήταν Ουεία, και το 
όνοµα της µικουότεουης Ουαχήου.  Της 
Ουείας, όµως, τα µάτια ήσαν ασφενικά· και η 
Ουαχήου ήταν ωουαία σε παουάστηµα και 
όµοουφη στην όψη.  Και ο Ιακώβ αγάπησε τη 
Ουαχήου· και είπε: Φα ντουεύω σε σένα επτά 
χουόνια για τη Ουαχήου, τη µικουότεουη 
φυγατέουα σου.  Και ο Ουάβαν είπε: 
Καουύτεουα να τη ντώσω σε σένα, παουά να 
τη ντώσω σε άουον άνντουα· κατοίκησε µαζί 
µου. 

Και ο Ιακώβ ντούεψε για τη Ουαχήου επτά 
χουόνια· και του φαίνονταν σαν ουίγες 
ηµέουες, εξαιτίας της αγάπης του γι' αυτήν.  
Και ο Ιακώβ είπε στον Ουάβαν: Ντώσε µου 
τη γυναίκα µου, επειντή εκπουηουώφηκαν οι 
ηµέουες µου, για να µπω µέσα σ' αυτή. 

Και ο Ουάβαν συγκέντουωσε όους τους 
ανφουώπους τού τόπου, και έκανε συµπόσιο.  
Και το βουάντυ, παίουνοντας τη Ουεία τη 
φυγατέουα του, την έφεουε σ' αυτόν· και 
µπήκε µέσα σ' αυτή.  Και ο Ουάβαν έντωσε 
στη φυγατέουα του τη Ουεία, για υπηουέτουιά 
της, τη Ζεουφά την υπηουέτουιά του.  Και το 
πουωί, να, αυτή ήταν η Ουεία· και είπε στον 
Ουάβαν: Τι είναι τούτο που έκανες σε µένα; 
Ντεν ντούεψα σε σένα για τη Ουαχήου; Και 
γιατί µε εξαπάτησες; 

Και ο Ουάβαν είπε: Ντεν γίνεται έτσι στον 
τόπο µας, να ντίνεται η µικουότεουη πουιν 
από τη µεγαουύτεουη·  εκπουήουωσε την 
εβντοµάντα της, και φα σου ντώσω κι αυτή, 
αντί της εουγασίας την οποία φα κάνεις σε 
µένα ακόµα επτά χουόνια. 

Και ο Ιακώβ έκανε έτσι και εξεπουήουωσε 
την εβντοµάντα της· και του έντωσε τη 
Ουαχήου τη φυγατέουα του για γυναίκα.  Και 
ο Ουάβαν έντωσε στη φυγατέουα του τη 
Ουαχήου, για υπηουέτουιά της, τη Βαουάν, 
την υπηουέτουιά του.  Και ο Ιακώβ µπήκε και 
στη Ουαχήου· και αγάπησε τη Ουαχήου 
πεουισσότεουο από τη Ουεία, και ντούεψε σ' 
αυτόν άουα επτά χουόνια ακόµα.  Και 
βουέποντας ο Κύουιος ότι η Ουεία ήταν 
µισητή, άνοιξε τη µήτουα της· και η Ουαχήου 
ήταν στείουα.  Και η Ουεία συνέουαβε, και 
γέννησε γιο, και αποκάουεσε το όνοµά του 
Ουβήν· επειντή, είπε: Είντε, βέβαια, ο 
Κύουιος την ταπείνωσή µου· τώουα, ουοιπόν, 
φα µε αγαπήσει ο άνντουας µου. 

Και συνέουαβε ξανά, και γέννησε γιο· και 
είπε: Επειντή, ο Κύουιος άκουσε ότι 
µισούµαι, γι' αυτό µου έντωσε ακόµα κι 
αυτόν· και αποκάουεσε το όνοµά του Συµεών.  
Και συνέουαβε ξανά, και γέννησε γιο· και 
είπε: Τώουα, αυτή τη φοουά ο άνντουας µου 
φα ενωφεί µαζί µου, επειντή γέννησα σ' αυτόν 
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τουεις γιους· γι' αυτό, τον ονόµασε Ουευί.  
Και συνέουαβε ξανά, και γέννησε γιο· και 
είπε: Αυτή τη φοουά φα ντοξοουογήσω τον 
Κύουιο· γι' αυτό αποκάουεσε το όνοµά του 
Ιούντα· και έπαυσε να γεννάει. 

Και όταν η Ουαχήου είντε ότι ντεν 
τεκνοποίησε στον Ιακώβ, η Ουαχήου 
φφόνησε την αντεουφή της· και είπε στον 
Ιακώβ: Ντώσε µου παιντιά· ειντεµή, εγώ 
πεφαίνω. 

Και άναψε ο φυµός τού Ιακώβ εναντίον τής 
Ουαχήου, και είπε: Μήπως εγώ είµαι αντί του 
Φεού, που σε στέουησε από τον καουπό τής 
κοιουιάς; 

Κι εκείνη είπε: Νάσου, η υπηουέτουιά µου, η 
Βαουά· µπες µέσα σ' αυτή, και φα γεννήσει 
επάνω στα γόνατά µου, για να αποκτήσω κι 
εγώ παιντιά απ' αυτή.  Και του έντωσε τη 
Βαουά, την υπηουέτουιά της, για γυναίκα· και 
ο Ιακώβ µπήκε µέσα σ' αυτή. 

Και συνέουαβε η Βαουά, και γέννησε γιο στον 
Ιακώβ·  και η Ουαχήου είπε: Ο Φεός µε 
έκουινε, και άκουσε και τη φωνή µου, και µου 
έντωσε γιο· γι' αυτό αποκάουεσε το όνοµά του 
Νταν. 

Και η Βαουά, η υπηουέτουια της Ουαχήου, 
συνέουαβε ξανά, και γέννησε ντεύτεουον γιο 
στον Ιακώβ·  και η Ουαχήου είπε: Πάουεψα 
ντυνατή πάουη µε την αντεουφή µου, και 
υπεουίσχυσα· και αποκάουεσε το όνοµά του 
Νεφφαουί. 

Και όταν η Ουεία είντε ότι έπαυσε να γεννάει, 
πήουε τη Ζεουφά την υπηουέτουιά της, και 
την έντωσε στον Ιακώβ για γυναίκα.  Και η 
Ζεουφά η υπηουέτουια της Ουείας, γέννησε 
έναν γιο στον Ιακώβ·  και η Ουεία είπε: 
Έουχεται ευτυχία· και αποκάουεσε το όνοµά 
του Γαντ. 

Και η Ζεουφά γέννησε, η υπηουέτουια της 
Ουείας, ντεύτεουον γιο στον Ιακώβ·  και η 
Ουεία είπε: Μακάουια είµαι εγώ, επειντή φα 
µε µακαουίζουν οι γυναίκες· και αποκάουεσε 
το όνοµά του Ασήου. 

Και ο Ουβήν πήγε τις ηµέουες τού φεουισµού 
τού σιταουιού, και βουήκε µανντουαγόουες 
στο χωουάφι, και τους έφεουε στη Ουεία τη 
µητέουα του. Και η Ουαχήου είπε στη Ουεία: 
Ντώσε µου, παουακαουώ, από τους 
µανντουαγόουες τού γιου σου.  Κι εκείνη της 
είπε: Μικουό πουάγµα είναι ότι πήουες τον 
άνντουα µου; Και φέουεις να πάουεις και τους 
µανντουαγόουες τού γιου µου; Και η 
Ουαχήου είπε: Ουοιπόν, ας κοιµηφεί µαζί 
σου αυτή τη νύχτα για τους µανντουαγόουες 
τού γιου σου. 

Και ο Ιακώβ ήουφε το βουάντυ από το 
χωουάφι, και η Ουεία βγαίνοντας σε 
συνάντησή του, είπε: Μέσα σε µένα φα µπεις, 
επειντή σε µίσφωσα µε µισφό, τους 
µανντουαγόουες τού γιου µου. Και 
κοιµήφηκε µαζί της εκείνη τη νύχτα.  Και ο 
Φεός εισάκουσε τη Ουεία· και συνέουαβε, και 
γέννησε στον Ιακώβ πέµπτον γιο.  Και η 
Ουεία είπε: Ο Φεός µού έντωσε τον µισφό 
µου, επειντή έντωσα την υπηουέτουιά µου 
στον άνντουα µου· και αποκάουεσε το όνοµά 
του Ισσάχαου. 

Και η Ουεία συνέουαβε ξανά, και γέννησε 
έκτον γιο στον Ιακώβ·  Και η Ουεία είπε: Ο 
Φεός µε πουοίκισε µε καουή πουοίκα· τώουα, 
ο άνντουας µου φα κατοικήσει µαζί µου, 
επειντή γέννησα σ' αυτόν έξι γιους· και 
αποκάουεσε το όνοµά του Ζαβουών. 

Και ύστεουα απ' αυτά, γέννησε φυγατέουα, κι 
αποκάουεσε το όνοµά της Ντείνα. 

Και ο Φεός φυµήφηκε τη Ουαχήου, και ο 
Φεός την εισάκουσε, και άνοιξε τη µήτουα 
της·  και συνέουαβε, και γέννησε γιο· και είπε: 
Ο Κύουιος αφαίουεσε τη ντουοπή µου. 

Και αποκάουεσε το όνοµά του Ιωσήφ, 
ουέγοντας: Ο Φεός να πουοσφέσει σε µένα 
και άουον γιο. 

Και αφού η Ουαχήου γέννησε τον Ιωσήφ, 
είπε ο Ιακώβ στον Ουάβαν: Εξαπόστειουέ µε, 
για να πάω στον τόπο µου, και στην 
πατουίντα µου·  ντώσε µου τις γυναίκες µου, 
και τα παιντιά µου, για τις οποίες σε ντούεψα, 
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για να πάω· επειντή, εσύ γνωουίζεις τη 
ντούεψή µου µε την οποία σε ντούεψα. 

Και ο Ουάβαν τού είπε: Σε παουακαουώ, να 
βουω χάουη µπουοστά σου· γνώουισα εκ 
πείουας, ότι ο Κύουιος µε ευουόγησε εξαιτίας 
σου.  Και είπε: Καφόουισέ µου τον µισφό 
σου, και φα στον ντώσω. 

Κι εκείνος του είπε: Εσύ γνωουίζεις µε ποιον 
τουόπο σε ντούεψα, και πόσα έγιναν τα κτήνη 
σου µαζί µου·  επειντή, όσα είχες πουιν από 
µένα ήσαν ουίγα, και τώουα αυξήφηκαν σε 
πουήφος· και ο Κύουιος σε ευουόγησε µε την 
έουευσή µου· και, τώουα, πότε φα 
πουοβουέψω κι εγώ για την οικογένειά µου; 

Κι εκείνος είπε: Τι να σου ντώσω; Και ο 
Ιακώβ είπε: Ντεν φα µου ντώσεις τίποτε· αν 
µου κάνεις αυτό το πουάγµα, φα βόσκω ξανά 
το κοπάντι σου, και φα το φυουάττω·  να 
πεουάσω σήµεουα µέσα από όουο το κοπάντι 
σου, ντιαχωουίζοντας από εκεί κάφε 
πουόβατο που έχει στίγµατα και κηουίντες, 
και κάφε µεουανωπό ανάµεσα στα αουνιά και 
όποιο έχει κηουίντες και στίγµατα ανάµεσα 
στα κατσίκια· κι αυτά να είναι ο µισφός µου·  
και στο εξής, η ντικαιοσύνη µου φα 
µαουτυουήσει για µένα, όταν έουφει 
µπουοστά σου για τον µισφό µου· κάφε τι που 
ντεν είναι µε στίγµατα και κηουίντες ανάµεσα 
στα κατσίκια, και µεουανωπό ανάµεσα στα 
αουνιά, φα φεωουηφεί κουεµµένο από µένα. 

Και ο Ουάβαν είπε: Ντες, ας γίνει σύµφωνα 
µε τον ουόγο σου.  Και την ηµέουα εκείνη 
ντιαχώουισε τους τουάγους τους παουνταούς, 
και κηουιντωτούς, και όουες τις κατσίκες, 
όσες είχαν στίγµατα και κηουίντες, όουα όσα 
ήσαν ντιάουευκα, και όουα τα µεουανωπά 
ανάµεσα στα αουνιά, και τα έντωσε στα 
χέουια των γιων του·  και έβαουε έναν 
ντουόµο τουιών ηµεουών ανάµεσα στον εαυτό 
του και στον Ιακώβ· και ο Ιακώβ έβοσκε το 
υπόουοιπο από το κοπάντι τού Ουάβαν. 

Και ο Ιακώβ πήουε για τον εαυτό του 
χουωουές ουάβντους από ουεύκη, και 
καουυντιά, και πουάτανο, και τις ξεουέπισε µε 
άσπουα ουεπίσµατα, ώστε φαινόταν το 

άσπουο, που ήταν επάνω στις ουάβντους·  και 
έβαουε τις ουάβντους, τις οποίες ξεουέπισε, 
στα αυουάκια τού νεού, στις ποτίστουες, όπου 
τα κοπάντια έουχονταν να πίνουν για να 
συουαµβάνουν τα κοπάντια, ενώ έουχονταν να 
πίνουν.  Και τα κοπάντια συουάµβαναν καφώς 
έβουεπαν τις ουάβντους και γεννούσαν 
πουόβατα παουνταουά, µε στίγµατα, και 
κηουιντωτά.  Και ο Ιακώβ ντιαχώουισε τα 
αουνιά, και έστουεψε τα πουόσωπα των 
πουοβάτων τού κοπαντιού τού Ουάβαν πουος 
τα παουνταουά, και πουος όουα τα 
µεουανωπά· και έβαουε χωουιστά τα ντικά 
του κοπάντια, και ντεν τα έβαουε µαζί µε τα 
πουόβατα του Ουάβαν.  Και κατά την εποχή 
που τα πουώιµα πουόβατα έουχονταν σε 
σύουηψη, ο Ιακώβ έβαζε τις ουάβντους στα 
αυουάκια µπουοστά στα µάτια τού κοπαντιού, 
για να συουαµβάνουν βουέποντας πουος τις 
ουάβντους·  και όταν τα πουόβατα ήσαν 
όψιµα, ντεν τα έβαζε· και έτσι τα όψιµα ήσαν 
του Ουάβαν, και τα πουώιµα του Ιακώβ.  Και 
ο άνφουωπος αυξήφηκε σε υπεουβοουικά 
µεγάουον βαφµό, και απέκτησε ποουά 
κοπάντια, και ντούες, και ντούς, και καµήουες 
και γαϊντούια. 

ΑΚΟΥΣΕ, όµως, ο Ιακώβ τα ουόγια των 
γιων τού Ουάβαν, που έουεγαν: Ο Ιακώβ 
πήουε όουα τα υπάουχοντα του πατέουα µας, 
και από τα υπάουχοντα του πατέουα µας 
απέκτησε οουόκουηουη αυτή τη ντόξα.  Και 
ο Ιακώβ είντε το πουόσωπο του Ουάβαν, και 
να, ντεν ήταν απέναντί του όπως χφες και 
πουοχφές. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιακώβ: Επίστουεψε 
στη γη των πατέουων σου, και στη συγγένειά 
σου, και φα είµαι µαζί σου. 

Τότε, ο Ιακώβ έστειουε, και κάουεσε τη 
Ουαχήου, και τη Ουεία στην πεντιάντα, στο 
κοπάντι του·  και τους είπε: Βουέπω το 
πουόσωπο του πατέουα σας, ότι ντεν είναι 
απέναντί µου όπως χφες και πουοχφές· ο 
Φεός τού πατέουα µου, όµως, στάφηκε µαζί 
µου·  κι εσείς ξέουετε ότι µε όουη µου τη 
ντύναµη ντούεψα τον πατέουα σας·  αου' ο 
πατέουας σας µε απάτησε, και άουαξε τους 
µισφούς µου ντέκα φοουές· ο Φεός, όµως, 
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ντεν τον άφησε να µε κακοποιήσει·  όταν 
έουεγε ως εξής: Εκείνα µε τα στίγµατα φα 
είναι ο µισφός σου, τότε οουόκουηουο το 
κοπάντι γεννούσε µε στίγµατα· και όταν 
έουεγε ως εξής: Τα παουνταουά φα είναι ο 
µισφός σου, τότε οουόκουηουο το κοπάντι 
γεννούσε παουνταουά.  Μ' αυτόν τον τουόπο 
αφαίουεσε ο Φεός το κοπάντι τού πατέουα 
σας και το έντωσε σε µένα.  Και κατά την 
εποχή που το κοπάντι συουάµβανε, ύψωσα τα 
µάτια µου, και είντα σε όνειουο, και να, οι 
τουάγοι και τα κουιάουια, που ανέβαιναν στα 
πουόβατα και στις κατσίκες, ήσαν 
παουνταουοί, µε στίγµατα και ντιάστικτοι.  
Και ο άγγεουος του Φεού µού είπε στο 
όνειουο: Ιακώβ. Και είπα: Εντώ είµαι.  Και 
είπε: Ύψωσε τώουα τα µάτια σου, και ντες 
όους τους τουάγους και τα κουιάουια, που 
ανεβαίνουν στα πουόβατα και τις κατσίκες, ότι 
είναι παουνταουοί, µε στίγµατα και 
ντιάστικτοι· επειντή, είντα όουα όσα κάνει σε 
σένα ο Ουάβαν·  εγώ είµαι ο Φεός τής 
Βαιφήου, όπου έχουισες τη στήουη, και όπου 
ευχήφηκες µια ευχή σε µένα· σήκω τώουα, 
βγες έξω απ' αυτή τη γη, και επίστουεψε στη 
γη τής συγγένειάς σου. 

Και η Ουαχήου και η Ουεία αποκουίφηκαν, 
και του είπαν: Έχουµε εµείς πια µεουίντα ή 
κουηουονοµιά στην οικογένεια του πατέουα 
µας;  Ντεν φεωουηφήκαµε απ' αυτόν σαν 
ξένες; Επειντή, µας πούησε, κι ακόµα 
κατέφαγε οουοκουηουωτικά το ασήµι µας.  
Εποµένως, όουα τα πούτη, που ο Φεός 
αφαίουεσε από τον πατέουα µας, είναι ντικά 
µας, και των παιντιών µας· τώουα, ουοιπόν, 
κάνε όσα σου είπε ο Φεός. 

ΤΟΤΕ, αφού ο Ιακώβ σηκώφηκε, έβαουε τα 
παιντιά του και τις γυναίκες του επάνω στις 
καµήουες·  και απήγαγε όουα τα κτήνη του, 
και όουα τα αγαφά του που απέκτησε, το 
κοπάντι της απόκτησής του, που απέκτησε 
στην Παντάν-αουάµ, για να πάει στον Ισαάκ, 
τον πατέουα του, στη γη Χαναάν.  Και ο 
Ουάβαν είχε πάει να κουέψει τα πουόβατά 
του· η ντε Ουαχήου έκουεψε τα είντωουα του 
πατέουα της.  Ο ντε Ιακώβ έκουυψε τη φυγή 
του στον Ουάβαν, τον Σύουιο, µη 
αναγγέουοντας σ' αυτόν ότι αναχωουεί·  κι 

αυτός έφυγε µε όουα τα υπάουχοντά του, και 
σηκώφηκε και ντιάβηκε τον ποταµό, και 
κατευφύνφηκε πουος το βουνό Γαουαάντ. 

Και την τουίτη ηµέουα αναγγέουφηκε στον 
Ουάβαν, ότι ο Ιακώβ έφυγε,  και παίουνοντας 
µαζί του τους αντεουφούς του, τον καταντίωξε 
καταπίσω του, έναν ντουόµο επτά ηµεουών· 
και τον πουόφτασε στο βουνό Γαουαάντ. 

Και ο Φεός ήουφε στον Ουάβαν, τον Σύουιο, 
σε όνειουο τη νύχτα, και του είπε: Φυουάξου, 
µη µιουήσεις σκουηουά στον Ιακώβ. 

Ο Ουάβαν, ουοιπόν, πουόφτασε τον Ιακώβ· 
και ο Ιακώβ είχε στήσει τη σκηνή του επάνω 
στο βουνό· και ο Ουάβαν µαζί µε τους 
αντεουφούς του σκήνωσαν επάνω στο βουνό 
Γαουαάντ. 

Και ο Ουάβαν είπε στον Ιακώβ: Τι έκανες, 
και γιατί µου έκουυψες τη φυγή σου, και 
απήγαγες τις φυγατέουες µου σαν 
αιχµαουώτους ποουέµου;  Γιατί έφυγες 
κουυφά, και έκουεψες τον εαυτό σου από 
µένα, και ντεν µου το φανέουωσες; Επειντή, 
εγώ φα σε εξαπέστεουνα µε ευφουοσύνη και 
µε τουαγούντια, µε τύµπανα και µε κιφάουες·  
και ντεν µε αξίωσες ούτε να φιουήσω τους 
γιους µου, και τις φυγατέουες µου; Τώουα, µε 
αφουοσύνη το έκανες αυτό·  είναι ντυνατό το 
χέουι µου να σας κακοποιήσει· αου' ο Φεός 
τού πατέουα σας είπε σε µένα χφες τη νύχτα, 
ουέγοντας: Φυουάξου, µη µιουήσεις 
σκουηουά στον Ιακώβ· -  τώουα, ουοιπόν, 
έστω, αναχώουησες, επειντή επιφύµησες 
ποουύ την οικογένεια του πατέουα σου· γιατί, 
όµως, έκουεψες τους φεούς µου; 

Και όταν ο Ιακώβ αποκουίφηκε είπε στον 
Ουάβαν: Έφυγα, επειντή φοβήφηκα· επειντή, 
είπα: Μήπως αφαιουέσεις τις φυγατέουες σου 
από µένα·  σε όποιον, όµως, βουεις τους 
φεούς σου, ας µη ζήσει· µπουοστά στους 
αντεουφούς µας ντες τι βουίσκεται σε µένα 
από τα ντικά σου, και πάουε. Επειντή, ντεν 
ήξεουε ο Ιακώβ ότι η Ουαχήου τούς είχε 
κουέψει. 

Μπήκε, ουοιπόν, ο Ουάβαν στη σκηνή τού 
Ιακώβ, και στη σκηνή τής Ουείας, και στις 
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σκηνές των ντύο υπηουετουιών· αουά, ντεν 
τους βουήκε. Τότε βγήκε από τη σκηνή τής 
Ουείας, και µπήκε στη σκηνή τής Ουαχήου.  
Και η Ουαχήου είχε πάουει τα είντωουα και 
τα είχε βάουει στο σαµάουι τής καµήουας, 
και καφόταν επάνω σ' αυτά. Και καφώς ο 
Ουάβαν εουεύνησε οουόκουηουη τη σκηνή, 
ντεν τα βουήκε,  κι εκείνη είπε στον πατέουα 
της: Ας µη φανεί βαουύ στον κύουιό µου, 
επειντή ντεν µποουώ να σηκωφώ µπουοστά 
σου, για τον ουόγο ότι έχω τα γυναικεία. Κι 
αυτός εουεύνησε, αουά ντεν βουήκε τα 
είντωουα. 

Και ο Ιακώβ οουγίστηκε, και επέπουηξε τον 
Ουάβαν· και αποκουινόµενος ο Ιακώβ είπε 
στον Ουάβαν: Τι είναι το ανόµηµά µου; Τι το 
αµάουτηµά µου, ότι καταντίωξες καταπίσω 
µου;  Αφού εουεύνησες όουα τα σκεύη µου, τι 
βουήκες από όουα τα σκεύη του σπιτιού σου; 
Βάου' το εντώ µπουοστά στους αντεουφούς 
µου και τους αντεουφούς σου, για να κουίνουν 
ανάµεσα στους ντυο µας·  είναι 20 χουόνια 
τώουα, από τότε που είµαι µαζί σου· τα 
πουόβατά σου και οι κατσίκες σου ντεν 
ατεκνώφηκαν, και τα κουιάουια του κοπαντιού 
σου ντεν έφαγα·  σπαουαγµένο από φηουία 
ντεν σου έφεουα· εγώ το πουήουωνα· από το 
χέουι µου ζητούσες ό,τι µου έκουεβαν την 
ηµέουα ή ό,τι µου έκουεβαν τη νύχτα·  την 
ηµέουα καιγόµουν από τον καύσωνα και τη 
νύχτα από τον παγετό· και ο ύπνος έφευγε 
από τα µάτια µου·  Βουίσκοµαι 20 χουόνια 
κιόουας στο σπίτι σου· 14 χουόνια σού 
ντούεψα για τις ντύο φυγατέουες σου, και έξι 
χουόνια για τα πουόβατά σου· και άουαξες 
τον µισφό µου ντέκα φοουές·  αν ο Φεός τού 
πατέουα µου, ο Φεός τού Αβουαάµ, και ο 
φόβος του Ισαάκ, ντεν ήταν µαζί µου, βέβαια 
άντειον φα µε εξαπέστεουνες τώουα· ο Φεός 
είντε την ταουαιπωουία µου, και τον κόπο των 
χεουιών µου, και σε έουεγξε χφες τη νύχτα. 

Και αποκουινόµενος ο Ουάβαν, είπε στον 
Ιακώβ: Οι φυγατέουες αυτές είναι φυγατέουες 
µου, και οι γιοι αυτοί γιοι µου, και τα 
πουόβατα αυτά πουόβατά µου, και όουα όσα 
βουέπεις είναι ντικά µου· και τι να κάνω 
σήµεουα σ' αυτές τις φυγατέουες µου ή στα 
παιντιά τους, τα οποία γέννησαν;  Έουα, 

ουοιπόν, τώουα, ας κάνουµε συνφήκη, εγώ κι 
εσύ· για να είναι ως µαουτυουία ανάµεσα σε 
µένα και σένα. 

Και ο Ιακώβ πήουε µια πέτουα, και την 
έστησε ως στήουη.  Και ο Ιακώβ είπε στους 
αντεουφούς του: Μαζέψτε πέτουες· και 
πήουαν πέτουες, και έκαναν έναν σωουό· και 
έφαγαν εκεί επάνω στον σωουό.  Και ο µεν 
Ουάβαν τον αποκάουεσε Ιεγάου-σαχαντουφά· 
ενώ ο Ιακώβ τον αποκάουεσε Γαουεέντ. 

Και ο Ουάβαν είπε: Ο σωουός αυτός είναι 
σήµεουα µαουτυουία ανάµεσα σε µένα και 
σένα. Γι' αυτό το όνοµά του αποκουήφηκε 
Γαουεέντ·  και Μισπά· επειντή, είπε: Ας 
επιβουέψει ο Κύουιος ανάµεσα σε µένα και 
σένα, όταν αποχωουιστούµε ο ένας από τον 
άουον·  αν ταουαιπωουήσεις τις φυγατέουες 
µου ή αν πάουεις άουες γυναίκες, εκτός από 
τις φυγατέουες µου, ντεν είναι κανένας µαζί 
µας· βουέπε, ο Φεός είναι µάουτυουας 
ανάµεσα σε µένα και σε σένα.  Και ο Ουάβαν 
είπε στον Ιακώβ: Να αυτός ο σωουός, και να 
αυτή η στήουη, που έστησα ανάµεσα σε µένα 
και σένα·  ο σωουός αυτός είναι µαουτυουία, 
και η στήουη µαουτυουία, ότι εγώ ντεν φα 
ντιαβώ αυτόν τον σωουό πουος εσένα ούτε 
εσύ φα ντιαβείς αυτόν τον σωουό, κι αυτή τη 
στήουη, πουος εµένα, για κακό·  ο Φεός τού 
Αβουαάµ, και ο Φεός τού Ναχώου, ο Φεός 
τού πατέουα τους, ας κουίνει ανάµεσά µας. 

Και ο Ιακώβ οουκίστηκε στον φόβο τού 
πατέουα του, του Ισαάκ.  Τότε, ο Ιακώβ 
φυσίασε µια φυσία επάνω στο βουνό και 
πουοσκάουεσε τους αντεουφούς του για να 
φάνε ψωµί· και έφαγαν ψωµί, και 
ντιανυχτέουευσαν επάνω στο βουνό.  Και 
αφού ο Ουάβαν σηκώφηκε ενωουίς το πουωί, 
φίουησε τους γιους και τις φυγατέουες του, και 
τους ευουόγησε· και ο Ουάβαν αναχώουησε, 
και επέστουεψε στον τόπο του. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ πήγε στον ντουόµο του· και τον 
συνάντησαν οι άγγεουοι του Φεού.  Και όταν 
ο Ιακώβ τούς είντε, είπε: Αυτό είναι 
στουατόπεντο του Φεού· και αποκάουεσε το 
όνοµα εκείνου του τόπου Μαχαναϊµ. 
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Και ο Ιακώβ έστειουε µπουοστά του µηνυτές 
στον αντεουφό του τον Ησαύ, στη γη Σηείου, 
στον τόπο του Εντώµ.  Και τους 
παουήγγειουε, ουέγοντας· τούτο φα πείτε στον 
κύουιό µου τον Ησαύ: Έτσι ουέει ο ντούος 
σου ο Ιακώβ· παουοίκησα µαζί µε τον 
Ουάβαν, και έµεινα µέχουι τώουα·  και 
απέκτησα βόντια, και γαϊντούια, πουόβατα, 
και ντούς, και ντούες· και έστειουα να 
αναγγείουω στον κύουιό µου, για να βουω 
χάουη µπουοστά σου. 

Και επέστουεψαν οι µηνυτές στον Ιακώβ, 
ουέγοντας: Πήγαµε στον αντεουφό σου τον 
Ησαύ, και µάουιστα έουχεται σε συνάντησή 
σου, και µαζί του 400 άνντουες. 

Και ο Ιακώβ φοβήφηκε υπεουβοουικά, και 
ήταν σε αµηχανία· και ντιαίουεσε τον ουαό, 
που είχε µαζί του, και τα κοπάντια, και τα 
βόντια, και τις καµήουες, σε ντύο 
καταυουισµούς·  ουέγοντας: Αν έουφει ο 
Ησαύ στον έναν καταυουισµό και τον 
χτυπήσει, ο καταυουισµός που φα µείνει φα 
ντιασωφεί. 

Και ο Ιακώβ είπε: Φεέ τού πατέουα µου, του 
Αβουαάµ, και Φεέ τού πατέουα µου, του 
Ισαάκ, Κύουιε, που µου είπες: Επίστουεψε 
στη γη σου και στη συγγένειά σου, και φα σε 
αγαφοποιήσω·  είµαι ποουύ µικουός απέναντι 
σε όουα τα εουέη και σε οουόκουηουη την 
αουήφεια, που έκανες στον ντούο σου· 
επειντή, µε τη ουάβντο 

µου ντιάβηκα αυτόν τον Ιοουντάνη, και 
τώουα έγινα ντύο καταυουισµοί·  σώσε µε, σε 
παουακαουώ, από το χέουι τού αντεουφού 
µου, από το χέουι τού Ησαύ· επειντή, τον 
φοβάµαι, µήπως όταν έουφει µε πατάξει, και 
τη µητέουα µέχουι τα παιντιά·  εσύ µου είπες 
ακόµα: Σίγουα, φα σε αγαφοποιήσω, και φα 
κάνω το σπέουµα σου όπως την άµµο τής 
φάουασσας, που από το πουήφος της ντεν 
µποουεί να απαουιφµηφεί. 

Και κοιµήφηκε εκεί εκείνη τη νύχτα· και 
πήουε από όσα βουέφηκαν στο χέουι του, 
ντώουο στον Ησαύ τον αντεουφό του·  200 
κατσίκες, και 20 τουάγους, 200 πουόβατα, και 

20 κουιάουια,  30 καµήουες που φήουαζαν, 
µαζί µε τα παιντιά τους, 40 νταµάουια, και 10 
ταύους, 20 γαϊντούια φηουυκά, και 10 
πουάουια.  Και τα παουέντωσε στα χέουια 
των ντούων του, κάφε κοπάντι χωουιστά· και 
είπε στους ντούς του: Πεουάστε µπουοστά 
µου, κι αφήστε απόσταση ανάµεσα από 
κοπάντι σε κοπάντι. 

Και στον πουώτο παουήγγειουε, ουέγοντας: 
Όταν σε συναντήσει ο αντεουφός µου ο 
Ησαύ, και σε ουωτήσει, ουέγοντας: Τίνος 
είσαι; Και πού πηγαίνεις; Και τίνος είναι αυτά, 
που έχεις µπουοστά σου;  Τότε φα πεις: Αυτά 
είναι του ντού σου του Ιακώβ, που 
στέουνονται ως ντώουα στον κύουιό µου τον 
Ησαύ· και να, κι αυτός είναι πίσω από µας.  
Το ίντιο παουήγγειουε και στον ντεύτεουο, 
και στον τουίτο και σε όους που ακοουφούσαν 
πίσω από τα κοπάντια, ουέγοντας: Σύµφωνα 
µε τα ουόγια αυτά φα µιουήσετε στον Ησαύ, 
όταν τον βουείτε·  και φα πείτε: Ντες, πίσω 
από µας είναι και ο ίντιος ο ντούος σου ο 
Ιακώβ. Επειντή, έουεγε: Φα εξιουεώσω το 
πουόσωπό του µε το ντώουο, που 
πουοποουεύεται µπουοστά µου· και ύστεουα 
απ' αυτά φα ντω το πουόσωπό του· ίσως φα µε 
ντεχφεί.  Το ντώουο, ουοιπόν, πέουασε 
µπουοστά του· αυτός, όµως, έµεινε εκείνη τη 
νύχτα στον καταυουισµό. 

Και αφού σηκώφηκε εκείνη τη νύχτα, πήουε 
τις ντύο γυναίκες του, και τις ντύο 
υπηουέτουιές του, και τα 11 παιντιά του, και 
ντιάβηκε το πέουασµα του Ιαβόκ.  Και τους 
πήουε, και τους ντιαπέουασε από τον 
χείµαουο· ντιαπέουασε και τα υπάουχοντά 
του. 

Και ο Ιακώβ έµεινε µόνος· και πάουευε µαζί 
του ένας άνφουωπος µέχουι τα χαουάµατα 
της αυγής·  και βουέποντας ότι ντεν 
υπεουίσχυσε εναντίον του, άγγιξε την 
άουφουωση του µηού του· και µετατοπίστηκε 
η άουφουωση του µηού τού Ιακώβ, καφώς 
πάουευε µαζί του.  Κι εκείνος είπε: Άφησέ µε 
να φύγω, επειντή χάουαξε η αυγή. 

Κι αυτός είπε: Ντεν φα σε αφήσω να φύγεις, 
αν ντεν µε ευουογήσεις. 
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Και του είπε: Τι είναι το όνοµά σου; Κι αυτός 
είπε: Ιακώβ.  Κι εκείνος είπε: Ντεν φα 
αποκουηφεί πουέον το όνοµά σου Ιακώβ, 
αουά Ισουαήου· επειντή, αγωνίστηκες ντυνατά 
µε τον Φεό, και µε τους ανφουώπους φα είσαι 
ντυνατός. 

Και ο Ιακώβ ουώτησε, ουέγοντας: 
Φανέουωσέ µου, παουακαουώ, το όνοµά σου. 
Κι εκείνος είπε: Γιατί ουωτάς για το όνοµά 
µου; Και τον ευουόγησε εκεί. 

Και ο Ιακώβ αποκάουεσε το όνοµα εκείνου 
του τόπου Φανουήου, ουέγοντας: Επειντή, 
είντα τον Φεό πουόσωπο µε πουόσωπο, και 
φυουάχφηκε η ζωή µου. 

Κι ανέτειουε ο ήουιος επάνω του, καφώς 
ντιάβηκε το Φανουήου· και χώουαινε στον 
µηουό του.  Γι' αυτό, οι γιοι Ισουαήου µέχουι 
σήµεουα ντεν τουώνε τον µυώνα τού µηού, 
που ναουκώφηκε, ο οποίος είναι στην 
άουφουωση· επειντή, εκείνος άγγιξε την 
άουφουωση του µηού τού Ιακώβ στον µυώνα 
που ναουκώφηκε. 

ΚΑΙ καφώς ο Ιακώβ σήκωσε τα µάτια του, 
είντε· και να, εουχόταν ο Ησαύ, και µαζί του 
400 άνντουες· και ο Ιακώβ µοίουασε τα 
παιντιά στη Ουεία, και στη Ουαχήου, και στις 
ντύο υπηουέτουιες.  Και τις µεν υπηουέτουιες 
και τα παιντιά τους, έβαουε µπουοστά, τη 
Ουεία όµως και τα παιντιά της, κατόπιν, και 
τη Ουαχήου και τον Ιωσήφ, τεουευταίους. 

Κι αυτός πέουασε µπουοστά τους, και 
πουοσκύνησε µέχουις εντάφους επτά φοουές, 
ωσότου να πουησιάσει στον αντεουφό του.  
Και ο Ησαύ έτουεξε σε συνάντησή του, και 
τον αγκάουιασε, και έπεσε στον τουάχηουό 
του, και τον καταφίουησε· και έκουαψαν.  Και 
καφώς σήκωσε τα µάτια είντε τις γυναίκες και 
τα παιντιά· και είπε: Τι σου είναι αυτοί; Κι 
εκείνος είπε: Τα παιντιά, που ο Φεός χάουισε 
στον ντούο σου. 

Τότε, πουησίασαν οι υπηουέτουιες, αυτές και 
τα παιντιά τους, και πουοσκύνησαν·  
παουόµοια, πουησίασαν και η Ουεία και τα 
παιντιά της, και πουοσκύνησαν· και ύστεουα 
απ' αυτά, πουησίασαν ο Ιωσήφ και η 

Ουαχήου, και πουοσκύνησαν.  Και είπε: 
Πουος τι οουόκουηουο αυτό το 
στουατόπεντό σου, που συνάντησα; Κι εκείνος 
είπε: Για να βουω χάουη µπουοστά στον 
κύουιό µου. 

Και ο Ησαύ είπε: Έχω ποουά, αντεουφέ µου· 
έχε εσύ τα ντικά σου.  Και ο Ιακώβ είπε: Όχι, 
παουακαουώ· αν βουήκα χάουη µπουοστά 
σου, ντέξου το ντώουο µου από τα χέουια 
µου· επειντή, γι' αυτό είντα το πουόσωπό σου, 
σαν να έβουεπα το πουόσωπο του Φεού, κι 
εσύ ευαουεστήφηκες σε µένα·  ντέξου, 
παουακαουώ, τις ευουογίες µου, που 
πουοσφέουονται σε σένα· επειντή, ο Φεός µε 
εουέησε, και έχω απ' όουα. Και τον βίασε, και 
ντέχφηκε. 

Και είπε: Ας σηκωφούµε κι ας πάµε, κι εγώ 
φα πουοποουεύοµαι µπουοστά σου.  Και ο 
Ιακώβ τού είπε: Ο κύουιός µου ξέουει ότι τα 
παιντιά είναι τουυφεουά, και έχω µαζί µου 
πουόβατα που εγκυµονούν και βόντια· και αν 
τα βιάσουµε έστω µία ηµέουα, οουόκουηουο 
το κοπάντι φα πεφάνει.  Ας πεουάσει, 
παουακαουώ, ο κύουιός µου µπουοστά από 
τον ντούο του· κι εγώ φα ακοουφώ αουγά, 
σύµφωνα µε το βάντισµα των κτηνών, που 
είναι µπουοστά µου, και σύµφωνα µε το 
βάντισµα των παιντιών, µέχουις ότου φτάσω 
πουος τον κύουιό µου στη Σηείου. 

Και ο Ησαύ είπε: Ας αφήσω, ουοιπόν, µαζί 
σου ένα µέουος από τον ουαό, που είναι µαζί 
µου. Κι εκείνος είπε: Γιατί, αυτό; Αουκεί που 
βουήκα χάουη µπουοστά στον κύουιό µου.  
Επέστουεψε, ουοιπόν, ο Ησαύ εκείνη την 
ηµέουα στον ντουόµο του πουος τη Σηείου. 

Και ο Ιακώβ πήγε στη Σοκχώφ, και 
οικοντόµησε για τον εαυτό του ένα σπίτι, και 
για τα κτήνη του έκανε σκηνές· γι' αυτό, 
αποκάουεσε το όνοµα του τόπου Σοκχώφ. 

Και αφού ο Ιακώβ επέστουεψε από την 
Παντάν-αουάµ, ήουφε στη Σαουήµ, µια 
πόουη τής Συχέµ, αυτή που είναι στη γη 
Χαναάν, και κατασκήνωσε µπουοστά στην 
πόουη.  Και αγόουασε τη µεουίντα τού 
χωουαφιού, από τους γιους τού Εµµώου, τον 
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πατέουα τού Συχέµ, για 100 αουγύουια, όπου 
έστησε τη σκηνή του.  Και έστησε εκεί 
φυσιαστήουιο, και το αποκάουεσε Εου-εουωέ-
Ισουαήου. 

ΚΑΙ η Ντείνα, η φυγατέουα τής Ουείας, την 
οποία γέννησε στον Ιακώβ, βγήκε για να ντει 
τις φυγατέουες τού τόπου.  Και βουέποντάς 
την ο Συχέµ, ο γιος τού Εµµώου τού Ευαίου, 
άουχοντα του τόπου, την πήουε, και 
κοιµήφηκε µαζί της, και την ταπείνωσε.  Και 
η ψυχή του πουοσκοουήφηκε στη Ντείνα, τη 
φυγατέουα τού Ιακώβ· και αγάπησε την 
κόουη, και µίουησε σύµφωνα µε την καουντιά 
τής κόουης.  Και ο Συχέµ είπε στον Εµµώου 
τον πατέουα του, ουέγοντας: Πάουε µου αυτή 
την κόουη για γυναίκα.  Και ο Ιακώβ άκουσε, 
ότι µίανε τη Ντείνα τη φυγατέουα του· και οι 
γιοι του ήσαν µε τα κτήνη του στο χωουάφι· 
και ο Ιακώβ σιώπησε µέχουις ότου έουφουν. 

Και ο Εµµώου, ο πατέουας τού Συχέµ, πήγε 
στον Ιακώβ, για να µιουήσει µαζί του.  Και οι 
γιοι τού Ιακώβ ήουφαν από το χωουάφι, 
καφώς το άκουσαν αυτό· και οι άνντουες 
αγανάκτησαν, και φύµωσαν υπεουβοουικά, ότι 
έπουαξε αισχουά στον Ισουαήου, µε το να 
κοιµηφεί µαζί µε τη φυγατέουα τού Ιακώβ· το 
οποίο ντεν έπουεπε να γίνει. 

Και ο Εµµώου µίουησε σ' αυτούς, ουέγοντας: 
Η ψυχή τού Συχέµ τού γιου µου 
πουοσηουώφηκε στη φυγατέουα σας· ντώστε 
την, παουακαουώ, σ' αυτόν για γυναίκα·  και 
να συµπεφεουέψετε µαζί µας· ντώστε τις 
φυγατέουες σας σε µας, και πάουτε τις 
φυγατέουες µας για σας·  και κατοικήστε µαζί 
µας· να, η γη είναι µπουοστά σας· κατοικείτε 
και εµποουεύεστε σ' αυτή, και κάντε κτήµατα 
σ' αυτή.  Και ο Συχέµ είπε στον πατέουα της, 
και στους αντεουφούς της: Ας βουω χάουη 
µπουοστά σας· και ό,τι πείτε σε µένα φα το 
ντώσω·  ζητήστε µου όση πουοίκα φέουετε, 
και όσα ντώουα, και φα τα ντώσω, σύµφωνα 
µε ό,τι φα µου ουέγατε· µόνον, ντώστε µου 
την κόουη για γυναίκα. 

Και οι γιοι τού Ιακώβ αποκουίφηκαν στον 
Συχέµ, και στον Εµµώου, τον πατέουα του, 
µε ντόουο, και µίουησαν, (επειντή, αυτός είχε 

µοουύνει τη Ντείνα την αντεουφή τους),  και 
είπαν σ' αυτούς: Ντεν µποούµε να κάνουµε 
αυτό το πουάγµα, να ντώσουµε την αντεουφή 
µας σε έναν άνφουωπο απεουίτµητο· επειντή, 
τούτο είναι ντουοπή σε µας·  µόνον µε τούτο 
φα συµφωνούσαµε µαζί σας· αν εσείς γίνετε, 
όπως εµείς, πεουιτέµνοντας κάφε αουσενικό 
µεταξύ σας,  τότε, φα ντώσουµε τις 
φυγατέουες µας σε σας, και τις φυγατέουες 
σας φα πάουµε για µας, και φα κατοικήσουµε 
µαζί σας, και φα γίνουµε ένας ουαός·  αν, 
όµως, ντεν µας ακούσετε να πεουιτµηφείτε, 
τότε φα πάουµε τη φυγατέουα µας και φα 
αναχωουήσουµε. 

Και τα ουόγια τους άουεσαν στον Εµµώου, 
και στον Συχέµ τον γιο τού Εµµώου·  και ο 
νέος ντεν βουάντυνε να κάνει το πουάγµα, 
επειντή υπεουαγαπούσε τη φυγατέουα τού 
Ιακώβ· και ήταν ο ενντοξότεουος από 
οουόκουηουη την οικογένεια του πατέουα 
του. 

Και ήουφε ο Εµµώου και ο Συχέµ ο γιος του 
στην πύουη τής πόουης τους, και µίουησαν 
στους άνντουες τής πόουης τους, ουέγοντας:  
Οι άνφουωποι αυτοί είναι ειουηνικοί µαζί µας· 
ας κατοικήσουν, ουοιπόν, στη γη, και ας 
εµποουεύονται σ' αυτή· επειντή, η γη, ντέστε, 
είναι αουκετά ευουύχωουη γι' αυτούς· τις 
φυγατέουες τους ας πάουµε για γυναίκες, και 
τις φυγατέουες µας ας ντώσουµε σ' αυτούς·  
µόνον µε τούτο φα συµφωνήσουν µαζί µας οι 
άνφουωποι για να κατοικήσουν µαζί µας, ώστε 
να γίνουµε ένας ουαός, αν πεουιτµηφεί µεταξύ 
µας κάφε αουσενικό, καφώς αυτοί 
πεουιτέµνονται·  τα κοπάντια τους, και τα 
υπάουχοντά τους, και όουα τα κτήνη τους 
ντεν φα είναι ντικά µας; Μόνον ας 
συµφωνήσουµε µαζί τους, και φα κατοικήσουν 
µαζί µας. 

Και εισάκουσαν τον Εµµώου και τον Συχέµ, 
τον γιο του, όουοι εκείνοι που βγαίνουν από 
την πύουη τής πόουης τους και πεουιτµήφηκε 
κάφε αουσενικό, όουοι εκείνοι που βγαίνουν 
ντιαµέσου τής πύουης τής πόουης του. 

Και την τουίτη ηµέουα, όταν ήσαν µέσα στον 
πόνο, ντύο από τους γιους τού Ιακώβ, ο 
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Συµεών και ο Ουευί, αντέουφια τής Ντείνας, 
πήουαν κάφε ένας τη µάχαιουά του, και 
µπήκαν στην πόουη µε ασφάουεια, και 
φόνευσαν κάφε αουσενικό. 

Και τον Εµµώου και τον Συχέµ, τον γιο του, 
φόνευσαν µε µάχαιουα· και πήουαν τη Ντείνα 
από το σπίτι τού Συχέµ, κα έφυγαν,  και οι 
γιοι τού Ιακώβ ήουφαν στους φονευµένους, 
και ουεηουάτησαν την πόουη, επειντή είχαν 
µοουύνει την αντεουφή τους.  Πήουαν τα 
πουόβατά τους, και τα βόντια τους, και τα 
γαϊντούια τους, και ό,τι ήταν στην πόουη, και 
ό,τι ήταν στο χωουάφι·  και αιχµαουώτισαν 
οουόκουηουη την πεουιουσία τους, και όουα 
τα παιντιά τους, και τις γυναίκες τους· και 
ουεηουάτησαν κάφε τι που βουισκόταν µέσα 
στα σπίτια. 

Και ο Ιακώβ είπε στον Συµεών και στον 
Ουευί: Με βάουατε σε ταουαχή, κάνοντάς µε 
µισητό ανάµεσα στους κατοίκους τής γης, 
ανάµεσα στους Χαναναίους και τους 
Φεουεζαίους· κι εγώ έχω ουίγους 
ανφουώπους, κι εκείνοι φα µαζευτούν εναντίον 
µου, και φα µε πατάξουν, και φα χαφώ εγώ 
και η οικογένειά µου. 

Κι εκείνοι είπαν: Έπουεπε, ουοιπόν, να 
µεταχειουιστούν την αντεουφή µας σαν 
πόουνη; 

ΚΑΙ ο Φεός είπε στον Ιακώβ: Αφού 
σηκωφείς, ανέβα στη Βαιφήου, και κατοίκησε 
εκεί· και κάνε εκεί φυσιαστήουιο στον Φεό, ο 
οποίος φάνηκε σε σένα όταν έφευγες από το 
πουόσωπο του Ησαύ, του αντεουφού σου. 

Και ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του, και σε 
όους εκείνους που είχε µαζί του: Βγάουτε 
τους ξένους φεούς, όσους έχετε µεταξύ σας, 
και καφαουιστείτε, κι αουάξτε τα ενντύµατά 
σας·  και αφού σηκωφείτε, ας ανέβουµε στη 
Βαιφήου· κι εκεί φα κάνω φυσιαστήουιο στον 
Φεό, που µε εισάκουσε την ηµέουα τής 
φουίψης µου, και ήταν µαζί µου στον 
ντουόµο, στον οποίο ποουευόµουν.  Και 
έντωσαν στον Ιακώβ όους τους ξένους φεούς, 
όσοι ήσαν στα χέουια τους, και τα 
σκουαουίκια, που ήσαν στ' αυτιά τους· και ο 

Ιακώβ τα έκουυψε κάτω από τη βεουανιντιά, 
που είναι στη Συχέµ. 

Ύστεουα απ' αυτά, αναχώουησαν, και 
τουόµος τού Φεού έπεσε επάνω στις πόουεις, 
που ήσαν οουόγυουά τους· και ντεν 
καταντίωξαν καταπίσω των γιων τού Ιακώβ. 

Και ο Ιακώβ ήουφε στη Ουζ, που είναι στη γη 
Χαναάν, η οποία είναι η Βαιφήου, αυτός και 
οουόκουηουος ο ουαός που ήταν µαζί του.  
Και οικοντόµησε εκεί ένα φυσιαστήουιο, και 
αποκάουεσε το όνοµα του τόπου Εου-
βαιφήου· επειντή, εκεί φανεουώφηκε σ' αυτόν 
ο Φεός, όταν έφευγε από το πουόσωπο του 
αντεουφού του. 

Και η Ντεβόουα, η τουοφός τής Ουεβέκκας, 
πέφανε και τάφηκε παουακάτω από τη 
Βαιφήου, κάτω από τη βεουανιντιά· και 
ονοµάστηκε η βεουανιντιά Αουόν-βακούφ. 

Και ο Φεός φάνηκε ξανά στον Ιακώβ, αφού 
επέστουεψε από την Παντάν-αουάµ, και τον 
ευουόγησε.  Και ο Φεός τού είπε: Το όνοµά 
σου είναι Ιακώβ· ντεν φα ονοµάζεσαι πουέον 
Ιακώβ, αουά Ισουαήου φα είναι το όνοµά 
σου· και αποκάουεσε το όνοµά του Ισουαήου.  
Και ο Φεός τού είπε: Εγώ είµαι ο Φεός ο 
Παντοκουάτοουας· να αυξάνεις και να 
πουηφαίνεις· από σένα φα γίνουν έφνος, και 
πουήφος εφνών, και βασιουιάντες φα βγουν 
από την οσφύ σου·  και τη γη, την οποία 
έντωσα στον Αβουαάµ και στον Ισαάκ, σε 
σένα φα τη ντώσω· και στο σπέουµα σου 
ύστεουα από σένα φα ντώσω αυτή τη γη. 

Και ο Φεός ανέβηκε απ' αυτόν, από τον τόπο 
όπου µίουησε µαζί του.  Και ο Ιακώβ έστησε 
µια στήουη στον τόπο όπου µίουησε µαζί 
του· µια πέτουινη στήουη· και έκανε επάνω 
της σπονντή, και έχυσε επάνω της ουάντι.  
Και ο Ιακώβ αποκάουεσε το όνοµα του 
τόπου, όπου ο Φεός µίουησε µαζί του: 
Βαιφήου. 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά αναχώουησε από τη 
Βαιφήου· κι ενώ απέµενε ουίγο ντιάστηµα για 
να φτάσουν στην Εφουαφά, η Ουαχήου 
γέννησε, και υπέφεουε µεγάουον αγώνα στη 
γέννα της.  Κι ενώ βουισκόταν στον σκουηουό 
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αγώνα της γέννας, η µαµή τής είπε: Μη 
φοβάσαι, επειντή κι αυτός σού είναι γιος·  κι 
ενώ παουέντινε την ψυχή (επειντή, πέφανε), 
αποκάουεσε το όνοµά του Βεν-ονί· και ο 
πατέουας του τον αποκάουεσε Βενιαµίν. 

Και η Ουαχήου πέφανε, και τάφηκε στον 
ντουόµο τής Εφουαφά, που είναι η Βηφουεέµ.  
Και ο Ιακώβ έστησε µια στήουη επάνω στον 
τάφο της· αυτή είναι η στήουη τού τάφου τής 
Ουαχήου µέχουι σήµεουα. 

Και αφού ο Ισουαήου σηκώφηκε, έστησε τη 
σκηνή του πέουα από το Μιγντώου-εουέ.  Και 
όταν ο Ισουαήου κατοικούσε στη γη εκείνη, ο 
Ουβήν πήγε και κοιµήφηκε µε τη Βαουά, την 
παουακή τού πατέουα του· κι αυτό, το άκουσε 
ο Ισουαήου. 

ΚΑΙ οι γιοι τού Ιακώβ ήσαν 12·  οι γιοι τής 
Ουείας, ο Ουβήν, ο πουωτότοκος του Ιακώβ, 
και ο Συµεών, και ο Ουευί, και ο Ιούντας, και 
ο Ισσάχαου, και ο Ζαβουών·  οι γιοι τής 
Ουαχήου, ο Ιωσήφ, και ο Βενιαµίν·  και οι 
γιοι τής Βαουάς, της υπηουέτουιας της 
Ουαχήου, ο Νταν, και ο Νεφφαουί·  και οι 
γιοι τής Ζεουφάς, της υπηουέτουιας της 
Ουείας, ο Γαντ, και ο Ασήου· αυτοί είναι οι 
γιοι τού Ιακώβ, που γεννήφηκαν σ' αυτόν στην 
Παντάν-αουάµ. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ ήουφε στον Ισαάκ τον πατέουα 
του στη Μαµβουή, στην Κιουιάφ-αουβά, που 
είναι η Χεβουών, όπου είχαν παουοικήσει ο 
Αβουαάµ και ο Ισαάκ. 

Και οι ηµέουες τού Ισαάκ ήσαν 180 χουόνια.  
Και αφού ο Ισαάκ εξέπνευσε, πέφανε, και 
πουοστέφηκε στον ουαό του, γέουοντας και 
πήουης ηµεουών· και τον έφαψαν ο Ησαύ και 
ο Ιακώβ, οι γιοι του. 

ΚΑΙ αυτή είναι η γενεαουογία τού Ησαύ, που 
είναι ο Εντώµ.  Ο Ησαύ πήουε γυναίκες για 
τον εαυτό του από τις φυγατέουες τής 
Χαναάν· την Αντά, φυγατέουα τού Αιουών τού 
Χετταίου, και την Οουιβαµά, φυγατέουα τού 
Ανά, εγγονή τού Σεβεγών τού Ευαίου·  και τη 
Βασεµάφ, φυγατέουα τού Ισµαήου, αντεουφή 
τού Νεβαϊώφ.  Και η Αντά γέννησε στον 
Ησαύ τον Εουιφάς· και η Βασεµάφ γέννησε 

τον Ουαγουήου·  και η Οουιβαµά γέννησε 
τον Ιεούς, και τον Ιεγουόµ, και τον Κοουέ. 
Αυτοί είναι οι γιοι τού Ησαύ, που γεννήφηκαν 
σ' αυτόν στη γη Χαναάν. 

Και ο Ησαύ πήουε τις γυναίκες του, και τους 
γιους του, και τις φυγατέουες του, και όους 
τους ανφουώπους της οικογένειάς του, και τα 
κοπάντια του, και όουα τα κτήνη του, και 
όουα τα υπάουχοντά του, που απέκτησε στη 
γη Χαναάν, και πήγε σε άουη γη, µακουιά 
από τον Ιακώβ τον αντεουφό του·  επειντή, τα 
υπάουχοντά τους ήσαν τόσα ποουά, ώστε ντεν 
µποούσαν να κατοικήσουν µαζί· και η γη τής 
παουοίκησής τους ντεν µποούσε να τους 
χωουέσει, εξαιτίας των κτηνών τους.  Και ο 
Ησαύ κατοίκησε στο βουνό Σηείου· ο Ησαύ 
είναι ο Εντώµ. 

Κι αυτή είναι η γενεαουογία τού Ησαύ, του 
πατέουα των Εντωµιτών, στο βουνό Σηείου·  
αυτά είναι τα ονόµατα των γιων τού Ησαύ: Ο 
Εουιφάς, ο γιος τής Αντά, γυναίκας τού 
Ησαύ, ο Ουαγουήου, ο γιος τής Βασεµάφ, 
γυναίκας τού Ησαύ. 

Και οι γιοι τού Εουιφάς ήσαν: Ο Φαιµάν, ο 
Ωµάου, ο Σωφάου, και ο Γοφώµ, και ο 
Κενέζ.  Και η Φαµνά ήταν παουακή τού 
Εουιφάς, γιου τού Ησαύ, και γέννησε στον 
Εουιφάς τον Αµαουήκ· αυτοί ήσαν οι γιοι τής 
Αντά, γυναίκας τού Ησαύ. 

Κι αυτοί είναι οι γιοι τού Ουαγουήου: Ο 
Ναχάφ και ο Ζεουά, και ο Σοµέ και ο Μοζέ· 
αυτοί ήσαν οι γιοι τής Βασεµάφ, της γυναίκας 
τού Ησαύ.  Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τής 
Οουιβαµάς, φυγατέουας τού Ανά, εγγονής 
τού Σεβεγών, της γυναίκας τού Ησαύ· και 
γέννησε στον Ησαύ τον Ιεούς, και τον 
Ιεγουόµ, και τον Κοουέ. 

Αυτοί ήσαν οι ηγεµόνες των γιων τού Ησαύ· 
οι γιοι τού Εουιφάς, πουωτοτόκου τού Ησαύ, 
ο ηγεµόνας Φαιµάν, ο ηγεµόνας Ωµάου, ο 
ηγεµόνας Σωφάου, ο ηγεµόνας Κενέζ,  ο 
ηγεµόνας Κοουέ, ο ηγεµόνας Γοφώµ, ο 
ηγεµόνας Αµαουήκ· αυτοί είναι οι ηγεµόνες 
του Εουιφάς στη γη Εντώµ· αυτοί ήσαν οι 
γιοι τής Αντά.  Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τού 
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Ουαγουήου, γιου τού Ησαύ· ο ηγεµόνας 
Ναχάφ, ο ηγεµόνας Ζεουά, ο ηγεµόνας 
Σοµέ, ο ηγεµόνας Μοζέ· αυτοί είναι οι 
ηγεµόνες τού Ουαγουήου στη γη Εντώµ· 
αυτοί ήσαν οι γιοι τής Βασεµάφ, της γυναίκας 
τού Ησαύ.  Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τής 
Οουιβαµάς, της γυναίκας τού Ησαύ: Ο 
ηγεµόνας Ιεούς, ο ηγεµόνας Ιεγουόµ, ο 
ηγεµόνας Κοουέ· αυτοί ήσαν οι ηγεµόνες τής 
Οουιβαµάς, φυγατέουας τού Ανά, της 
γυναίκας τού Ησαύ. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Ησαύ, που είναι ο 
Εντώµ· κι αυτοί είναι οι ηγεµόνες τους. 

ΑΥΤΟΙ είναι οι γιοι τού Σηείου τού 
Χοουαίου, που κατοικούσαν στη γη· ο 
Ουωτάν, και ο Σωβάου, και ο Σεβεγών, και ο 
Ανά,  και ο Ντησών, και ο Εσέου, και ο 
Ντισάν· αυτοί είναι οι ηγεµόνες των 
Χοουαίων, των γιων τού Σηείου, στη γη 
Εντώµ.  Και οι γιοι του Ουωτάν ήσαν ο 
Χοουί, και ο Αιµάµ· και η αντεουφή τού 
Ουωτάν, η Φαµνά.  Κι αυτοί ήσαν οι γιοι του 
Σωβάου· ο Αουβάν, και ο Μαναχάφ, και ο 
Εβάου, ο Σεφώ, και ο Ωνάµ.  Κι αυτοί ήσαν 
οι γιοι του Σεβεγών· και ο Αϊέ, και ο Ανά· 
αυτός είναι ο Ανά, που βουήκε τα νεουά στην 
έουηµο, όταν έβοσκε τα γαϊντούια τού 
Σεβεγών, του πατέουα του.  Κι αυτοί ήσαν οι 
γιοι του Ανά· Ντησών, και Οουιβαµά, η 
φυγατέουα του Ανά.  Κι αυτοί ήσαν οι γιοι 
του Ντησών· ο Αµαντάν, και ο Ασβάν, και ο 
Ιφουάµ, και ο Χαουάν.  Αυτοί ήσαν οι γιοι 
του Εσέου· ο Βαουαάν, και ο Ζααβάν, και ο 
Ακάν.  Αυτοί ήσαν οι γιοι του Ντισάν· ο Ουζ, 
και ο Αουάν.  Αυτοί είναι οι ηγεµόνες των 
Χοουαίων· ο ηγεµόνας Ουωτάν, ο ηγεµόνας 
Σωβάου, ο ηγεµόνας Σεβεγών, ο ηγεµόνας 
Ανά,  ο ηγεµόνας Ντησών, ο ηγεµόνας 
Εσέου, ο ηγεµόνας Ντισάν· αυτοί είναι οι 
ηγεµόνες των Χοουαίων ανάµεσα στους 
ηγεµόνες τους στη γη Σηείου. 

Κι αυτοί είναι οι βασιουιάντες, που 
βασίουευσαν στη γη Εντώµ, πουιν 
βασιουεύσει βασιουιάς επάνω στους γιους 
Ισουαήου.  Και στον Εντώµ βασίουευσε ο 
Βεουά, ο γιος τού Βεώου· και το όνοµα της 
πόουης του ήταν Ντενναβά.  Και ο Βεουά 

πέφανε, και στη φέση του βασίουευσε ο 
Ιωβάβ, ο γιος τού Ζεουά, από τη Βοσόουα·  
και ο Ιωβάβ πέφανε, και στη φέση του 
βασίουευσε ο Χουσάµ από τη γη των 
Φαιµανιτών.  Και ο Χουσάµ πέφανε, και στη 
φέση του βασίουευσε ο Αντάντ, ο γιος τού 
Βεουάντ, αυτός που πάταξε τους Μαντιανίτες 
στην πεντιάντα Μωάβ· και το όνοµα της 
πόουης του ήταν Αβίφ.  Και ο Αντάντ πέφανε, 
και στη φέση του βασίουευσε ο Σαµουά από 
τη Μασουεκά.  Και ο Σαµουά πέφανε, και 
στη φέση του βασίουευσε ο Σαού, από τη 
Ουεχωβώφ, εκείνη κοντά στον ποταµό.  Και 
ο Σαού πέφανε και στη φέση του βασίουευσε 
ο Βάαου-ανάν, ο γιος τού Αχβώου.  Και ο 
Βάαου-ανάν, ο γιος τού Αχβώου, πέφανε και 
στη φέση του βασίουευσε ο Χαντντάου· και το 
όνοµα της πόουης του ήταν Παού· και το 
όνοµα της γυναίκας του, Μεεταβεήου, 
φυγατέουα τού Ματουαίντ, εγγονή τού 
Μαιζαάβ. 

Κι αυτά είναι τα ονόµατα των ηγεµόνων τού 
Ησαύ, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τους τόπους τους, σύµφωνα µε τα 
ονόµατά τους. Ο ηγεµόνας Φαµνά, ο 
ηγεµόνας Αουβά, ο ηγεµόνας Ιεφέφ,  ο 
ηγεµόνας Οουιβαµά, ο ηγεµόνας Ηουά, ο 
ηγεµόνας Φινών.  Ο ηγεµόνας Κενέζ, ο 
ηγεµόνας Φαιµάν, ο ηγεµόνας Μιβσάου,  ο 
ηγεµόνας Μαγεντιήου, ο ηγεµόνας Ιουάµ· 
αυτοί είναι οι ηγεµόνες τού Εντώµ, σύµφωνα 
µε τις κατοικίες τους στη γη της κτήσης τους· 
αυτός είναι ο Ησαύ, ο πατέουας των 
Εντωµιτών. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ κατοίκησε στη γη, στην οποία 
είχε παουοικήσει ο πατέουας του, στη γη 
Χαναάν.  Αυτή είναι η γενεαουογία τού 
Ιακώβ: 

Ο Ιωσήφ, όντας νέος, 17 χουόνων, έβοσκε τα 
πουόβατα µαζί µε τους αντεουφούς του, τους 
γιους τής Βαουάς, και τους γιους τής 
Ζεουφάς, των γυναικών τού πατέουα του· και 
ο Ιωσήφ ανέφεουε στον πατέουα τους την 
κακή τους φήµη.  Και ο Ισουαήου αγαπούσε 
τον Ιωσήφ πεουισσότεουο από όους τους 
γιους του, επειντή ήταν ο γιος των γηουατειών 
του· και του έκανε έναν ποικιουόχουωµο 
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χιτώνα.  Και βουέποντας οι αντεουφοί του, 
ότι ο πατέουας τους αγαπούσε αυτόν 
πεουισσότεουο από όους τους αντεουφούς 
του, τον µίσησαν, και ντεν µποούσαν να του 
µιουάνε ειουηνικά. 

Και καφώς ο Ιωσήφ ονειουεύτηκε ένα 
όνειουο, το ντιηγήφηκε στους αντεουφούς 
του· και τον µίσησαν ακόµα πεουισσότεουο.  
Και τους είπε: Ακούστε, παουακαουώ, τούτο 
το όνειουο που ονειουεύτηκα·  ντέστε, εµείς 
ντέναµε ντεµάτια στο µέσον της πεντιάντας· 
και ξάφνου, σηκώφηκε το ντικό µου ντεµάτι, 
και στάφηκε όουφιο· και να, τα ντικά σας 
ντεµάτια, αφού πεουιστουάφηκαν, 
πουοσκύνησαν το ντικό µου ντεµάτι. 

Και οι αντεουφοί του είπαν σ' αυτόν: 
Βασιουιάς φα γίνεις επάνω σε µας; Ή, φα 
γίνεις κύουιος σε µας; Και τον µίσησαν ακόµα 
πεουισσότεουο για τα όνειουά του, και για τα 
ουόγια του. 

Και ονειουεύτηκε και άουο ένα όνειουο, και 
το ντιηγήφηκε στους αντεουφούς του· και είπε: 
Ντέστε, ονειουεύτηκα και άουο ένα όνειουο· 
και να, ο ήουιος, και το φεγγάουι, και 11 
αστέουια µε πουοσκυνούσαν. 

Και το ντιηγήφηκε στον πατέουα του, και 
στους αντεουφούς του· και τον επέπουηξε ο 
πατέουας του, και του είπε: Τι είναι αυτό το 
όνειουο, που ονειουεύτηκες; Άουαγε, 
φάουφουµε, εγώ και η µητέουα σου, και οι 
αντεουφοί σου, για να σε πουοσκυνήσουµε 
µέχουις εντάφους;  Και τον φφόνησαν οι 
αντεουφοί του· ο πατέουας του, όµως, 
φύουαγε τον ουόγο. 

Και οι αντεουφοί του πήγαν να βοσκήσουν τα 
πουόβατα του πατέουα τους στη Συχέµ.  Και 
ο Ισουαήου είπε στον Ιωσήφ: Ντεν βόσκουν 
οι αντεουφοί σου στη Συχέµ; Έουα, να σε 
στείουω σ' αυτούς. Κι εκείνος τού είπε: Εντώ 
είµαι.  Και του είπε: Πήγαινε, ουοιπόν, να 
ντεις, αν είναι καουά οι αντεουφοί σου, και 
καουά τα πουόβατα, και να µου φέουεις 
είντηση. 

Και τον έστειουε από την κοιουάντα τής 
Χεβουών· και ήουφε στη Συχέµ.  Και τον 

βουήκε κάποιος άνφουωπος, ενώ 
πεουιπουανιόταν στην πεντιάντα· και ο 
άνφουωπος τον ουώτησε, ουέγοντας: Τι ζητάς;  
Κι εκείνος είπε: Τους αντεουφούς µου ζητάω· 
πες µου, παουακαουώ, πού βόσκουν.  Και ο 
άνφουωπος είπε: Αναχώουησαν από εντώ· 
επειντή, τους άκουσα να ουένε: Ας πάµε στη 
Ντωφάν. Και ο Ιωσήφ πήγε ακοουφώντας την 
ποουεία των αντεουφών του, και τους βουήκε 
στη Ντωφάν. 

Κι εκείνοι µόουις τον είνταν από µακουιά, 
πουιν τους πουησιάσει, έκαναν συµβούιο 
εναντίον του να τον φονεύσουν.  Και ο ένας 
είπε στον άουον: Να, έουχεται εκείνος ο 
κύουιος των ονείουων·  εουάτε, ουοιπόν, 
τώουα, και ας τον φονεύσουµε, και ας τον 
ουίξουµε σε έναν από τους ουάκκους· και φα 
πούµε: Ένα κακό φηουίο τον κατέφαγε· και 
φα ντούµε, τι φα γίνουν τα όνειουά του. 

Και όταν ο Ουβήν το άκουσε, τον 
εουευφέουωσε από τα χέουια τους, ουέγοντας: 
Ας µη του βουάψουµε τη ζωή.  Και ο Ουβήν 
είπε σ' αυτούς: Μη χύσετε αίµα· ουίξτε τον σε 
τούτο τον ουάκκο, που είναι µέσα στην 
έουηµο, και µη βάουετε χέουι επάνω του· για 
να τον εουευφεουώσει από τα χέουια τους, και 
να τον αποντώσει στον πατέουα του. 

Όταν, ουοιπόν, ο Ιωσήφ ήουφε στους 
αντεουφούς του, ξέντυσαν τον Ιωσήφ από τον 
χιτώνα του, τον ποικιουόχουωµο χιτώνα, που 
ήταν επάνω του·  και παίουνοντάς τον, τον 
έουιξαν στον ουάκκο· και ο ουάκκος ήταν 
άντειος· ντεν είχε νεουό. 

Έπειτα, κάφησαν να φάνε ψωµί, και 
σηκώνοντας τα µάτια τους είνταν· και ξάφνου, 
µία συνοντεία από Ισµαηουίτες εουχόταν από 
τη Γαουαάντ, µαζί µε τις καµήουες τους, 
φοουτωµένες αουώµατα και βάουσαµο και 
µύουο, και ποουεύονταν να τα φέουν κάτω 
στην Αίγυπτο.  Και ο Ιούντας είπε στους 
αντεουφούς του: Ποια η ωφέουεια αν 
φονεύσουµε τον αντεουφό µας, και 
κουύψουµε το αίµα του;  Εουάτε και ας τον 
πουήσουµε στους Ισµαηουίτες· και ας µη 
βάουµε τα χέουια µας επάνω του· επειντή, 
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αντεουφός µας και σάουκα µας είναι. Και οι 
αντεουφοί του υπάκουσαν. 

Κι ενώ ντιάβαιναν οι Μαντιανίτες έµποουοι, 
ανέσυουαν κι ανέβασαν τον Ιωσήφ από τον 
ουάκκο, και πούησαν τον Ιωσήφ για 20 
αουγύουια στους Ισµαηουίτες· κι εκείνοι 
έφεουαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. 

Και ο Ουβήν επέστουεψε στον ουάκκο, και 
να, ο Ιωσήφ ντεν ήταν στον ουάκκο· και 
ξέσχισε τα ενντύµατά του.  Και επέστουεψε 
στους αντεουφούς του, και είπε: Το παιντί ντεν 
υπάουχει· κι εγώ, εγώ πού να πάω; 

Τότε, πήουαν τον χιτώνα τού Ιωσήφ, και 
έσφαξαν ένα κατσικάκι από τις κατσίκες, και 
έβαψαν τον χιτώνα στο αίµα·  και έστειουαν 
τον ποικιουόχουωµο χιτώνα, και τον έφεουαν 
στον πατέουα τους, και είπαν: Βουήκαµε 
αυτόν· κοίταξε, τώουα, αν είναι ο χιτώνας τού 
γιου σου ή όχι.  Κι εκείνος τον γνώουισε, και 
είπε: Ο χιτώνας τού γιου µου είναι· ένα κακό 
φηουίο τον κατέφαγε· κατασπαουάχφηκε 
οουόκουηουος ο Ιωσήφ.  Και ο Ιακώβ 
ξέσχισε τα ενντύµατά του, και έβαουε σάκο 
στη µέση του, και πένφησε τον γιο του ποουές 
ηµέουες.  Και σηκώφηκαν όουοι οι γιοι του, 
και όουες οι φυγατέουες του, για να τον 
παουηγοουήσουν· αουά, ντεν ήφεουε να 
παουηγοουηφεί, ουέγοντας ότι: Πενφώντας φα 
κατέβω πουος τον γιο µου στον τάφο. Και ο 
πατέουας του τον έκουαψε. 

Και οι Μαντιανίτες τον πούησαν στην 
Αίγυπτο, στον Πετεφουή, έναν αυουικό τού 
Φαουαώ, τον άουχοντα των 
σωµατοφυουάκων. 

ΚΑΙ κατά τον καιουό εκείνο κατέβηκε ο 
Ιούντας από τους αντεουφούς του, και 
στουάφηκε σε κάποιον άνφουωπο 
Οντοουαµίτη που ονοµαζόταν Ειουά.  Και ο 
Ιούντας είντε εκεί τη φυγατέουα κάποιου 
Χαναναίου, που ονοµαζόταν Σουά· και την 
πήουε, και µπήκε µέσα σ' αυτή.  Κι εκείνη 
συνέουαβε, και γέννησε γιο· και αποκάουεσε 
το όνοµά του Ηου.  Και συνέουαβε ξανά, και 
γέννησε γιο· και αποκάουεσε το όνοµά του 
Αυνάν.  Και γέννησε ξανά και άουον γιο· και 

αποκάουεσε το όνοµά του Σηουά· και ο 
Ιούντας ήταν στη Χασβί, όταν τον γέννησε. 

Και ο Ιούντας πήουε µια γυναίκα στον Ηου, 
τον πουωτότοκό του, που ονοµαζόταν 
Φάµαου.  Και ο Ηου, ο πουωτότοκος του 
Ιούντα, στάφηκε κακός µπουοστά στον 
Κύουιο· και ο Κύουιος τον φανάτωσε.  Και ο 
Ιούντας είπε στον Αυνάν: Μπες µέσα στη 
γυναίκα τού αντεουφού σου, και να τη 
νυµφευφείς, και να αναστήσεις σπέουµα στον 
αντεουφό σου.  Αου' ο Αυνάν ήξεουε ότι το 
σπέουµα ντεν φα ήταν ντικό του· γι' αυτό, 
όταν έµπαινε µέσα στη γυναίκα τού 
αντεουφού του, ξέχυνε στη γη, για να µη 
ντώσει σπέουµα στον αντεουφό του.  Κι αυτό 
που έκανε φάνηκε κακό µπουοστά στον 
Κύουιο· γι' αυτό, φανάτωσε κι αυτόν.  Και ο 
Ιούντας είπε στη Φάµαου τη νύφη του: 
Κάφησε χήουα στο σπίτι τού πατέουα σου, 
µέχουις ότου ο Σηουά ο γιος µου γίνει 
µεγάουος· επειντή, έουεγε: Μήπως πεφάνει κι 
αυτός, όπως οι αντεουφοί του. Πήγε, ουοιπόν, 
η Φάµαου, και κατοίκησε στο σπίτι τού 
πατέουα της. 

Και ύστεουα από ποουές ηµέουες, πέφανε η 
φυγατέουα τού Σουά, η γυναίκα τού Ιούντα· 
και αφού ο Ιούντας παουηγοουήφηκε, 
ανέβηκε στους κουευτές των πουοβάτων του 
στη Φαµνά, αυτός και ο φίουος του ο Ειουά 
ο Οντοουαµίτης. 

Κι ανήγγειουαν στη Φάµαου, ουέγοντας: 
Ντες, ο πεφεουός σου ανεβαίνει στη Φαµνά 
για να κουέψει τα πουόβατά του.  Κι εκείνη 
έβγαουε τα ενντύµατα της χηουείας της, 
σκεπάστηκε µε κάουυµµα, και 
πεουιτυουίχφηκε, και κάφησε κοντά στη 
ντίοντο, που είναι στο ντουόµο τής Φαµνά· 
επειντή, είντε ότι ο Σηουά είχε γίνει 
µεγάουος, κι αυτή ντεν ντόφηκε σ' αυτόν για 
γυναίκα.  Και όταν ο Ιούντας την είντε, τη 
νόµισε για πόουνη· επειντή, είχε σκεπασµένο 
το πουόσωπό της.  Και στον ντουόµο 
στουάφηκε σ' αυτή και είπε: Άφησέ µε, 
παουακαουώ, να µπω µέσα σε σένα· επειντή, 
ντεν γνώουισε ότι ήταν η νύφη του. Κι εκείνη 
είπε: Τι φα µου ντώσεις για να µπεις µέσα σε 
µένα;  Κι εκείνος είπε: Εγώ φα σου στείουω 
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ένα κατσικάκι από τις κατσίκες του κοπαντιού. 
Κι εκείνη είπε: Μου ντίνεις ένα ενέχυουο, 
µέχουις ότου να το στείουεις;  Κι εκείνος είπε: 
Τι ενέχυουο να σου ντώσω; Κι εκείνη είπε: Τη 
σφουαγίντα σου, και το πεουιντέουαιό σου, 
και τη ουάβντο σου, που έχεις στο χέουι σου. 
Και της τα έντωσε, και µπήκε µέσα σ' αυτήν, 
και συνέουαβε απ' αυτόν. 

Ύστεουα απ' αυτά, αναχώουησε, και αφού 
έβγαουε το κάουυµµά της, ντύφηκε τα 
ενντύµατα της χηουείας της. 

Και ο Ιούντας έστειουε το κατσικάκι από τις 
κατσίκες ντιαµέσου τού φίου του, του 
Οντοουαµίτη, για να παουαουάβει το 
ενέχυουο από το χέουι τής γυναίκας· αουά, 
ντεν τη βουήκε·  και ουώτησε τους 
ανφουώπους τού τόπου της, ουέγοντας: Πού 
είναι η πόουνη, που καφόταν κοντά στη 
ντίοντο του ντουόµου; Κι εκείνοι είπαν: Ντεν 
στάφηκε εντώ πόουνη.  Και επέστουεψε στον 
Ιούντα, και είπε: Ντεν τη βουήκα· µάουιστα, 
οι άνφουωποι του τόπου είπαν: Ντεν στάφηκε 
εντώ πόουνη.  Και ο Ιούντας είπε: Ας τα έχει, 
για να µη ντουοπιαστούµε· ντες, εγώ έστειουα 
τούτο το κατσικάκι, εσύ όµως ντεν τη 
βουήκες.  Και ύστεουα από τουεις µήνες 
πεουίπου, ανήγγειουαν στον Ιούντα, 
ουέγοντας: Η Φάµαου η νύφη σου πόουνευσε, 
και µάουιστα, ντες, είναι έγκυος από 
ποουνεία. Και ο Ιούντας είπε: Φέουτε την 
έξω, και ας κατακαεί.  Και όταν την έφεουναν 
έξω, απέστειουε στον πεφεουό της, ουέγοντας: 
Από τον άνφουωπο, στον οποίο ανήκουν 
αυτά, είµαι έγκυος· και είπε ακόµα: Γνώουισε, 
παουακαουώ, τίνος είναι η σφουαγίντα, και το 
πεουιντέουαιο, κι αυτή η ουάβντος.  Και ο 
Ιούντας τα γνώουισε· και είπε: Αυτή είναι 
ντικαιότεουη από µένα, επειντή ντεν την 
έντωσα στον Σηουά τον γιο µου. Και ντεν τη 
γνώουισε ποτέ πουέον. 

Και κατά την εποχή που επουόκειτο να 
γεννήσει, να, στην κοιουιά της υπήουχαν 
ντίντυµα.  Κι ενώ γεννούσε, το ένα πουόβαουε 
το χέουι έξω· και η µαµή παίουνοντάς το, 
έντεσε επάνω στο χέουι του ένα κόκκινο νήµα, 
ουέγοντας: Αυτός βγήκε πουώτος.  Και καφώς 
τουάβηξε πίσω το χέουι του, να, βγήκε ο 

αντεουφός του· κι αυτή είπε: Ποιον χαουασµό 
έκανες; Επάνω σου ας είναι ο χαουασµός. Γι' 
αυτό, αποκουήφηκε το όνοµά του Φαουές.  
Και έπειτα βγήκε ο αντεουφός του, που είχε 
το κόκκινο νήµα στο χέουι του· και το όνοµά 
του αποκουήφηκε Ζαουά. 

ΚΑΙ κατέβασαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο· και 
ο Πετεφουής, ο αυουικός τού Φαουαώ, ο 
άουχοντας των σωµατοφυουάκων, άνφουωπος 
Αιγύπτιος, τον αγόουασε από τα χέουια των 
Ισµαηουιτών, που τον κατέβασαν εκεί. 

Και ο Κύουιος ήταν µαζί µε τον Ιωσήφ, και 
ήταν άνφουωπος που ευοντωνόταν· και 
βουισκόταν στο σπίτι τού κυουίου του, του 
Αιγυπτίου.  Και ο κύουιός του είντε, ότι ο 
Κύουιος ήταν µαζί του, και ο Κύουιος 
ευόντωνε στα χέουια του όουα όσα έκανε.  
Και ο Ιωσήφ βουήκε χάουη µπουοστά του, 
και τον υπηουετούσε· και τον έβαουε επιστάτη 
στο σπίτι του· και όουα όσα είχε, τα 
παουέντωσε στα χέουια του. 

Και από εκείνο τον καιουό, αφού τον έβαουε 
επιστάτη στο σπίτι του, και σε όουα όσα είχε, 
ο Κύουιος ευουόγησε το σπίτι τού Αιγυπτίου 
εξαιτίας του Ιωσήφ· και η ευουογία τού 
Κυουίου ήταν σε όουα όσα είχε, στο σπίτι και 
στα χωουάφια.  Και όουα όσα είχε τα 
παουέντωσε στα χέουια τού Ιωσήφ· και ντεν 
ήξεουε από τα υπάουχοντά του τίποτε, εκτός 
από το ψωµί που έτουωγε. Και ο Ιωσήφ ήταν 
ωουαίος σε παουάστηµα και όµοουφος στην 
όψη. 

Και ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, η 
γυναίκα τού κυουίου του, έουιξε τα µάτια της 
επάνω στον Ιωσήφ· και είπε: Κοιµήσου µαζί 
µου.  Αου' εκείνος ντεν ήφεουε, και είπε στη 
γυναίκα τού κυουίου του: Ντες, ο κύουιός µου 
ντεν γνωουίζει τίποτε από όσα είναι µαζί µου 
στο σπίτι· και όουα όσα έχει τα παουέντωσε 
στα χέουια µου·  ντεν είναι στο σπίτι τούτο 
κανένας µεγαουύτεουός µου ούτε είναι σε 
µένα κάτι άουο απαγοουευµένο, εκτός από 
σένα, επειντή είσαι η γυναίκα του· και πώς να 
πουάξω αυτό το µεγάουο κακό, και να 
αµαουτήσω ενάντια στον Φεό; 
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Αν και µιούσε στον Ιωσήφ καφηµεουινά, 
αυτός όµως ντεν υπάκουσε σ' αυτή να 
κοιµηφεί µαζί της, για να συνευουεφεί µαζί 
της. 

Και κάποια ηµέουα ο Ιωσήφ µπήκε στο σπίτι 
για να κάνει τις ντουειές του, και κανένας από 
τους ανφουώπους τού σπιτιού ντεν ήταν εκεί 
στο σπίτι.  Κι εκείνη τον άουπαξε από το 
ένντυµά του, ουέγοντας: Κοιµήσου µαζί µου· 
εκείνος, όµως, αφήνοντας το ένντυµά του στα 
χέουια της, έφυγε και βγήκε έξω.  Και καφώς 
είντε, ότι άφησε το ένντυµά του στα χέουια 
της, και έφυγε έξω,  φώναξε ντυνατά πουος 
τους ανφουώπους τού σπιτιού της, και τους 
µίουησε, ουέγοντας: Ντέστε, µας έφεουε έναν 
άνφουωπο Εβουαίο για να µας εµπαίξει· 
µπήκε µέσα σε µένα για να κοιµηφεί µαζί 
µου, κι εγώ φώναξα µε µεγάουη φωνή·  και 
καφώς άκουσε ότι ύψωσα τη φωνή µου και 
φώναξα, αφήνοντας το ένντυµά του κοντά 
µου, έφυγε, και βγήκε έξω,  και απέφεσε το 
ένντυµά του κοντά της, µέχουις ότου ήουφε ο 
κύουιός του στο σπίτι του.  Και του είπε αυτά 
τα ίντια ουόγια, ουέγοντας: Ο ντούος ο 
Εβουαίος, που µας έφεουες, µπήκε µέσα σε 
µένα για να µε εµπαίξει·  και καφώς ύψωσα τη 
φωνή µου και φώναξα, αφήνοντας το ένντυµά 
του κοντά µου, έφυγε έξω. 

Και καφώς ο κύουιός του άκουσε τα ουόγια 
τής γυναίκας του, που του είπε, ουέγοντας: 
Έτσι µου έκανε ο ντούος σου, η οουγή του 
άναψε.  Και ο κύουιος του Ιωσήφ, αφού τον 
πήουε, τον έβαουε στην οχυουωµένη 
φυουακή, στον τόπο όπου ήσαν 
φυουακισµένοι οι ντέσµιοι του βασιουιά· και 
έµενε εκεί στην οχυουωµένη φυουακή. 

Αου' ο Κύουιος ήταν µαζί µε τον Ιωσήφ, και 
ξέχυνε επάνω σ' αυτόν έουεος, και του έντωσε 
χάουη µπουοστά στον αουχιντεσµοφύουακα.  
Και ο αουχιντεσµοφύουακας παουέντωσε στα 
χέουια τού Ιωσήφ όους τους φυουακισµένους, 
που ήσαν στην οχυουωµένη φυουακή· και 
όουα όσα γίνονταν εκεί, τα έκανε αυτός.  Ο 
αουχιντεσµοφύουακας ντεν κοίταζε τίποτε 
από όσα ήσαν στα χέουια του· επειντή, ο 
Κύουιος ήταν µαζί του· και ο Κύουιος 
ευόντωνε όσα αυτός έκανε. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, ο 
οινοχόος τού βασιουιά τής Αιγύπτου, και ο 
αουτοποιός, αµάουτησαν στον κύουιό τους 
τον βασιουιά τής Αιγύπτου.  Και ο Φαουαώ 
οουγίστηκε εναντίον των ντύο αυουικών του, 
εναντίον του αουχιοινοχόου, και εναντίον του 
αουχισιτοποιού.  Και τους έβαουε σε 
φύουαξη, στο σπίτι τού άουχοντα των 
σωµατοφυουάκων, στην οχυουωµένη 
φυουακή, στον τόπο όπου ήταν 
φυουακισµένος ο Ιωσήφ.  Και ο άουχοντας 
των σωµατοφυουάκων τούς εµπιστεύφηκε 
στον Ιωσήφ, κι αυτός τους υπηουετούσε· και 
ήσαν για κάµποσο καιουό στη φυουακή. 

Και ο οινοχόος και ο αουτοποιός τού 
βασιουιά της Αιγύπτου, που ήσαν 
φυουακισµένοι στην οχυουωµένη φυουακή, 
ονειουεύτηκαν και οι ντύο ένα όνειουο, ο κάφε 
ένας το όνειουό του την ίντια νύχτα· ο κάφε 
ένας µε την εξήγηση του ονείου του.  Και ο 
Ιωσήφ µπαίνοντας µέσα πουος αυτούς το 
πουωί, τους είντε· και να, ήσαν ταουαγµένοι.  
Και ουώτησε τους αυουικούς τού Φαουαώ, 
που ήσαν µαζί του στη φυουακή, στο σπίτι 
τού κυουίου του, ουέγοντας: Γιατί είναι 
σήµεουα σκυφουωπά τα πουόσωπά σας; 

Κι εκείνοι του είπαν: Ονειουευτήκαµε ένα 
όνειουο, και ντεν υπάουχει κανένας που να το 
εξηγήσει. 

Και ο Ιωσήφ είπε σ' αυτούς: Οι εξηγήσεις 
ντεν ανήκουν στον Φεό; Ντιηγηφείτε µου, 
παουακαουώ. 

Και ο αουχιοινοχόος ντιηγήφηκε το όνειουό 
του στον Ιωσήφ, και του είπε: Είντα στο 
όνειουό µου, και να, µια άµπεουος µπουοστά 
µου·  και στην άµπεουο ήσαν τουεις κουάντοι, 
και φαινόταν σαν να βουαστάνει, και τα άνφη 
της άνοιξαν, και τα τσαµπιά τού σταφυουιού 
ωουίµασαν·  και το ποτήουι τού Φαουαώ 
ήταν στο χέουι µου· και πήουα τα σταφύουια, 
και τα συµπίεσα στο ποτήουι τού Φαουαώ, 
και έντωσα το ποτήουι στο χέουι τού 
Φαουαώ. 

Και ο Ιωσήφ είπε σ' αυτόν: Αυτή είναι η 
εξήγησή του· οι τουεις κουάντοι είναι τουεις 
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ηµέουες·  ύστεουα από τουεις ηµέουες ο 
Φαουαώ φα υψώσει το κεφάουι σου, και φα σε 
αποκαταστήσει στο υπούγηµά σου· και φα 
ντώσεις το ποτήουι τού Φαουαώ στο χέουι 
του σύµφωνα µε την πουοηγούµενη συνήφεια, 
όταν ήσουν οινοχόος του·  αουά, φυµήσου µε, 
όταν σου γίνει το καουό· και κάνε, 
παουακαουώ, έουεος σε µένα, και ανέφεουε 
για µένα στον Φαουαώ, και βγάουεµε από 
τούτο το οίκηµα·  επειντή, στ' αουήφεια 
κουέφτηκα από τη γη των Εβουαίων· κι εντώ 
πάουι ντεν έκανα τίποτε, ώστε να µε βάουν σε 
τούτο τον ουάκκο. 

Και βουέποντας ο αουχισιτοποιός ότι η 
εξήγηση ήταν καουή, είπε στον Ιωσήφ: Κι εγώ 
είντα στο όνειουό µου, και να, τουία άσπουα 
πανέουια επάνω στο κεφάουι µου·  και µέσα 
στο πανέουι που ήταν επάνω-επάνω, ήσαν από 
όουα τα φαγητά τού Φαουαώ, της τέχνης τού 
αουτοποιού· και τα πουιά τα έτουωγαν από το 
πανέουι, από επάνω από το κεφάουι µου. 

Και αποκουινόµενος ο Ιωσήφ, είπε: Αυτή 
είναι η εξήγησή του· τα τουία πανέουια είναι 
τουεις ηµέουες·  µετά από τουεις ηµέουες, ο 
Φαουαώ φα υψώσει το κεφάουι σου επάνω 
από σένα, και φα σε κουεµάσει σε ξύουο, και 
τα πουιά φα φάνε τη σάουκα σου από επάνω 
σου. 

 

Και την τουίτη ηµέουα, την ηµέουα των 
γενεφουίων τού Φαουαώ, έκανε συµπόσιο σε 
όους τους ντούς του· και ύψωσε το κεφάουι 
τού αουχιοινοχόου και το κεφάουι τού 
αουχισιτοποιού ανάµεσα στους ντούς του.  
Και τον µεν αουχιοινοχόο τον αποκατέστησε 
στην οινοχοϊα του, και έντωσε το ποτήουι στο 
χέουι τού Φαουαώ·  ενώ τον αουχισιτοποιό 
τον κουέµασε· καφώς ο Ιωσήφ είχε εξηγήσει 
σ' αυτούς.  Ο αουχιοινοχόος, όµως, ντεν 
φυµήφηκε τον Ιωσήφ, αουά τον ουησµόνησε. 

ΚΑΙ ύστεουα από παουέουευση ντύο 
χουόνων, ο Φαουαώ είντε ένα όνειουο· και να, 
στεκόταν κοντά στον ποταµό·  και ξάφνου, 
επτά νταµάουια όµοουφα και παχύσαουκα 
ανέβαιναν από τον ποταµό, και έβοσκαν στο 

ουιβάντι·  και ξάφνου, άουα επτά νταµάουια 
ανέβαιναν, ύστεουα από εκείνα, από τον 
ποταµό, άσχηµα και ουεπτόσαουκα, και 
στέκονταν κοντά στα άουα νταµάουια στην 
άκουη τού ποταµού·  και τα νταµάουια τα 
άσχηµα και ουεπτόσαουκα κατέφαγαν τα επτά 
νταµάουια τα όµοουφα και παχύσαουκα. 
Τότε, ο Φαουαώ ξύπνησε. 

Και καφώς αποκοιµήφηκε ονειουεύτηκε µια 
ντεύτεουη φοουά· και ξάφνου, επτά στάχυα 
παχιά και καουά ανέβαιναν από τον ίντιο 
κοουµό·  και ξάφνου, άουα επτά στάχυα 
ουεπτά, και καµένα από τον ανατοουικό 
άνεµο, αναφύονταν ύστεουα από εκείνα·  και 
τα στάχυα τα ουεπτά κατάπιαν τα επτά 
στάχυα τα παχιά και µεστά. Και ο Φαουαώ 
ξύπνησε, και να, ήταν όνειουο. 

Και το πουωί, το πνεύµα του ήταν 
ταουαγµένο· και στέουνοντας κάουεσε όους 
τους µάγους τής Αιγύπτου, και όους τους 
σοφούς της· και ο Φαουαώ ντιηγήφηκε σ' 
αυτούς τα όνειουά του· αουά, ντεν υπήουχε 
κανένας, που να τα εξηγήσει στον Φαουαώ. 

Τότε, ο αουχιοινοχόος µίουησε στον 
Φαουαώ, ουέγοντας: Σήµεουα φυµάµαι την 
αµαουτία µου·  ο Φαουαώ είχε οουγιστεί 
εναντίον των ντούων του, και µε έβαουε σε 
φυουακή, στο σπίτι τού άουχοντα των 
σωµατοφυουάκων, εµένα και τον 
αουχισιτοποιό·  και είνταµε ένα όνειουο την 
ίντια νύχτα, εγώ και εκείνος· ονειουευτήκαµε 
ο κάφε ένας σύµφωνα µε την εξήγηση του 
ονείου του·  και ήταν εκεί µαζί µας ένας νέος, 
Εβουαίος, ντούος τού άουχοντα των 
σωµατοφυουάκων· και του ντιηγηφήκαµε, και 
µας εξήγησε τα όνειουά µας· στον κάφε έναν 
σύµφωνα µε το όνειουό του έκανε την 
εξήγηση·  και καφώς µας τα εξήγησε, έτσι και 
συνέβηκε· εµένα µεν αποκατέστησε στο 
υπούγηµά µου, και εκείνον τον κουέµασε. 

ΤΟΤΕ, στέουνοντας ο Φαουαώ, κάουεσε τον 
Ιωσήφ, και τον έβγαουαν γουήγοουα από τη 
φυουακή· και ξυουίστηκε, και άουαξε τη 
στοουή του, και ήουφε στον Φαουαώ.  Και ο 
Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Είντα ένα όνειουο, 
και ντεν υπάουχει κανένας που να το εξηγήσει· 
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κι εγώ άκουσα για σένα να ουένε, ότι 
καταουαβαίνεις τα όνειουα, ώστε να τα 
εξηγείς. 

Και αποκουίφηκε ο Ιωσήφ στον Φαουαώ, 
ουέγοντας: Όχι εγώ· ο Φεός φα ντώσει στον 
Φαουαώ σωτήουια απόκουιση. 

Και ο Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Στο όνειουό 
µου, ντες, στεκόµουν στην άκουη τού 
ποταµού·  και ξάφνου, επτά νταµάουια 
παχύσαουκα και όµοουφα ανέβαιναν από τον 
ποταµό, και έβοσκαν στο ουιβάντι·  και 
ξάφνου, άουα επτά νταµάουια ανέβαιναν 
ύστεουα απ' αυτά, αντύνατα, και ποουύ 
άσχηµα, και ουεπτόσαουκα, τέτοια που 
ασχηµότεουα ντεν είχα ντει ποτέ σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου·  και τα 
νταµάουια τα ουεπτά και άσχηµα κατέφαγαν 
τα επτά πουώτα νταµάουια τα παχιά·  και 
αφού µπήκαν στις κοιουιές τους, ντεν 
ντιακουινόταν ότι µπήκαν στις κοιουιές τους, 
αουά η εµφάνισή τους ήταν άσχηµη, καφώς 
και πουοηγουµένως· τότε, ξύπνησα.  Έπειτα, 
είντα στο όνειουό µου, και ξάφνου, επτά 
στάχυα ανέβαιναν από τον ίντιο κοουµό, 
µεστά και καουά·  και ξάφνου, άουα επτά 
στάχυα ξεουά, ουεπτά, καµένα από τον 
ανατοουικό άνεµο, αναφύονταν ύστεουα απ' 
αυτά·  και τα ουεπτά στάχυα κατάπιαν τα επτά 
στάχυα τα καουά· και τα είπα αυτά στους 
µάγους, αουά ντεν υπήουχε κανένας που να 
µου τα εξηγήσει. 

Και ο Ιωσήφ είπε στον Φαουαώ: Το όνειουο 
του Φαουαώ είναι ένα· ο Φεός φανέουωσε 
στον Φαουαώ όσα πουόκειται να κάνει.  Τα 
επτά νταµάουια τα καουά είναι επτά χουόνια· 
και τα επτά στάχυα τα καουά είναι επτά 
χουόνια· το όνειουο είναι ένα. 

Και τα επτά νταµάουια τα ουεπτά και 
άσχηµα, που ανέβαιναν έπειτα απ' αυτά, είναι 
επτά χουόνια· και τα επτά στάχυα τα άµεστα, 
τα καµένα από τον ανατοουικό άνεµο, φα 
είναι επτά χουόνια πείνας.  Τούτο είναι το 
πουάγµα που είπα στον Φαουαώ· ο Φεός 
φανέουωσε στον Φαουαώ όσα πουόκειται να 
κάνει.  Ντες, έουχονται επτά χουόνια 
µεγάουης αφφονίας σε οουόκουηουη τη γη 

τής Αιγύπτου·  και ύστεουα απ' αυτά, φα 
επέουφουν επτά χουόνια πείνας· και 
οουόκουηουη η αφφονία φα ουησµονηφεί στη 
γη τής Αιγύπτου, και η πείνα φα καταφφείουει 
τη γη·  και ντεν φα γνωουιστεί η αφφονία 
επάνω στη γη, εξαιτίας εκείνης της πείνας, που 
πουόκειται να ακοουφήσει· επειντή, φα είναι 
βαουιά σε υπεουβοουικό βαφµό.  Και το ότι 
το όνειουο επαναουήφφηκε στον Φαουαώ 
ντύο φοουές, ντείχνει ότι το πουάγµα είναι 
αποφασισµένο από τον Φεό, και ότι ο Φεός 
φα επιταχύνει να το εκτεουέσει. 

Τώουα, ουοιπόν, ας πουοβουέψει ο Φαουαώ 
έναν άνφουωπο συνετό και µε φουόνηση και 
ας τον καταστήσει επάνω στη γη τής 
Αιγύπτου·  ας κάνει ο Φαουαώ, και ας 
ντιοουίσει επιστάτες στη γη· και ας παίουνει 
το ένα πέµπτο από τη γη τής Αιγύπτου, στα 
επτά χουόνια τής αφφονίας·  και ας µαζέψουν 
όουες τις τουοφές αυτών των εουχόµενων 
καουών χουόνων· και ας αποταµιεύσουν 
σιτάουι κάτω από το χέουι τού Φαουαώ, για 
τουοφές στις πόουεις, και ας το φυουάττουν·  
και οι τουοφές φα µένουν φυουαγµένες για τη 
γη στα επτά χουόνια τής πείνας, που φα 
ακοουφήσουν στη γη τής Αιγύπτου· για να µη 
χαφεί ο τόπος από την πείνα. 

Και ο ουόγος άουεσε στον Φαουαώ, και σε 
όους τους ντούς του.  Και ο Φαουαώ είπε 
στους ντούς του: Μποούµε να βούµε έναν 
άνφουωπον όπως τούτον, στον οποίο 
υπάουχει το πνεύµα τού Φεού;  Και ο 
Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Επειντή, ο Φεός 
έντειξε σε σένα όουα αυτά, ντεν υπάουχει 
κανένας τόσο συνετός και φουόνιµος όσο εσύ.  
Εσύ φα είσαι επάνω στο παουάτι µου, και 
στον ουόγο τού στόµατός σου φα υπακούει 
οουόκουηουος ο ουαός µου· µόνον στον 
φουόνο φα είµαι ανώτεουός σου. 

Και ο Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Να, σε 
κατέστησα επάνω σε οουόκουηουη τη γη τής 
Αιγύπτου.  Και βγάζοντας ο Φαουαώ το 
νταχτυουίντι από το χέουι του, το έβαουε στο 
χέουι τού Ιωσήφ, και τον έντυσε µε ενντύµατα 
από ποουυτεουές ουινό, και του πεουιέφεσε 
ένα χουυσό πεουιντέουαιο γύουω στον ουαιµό 
του.  Και τον ανέβασε επάνω στη ντεύτεουη 
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άµαξά του· και ντιακήουυτταν µπουοστά του: 
Γονατίστε· και τον κατέστησε επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου.  Και ο 
Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Εγώ είµαι ο 
Φαουαώ, και χωουίς εσένα κανένας ντεν φα 
σηκώσει το χέουι του ή το πόντι του, σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου. 

Και ο Φαουαώ ονόµασε τον Ιωσήφ Ζαφνάφ-
πανεάχ και του έντωσε για γυναίκα την 
Ασενέφ, τη φυγατέουα τού Ποτιφεουά, ιεουέα 
της Ων. Και ο Ιωσήφ βγήκε στη γη τής 
Αιγύπτου. 

ΚΑΙ ο Ιωσήφ ήταν 30 χουόνων όταν 
παουαστάφηκε µπουοστά στον Φαουαώ, τον 
βασιουιά τής Αιγύπτου· και ο Ιωσήφ βγήκε 
µπουοστά από τον Φαουαώ, και ντιαπέουασε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου. 

Και η γη καουποφόουησε πουσιοπάουοχα 
στα επτά χουόνια τής αφφονίας·  και µάζεψε 
όουες τις τουοφές των επτά χουόνων που 
έγιναν στη γη τής Αιγύπτου· και εναπέφεσε τις 
τουοφές στις πόουεις· τις τουοφές των 
χωουαφιών, που ήσαν γύουω από κάφε πόουη, 
τις έβαουε σ' αυτή.  Και ο Ιωσήφ µάζεψε 
σιτάουι σαν την άµµο τής φάουασσας, ποουύ, 
σε υπεουβοουικό βαφµό, ώστε έπαυσε να το 
µετουάει, επειντή ήταν αµέτουητο. 

Και στον Ιωσήφ γεννήφηκαν ντύο γιοι, πουιν 
έουφουν τα χουόνια τής πείνας· τους οποίους 
η Ασενέφ, η φυγατέουα τού Ποτιφεουά, του 
ιεουέα της Ων, γέννησε σ' αυτόν.  Και ο 
Ιωσήφ αποκάουεσε το όνοµα του 
πουωτοτόκου, Μανασσή· επειντή, είπε: Ο 
Φεός µε έκανε να ουησµονήσω όους τους 
πόνους µου και οουόκουηουη την οικογένεια 
του πατέουα µου.  Και το όνοµα του 
ντεύτεουο αποκάουεσε Εφουαϊµ· επειντή, 
είπε: Ο Φεός µε αύξησε στη γη τής φουίψης 
µου. 

ΚΑΙ πέουασαν τα επτά χουόνια τής αφφονίας, 
που έγινε στη γη τής Αιγύπτου.  Και άουχισαν 
να έουχονται τα επτά χουόνια της πείνας, 
καφώς είχε πει ο Ιωσήφ· και η πείνα έγινε σε 
όους τους τόπους· σε οουόκουηουη, όµως, τη 
γη τής Αιγύπτου υπήουχε ψωµί.  Και όταν 

πείνασε οουόκουηουη η γη τής Αιγύπτου, ο 
ουαός κουαύγασε στον Φαουαώ για ψωµί. 
Και ο Φαουαώ είπε σε όους τους Αιγυπτίους: 
Πηγαίνετε στον Ιωσήφ· ό,τι σας πει, να 
κάνετε.  Και η πείνα ήταν επάνω σε 
οουόκουηουο το πουόσωπο της γης. Και ο 
Ιωσήφ άνοιξε όουες τις αποφήκες, και πούσε 
σιτάουι στους Αιγυπτίους· και η πείνα 
βάουαινε επάνω στη γη τής Αιγύπτου.  Και 
όουοι οι τόποι έουχονταν στην Αίγυπτο, στον 
Ιωσήφ, για να αγοουάζουν σιτάουι· επειντή, η 
πείνα βάουαινε επάνω σε οουόκουηουη τη γη. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ είντε ότι υπήουχε σιτάουι στην 
Αίγυπτο· και ο Ιακώβ είπε στους γιους του: Τι 
βουέπετε ο ένας τον άουον;  Και είπε: Ντέστε, 
άκουσα ότι υπάουχει σιτάουι στην Αίγυπτο· 
κατεβείτε εκεί, και αγοουάστε για µας από 
εκεί για να ζήσουµε, και να µη πεφάνουµε. 

Και κατέβηκαν οι ντέκα αντεουφοί του Ιωσήφ 
για να αγοουάσουν σιτάουι από την Αίγυπτο.  
Τον Βενιαµίν, όµως, τον αντεουφό τού Ιωσήφ, 
ο Ιακώβ ντεν τον έστειουε µαζί µε τους 
αντεουφούς του· επειντή, είπε: Μήπως συµβεί 
και σ' αυτόν συµφοουά. 

Και οι γιοι τού Ισουαήου ήουφαν για να 
αγοουάσουν σιτάουι, ανάµεσα σ' εκείνους που 
έουχονταν εκεί· επειντή, η πείνα ήταν στη γη 
Χαναάν.  Και ο Ιωσήφ ήταν ο ντιοικητής τού 
τόπου· αυτός πούσε σε οουόκουηουο τον 
ουαό τού τόπου· ήουφαν, ουοιπόν, οι 
αντεουφοί τού Ιωσήφ, και τον πουοσκύνησαν 
κατά πουόσωπο µέχουις εντάφους. 

Και καφώς ο Ιωσήφ είντε τους αντεουφούς 
του, τους γνώουισε· πουοσποιήφηκε, όµως, σ' 
αυτούς τον ξένον, και τους µιούσε σκουηουά· 
και τους είπε: Από πού έουχεστε; Κι εκείνοι 
είπαν: Από τη γη Χαναάν, για να 
αγοουάσουµε τουοφές. 

Και ο µεν Ιωσήφ γνώουισε τους αντεουφούς 
του· εκείνοι, όµως, ντεν τον γνώουισαν.  Και ο 
Ιωσήφ φυµήφηκε τα όνειουα, που 
ονειουεύτηκε γι' αυτούς· και τους είπε: Είστε 
κατάσκοποι· ήουφατε να παουατηουήσετε τα 
γυµνά τού τόπου. 
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Κι εκείνοι τού είπαν: Όχι, κύουιέ µου· αουά, 
οι ντούοι σου ήουφαµε για να αγοουάσουµε 
τουοφές·  εµείς όουοι είµαστε γιοι ενός 
ανφουώπου· καουοί άνφουωποι είµαστε· οι 
ντούοι σου ντεν είναι κατάσκοποι. 

Και είπε σ' αυτούς: Όχι, αουά ήουφατε για να 
παουατηουήσετε τα γυµνά τού τόπου. 

Κι εκείνοι είπαν: Οι ντούοι σου είµαστε 12 
αντεουφοί, γιοι ενός ανφουώπου στη γη 
Χαναάν· και ντες, ο νεότεουος βουίσκεται 
σήµεουα µαζί µε τον πατέουα µας, και ο 
άουος ντεν υπάουχει. 

Και ο Ιωσήφ τούς είπε: Αυτό είναι που σας 
είπα, ουέγοντας, είστε κατάσκοποι.  Με τούτο 
φα ντοκιµαστείτε· µα τη ζωή τού Φαουαώ, 
ντεν φα βγείτε από εντώ, αν ντεν έουφει εντώ ο 
αντεουφός σας ο νεότεουος·  στείουτε έναν 
από σας, και ας φέουει τον αντεουφό σας· 
εσείς, όµως, φα µένετε ντέσµιοι µέχουις ότου 
αποντειχφούν τα ουόγια σας, αν ουέτε την 
αουήφεια· ντιαφοουετικά, µα τη ζωή τού 
Φαουαώ, σίγουα είστε κατάσκοποι. 

Και τους έβαουε σε φύουαξη τουεις ηµέουες.  
Και την τουίτη ηµέουα ο Ιωσήφ τούς είπε: 
Αυτό φα κάνετε, και φα ζήσετε· επειντή, εγώ 
φοβάµαι τον Φεό:  Αν είστε καουοί, ένας από 
τους αντεουφούς σας ας µείνει ντέσµιος στη 
φυουακή, όπου είστε· εσείς πηγαίνετε, πάουτε 
σιτάουι για την πείνα των σπιτιών σας·  
φέουτε, όµως, σε µένα τον αντεουφό σας τον 
νεότεουο· έτσι φα επαουηφευφούν τα ουόγια 
σας, και ντεν φα πεφάνετε. Και έκαναν έτσι. 

Και ο ένας είπε στον άουον: Αουηφινά 
είµαστε ένοχοι για τον αντεουφό µας, επειντή 
είνταµε τη φουίψη τής ψυχής του, όταν µας 
παουακαούσε, και ντεν τον εισακούσαµε· γι' 
αυτό, ήουφε επάνω µας αυτή η φουίψη. 

Και ο Ουβήν αποκουίφηκε σ' αυτούς 
ουέγοντας: Ντεν σας είπα, ουέγοντας, µη 
αµαουτήσετε ενάντια στο παιντί; Και ντεν 
ακούσατε· γι' αυτό ντέστε, και το αίµα του 
εκζητείται.  Κι αυτοί ντεν ήξεουαν ότι ο 
Ιωσήφ καταουάβαινε· επειντή, συνοµιούσαν 
µέσω ντιεουµηνέα.  Και αφού αποσύουφηκε 
από κοντά τους έκουαψε· και επέστουεψε ξανά 

σ' αυτούς, και τους µιούσε· και πήουε απ' 
αυτούς τον Συµεών, και τον έντεσε µπουοστά 
τους. 

Τότε, ο Ιωσήφ πουόσταξε να γεµίσουν τα 
σκεύη τους µε σιτάουι, και επιστουέψουν το 
ασήµι του καφενός µέσα στο σακί του, και να 
τους ντώσουν ζωοτουοφία για τον ντουόµο· κι 
έγινε σ' αυτούς έτσι.  Και όταν φόουτωσαν το 
σιτάουι τους στα γαϊντούια τους, 
αναχώουησαν από εκεί. 

Και όταν ένας απ' αυτούς έουυσε το σακί του, 
για να ντώσει στο γαϊντούι του τουοφή στο 
κατάουυµα, είντε το ασήµι του, και να, ήταν 
στο στόµιο του σακιού του.  Και είπε στους 
αντεουφούς του: Το ασήµι µου µού ντόφηκε 
πίσω, και µάουιστα, να, είναι στο σακί µου· 
και εκπουάγηκε η καουντιά τους, και 
συνταουάχτηκαν, ουέγοντας µεταξύ τους: Τι 
είναι τούτο, που µας έκανε ο Φεός; 

ΚΑΙ ήουφαν στον Ιακώβ τον πατέουα τους 
στη γη Χαναάν, κι ανήγγειουαν σ' αυτόν όουα 
όσα συνέβησαν σ' αυτούς, ουέγοντας:  Ο 
άνφουωπος, ο κύουιος του τόπου, µας 
µίουησε σκουηουά, και µας πήουε σαν 
κατάσκοπους του τόπου.  Και του είπαµε: 
Είµαστε καουοί άνφουωποι· ντεν είµαστε 
κατάσκοποι·  είµαστε 12 αντεουφοί, γιοι τού 
πατέουα µας· ο ένας ντεν υπάουχει· και ο 
νεότεουος είναι σήµεουα µε τον πατέουα µας 
στη γη Χαναάν.  Και ο άνφουωπος, ο κύουιος 
του τόπου, µας είπε: Με τούτο φα γνωουίσω 
ότι είστε καουοί άνφουωποι· έναν από τους 
αντεουφούς σας αφήστε µαζί µου, και 
παίουνοντας σιτάουι για την πείνα των σπιτιών 
σας, φύγετε·  και φέουτε σε µένα τον αντεουφό 
σας τον νεότεουο· τότε, φα γνωουίσω ότι ντεν 
είστε κατάσκοποι, αουά είστε καουοί· και φα 
σας αποντώσω τον αντεουφό σας, και φα 
εµποουεύεστε στον τόπο. 

Και όταν άντειασαν τα σακιά τους, να, του 
καφενός το κοµπόντεµα µε το ασήµι ήταν 
µέσα στο σακί του· και όταν αυτοί και ο 
πατέουας τους είνταν τα κοµποντέµατα µε το 
ασήµι τους, φοβήφηκαν. 
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Και ο Ιακώβ, ο πατέουας τους, τους είπε: 
Εσείς µε ατεκνώσατε· ο Ιωσήφ ντεν υπάουχει, 
και ο Συµεών ντεν υπάουχει, και τον Βενιαµίν 
φα πάουετε· επάνω µου ήουφαν όουα αυτά. 

Και ο Ουβήν είπε στον πατέουα του, 
ουέγοντας: Φανάτωσε τους ντύο γιους µου, αν 
ντεν τον φέουω πίσω σε σένα· ντώσ' τον στο 
χέουι µου κι εγώ φα τον επαναφέουω σε σένα. 

Κι εκείνος είπε: Ντεν φα κατέβει ο γιος µου 
µαζί σας· επειντή, ο αντεουφός του πέφανε, 
και έµεινε αυτός µόνος. Και αν συµβεί σ' 
αυτόν συµφοουά στον ντουόµο όπου 
πηγαίνετε, τότε φα κατεβάσετε την ποουιά 
µου στον τάφο µε ουύπη. 

ΚΑΙ η πείνα βάουαινε στη γη.  Και αφού 
τέουειωσαν τουώγοντας το σιτάουι που είχαν 
φέουει από την Αίγυπτο, ο πατέουας τους είπε 
σ' αυτούς: Πηγαίνετε ξανά, αγοουάστε µας 
ουίγες τουοφές. 

Και ο Ιούντας τού είπε, ουέγοντας: Έντονα 
ντιαµαουτυουήφηκε σε µας ο άνφουωπος, 
ουέγοντας: Ντεν φα ντείτε το πουόσωπό µου, 
αν ντεν είναι µαζί σας ο αντεουφός σας.  Αν, 
ουοιπόν, αποστείουεις µαζί µας τον αντεουφό 
µας, φα κατέβουµε, και φα σου αγοουάσουµε 
τουοφές·  αουά, αν ντεν τον αποστείουεις, ντεν 
φα κατέβουµε, επειντή ο άνφουωπος µας είπε: 
Ντεν φα ντείτε το πουόσωπό µου, αν ο 
αντεουφός σας ντεν είναι µαζί σας. 

Και ο Ισουαήου είπε: Γιατί µε κακοποιήσατε, 
φανεουώνοντας στον άνφουωποότι έχετε και 
άουον αντεουφό;  Κι εκείνοι είπαν: Ο 
άνφουωπος µας ουώτησε ακουιβώς για µας, 
και για τη συγγένειά µας, ουέγοντας: Ο 
πατέουας σας ζει ακόµα; Έχετε άουον 
αντεουφό; Και του αποκουιφήκαµε σύµφωνα 
µε την εουώτηση αυτή· µποούσαµε να ξέουµε 
ότι φα µας έουεγε: Φέουτε τον αντεουφό σας; 

Και ο Ιούντας είπε στον Ισουαήου τον 
πατέουα του: Στείουε το παιντί µαζί µου, και 
αφού σηκωφούµε ας πάµε, για να ζήσουµε, 
και να µη πεφάνουµε, εµείς, εσύ, και οι 
οικογένειές µας·  εγώ εγγυώµαι γι' αυτόν· από 
το χέουι µου να τον ζητήσεις· αν ντεν τον 
φέουω σε σένα, και ντεν τον στήσω µπουοστά 

σου, τότε να είµαι παντοτινά υπεύφυνος σε 
σένα·  επειντή, αν ντεν χουονοτουιβούσαµε, 
σίγουα αυτή φα ήταν η ντεύτεουη φοουά 
µέχουι τώουα που φα επιστουέφαµε. 

Και ο Ισουαήου, ο πατέουας τους, είπε σ' 
αυτούς: Αν έτσι πουέπει να γίνει, κάντε το, 
ουοιπόν· πάουτε στα σκεύη σας από τους 
καουύτεους καουπούς τής γης, και φέουτε 
στον άνφουωπο ντώουα, ουίγο βάουσαµο, και 
ουίγο µέουι, αουώµατα, και µύουο, φυστίκια, 
και αµύγνταουα·  και πάουτε ντιπουάσιο 
ασήµι στα χέουια σας· και το ασήµι εκείνο 
που σας επιστουάφηκε στο στόµιο των σακιών 
σας, φέουτε το πάουι στα χέουια σας· ίσως, 
έγινε κατά ουάφος·  και πάουτε τον αντεουφό 
σας, και αφού σηκωφείτε, επιστουέψτε στον 
άνφουωπο·  και ο Φεός, ο Παντοντύναµος, να 
σας ντώσει χάουη µπουοστά στον άνφουωπο, 
για να αποστείουει µαζί σας τον άουο σας 
αντεουφό και τον Βενιαµίν· κι εγώ, αν είναι να 
ατεκνωφώ, ας ατεκνωφώ. 

ΚΑΙ οι άνφουωποι, παίουνοντας αυτά τα 
ντώουα, πήουαν και ντιπουάσιο ασήµι στα 
χέουια τους, και τον Βενιαµίν· και αφού 
σηκώφηκαν, κατέβηκαν στην Αίγυπτο, και 
παουαστάφηκαν µπουοστά στον Ιωσήφ.  Και 
όταν ο Ιωσήφ είντε τον Βενιαµίν µαζί τους, 
είπε στον επιστάτη τού σπιτιού: Φέουε τους 
ανφουώπους στο σπίτι, και σφάξε ένα σφαχτό, 
και ετοίµασε, επειντή µαζί µου φα φάνε οι 
άνφουωποι το µεσηµέουι.  Και ο άνφουωπος 
έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ· και ο 
άνφουωπος έφεουε τους ανφουώπους µέσα 
στο σπίτι τού Ιωσήφ. 

Και οι άνφουωποι φοβήφηκαν, επειντή 
φέουφηκαν µέσα στο σπίτι τού Ιωσήφ· και 
είπαν: Για το ασήµι, που επιστουάφηκε στα 
σακιά µας την πουώτη φοουά, µας φέουνουν 
µέσα, για να βουει αφοουµή εναντίον µας, και 
να ουιχτεί επάνω µας, και να πάουει εµάς για 
ντούς, και τα γαϊντούια µας.  Και αφού 
πουησίασαν τον άνφουωπο, τον επιστάτη τού 
σπιτιού τού Ιωσήφ, µίουησαν σ' αυτόν στην 
πύουη τού σπιτιού.  Και είπαν: Παουακαούµε, 
κύουιε· κατεβήκαµε την πουώτη φοουά για να 
αγοουάσουµε τουοφές·  και όταν ήουφαµε 
στο κατάουυµα, ανοίξαµε τα σακιά µας, και 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 53 από 1298 

να, του καφενός το ασήµι ήταν στο στόµιο 
του σακιού του, το ασήµι µας σωστό· γι' αυτό, 
το φέουαµε πίσω στα χέουια µας·  φέουαµε 
και άουο ασήµι στα χέουια µας, για να 
αγοουάσουµε τουοφές· ντεν ξέουµε ποιος 
έβαουε το ασήµι µας στα σακιά µας. 

Κι εκείνος είπε: Ειουήνη σε σας· µη φοβάστε· 
ο Φεός σας, και ο Φεός του πατέουα σας, σας 
έντωσε φησαυουό στα σακιά σας· το ασήµι 
σας ήουφε σε µένα. Και τους έντωσε τον 
Συµεών. 

Και ο άνφουωπος έφεουε τους ανφουώπους 
µέσα στο σπίτι τού Ιωσήφ, και τους έντωσε 
νεουό, και ένιψαν τα πόντια τους· και έντωσε 
τουοφή στα γαϊντούια τους.  Κι εκείνοι 
ετοίµασαν τα ντώουα, µέχουις ότου έουφει ο 
Ιωσήφ το µεσηµέουι· επειντή, άκουσαν ότι 
εκεί πουόκειται να φάνε ψωµί.  Και όταν ο 
Ιωσήφ ήουφε στο σπίτι, του πουόσφεουαν τα 
ντώουα, που είχαν στα χέουια τους, µέσα στο 
σπίτι· και τον πουοσκύνησαν µέχουις 
εντάφους. 

Και τους ουώτησε για την υγεία τους· και είπε: 
Υγιαίνει ο πατέουας σας, ο γέουοντας, για τον 
οποίο µου είπατε; Ζει ακόµα; 

Κι εκείνοι είπαν: Υγιαίνει ο ντούος σου ο 
πατέουας µας· ακόµα ζει. Και αφού έσκυψαν 
πουοσκύνησαν. 

Και σηκώνοντας τα µάτια του, είντε τον 
Βενιαµίν τον αντεουφό του, τον οµοµήτουιο, 
και είπε: Αυτός είναι ο αντεουφός σας ο 
νεότεουος, για τον οποίο µου είχατε πει; Και 
είπε: Ο Φεός να σε εουεήσει, παιντί µου. 

Και ο Ιωσήφ βιάστηκε να αποσυουφεί· 
επειντή, τον συντάουαξαν τα σπουάχνα του 
για τον αντεουφό του· και ζητούσε τόπο για 
να κουάψει· και µπαίνοντας στο ταµείο, 
έκουαψε εκεί. 

Έπειτα, αφού ένιψε το πουόσωπό του, βγήκε, 
και συγκουατώντας τον εαυτό του, είπε: 
Βάουτε ψωµί.  Και έβαουε χωουιστά γι' αυτόν 
και χωουιστά για εκείνους, και για τους 
Αιγυπτίους, που συνέτουωγαν µαζί του, 
χωουιστά· επειντή, οι Αιγύπτιοι ντεν 

µποούσαν να φάνε ψωµί µαζί µε τους 
Εβουαίους, επειντή, αυτό είναι βντέουυγµα 
στους Αιγυπτίους. 

Κάφησαν, ουοιπόν, µπουοστά του, ο 
πουωτότοκος σύµφωνα µε την πουωτοτοκία 
του, και ο νεότεουος σύµφωνα µε τη νεότητά 
του· και φαύµαζαν οι άνφουωποι µεταξύ τους.  
Και παίουνοντας από µπουοστά του µεουίντια 
έστειουε σ' αυτούς· το µεουίντιο, όµως, του 
Βενιαµίν ήταν πενταπουάσια µεγαουύτεουο 
από τον καφένα απ' αυτούς. Και ήπιαν και 
ευφουάνφηκαν µαζί του. 

ΚΑΙ πουόσταξε τον επιστάτη τού σπιτιού του, 
ουέγοντας: Γέµισε τα σακιά των ανφουώπων 
µε τουοφές, όσες µποούν να σηκώσουν, και 
βάουε το ασήµι τού καφενός στο στόµιο του 
σακιού του·  και βάουε το ποτήουι µου, το 
ποτήουι το ασηµένιο, στο στόµιο του σακιού 
τού νεότεου, και το ασήµι τού σιταουιού του. 
Και έκανε σύµφωνα µε τον ουόγο που είπε ο 
Ιωσήφ. 

Το πουωί, καφώς έφεξε, οι άνφουωποι 
στάουφηκαν, αυτοί και τα γαϊντούια τους.  
Και αφού βγήκαν από την πόουη, πουιν 
αποµακουυνφούν ποουύ, ο Ιωσήφ είπε στον 
επιστάτη τού σπιτιού του: Αφού σηκωφείς, 
τουέξε καταπίσω από τους ανφουώπους· και 
µόουις τους πουοφτάσεις, πες τους: Γιατί 
ανταποντώσατε κακό αντί καού;  Ντεν είναι 
αυτό το ποτήουι, στο οποίο ο κύουιός µου 
πίνει, και µέσω του οποίου αουηφινά µαντεύει; 
Πουάξατε άσχηµα κάνοντας αυτό. 

Και καφώς τους πουόφτασε, τους είπε τα 
ουόγια αυτά.  Κι εκείνοι τού είπαν: Γιατί ο 
κύουιός µας µιουάει µε τα ουόγια αυτά; Μη 
γένοιτο, οι ντούοι σου να πουάξουν ένα τέτοιο 
πουάγµα!  Ντες, το ασήµι, το οποίο 
βουήκαµε στο στόµιο των σακιών µας, σου το 
επιστουέψαµε από τη γη Χαναάν, και πώς φα 
κουέβαµε από το σπίτι τού κυουίου σου ασήµι 
ή χουυσάφι;  Σε όποιον από τους ντούς σου 
βουεφεί, ας πεφάνει, κι εµείς ακόµα φα 
γίνουµε ντούοι τού κυουίου µας. 
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Κι εκείνος είπε: Και τώουα ας γίνει όπως 
ουέτε· σε όποιον βουεφεί φα γίνει ντούος µου, 
κι εσείς φα είστε αφώοι. 

Και σπεύντοντας, κατέβασαν κάφε ένας το 
σακί του στη γη, και άνοιξε κάφε ένας το σακί 
του.  Και εουεύνησαν, αουχίζοντας από τον 
µεγαουύτεουο, και τεουειώνοντας στον 
νεότεουο· και βουέφηκε το ποτήουι στο σακί 
τού Βενιαµίν. 

Τότε, έσχισαν τα ενντύµατά τους, και 
φοουτώνοντας ο καφένας το γαϊντούι του, 
επέστουεψαν στην πόουη. 

ΚΑΙ µπήκε µέσα ο Ιούντας και οι αντεουφοί 
του στο σπίτι τού Ιωσήφ, ενώ αυτός ήταν 
ακόµα εκεί· και έπεσαν µπουοστά του στη γη. 

Και ο Ιωσήφ τούς είπε: Τι είναι αυτό το 
πουάγµα, που πουάξατε; Ντεν ξέουετε ότι 
ένας άνφουωπος όπως εγώ, µαντεύει 
αουηφινά; 

Και ο Ιούντας είπε: Τι να πούµε στον κύουιό 
µου; Τι να µιουήσουµε; Ή, πώς να 
ντικαιωφούµε; Ο Φεός βουήκε την αντικία 
των ντούων σου. Να, είµαστε ντούοι τού 
κυουίου µου, κι εµείς, κι εκείνος στον οποίο 
βουέφηκε το ποτήουι. 

Κι εκείνος είπε: Μη γένοιτο σε µένα να το 
πουάξω αυτό· ο άνφουωπος στον οποίο 
βουέφηκε το ποτήουι, αυτός φα είναι ντούος 
σε µένα· εσείς να ανεβείτε µε ειουήνη στον 
πατέουα σας. 

Και ο Ιούντας τον πουησίασε, και είπε: 
Παουακαουώ, κύουιέ µου· ας µιουήσει, 
παουακαουώ, ο ντούος σου έναν ουόγο στ' 
αυτιά τού κυουίου µου και ας µη εξαφφεί ο 
φυµός σου ενάντια στον ντούο σου· επειντή, 
εσύ είσαι όπως ο Φαουαώ.  Ο κύουιός µου 
ουώτησε τους ντούς του, ουέγοντας: Έχετε 
πατέουα ή αντεουφό;  Και είπαµε στον κύουιό 
µου: Έχουµε πατέουα γέουοντα, και παιντί 
των γηουατειών του, µικουό, και ο αντεουφός 
του πέφανε· κι αυτός έµεινε µόνος από τη 
µητέουα του, και ο πατέουας του τον αγαπάει.  
Και είπες στους ντούς σου: Φέουτε τον σε 
µένα να τον ντω µε τα ίντια µου τα µάτια.  

Και είπαµε στον κύουιό µου: Το παιντί ντεν 
µποουεί να αφήσει τον πατέουα του· επειντή, 
αν αφήσει τον πατέουα του, αυτός φα πεφάνει.  
Κι εσύ είπες στους ντούς σου: Αν ντεν κατέβει 
ο αντεουφός σας ο νεότεουος µαζί σας, ντεν 
φα ντείτε πουέον το πουόσωπό µου·  Και 
όταν ανεβήκαµε στον ντούο σου τον πατέουα 
µου, του αναγγείουαµε τα ουόγια τού κυουίου 
µου.  Και ο πατέουας µας είπε: Πηγαίνετε 
πάουι, αγοουάστε σε µας ουίγες τουοφές.  Και 
είπαµε: Ντεν µποούµε να κατέβουµε· αν ο 
αντεουφός µας ο νεότεουος είναι µαζί µας, 
τότε φα κατέβουµε· επειντή, ντεν µποούµε να 
ντούµε το πουόσωπο του ανφουώπου, αν ο 
νεότεουος αντεουφός µας ντεν είναι µαζί µας.  
Και ο ντούος σου ο πατέουας µου είπε σε 
µας: Εσείς ξέουετε ότι ντύο γιους γέννησε σε 
µένα η γυναίκα µου·  και ο ένας βγήκε από 
κοντά µου, και είπα: Σίγουα 
κατασπαουάχφηκε από φηουίο· και ντεν τον 
είντα µέχουι τώουα·  και αν πάουετε και 
τούτον από µπουοστά µου και συµβεί σ' 
αυτόν συµφοουά, φα κατεβάσετε την ποουιά 
µου στον τάφο µε ουύπη.  Τώουα, ουοιπόν, 
όταν πάω στον ντούο σου τον πατέουα µου, 
και το παιντί ντεν είναι µαζί µας, (επειντή, η 
ψυχή του κουέµεται από την ψυχή εκείνου),  
καφώς φα ντει ότι το παιντί ντεν είναι, φα 
πεφάνει· και οι ντούοι σου φα κατεβάσουν την 
ποουιά τού ντού σου του πατέουα µας στον 
τάφο µε ουύπη.  Επειντή, ο ντούος σου 
εγγυήφηκε στον πατέουα µου για το παιντί, 
ουέγοντας: Αν ντεν τον φέουω σε σένα, τότε 
φα είµαι υπεύφυνος στον πατέουα µου 
παντοτινά. 

Τώουα, ουοιπόν, σε παουακαουώ, ας µείνει ο 
ντούος σου αντί του παιντιού ντούος στον 
κύουιό µου, και το παιντί ας ανέβει µαζί µε 
τους αντεουφούς του·  επειντή, πώς να ανέβω 
στον πατέουα µου, αν το παιντί ντεν είναι µαζί 
µου; Όχι, για να µη ντω το κακό, που φα 
βουει τον πατέουα µου. 

ΤΟΤΕ, ο Ιωσήφ ντεν µπόουεσε να κουατήσει 
τον εαυτό του µπουοστά σε όους τους 
παουιστάµενους, που ήσαν µπουοστά του· και 
φώναξε: Βγάουτε τους έξω όους από κοντά 
µου· και ντεν έµεινε κανένας µαζί του, καφώς 
ο Ιωσήφ αναγνωουιζόταν στους αντεουφούς 
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του·  και άφησε µια φωνή µε κουαυφµό· και 
άκουσαν οι Αιγύπτιοι· και άκουσε και το 
παουάτι του Φαουαώ.  Και ο Ιωσήφ είπε 
στους αντεουφούς του: Εγώ είµαι ο Ιωσήφ· ζει 
ακόµα ο πατέουας µου; 

Και ντεν µποούσαν οι αντεουφοί του να του 
αποκουιφούν, επειντή ταουάχφηκαν από την 
παουσία του. 

Και ο Ιωσήφ είπε στους αντεουφούς του: 
Πουησιάστε σε µένα, παουακαουώ. Και 
πουησίασαν. Και είπε: Εγώ είµαι ο Ιωσήφ ο 
αντεουφός σας, τον οποίο πουήσατε στην 
Αίγυπτο.  Τώουα, ουοιπόν, µη ουυπάστε· ούτε 
να σας φανεί σκουηουό, ότι µε πουήσατε 
εντώ· επειντή, για ντιατήουηση της ζωής µε 
απέστειουε ο Φεός µπουοστά σας.  
Ντεντοµένου ότι, αυτός είναι ο ντεύτεουος 
χουόνος της πείνας στη γη· και µένουν ακόµα 
πέντε χουόνια, στα οποία ντεν φα υπάουχει 
ούτε αουοτουίαση ούτε φεουισµός. 

Και ο Φεός µε απέστειουε µπουοστά σας για 
να ντιατηουήσω σε σας ντιαντοχή στη γη, και 
να ντιαφυουάξω τη ζωή σας µε µεγάουη 
ουύτουωση.  Τώουα, ουοιπόν, ντεν µε 
αποστείουατε εσείς εντώ, αου' ο Φεός· και µε 
έκανε πατέουα στον Φαουαώ, και κύουιο 
οουόκουηου του παουατιού του, και 
άουχοντα οουόκουηουης της γης τής 
Αιγύπτου.  Σπεύντοντας, ανεβείτε στον 
πατέουα µου, και πείτε του: Έτσι ουέει ο γιος 
σου ο Ιωσήφ· ο Φεός µε έκανε κύουιον 
οουόκουηουης της Αιγύπτου· κατέβα σε µένα, 
µη σταφείς·  και φα κατοικήσεις στη γη Γεσέν 
και φα είσαι κοντά µου, εσύ και οι γιοι σου, 
και οι γιοι των γιων σου, και τα κοπάντια σου, 
και οι αγέουες σου, και όουα όσα έχεις·  και 
φα σε τουέφω εκεί (επειντή, µένουν ακόµα 
πέντε χουόνια πείνας), για να µη έουφεις σε 
στέουηση, εσύ και η οικογένειά σου, και όουα 
όσα έχεις.  Και πουοσέξτε, τα µάτια σας 
βουέπουν και τα µάτια τού αντεουφού µου 
Βενιαµίν, ότι το στόµα µου µιουάει σε σας·  
αναγγείουτε, ουοιπόν, στον πατέουα µου 
οουόκουηουη τη ντόξα µου στην Αίγυπτο, και 
όουα όσα είντατε, και σπεύντοντας κατεβάστε 
τον πατέουα µου εντώ. 

Και πέφτοντας στον τουάχηουο του Βενιαµίν 
τού αντεουφού του, έκουαψε· και ο Βενιαµίν 
έκουαψε στον τουάχηουο εκείνου.  Και αφού 
τους καταφίουησε όους τους αντεουφούς του, 
έκουαψε επάνω τους· και ύστεουα οι 
αντεουφοί του µίουησαν µαζί του. 

Και ακούστηκε στο παουάτι τού Φαουαώ η 
φήµη, που έουεγε: Ήουφαν οι αντεουφοί τού 
Ιωσήφ· και ο Φαουαώ χάουηκε, και οι ντούοι 
του.  Και ο Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ: Πες 
στους αντεουφούς σου, τούτο να κάνετε· 
φοουτώστε τα ζώα σας, και πηγαίνετε, 
ανεβείτε στη Χαναάν·  και παίουνοντας τον 
πατέουα σας, και τις οικογένειές σας, εουάτε 
σε µένα· και φα σας ντώσω τα αγαφά τής γης 
τής Αιγύπτου, και φα φάτε το πάχος τής γης.  
Κι εσύ πουόσταξε: Αυτό να κάνετε, πάουτε 
για τον εαυτό σας άµαξες από τη γη τής 
Αιγύπτου, για τα παιντιά σας, και για τις 
γυναίκες σας· και αφού σηκώσετε τον πατέουα 
σας, εουάτε·  και µη ουυπηφείτε την αποσκευή 
σας· επειντή, τα αγαφά οουόκουηουης της γης 
τής Αιγύπτου φα είναι ντικά σας. 

Και οι γιοι τού Ισουαήου έκαναν έτσι· και ο 
Ιωσήφ τούς έντωσε άµαξες σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Φαουαώ· τους έντωσε και 
ζωοτουοφή για τον ντουόµο.  Σε όους αυτούς 
έντωσε σε κάφε έναν αουαγές ενντυµάτων· 
στον Βενιαµίν, όµως, έντωσε 300 αουγύουια, 
και πέντε αουαγές ενντυµάτων.  Και στον 
πατέουα του έστειουε τα εξής: Ντέκα 
γαϊντούια φοουτωµένα από τα αγαφά τής 
Αιγύπτου, και ντέκα φηουυκά γαϊντούια 
φοουτωµένα σιτάουι και ψωµιά, και 
ζωοτουοφές στον πατέουα του για τον 
ντουόµο.  Και εξαπέστειουε τους αντεουφούς 
του, και αναχώουησαν· και τους είπε: Μη 
συγχύζεστε στον ντουόµο. 

Κι ανέβηκαν από την Αίγυπτο, και ήουφαν 
στη γη Χαναάν πουος τον Ιακώβ, τον 
πατέουα τους,  και του ανήγγειουαν, 
ουέγοντας: Ο Ιωσήφ βουίσκεται ακόµα στη 
ζωή, και είναι άουχοντας σε οουόκουηουη τη 
γη τής Αιγύπτου· και η καουντιά του 
ουιποφύµησε· επειντή, ντεν τους πίστευε.  Και 
του είπαν όουα τα ουόγια τού Ιωσήφ, που 
τους είχε πει· και αφού είντε τις άµαξες που 
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έστειουε ο Ιωσήφ για να τον σηκώσουν, 
αναζωπυουώφηκε το πνεύµα τού Ιακώβ, του 
πατέουα τους.  Και ο Ισουαήου είπε: Αουκεί· 
ο Ιωσήφ ο γιος µου ζει ακόµα· φα πάω, και 
φα τον ντω, πουιν πεφάνω. 

ΚΑΙ όταν ο Ισουαήου µε όουα τα 
υπάουχοντά του αναχώουησε, ήουφε στη 
Βηου-σαβεέ, και πουόσφεουε φυσίες στον 
Φεό τού πατέουα του, του Ισαάκ. 

Και ο Φεός είπε στον Ισουαήου, ντιαµέσου 
οουάµατος της νύχτας, ουέγοντας: Ιακώβ, 
Ιακώβ. Κι εκείνος είπε: Εντώ είµαι.  Και είπε: 
Εγώ είµαι ο Φεός, ο Φεός τού πατέουα σου· 
µη φοβηφείς να κατέβεις στην Αίγυπτο· 
επειντή, φα σε κάνω εκεί ένα µεγάουο έφνος·  
εγώ φα κατέβω µαζί σου στην Αίγυπτο, κι 
εγώ, βέβαια, φα σε ανεβάσω ξανά· και ο 
Ιωσήφ φα βάουει τα χέουια του στα µάτια 
σου. 

Και ο Ιακώβ σηκώφηκε από τη Βηου-σαβεέ, 
και οι γιοι τού Ισουαήου έβαουαν τον Ιακώβ, 
τον πατέουα τους, και τα παιντιά τους, και τις 
γυναίκες τους, επάνω στις άµαξες, που ο 
Φαουαώ έστειουε για να τον σηκώσουν.  Και 
παίουνοντας τα κτήνη τους, και τα 
υπάουχοντά τους, που απέκτησαν στη γη 
Χαναάν, ήουφαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και 
οουόκουηουο το σπέουµα του µαζί του·  τους 
γιους του, και τους γιους των γιων του µαζί 
του, τις φυγατέουες του, και τις φυγατέουες 
των γιων του, και οουόκουηουο το σπέουµα 
του το έφεουε µαζί του στην Αίγυπτο. 

ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόµατα των γιων 
Ισουαήου, εκείνων που µπήκαν στην Αίγυπτο: 
Ο Ιακώβ και οι γιοι του· ο Ουβήν, ο 
πουωτότοκος του Ιακώβ·  και οι γιοι τού 
Ουβήν: Ο Ανώχ, και ο Φαού, και ο Εσουών, 
και ο Χαουµί.  Και οι γιοι τού Συµεών: Ο 
Ιεµουήου, και ο Ιαµείν, και ο Αώντ, και ο 
Ιαχείν, και ο Σωάου, και ο Σαού, ο γιος τής 
Χανανίτιντας.  Και οι γιοι τού Ουευί: Ο 
Γηουσών, ο Καάφ, και ο Μεουαουί.  Και οι 
γιοι τού Ιούντα: Ο Ηου, και ο Αυνάν, και ο 
Σηουά, και ο Φαουές, και ο Ζαουά· ο Ηου, 
όµως, και ο Αυνάν πέφαναν στη γη Χαναάν. 
Και οι γιοι τού Φαουές ήσαν: Ο Εσουών, και 

ο Αµού.  Και οι γιοι τού Ισσάχαου: Ο 
Φωουά, και ο Φουά, και ο Ιώβ, και ο 
Σιµβουών.  Και οι γιοι τού Ζαβουών: Ο 
Σεουέντ, και ο Αιουών, και ο Ιαουεήου.  
Αυτοί είναι οι γιοι τής Ουείας, που γέννησε 
στον Ιακώβ στην Παντάν-αουάµ, και τη 
Ντείνα τη φυγατέουα του· όουες οι ψυχές, οι 
γιοι του, και οι φυγατέουες του, ήσαν 33. 

Και οι γιοι τού Γαντ: Ο Σιφών και ο Αγγί, ο 
Σουνί και ο Εσβών, ο Ηουί και ο Αουοντί, 
και ο Αουιηουί.  Και οι γιοι τού Ασήου: Ο 
Ιεµνά, και ο Ιεσσουά, και ο Ιεσουεί, και ο 
Βεουιά, και η Σεουά η αντεουφή τους. Και οι 
γιοι τού Βεουιά: Ο Έβεου και ο Μαουχιήου.  
Αυτοί είναι οι γιοι τής Ζεουφάς, που ο 
Ουάβαν έντωσε στη φυγατέουα του, τη Ουεία· 
κι αυτούς τους γέννησε στον Ιακώβ, 16 ψυχές. 

Και οι γιοι τής Ουαχήου, της γυναίκας τού 
Ιακώβ: Ο Ιωσήφ, και ο Βενιαµίν.  Και στον 
Ιωσήφ, στη γη τής Αιγύπτου, γεννήφηκαν: Ο 
Μανασσής και ο Εφουαϊµ· που του γέννησε η 
Ασενέφ, η φυγατέουα τού Ποτιφεουά, του 
ιεουέα τής Ων. 

Και οι γιοι τού Βενιαµίν ήσαν: Ο Βεουά, και 
ο Βεχέου, και ο Ασβήου, Γηουά και ο 
Νααµάν, ο Ηχί και ο Ουως, ο Μουπίµ, και ο 
Ουπίµ, και ο Αουέντ.  Αυτοί είναι οι γιοι τής 
Ουαχήου, που γεννήφηκαν στον Ιακώβ· όουες 
οι ψυχές ήσαν 14. 

Και οι γιοι τού Νταν: Ο Ουσίµ.  Και οι γιοι 
τού Νεφφαουί: Ο Ιασιήου, και ο Γουνί, και ο 
Ιεσέου, και ο Σιουήµ.  Αυτοί είναι οι γιοι τής 
Βαουάς, που ο Ουάβαν έντωσε στη 
φυγατέουα του, τη Ουαχήου· κι αυτούς τους 
γέννησε στον Ιακώβ· όουες οι ψυχές, ήσαν 
επτά. 

 

Όουες οι ψυχές, που µπήκαν µέσα στην 
Αίγυπτο, µαζί µε τον Ιακώβ, που βγήκαν από 
τον µηουό του, χωουίς τις γυναίκες των γιων 
τού Ιακώβ, όουες οι ψυχές, ήσαν 66. 

Και οι γιοι τού Ιωσήφ, που γεννήφηκαν σ' 
αυτόν στην Αίγυπτο, ήσαν ντύο ψυχές· όουες 
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οι ψυχές της οικογένειας του Ιακώβ, που 
µπήκαν µέσα στην Αίγυπτο, ήσαν 70. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ έστειουε τον Ιούντα µπουοστά 
του στον Ιωσήφ, για να κατέβει πουιν απ' 
αυτόν στη Γεσέν· και ήουφαν στη γη Γεσέν.  
Και αφού ο Ιωσήφ έζεψε την άµαξά του, 
ανέβηκε σε συνάντηση του Ισουαήου, του 
πατέουα του, στη Γεσέν· και βουέποντάς τον, 
έπεσε επάνω στον τουάχηουό του και έκουαψε 
ποουή ώουα επάνω στον τουάχηουό του.  Και 
ο Ισουαήου είπε στον Ιωσήφ: Τώουα, ας 
πεφάνω, αφού είντα το πουόσωπό σου, επειντή 
εσύ ζεις ακόµα. 

Και ο Ιωσήφ είπε στους αντεουφούς του, και 
στην οικογένεια του πατέουα του: Εγώ φα 
ανέβω, και φα αναγγείουω στον Φαουαώ, και 
φα του πω: Οι αντεουφοί µου, και η 
οικογένεια του πατέουα µου, που ήσαν στη γη 
Χαναάν, ήουφαν σε µένα·  και οι άνφουωποι 
είναι ποιµένες, επειντή είναι άνντουες 
κτηνοτουόφοι· και έφεουαν τα ποίµνιά τους, 
και τις αγέουες τους, και όουα όσα έχουν.  Αν, 
ουοιπόν, σας καουέσει ο Φαουαώ, και πει: 
Ποιο είναι το επιτήντευµά σας;  Φα πείτε: Οι 
ντούοι σου είµαστε άνντουες κτηνοτουόφοι 
από τα νεανικά µας χουόνια µέχουι τώουα, κι 
εµείς και οι πατέουες µας· για να κατοικήσετε 
στη γη Γεσέν· επειντή, κάφε ποιµένας 
πουοβάτων είναι βντέουυγµα στους 
Αιγυπτίους. 

ΚΑΙ όταν ο Ιωσήφ ήουφε, ανήγγειουε στον 
Φαουαώ, ουέγοντας: Ο πατέουας µου και οι 
αντεουφοί µου, και τα ποίµνιά τους, και οι 
αγέουες τους, και όουα όσα έχουν, ήουφαν 
από τη γη Χαναάν· και ντες, είναι στη γη 
Γεσέν.  Και παίουνοντας από τους αντεουφούς 
του πέντε άνντουες, τους παουέστησε 
µπουοστά στον Φαουαώ.  Και ο Φαουαώ 
είπε στους αντεουφούς του: Ποιο είναι το 
επιτήντευµά σας; 

Κι εκείνοι είπαν στον Φαουαώ: Οι ντούοι σου 
είναι ποιµένες πουοβάτων, κι εµείς και οι 
πατέουες µας.  Είπαν ακόµα στον Φαουαώ: 
Ήουφαµε για να παουοικήσουµε στη γη· για 
τον ουόγο ότι, ντεν υπάουχει βοσκή για τα 
ποίµνια των ντούων σου, επειντή βάουυνε η 

πείνα στη γη Χαναάν· τώουα, ουοιπόν, ας 
κατοικήσουν, παουακαούµε, οι ντούοι σου 
στη γη Γεσέν. 

Και ο Φαουαώ είπε στον Ιωσήφ, ουέγοντας: 
Ο πατέουας σου και οι αντεουφοί σου ήουφαν 
σε σένα·  η γη τής Αιγύπτου είναι µπουοστά 
σου· στο καουύτεουο µέουος τής γης να 
κατοικίσεις τον πατέουα σου και τους 
αντεουφούς σου· ας κατοικήσουν στη γη 
Γεσέν· και αν γνωουίζεις ότι βουίσκονται 
µεταξύ τους άνντουες άξιοι, να τους 
καταστήσεις επιστάτες στα κοπάντια µου. 

Και ο Ιωσήφ έφεουε µέσα τον Ιακώβ, τον 
πατέουα του, και τον παουέστησε µπουοστά 
στον Φαουαώ· και ο Ιακώβ ευουόγησε τον 
Φαουαώ.  Και ο Φαουαώ είπε στον Ιακώβ: 
Μέχουι πόσες είναι οι ηµέουες των χουόνων 
τής ζωής σου; 

Και ο Ιακώβ είπε στον Φαουαώ: Οι ηµέουες 
των χουόνων τής παουοικίας µου είναι 130 
χουόνια· ουίγες και κακές υπήουξαν οι 
ηµέουες των χουόνων τής ζωής µου, και ντεν 
έφτασαν στις ηµέουες των χουόνων της ζωής 
των πατέουων µου, στις ηµέουες τής 
παουοικίας τους.  Και ο Ιακώβ ευουόγησε τον 
Φαουαώ, και βγήκε µπουοστά από τον 
Φαουαώ. 

ΚΑΙ ο Ιωσήφ κατοίκισε τον πατέουα του και 
τους αντεουφούς του, και τους έντωσε 
ιντιοκτησία στη γη τής Αιγύπτου, στο 
καουύτεουο µέουος τής γης, στη γη 
Ουαµεσσή, καφώς ο Φαουαώ είχε 
πουοστάξει.  Και ο Ιωσήφ έτουεφε τον 
πατέουα του, και τους αντεουφούς του, και 
οουόκουηουη την οικογένεια του πατέουα 
του, µε ψωµί,σύµφωνα µε τις οικογένειές τους. 

ΚΑΙ ντεν υπήουχε ψωµί σε οουόκουηουη τη 
γη· επειντή, η πείνα ήταν βαουιά σε 
υπεουβοουικό βαφµό, ώστε η γη τής 
Αιγύπτου και η γη τής Χαναάν απέκαναν από 
την πείνα.  Και ο Ιωσήφ συγκέντουωσε όουο 
το ασήµι, που βουισκόταν στη γη τής 
Αιγύπτου, και στη γη Χαναάν, για το σιτάουι 
που αγόουαζαν· και ο Ιωσήφ έφεουε το ασήµι 
στο παουάτι τού Φαουαώ. 
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Και αφού τέουειωσε το ασήµι από τη γη τής 
Αιγύπτου, και από τη γη Χαναάν, ήουφαν 
όουοι οι Αιγύπτιοι στον Ιωσήφ, ουέγοντας: 
Ντώσε µας ψωµί· και γιατί να πεφάνουµε 
µπουοστά σου; Επειντή, τέουειωσε το ασήµι.  
Και ο Ιωσήφ είπε: Φέουτε τα κτήνη σας, και 
φα σας ντώσω ψωµί αντί για τα κτήνη σας, αν 
το ασήµι τέουειωσε.  Και έφεουαν τα κτήνη 
τους στον Ιωσήφ, και ο Ιωσήφ τούς έντωσε 
ψωµί αντί για τα άουογα, κι αντί για τα 
πουόβατα, κι αντί για τα βόντια, κι αντί για τα 
γαϊντούια· και τους έφουεψε µε ψωµί κατά τη 
χουονιά εκείνη, αντί για όουα τα κτήνη τους. 

Και αφού τέουειωσε η χουονιά εκείνη, ήουφαν 
σ' αυτόν τον ντεύτεουο χουόνο, και του είπαν: 
Ντεν φα κουύψουµε από τον κύουιό µας ότι 
τέουειωσε το ασήµι· και τα κτήνη έγιναν του 
κυουίου µας· ντεν έµεινε άουο µπουοστά στον 
κύουιό µας, παουά τα σώµατά µας και η γη 
µας·  γιατί να χαφούµε µπουοστά σου, κι 
εµείς και η γη µας; Αγόουασε εµάς και τη γη 
µας για ψωµί· και φα είµαστε, εµείς και η γη 
µας, ντούοι στον Φαουαώ· και ντώσε µας 
σπόουο, για να ζήσουµε, και να µη 
πεφάνουµε, και εουηµωφεί η γη. 

Και ο Ιωσήφ αγόουασε οουόκουηουη τη γη 
τής Αιγύπτου για τον Φαουαώ· επειντή, οι 
Αιγύπτιοι πούησαν ο καφένας το χωουάφι 
του, για τον ουόγο ότι η πείνα βάουυνε επάνω 
τους· έτσι, η γη έγινε του Φαουαώ·  και τον 
ουαό, τον µετατόπισε σε πόουεις, από το ένα 
άκουο των οουίων τής Αιγύπτου µέχουι το 
άουο άκουο της·  µόνον τη γη των ιεουέων 
ντεν αγόουασε· επειντή, οι ιεουείς είχαν 
µεουίντα πουοσντιοουισµένη από τον 
Φαουαώ· και έτουωγαν τη µεουίντα τους, που 
ο Φαουαώ έντωσε σ' αυτούς· γι' αυτό, ντεν 
πούησαν τη γη τους. 

Τότε, ο Ιωσήφ είπε στον ουαό: Ντέστε, 
αγόουασα εσάς και τη γη σας σήµεουα στον 
Φαουαώ· να, πάουτε σπόουο, και σπείουετε 
τη γη·  και στον καιουό των καουπών, φα 
ντώσετε το ένα πέµπτο στον Φαουαώ· και τα 
τέσσεουα µέουη φα είναι για σας, για σπόουο 
των χωουαφιών, και για τουοφή ντική σας, και 
για όους όσους βουίσκονται στα σπίτια σας, 
και για τουοφή των παιντιών σας. 

Κι εκείνοι είπαν: Εσύ έσωσες τη ζωή µας· ας 
βούµε χάουη µπουοστά στον κύουιό µας, και 
φα είµαστε ντούοι τού Φαουαώ. 

Κι αυτό το έφεσε ο Ιωσήφ ως νόµο στη γη 
τής Αιγύπτου, µέχουι σήµεουα, να ντίνεται το 
ένα πέµπτο στον Φαουαώ· εκτός της γης των 
ιεουέων µόνον, που ντεν έγινε του Φαουαώ. 

Και ο Ισουαήου κατοίκησε στη γη της 
Αιγύπτου, στη γη Γεσέν· και απέκτησαν σ' 
αυτή κτήµατα, και αυξήφηκαν, και 
πουηφύνφηκαν υπεουβοουικά. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ έζησε στη γη τής Αιγύπτου 17 
χουόνια· και οι ηµέουες των χουόνων τής 
ζωής τού Ιακώβ έγιναν 147 χουόνια. 

Και οι ηµέουες τού Ισουαήου για να πεφάνει 
πουησίασαν· και αφού κάουεσε τον γιο του 
τον Ιωσήφ, του είπε: Αν, τώουα, βουήκα 
χάουη µπουοστά σου, βάουε, παουακαουώ, 
το χέουι σου κάτω από τον µηουό µου, και 
κάνε σε µένα έουεος και αουήφεια· 
παουακαουώ, µη µε φάψεις στην Αίγυπτο.  
Αουά, φα κοιµηφώ µαζί µε τους πατέουες 
µου, και φα µε µετακοµίσεις από την 
Αίγυπτο, και φα µε φάψεις στον τάφο τους. Κι 
εκείνος είπε: Εγώ φα κάνω σύµφωνα µε τον 
ουόγο σου.  Κι εκείνος είπε: Οουκίσου σε 
µένα· και του οουκίστηκε. Και ο Ισουαήου 
πουοσκύνησε επάνω στην άκουη τής 
ουάβντου του. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά είπαν 
στον Ιωσήφ: Ντες, ο πατέουας σου ασφενεί. 
Και πήουε µαζί του τους ντύο γιους του, τον 
Μανασσή και τον Εφουαϊµ.  Και ανήγγειουαν 
στον Ιακώβ, ουέγοντας: Ντες, ο γιος σου ο 
Ιωσήφ έουχεται σε σένα· και παίουνοντας 
ντύναµη, ο Ισουαήου κάφησε στο κουεβάτι. 

Και ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ: Ο Φεός, ο 
Παντοντύναµος, φάνηκε σε µένα στη Ουζ, 
στη γη Χαναάν, και µε ευουόγησε·  και µου 
είπε: Ντες, εγώ φα σε αυξήσω, και φα σε 
πουηφύνω, και φα σε καταστήσω σε πουήφος 
ουαών· κι αυτή τη γη φα τη ντώσω στο 
σπέουµα σου, µετά από σένα, παντοτινή 
ιντιοκτησία.  Τώουα, ουοιπόν, οι ντύο γιοι 
σου, που γεννήφηκαν σε σένα στην Αίγυπτο, 
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πουιν εγώ έουφω σε σένα στην Αίγυπτο, είναι 
ντικοί µου· ο Εφουαϊµ και ο Μανασσής φα 
είναι σε µένα, όπως ο Ουβήν και ο Συµεών·  
και τα παιντιά σου, όσα γεννήσεις ύστεουα 
από αυτούς, φα είναι ντικά σου· σύµφωνα µε 
το όνοµα των αντεουφών τους, φα 
ονοµαστούν στην κουηουονοµιά τους.  Και 
όταν εγώ εουχόµουν από την Παντάν, µου 
πέφανε η Ουαχήου στον ντουόµο στη γη 
Χαναάν, ενώ ντεν έουειπε παουά ουίγο 
ντιάστηµα για να φτάσουµε στην Εφουαφά· 
και την έφαψα εκεί, στον ντουόµο τής 
Εφουαφά· αυτή είναι η Βηφουεέµ. 

Και βουέποντας ο Ισουαήου τους γιους τού 
Ιωσήφ, είπε: Ποιοι είναι αυτοί;  Και ο Ιωσήφ 
είπε στον πατέουα του: Αυτοί είναι οι γιοι 
µου, που µου έντωσε ο Φεός εντώ. Κι εκείνος 
είπε: Φέου' τους, παουακαουώ, σε µένα, για 
να τους ευουογήσω.  Και τα µάτια του 
Ισουαήου ήσαν βαουιά από τα γηουατειά, 
ντεν µποούσε να βουέπει. Και τους έφεουε 
κοντά σ' αυτόν· και τους φίουησε, και τους 
αγκάουιασε.  Και ο Ισουαήου είπε στον 
Ιωσήφ: Ντεν έουπιζα να ντω το πουόσωπό 
σου· και να, ο Φεός µού έντειξε και το 
σπέουµα σου. 

Και τους έβγαουε ο Ιωσήφ από το µέσον των 
γονάτων του. Και πουοσκύνησε µε το 
πουόσωπο µέχουι το ένταφος.  Και 
παίουνοντάς τους και τους ντύο, τον Εφουαϊµ 
στα ντεξιά του, πουος τα αουιστεουά του 
Ισουαήου, και τον Μανασσή στα αουιστεουά 
του, πουος τα ντεξιά του Ισουαήου, 
πουησίασε σ' αυτόν.  Και ο Ισουαήου 
σηκώνοντας το ντεξί του χέουι το έβαουε στο 
κεφάουι τού Εφουαϊµ, που ήταν ο νεότεουος, 
και το αουιστεουό του χέουι επάνω στο 
κεφάουι τού Μανασσή, κάνοντας εναουαγή 
στα χέουια του· επειντή, ο Μανασσής ήταν ο 
πουωτότοκος. 

Και ευουόγησε τον Ιωσήφ, και είπε: Ο Φεός, 
µπουοστά στον οποίο πεουπάτησαν οι 
πατέουες µου, ο Αβουαάµ και ο Ισαάκ, ο 
Φεός που µε ποίµανε από τη γέννησή µου 
µέχουι τούτη την ηµέουα,  ο άγγεουος που µε 
ουύτουωσε από όουα τα κακά, να ευουογήσει 
αυτά τα παιντιά· και να ονοµαστεί επάνω σ' 

αυτά το όνοµά µου και το όνοµα των 
πατέουων µου, του Αβουαάµ και του Ισαάκ, 
και να πουηφυνφούν σε µεγάουο πουήφος 
επάνω στη γη! 

Και ο Ιωσήφ, βουέποντας ότι ο πατέουας του 
επέφεσε το ντεξί του χέουι επάνω στο κεφάουι 
τού Εφουαϊµ, ντυσαουεστήφηκε· και έπιασε το 
χέουι του πατέουα του, για να το µεταφέσει 
από το κεφάουι τού Εφουαϊµ επάνω στο 
κεφάουι τού Μανασσή.  Και ο Ιωσήφ είπε 
στον πατέουα του: Όχι έτσι, πατέουα µου, 
επειντή αυτός είναι ο πουωτότοκος· βάουε το 
ντεξί σου χέουι επάνω στο κεφάουι του.  Αου' 
ο πατέουας του ντεν φέουησε· και είπε: 
Ξέουω, παιντί µου, ξέουω· κι αυτός φα γίνει 
ουαός, κι αυτός ακόµα φα γίνει µεγάουος· 
αου' όµως, ο αντεουφός του ο νεότεουος φα 
είναι µεγαουύτεουός του, και το σπέουµα του 
φα γίνει πουήφος εφνών. 

Και τους ευουόγησε εκείνη την ηµέουα, 
ουέγοντας: Όταν ο Ισουαήου αναφέουεται σε 
σένα, φα ευουογεί ουέγοντας: Ο Φεός να σε 
κάνει όπως τον Εφουαϊµ, και όπως τον 
Μανασσή! Και έστησε τον Εφουαϊµ 
µπουοστά από τον Μανασσή. 

Και ο Ισουαήου είπε στον Ιωσήφ: Ντες, εγώ 
πεφαίνω· και ο Φεός φα είναι µαζί σας, και φα 
σας επαναφέουει στη γη των πατέουων σας.  
Κι εγώ σου ντίνω ένα µεουίντιο παουαπάνω 
από τους αντεουφούς σου, που πήουα από το 
χέουι των Αµοουαίων µε το µαχαίουι µου και 
µε το τόξο µου. 

ΚΑΙ ο Ιακώβ κάουεσε τους γιους του, και 
είπε: Συγκεντουωφείτε για να σας αναγγείουω 
τι πουόκειται να συµβεί σε σας, στις έσχατες 
ηµέουες: 

Συγκεντουωφείτε κι ακούστε, γιοι τού Ιακώβ, 
κι ακουοαστείτε τον Ισουαήου, τον πατέουα 
σας. 

Ουβήν, πουωτότοκέ µου, εσύ είσαι η ισχύς 
µου, και η αουχή των ντυνάµεών µου, έξοχος 
στην αξία, και έξοχος στη ντύναµη· 

Έβουασες σαν νεουό· ντεν φα έχεις την 
υπεουοχή· επειντή, ανέβηκες στο κουεβάτι 
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τού πατέουα σου· τότε το µίανες· στο 
κουεβάτι µου ανέβηκε. 

Ο Συµεών και ο Ουευί, οι αντεουφοί, 
όουγανα αντικίας είναι τα µαχαίουια τους· 

Μέσα στη βουή τους, ψυχή µου, µη µπεις· 
στη συνέουευσή τους, µη ενωφείς, τιµή µου· 

επειντή, στον φυµό τους φόνευσαν 
ανφουώπους, και στο πείσµα τους 
καταγκουέµισαν τείχος· 

επικατάουατος ο φυµός τους, επειντή ήταν 
αυφάντης· και η οουγή τους, επειντή ήταν 
σκουηουή· 

φα τους ντιαµοιουάσω στον Ιακώβ, και φα 
τους ντιασκοουπίσω στον Ισουαήου. 

Ιούντα, εσένα φα σε επαινέσουν οι αντεουφοί 
σου· το χέουι σου φα είναι στον τουάχηουο 
των εχφουών σου· οι γιοι τού πατέουα σου φα 
σε πουοσκυνήσουν· 

Σκύµνος ουιονταουιού είναι ο Ιούντας· από 
κυνήγι ανέβηκες, γιε µου· 

καφώς έγειουε, κοιµήφηκε σαν ουιοντάουι, και 
σαν σκύµνος ουιονταουιού· ποιος φα τον 
ξυπνήσει; 

Ντεν φα εκουείψει το σκήπτουο από τον 
Ιούντα ούτε νοµοφέτης από µέσα από τα 
πόντια του, µέχουις ότου έουφει ο Σηουώ· και 
σ' αυτόν φα είναι η υπακοή των ουαών. 

Στην άµπεουο ντένει το πουάουι του, και στον 
εκουεκτό βουαστό, το πουαουάκι τού 
γαϊντουιού του· 

σε κουασί φα πουύνει το ένντυµά του, και στο 
αίµα τού σταφυουιού τη στοουή του· 

τα µάτια του φα είναι κόκκινα από το κουασί, 
και τα ντόντια του άσπουα από το γάουα. 

Ο Ζαβουών φα κατοικήσει σε ουιµάνι 
φάουασσας, και φα είναι σε ουιµάνι πουοίων· 
και το όουιό του φα απουωφεί µέχουι τη 
Σιντώνα. 

Ο Ισσάχαου είναι γάινταουος ντυνατός, 
ξαπουωµένος στο µέσον από επαύουεις· 

και βουέποντας ότι η ανάπαυση ήταν καουή, 
και ο τόπος ευχάουιστος, 

έκουινε τον ώµο του σε φοουτίο, και έγινε 
ντούος υποτεουής. 

Ο Νταν φα κουίνει τον ουαό του, σαν µια από 
τις φυουές τού Ισουαήου· 

Ο Νταν φα είναι φίντι επάνω στον ντουόµο, 
ασπίντα στο µονοπάτι, νταγκώνοντας τις 
φτέουνες τού αουόγου, ώστε ο καβαουάουης 
του φα πέφτει πουος τα πίσω. 

Τη σωτηουία σου πεουίµενα, Κύουιε. 

Τον Γαντ, φα τον κουσέψουν πειουατές· αουά, 
κι αυτός στο τέουος φα κουσέψει. 

Το ψωµί τού Ασήου φα είναι παχύ· κι αυτός 
φα ντίνει βασιουικές ουιχουντιές. 

Ο Νεφφαουί είναι µια εουαφίνα ξαποουυµένη, 
ντίνοντας αουεστά ουόγια. 

Ο Ιωσήφ είναι κουαντί καουποφόουο, κουαντί 
καουποφόουο κοντά στην πηγή, που οι 
βουαστοί του απουώνονται επάνω στον τοίχο· 

οι τοξότες τον πίκουαναν, και τόξευσαν 
εναντίον του, και τον εχφουεύφηκαν· 

αουά, το τόξο του έµεινε ντυνατό, και οι 
βουαχίονες των χεουιών του ενντυναµώφηκαν, 

ντιαµέσου των χεουιών τού ντυνατού Φεού 
τού Ιακώβ· και από εκεί έγινε ο ποιµένας, η 
πέτουα τού Ισουαήου· 

κι αυτό, ντιαµέσου του Φεού τού πατέουα 
σου, που φα σε βοηφάει, και ντιαµέσου του 
Παντοντύναµου, που φα σε ευουογεί, 

ευουογίες τού ουανού από επάνω, ευουογίες 
της αβύσσου από κάτω, ευουογίες των µαστών 
και της µήτουας· 

οι ευουογίες τού πατέουα σου ξεπέουασαν τις 
ευουογίες των πουογόνων µου, µέχουι τις 
ψηουές κοουυφές των αιώνιων βουνών· 
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φα είναι επάνω στο κεφάουι τού Ιωσήφ, κι 
επάνω στην κοουυφή τού εκουεκτού ανάµεσα 
στους αντεουφούς του. 

Ο Βενιαµίν φα είναι άουπαγας ουύκος· το 
πουωί φα κατατουώει φήουαµα, και το 
βουάντυ φα ντιαιουεί ουάφυουα. 

ΟΟΥΟΙ αυτοί είναι οι 12 φυουές του 
Ισουαήου, κι αυτό είναι εκείνο που µίουησε σ' 
αυτούς ο πατέουας τους, και τους ευουόγησε· 
κάφε έναν, σύµφωνα µε την ευουογία του, 
τους ευουόγησε. 

Και τους παουήγγειουε και τους είπε: Εγώ 
πουοστίφεµαι στον ουαό µου· φάψτε µε µαζί 
µε τους πατέουες µου, στο σπήουαιο που 
είναι στο χωουάφι του Εφουών τού Χετταίου·  
στο σπήουαιο που είναι στο χωουάφι 
Μαχπεουάχ, που είναι απέναντι στη 
Μαµβουή, στη γη Χαναάν, το οποίο ο 
Αβουαάµ αγόουασε µαζί µε το χωουάφι από 
τον Εφουών τον Χετταίο για κτήµα 
µνήµατος·  εκεί έφαψαν τον Αβουαάµ, και τη 
Σάουα τη γυναίκα του· εκεί έφαψαν τον 
Ισαάκ, και τη Ουεβέκκα τη γυναίκα του· κι 
εκεί έφαψα κι εγώ τη Ουεία·  η αγοουά τού 
χωουαφιού, και του σπηουαίου που είναι σ' 
αυτό, έγινε από τους γιους τού Χετ. 

Και αφού ο Ιακώβ τεουείωσε, ντίνοντας 
παουαγγεουίες στους γιους του, έσυουε τα 
πόντια του επάνω στο κουεβάτι, και ξεψύχησε· 
και πουοστέφηκε στον ουαό του. 

ΚΑΙ ο Ιωσήφ έπεσε επάνω στο πουόσωπο 
του πατέουα του, και έκουαψε επάνω του, και 
τον φίουησε.  Και ο Ιωσήφ πουόσταξε τους 
ντούς του τούς γιατούς να βαουσαµώσουν τον 
πατέουα του. Και οι γιατουοί βαουσάµωσαν 
τον Ισουαήου.  Και συµπουηουώφηκαν γι' 
αυτόν 40 ηµέουες· επειντή, έτσι 
συµπουηουώνονται οι ηµέουες της 
βαουσάµωσης· και οι Αιγύπτιοι τον πένφησαν, 
70 ηµέουες. 

Και αφού πέουασαν οι ηµέουες τού πένφους 
του, ο Ιωσήφ µίουησε στο παουάτι τού 
Φαουαώ, ουέγοντας: Αν τώουα βουήκα 
χάουη µπουοστά σας, µιουήστε, παουακαουώ, 
στ' αυτιά τού Φαουαώ, ουέγοντας:  Ο 

πατέουας µου µε όουκισε, ουέγοντας: Να, 
εγώ πεφαίνω· στο µνήµα µου, που έσκαψα για 
τον εαυτό µου, στη γη Χαναάν, εκεί φα µε 
φάψεις· τώουα, ουοιπόν, ας ανέβω, 
παουακαουώ, και ας φάψω τον πατέουα µου· 
και φα επιστουέψω. 

Και ο Φαουαώ είπε: Ανέβα, και φάψε τον 
πατέουα σου· καφώς σε όουκισε. 

Και ο Ιωσήφ ανέβηκε για να φάψει τον 
πατέουα του· κι ανέβηκαν µαζί του όουοι οι 
ντούοι τού Φαουαώ, οι πουεσβύτεουοι του 
παουατιού του, και όουοι οι πουεσβύτεουοι 
της γης τής Αιγύπτου,  και οουόκουηουη η 
οικογένεια του Ιωσήφ και οι αντεουφοί του, 
και η οικογένεια του πατέουα του· µόνον τις 
οικογένειές τους, και τα ποίµνιά τους, και τις 
αγέουες τους, άφησαν στη γη τής Γεσέν.  Κι 
ανέβηκαν µαζί του, και άµαξες και 
καβαουάουηντες, ώστε έγινε µια 
υπεουβοουικά µεγάουη συνοντεία·  και 
ήουφαν στο αουώνι τού Ατάντ, που είναι 
πέουα από τον Ιοουντάνη· κι εκεί φουήνησαν 
µε µεγάουον και υπεουβοουικά ντυνατόν 
φουήνο· και ο Ιωσήφ έκανε για τον πατέουα 
του πένφος επτά ηµέουες. 

Και βουέποντας οι κάτοικοι του τόπου, οι 
Χαναναίοι, το πένφος στο αουώνι τού Ατάντ, 
είπαν: Μεγάουο πένφος είναι αυτό για τους 
Αιγυπτίους· γι' αυτό ονοµάστηκε το όνοµά 
του Αβέου-µισουαϊµ, που είναι πέουα από τον 
Ιοουντάνη. 

Και οι γιοι του έκαναν σ' αυτόν, όπως τους 
είχε παουαγγείουει·  και αφού οι γιοι του τον 
µετακόµισαν στη γη Χαναάν, τον έφαψαν στο 
σπήουαιο του χωουαφιού Μαχπεουάχ, που ο 
Αβουαάµ είχε αγοουάσει µαζί µε το χωουάφι 
για κτήµα µνήµατος από τον Εφουών, τον 
Χετταίο, απέναντι από τη Μαµβουή. 

Και αφού ο Ιωσήφ έφαψε τον πατέουα του, 
επέστουεψε στην Αίγυπτο, αυτός και οι 
αντεουφοί του, και όουοι όσοι είχαν ανέβει 
µαζί του για να φάψουν τον πατέουα του. 

ΚΑΙ βουέποντας οι αντεουφοί τού Ιωσήφ ότι 
ο πατέουας τους πέφανε, είπαν: Ίσως ο Ιωσήφ 
µάς κουατήσει κακία, και µας ανταποντώσει 
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µε αυστηουότητα όουα τα κακά, όσα 
πουάξαµε σ' αυτόν.  Και ντιαµήνυσαν στον 
Ιωσήφ, ουέγοντας: Ο πατέουας σου 
πουόσταξε, πουιν πεφάνει, ουέγοντας:  Έτσι 
να πείτε στον Ιωσήφ: Συγχώουεσε, 
παουακαουώ, την αντικία των αντεουφών σου, 
και την αµαουτία τους· επειντή, σου έκαναν 
κακό· τώουα, ουοιπόν, συγχώουησε, 
παουακαούµε, την αντικία των ντούων τού 
Φεού τού πατέουα σου. Και ο Ιωσήφ έκουαψε 
όταν του µίουησαν.  Πήγαν µάουιστα και οι 
αντεουφοί του, και αφού έπεσαν µπουοστά 
του, είπαν: Ντες, εµείς είµαστε ντούοι σου. 

Και ο Ιωσήφ τούς είπε: Μη φοβάστε· µήπως 
αντί του Φεού είµαι εγώ:  Εσείς φεουήσατε 
κακό εναντίον µου· ο Φεός, όµως, φέουησε να 
το µετατουέψει σε καουό, για να γίνει όπως 
σήµεουα, ώστε να σώσει τη ζωή ποού ουαού·  
τώουα, ουοιπόν, µη φοβάστε· εγώ φα φουέψω 
εσάς, και τις οικογένειές σας. Και τους 
παουηγόουησε, και τους µίουησε σύµφωνα µε 
την καουντιά τους. 

ΚΑΙ ο Ιωσήφ κατοίκησε στην Αίγυπτο, αυτός 
και η οικογένεια του πατέουα του· και ο 
Ιωσήφ έζησε 110 χουόνια.  Και ο Ιωσήφ είντε 
παιντιά τού Εφουαϊµ, µέχουι τουίτης γενιάς· 
και τα παιντιά τού Μαχείου, του γιου τού 
Μανασσή, γεννήφηκαν επάνω στα γόνατα του 
Ιωσήφ. 

ΚΑΙ ο Ιωσήφ είπε στους αντεουφούς του: 
Εγώ πεφαίνω· και ο Φεός φα σας επισκεφφεί 
εξάπαντος, και φα σας ανεβάσει από αυτή τη 
γη, στη γη που µε όουκο υποσχέφηκε στον 
Αβουαάµ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ.  Και ο 
Ιωσήφ όουκισε τους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Ο Φεός εξάπαντος φα σας 
επισκεφφεί, και φα ανεβάσετε τα κόκαουά µου 
από εντώ. 

Και ο Ιωσήφ πέφανε σε ηουικία 110 χουόνων· 
και τον βαουσάµωσαν· και τέφηκε σε 
φέουετουο στην Αίγυπτο. 

ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόµατα των γιων 
Ισουαήου, εκείνων που µπήκαν µέσα στην 
Αίγυπτο µαζί µε τον Ιακώβ· µπήκαν µέσα, 
κάφε ένας µαζί µε την οικογένειά του:  Ο 

Ουβήν, ο Συµεών, ο Ουευί, και ο Ιούντας,  ο 
Ισσάχαου, ο Ζαβουών, και ο Βενιαµίν,  ο 
Νταν και ο Νεφφαουί, ο Γαντ και ο Ασήου.  
Και όουες οι ψυχές, που βγήκαν από τον 
µηουό τού Ιακώβ, ήσαν 70 ψυχές· ο Ιωσήφ, 
όµως, ήταν ήντη στην Αίγυπτο. 

Και ο Ιωσήφ πέφανε, και όουοι οι αντεουφοί 
του, και οουόκουηουη εκείνη η γενεά.  Και 
αυξήφηκαν οι γιοι Ισουαήου, και 
πουηφύνφηκαν, και ποουαπουασιάστηκαν, και 
ντυναµώφηκαν σε αουκετά υπεουβοουικό 
βαφµό, ώστε ο τόπος γέµισε απ' αυτούς. 

ΚΑΙ ένας καινούγιος βασιουιάς σηκώφηκε 
στη ντιακυβέουνηση της Αιγύπτου, που ντεν 
γνώουιζε τον Ιωσήφ.  Και είπε στον ουαό του: 
Ντέστε, ο ουαός των γιων Ισουαήου είναι 
µεγάουο πουήφος, και ισχυουότεουος από 
µας·  εουάτε, ας σοφιστούµε ενντίον τους, για 
να µη ποουαπουασιαστούν, και, αν συµβεί 
πόουεµος, ενωφούν κι αυτοί µαζί µε τους 
εχφούς µας, και µας ποουεµήσουν, και 
αναχωουήσουν από τον τόπο.  Και έβαουαν 
επάνω τους επιστάτες των εουγασιών για να 
τους καταφουίβουν µε τα βάουη τους· και 
οικοντόµησαν στον Φαουαώ πόουεις 
αποφηκών, την Πιφώµ, και τη Ουαµεσσή.  
Όσο όµως τους κατέφουιβαν, τόσο 
πεουισσότεουο πουηφύνονταν και αύξαναν. 
Και οι Αιγύπτιοι αποστουέφονταν τους γιους 
Ισουαήου.  Και οι Αιγύπτιοι καταντυνάστευαν 
τους γιους Ισουαήου µε σκουηουότητα.  Και 
καταπίκουαιναν τη ζωή τους µε σκουηουή 
ντουεία στον πηουό και στις πουίφες και σε 
όουες τις εουγασίες των πεντιάντων· όουες οι 
εουγασίες τους, µε τις οποίες τους 
καταντυνάστευαν, ήσαν σκουηουές. 

Και ο βασιουιάς των Αιγυπτίων µίουησε στις 
µαµές των Εβουαίων, (από τις οποίες η µία 
ονοµαζόταν Σεπφώουα, και η άουη Φουά),  
και είπε: Όταν µαιεύετε τις Εβουαίες, και τις 
ντείτε επάνω στη γέννα, αν µεν είναι 
αουσενικό, να το φανατώνετε· αν, όµως, είναι 
φηουυκό, τότε ας ζήσει.  Και οι µαµές 
φοβήφηκαν τον Φεό, και ντεν έκαναν όπως 
είχε πει σ' αυτές ο βασιουιάς τής Αιγύπτου, 
αουά άφηναν τα αουσενικά να ζουν. 
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Και αφού ο βασιουιάς τής Αιγύπτου κάουεσε 
τις µαµές, είπε σ' αυτές: Γιατί κάνετε αυτό το 
πουάγµα, και αφήνετε τα αουσενικά να ζουν;  
Και οι µαµές αποκουίφηκαν στον Φαουαώ 
ότι: Οι Εβουαίες ντεν είναι όπως οι γυναίκες 
της Αιγύπτου· επειντή, είναι εύουωστες, και 
γεννούν πουιν µπουν σ' αυτές οι µαµές.  Και ο 
Φεός αγαφοποιούσε τις µαµές· και ο ουαός 
πουηφυνόταν, και ντυναµωνόταν 
υπεουβοουικά.  Και επειντή οι µαµές 
φοβόνταν τον Φεό, έκανε σ' αυτές σπίτια. 

Και ο Φαουαώ πουόσταξε οουόκουηουο τον 
ουαό του, ουέγοντας: Κάφε αουσενικό που φα 
γεννηφεί, να το ουίχνετε στον ποταµό· και 
κάφε φηουυκό να το αφήνετε να ζει. 

ΚΑΙ ένας άνφουωπος από την οικογένεια του 
Ουευί πήγε, και πήουε για γυναίκα µία από τις 
φυγατέουες τού Ουευί.  Και η γυναίκα 
συνέουαβε, και γέννησε γιο· και βουέποντάς 
τον ότι ήταν όµοουφος, τον έκουυψε τουεις 
µήνες.  Και επειντή ντεν µποούσε να τον 
κουύβει πεουισσότεουο, πήουε γι' αυτόν ένα 
κιβώτιο σπάουτινο, και το άουειψε µε 
άσφαουτο και πίσσα, και έβαουε το παιντί 
µέσα σ' αυτό, και το τοποφέτησε στο 
εουώντες µέουος, κοντά στην άκουη τού 
ποταµού.  Και η αντεουφή του παουαµόνευε 
από µακουιά, για να ντει τι φα του συνέβαινε. 

Και η φυγατέουα τού Φαουαώ κατέβηκε για 
να ουστεί στον ποταµό, και οι υπηουέτουιές 
της πεουπατούσαν κοντά στην όχφη τού 
ποταµού· και όταν είνταν το κιβώτιο, στο 
εουώντες µέουος, έστειουε την υπηουέτουιά 
της και το πήουε·  και όταν το άνοιξε, βουέπει 
το παιντί, και να, το νήπιο έκουαιγε· και το 
ουυπήφηκε, ουέγοντας: Από τα παιντιά των 
Εβουαίων είν' αυτό. 

Τότε, η αντεουφή του είπε στη φυγατέουα τού 
Φαουαώ: Φέουεις να πάω να καουέσω για 
σένα µια γυναίκα από τις Εβουαίες που 
φηουάζει, για να σου φηουάσει το παιντί;  Και 
η φυγατέουα τού Φαουαώ είπε σ' αυτή: 
Πήγαινε. Και το κοουιτσάκι πήγε και κάουεσε 
τη µητέουα τού παιντιού.  Και η φυγατέουα 
του Φαουαώ είπε σ' αυτή: Πάουε τούτο το 
παιντί, και να µου το φηουάζεις, κι εγώ φα 

σου ντώσω τον µισφό σου.  Και η γυναίκα 
πήουε το παιντί, και το φήουαζε. Και αφού το 
παιντί µεγάουωσε, το έφεουε στη φυγατέουα 
τού Φαουαώ, και έγινε γιος της· και 
αποκάουεσε το όνοµά του Μωυσή, ουέγοντας 
ότι: Το ανέσυουα από το νεουό. 

Και κατά τις ηµέουες εκείνες, αφού ο Μωυσής 
µεγάουωσε, βγήκε πουος τους αντεουφούς 
του· και παουατηουώντας τα βάουη τους, 
βουέπει έναν άνφουωπο Αιγύπτιο να χτυπάει 
έναν Εβουαίο, από τους αντεουφούς του.  Και 
κοιτάζοντας οουόγυουα, εντώ κι εκεί, και 
βουέποντας ότι ντεν υπήουχε κανένας, 
χτύπησε τον Αιγύπτιο, και τον έκουυψε στην 
άµµο. 

Και βγαίνοντας την επόµενη ηµέουα, και 
ξάφνου, ντύο άνντουες Εβουαίοι 
ντιαπουηκτίζονταν· και ουέει σ' εκείνον που 
αντικούσε: Γιατί χτυπάς τον ντιπουανό σου;  
Κι εκείνος είπε: Ποιος σε έβαουε άουχοντα 
και κουιτή επάνω µας; Μήπως εσύ φέουεις να 
µε φονεύσεις, καφώς φόνευσες τον Αιγύπτιο; 
Και ο Μωυσής φοβήφηκε, και είπε: Σίγουα, 
αυτό το πουάγµα έγινε γνωστό. 

Και όταν ο Φαουαώ άκουσε το πουάγµα 
αυτό, ζητούσε να φανατώσει τον Μωυσή· αου' 
ο Μωυσής έφυγε από µπουοστά από τον 
Φαουαώ, και κατοίκησε στη γη Μαντιάµ· και 
κάφησε κοντά στο πηγάντι.  Και ο ιεουέας τής 
Μαντιάµ είχε επτά φυγατέουες· που, όταν 
ήουφαν, άντουησαν νεουό, και γέµισαν τις 
ποτίστουες για να ποτίσουν τα πουόβατα του 
πατέουα τους.  Και όταν ήουφαν οι βοσκοί τις 
έντιωξαν· και αφού ο Μωυσής σηκώφηκε τις 
βοήφησε, και πότισε τα πουόβατά τους.  Και 
όταν ήουφαν στον Ουαγουήου τον πατέουα 
τους, είπε σ' αυτές: Γιατί ήουφατε σήµεουα 
τόσο γουήγοουα;  Κι εκείνες είπαν: Ένας 
άνφουωπος Αιγύπτιος µας ουύτουωσε από τα 
χέουια των βοσκών, κι ακόµα, άντουησε για 
µας νεουό, και πότισε τα πουόβατα.  Κι 
εκείνος είπε στις φυγατέουες του: Και πού 
είναι; Γιατί αφήσατε τον άνφουωπο; Καουέστε 
τον για να φάει ψωµί.  Και ευχαουιστήφηκε ο 
Μωυσής να κατοικεί µαζί µε τον άνφουωπο· ο 
οποίος έντωσε στον Μωυσή για γυναίκα τη 
Σεπφώουα, τη φυγατέουα του.  Και γέννησε 
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γιο· και αποκάουεσε το όνοµά του Γηουσώµ, 
ουέγοντας: Πάουοικος είµαι σε ξένη γη. 

ΚΑΙ ύστεουα από ποουύ καιουό, πέφανε ο 
βασιουιάς τής Αιγύπτου· και καταστέναξαν οι 
γιοι Ισουαήου εξαιτίας της ντουείας, και 
αναβόησαν· και η βοή τους ανέβηκε στον 
Φεό εξαιτίας της ντουείας.  Και ο Φεός 
εισάκουσε τους στεναγµούς τους· και ο Φεός 
φυµήφηκε τη ντιαφήκη του πουος τον 
Αβουαάµ, τον Ισαάκ, και τον Ιακώβ·  και ο 
Φεός έουιξε το βουέµµα του επάνω στους 
γιους Ισουαήου, και ο Φεός τούς εουέησε. 

ΚΑΙ ο Μωυσής έβοσκε τα πουόβατα του 
Ιοφόου, του πεφεού του, ιεουέα τής Μαντιάµ· 
και έφεουε τα πουόβατα στο πίσω µέουος τής 
εουήµου, και ήουφε στο βουνό τού Φεού, το 
Χωουήβ.  Και ο άγγεουος του Κυουίου 
φάνηκε σ' αυτόν µέσα σε φουόγα φωτιάς, από 
το µέσον τής βάτου, και είντε, και να, η βάτος 
καιγόταν από τη φωτιά, αου' η βάτος ντεν 
κατακαιγόταν. 

Και ο Μωυσής είπε: Ας στουέψω, και ας 
παουατηουήσω αυτό το µεγάουο φέαµα, γιατί 
η βάτος ντεν κατακαίγεται. 

Και καφώς ο Κύουιος είντε τον Μωυσή ότι 
έστουεψε να παουατηουήσει, ο Φεός φώναξε 
σ' αυτόν µέσα από τη βάτο, και είπε: Μωυσή, 
Μωυσή. Και εκείνος είπε: Εντώ είµαι.  Και 
είπε: Μη πουησιάσεις εντώ· ουύσε τα 
υποντήµατά σου από τα πόντια σου· επειντή, 
ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι 
άγια γη.  Και του είπε: Εγώ είµαι ο Φεός τού 
πατέουα σου, ο Φεός τού Αβουαάµ, ο Φεός 
τού Ισαάκ, και ο Φεός τού Ιακώβ. Και ο 
Μωυσής έκουυψε το πουόσωπό του· επειντή, 
φοβόταν να κοιτάξει στον Φεό. 

Και ο Κύουιος είπε: Είντα, είντα την 
ταουαιπωουία του ουαού µου, που είναι στην 
Αίγυπτο, και άκουσα την κουαυγή τους 
εξαιτίας των εουγοντιωκτών τους· επειντή, 
γνώουισα την οντύνη τους·  και κατέβηκα για 
να τους εουευφεουώσω, από το χέουι των 
Αιγυπτίων, και να τους ανεβάσω από τη γη 
εκείνη, σε γη καουή και ευουύχωουη, σε γη 
που ουέει γάουα και µέουι, στον τόπο των 

Χαναναίων, και των Χετταίων, και των 
Αµοουαίων, και των Φεουεζαίων, και των 
Ευαίων, και των Ιεβουσαίων·  και τώουα ντες, 
η κουαυγή των γιων Ισουαήου ήουφε σε µένα· 
και είντα ακόµα την κατάφουιψη, µε την 
οποία οι Αιγύπτιοι τους καταφουίβουν·  έουα, 
ουοιπόν, τώουα, και φα σε αποστείουω στον 
Φαουαώ, και φα βγάουεις τον ουαό µου, τους 
γιους Ισουαήου, από την Αίγυπτο. 

Και ο Μωυσής αποκουίφηκε στον Φεό: 
Ποιος είµαι εγώ, για να πάω στον Φαουαώ, 
και να βγάουω τους γιους Ισουαήου από την 
Αίγυπτο; 

Και ο Φεός είπε: Επειντή, εγώ φα είµαι µαζί 
σου· και τούτο φα είναι σε σένα το σηµείο, ότι 
εγώ σε απέστειουα: Αφού βγάουεις τον ουαό 
µου από την Αίγυπτο, φα ουατουεύσετε τον 
Φεό επάνω σε τούτο το βουνό. 

Και ο Μωυσής είπε στον Φεό: Ντες, όταν 
εγώ πάω στους γιους Ισουαήου, και τους πω: 
Ο Φεός των πατέουων σας µε απέστειουε σε 
σας, κι εκείνοι µε ουωτήσουν: Τι είναι το 
όνοµά του; Τι φα τους πω; 

Και ο Φεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είµαι ο 
Ων· και είπε: Έτσι φα πεις στους γιους 
Ισουαήου: Ο Ων µε απέστειουε σε σας. 

Και ο Φεός είπε ακόµα στον Μωυσή: Έτσι 
φα πεις στους γιους Ισουαήου: Ο Κύουιος ο 
Φεός των πατέουων σας, ο Φεός τού 
Αβουαάµ, ο Φεός τού Ισαάκ, και ο Φεός τού 
Ιακώβ, µε απέστειουε σε σας· αυτό φα είναι το 
όνοµά µου στον αιώνα, κι αυτό φα είναι η 
φύµησή µου σε γενεές γενεών·  πήγαινε, και 
συγκέντουωσε τους πουεσβύτεους του 
Ισουαήου, και πες τους: Ο Κύουιος ο Φεός 
των πατέουων σας, ο Φεός τού Αβουαάµ, του 
Ισαάκ, και του Ιακώβ, φάνηκε σε µένα, 
ουέγοντας: Σας επισκέφφηκα αουηφινά, και 
για όσα σας κάνουν στην Αίγυπτο·  και είπα: 
Φα σας ανεβάσω από την ταουαιπωουία των 
Αιγυπτίων, στη γη των Χαναναίων, και των 
Χετταίων, και των Αµοουαίων, και των 
Φεουεζαίων, και ων Ευαίων, και των 
Ιεβουσαίων, σε γη που ουέει γάουα και µέουι·  
και φα υπακούσουν στη φωνή σου· και φα πας, 
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εσύ και οι πουεσβύτεουοι του Ισουαήου, στον 
βασιουιά τής Αιγύπτου, και φα του πείτε: Ο 
Κύουιος ο Φεός των Εβουαίων µάς 
συνάντησε· τώουα, ουοιπόν, άφησε να πάµε 
ντουόµο τουιών ηµεουών στην έουηµο, για να 
πουοσφέουµε φυσία στον Κύουιο τον Φεό 
µας·  κι εγώ ξέουω ότι ο βασιουιάς τής 
Αιγύπτου ντεν φα σας αφήσει να πάτε, παουά 
µόνον µε χέουι ντυνατό·  και εκτείνοντας το 
χέουι µου, φα πατάξω την Αίγυπτο µε όουα 
τα φαυµάσιά µου, που φα κάνω ανάµεσά της· 
και ύστεουα απ' αυτά φα σας εξαποστείουει·  
και φα ντώσω χάουη σ' αυτόν τον ουαό 
µπουοστά στους Αιγυπτίους· και όταν 
αναχωουείτε, ντεν φα αναχωουήσετε 
αντειανοί·  αουά, κάφε γυναίκα φα ζητήσει 
από τη γειτόνισσά της, και από τη συγκάτοικό 
της, ασηµένια σκεύη, και χουυσά σκεύη, και 
ενντύµατα· και φα τα βάουετε επάνω στους 
γιους σας, κι επάνω στις φυγατέουες σας, και 
φα γυµνώσετε τους Αιγυπτίους. 

ΚΑΙ ο Μωυσής αποκουίφηκε, και είπε: 
Όµως, ντες, ντεν φα πιστέψουν σε µένα ούτε 
φα ακούσουν στη φωνή µου· επειντή, φα πουν: 
Ντεν φάνηκε ο Κύουιος σε σένα. 

Και ο Κύουιος του είπε: Τι είναι αυτό που 
έχεις στο χέουι σου; Κι εκείνος είπε: 
Ουάβντος.  Και είπε: Ουίξ' την καταγής. Και 
την έουιξε καταγής, και έγινε φίντι· και ο 
Μωυσής έφυγε από µπουοστά του.  Και ο 
Κύουιος είπε στον Μωυσή: Άπουωσε το χέουι 
σου, και πιάσ' το από την ουά· (και 
απουώνοντας το χέουι του, το έπιασε, και 
έγινε στο χέουι του ουάβντος·)  για να 
πιστέψουν ότι φάνηκε σε σένα ο Κύουιος ο 
Φεός των πατέουων τους, ο Φεός τού 
Αβουαάµ, ο Φεός τού Ισαάκ, και ο Φεός τού 
Ιακώβ. 

Και ο Κύουιος του είπε ακόµα: Βάουε τώουα 
το χέουι σου στον κόουφο σου. Και έβαουε 
το χέουι του στον κόουφο του· και όταν το 
έβγαουε, να, το χέουι του ήταν ουεπουό σαν 
χιόνι.  Και είπε: Βάουε πάουι το χέουι σου 
στον κόουφο σου. Και έβαουε το χέουι του 
στον κόουφο του· και όταν το έβγαουε από 
τον κόουφο του, να, αποκαταστάφηκε όπως η 
σάουκα του.  Και αν ντεν πιστέψουν σε σένα, 

είπε ο Κύουιος, ούτε ακούσουν στη φωνή τού 
πουώτου σηµείου, φα πιστέψουν στη φωνή τού 
ντεύτεου σηµείου·  και αν ντεν πιστέψουν και 
στα ντύο αυτά σηµεία, ούτε ακούσουν στη 
φωνή σου, φα πάουεις από το νεουό του 
ποταµού, και φα το χύσεις επάνω στην ξηουά· 
και το νεουό, που φα έπαιουνες από τον 
ποταµό, φα γίνει επάνω στην ξηουά αίµα. 

Και ο Μωυσής είπε στον Κύουιο: 
Παουακαουώ, Κύουιε· εγώ ντεν είµαι 
άνφουωπος του ουόγου ούτε από χφες ούτε 
από πουοχφές, ούτε από τη στιγµή που 
µίουησες στον ντούο σου· αουά, είµαι 
βουαντύστοµος και βουαντύγουωσσος. 

Και ο Κύουιος του είπε: Ποιος έντωσε στόµα 
στον άνφουωπο; Ή, ποιος έκανε τον άουαουο 
ή τον κουφό ή εκείνον που βουέπει ή τον 
τυφουό; Όχι εγώ ο Κύουιος;  Πήγαινε, 
ουοιπόν, τώουα, κι εγώ φα είµαι µαζί µε το 
στόµα σου, και φα σε ντιντάξω ό,τι πουόκειται 
να µιουήσεις. 

Κι εκείνος είπε: Παουακαουώ, Κύουιε, 
απόστειουε όποιον άουον έχεις να 
αποστείουεις. 

Και ο φυµός τού Κυουίου άναψε ενάντια στον 
Μωυσή· και είπε: Ντεν υπάουχει ο Ααουών ο 
αντεουφός σου ο Ουευίτης; Ξέουω ότι αυτός 
µποουεί να µιουάει καουά· και µάουιστα, ντες, 
βγαίνει σε συνάντησή σου, και όταν σε ντει, 
φα χαουεί στην καουντιά του·  εσύ, ουοιπόν, 
φα µιουάς σ' αυτόν, και φα βάζεις τα ουόγια 
στο στόµα του· κι εγώ φα είµαι µαζί µε το 
στόµα σου, και µε το στόµα εκείνου, και φα 
σας ντιντάξω ό,τι πουέπει να κάνετε:  Κι αυτός 
φα µιουάει στον ουαό αντί για σένα· κι αυτός 
φα είναι σε σένα αντί για στόµα, ενώ εσύ φα 
είσαι σ' αυτόν αντί για Φεός·  πάουε, όµως, 
στο χέουι σου αυτή τη ουάβντο, µε την οποία 
φα κάνεις τα σηµεία. 

ΚΑΙ ο Μωυσής αναχώουησε, και επέστουεψε 
στον πεφεουό του τον Ιοφόου, και του είπε: 
Ας πάω, παουακαουώ, κι ας επιστουέψω στους 
αντεουφούς µου, που είναι στην Αίγυπτο, κι 
ας ντω αν ζουν ακόµα. Και ο Ιοφόου είπε 
στον Μωυσή: Πήγαινε µε ειουήνη. 
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Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή στη 
Μαντιάµ: Πήγαινε, επίστουεψε στην Αίγυπτο· 
επειντή, πέφαναν όουοι οι άνφουωποι εκείνοι 
που ζητούσαν την ψυχή σου.  Τότε, 
παίουνοντας ο Μωυσής τη γυναίκα του, και τα 
παιντιά του, και αφού τα κάφισε επάνω σε 
γαϊντούια, επέστουεψε στη γη της Αιγύπτου· 
και ο Μωυσής πήουε τη ουάβντο τού Φεού 
στο χέουι του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Όταν πας 
και επιστουέψεις στην Αίγυπτο, πουόσεξε να 
κάνεις µπουοστά στον Φαουαώ όουα τα 
φαυµάσια, που έντωσα στο χέουι σου· µόνον 
που εγώ φα σκουηουύνω την καουντιά του, 
και ντεν φα εξαποστείουει τον ουαό·  και φα 
πεις στον Φαουαώ: Έτσι ουέει ο Κύουιος· 
γιος µου είναι, πουωτότοκός µου, ο 
Ισουαήου·  και σε σένα ουέω: Εξαπόστειουε 
τον γιο µου, για να µε ουατουεύσει· και αν 
ντεν φέουεις να τον εξαποστείουεις, ντες, εγώ 
φα φανατώσω τον γιο σου, τον πουωτότοκό 
σου. 

Κι ενώ ο Μωυσής ήταν καφ' οντόν, στο 
κατάουυµα, τον συνάντησε ο Κύουιος, και 
ζητούσε να τον φανατώσει.  Και η Σεπφώουα, 
παίουνοντας ένα κοφτεουό ουιφάουι, έκανε 
πεουιτοµή στην ακουοβυστία τού γιου της, 
και τον έουιξε στα πόντια του, ουέγοντας: 
Σίγουα νυµφίος αιµάτων είσαι σε µένα.  Και 
έφυγε απ' αυτόν· κι εκείνη είπε: Είσαι νυµφίος 
αιµάτων, εξαιτίας της πεουιτοµής. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ααουών: Πήγαινε σε 
συνάντηση του Μωυσή στην έουηµο. Και 
πήγε, και τον συνάντησε στο βουνό τού Φεού, 
και τον φίουησε.  Και ο Μωυσής ανήγγειουε 
στον Ααουών όουα τα ουόγια τού Κυουίου, 
που του παουήγγειουε, και όουα τα σηµεία, 
που πουόσταξε σ' αυτόν. 

Πήγαν, ουοιπόν, ο Μωυσής και ο Ααουών, 
και συγκέντουωσαν όους τους πουεσβύτεους 
των γιων Ισουαήου·  και ο Ααουών µίουησε 
όουα τα ουόγια, που ο Κύουιος είχε µιουήσει 
στον Μωυσή, και έκανε τα σηµεία µπουοστά 
στον ουαό. 

Και ο ουαός πίστεψε· και όταν άκουσε ότι ο 
Κύουιος επισκέφφηκε τους γιους Ισουαήου, 
και ότι επέβουεψε στην ταουαιπωουία τους, 
σκύβοντας, πουοσκύνησαν. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, µπαίνοντας ο Μωυσής 
και ο Ααουών, είπαν στον Φαουαώ: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός του Ισουαήου· 
εξαπόστειουε τον ουαό µου, για να 
γιοουτάσουν σε µένα στην έουηµο. 

Και ο Φαουαώ είπε: Ποιος είναι ο Κύουιος, 
στου οποίου τη φωνή να υπακούσω, ώστε να 
εξαποστείουω τον Ισουαήου; Ντεν γνωουίζω 
τον Κύουιο, και ούτε φα εξαποστείουω τον 
Ισουαήου. 

Κι εκείνοι είπαν: Ο Φεός των Εβουαίων µάς 
συνάντησε· άφησε, ουοιπόν, να πάµε ντουόµο 
τουιών ηµεουών στην έουηµο, για να 
πουοσφέουµε φυσία στον Κύουιο τον Φεό 
µας, µήπως και έουφει εναντίον µας µε 
φανατικό ή µε µάχαιουα. 

Και ο βασιουιάς της Αιγύπτου τούς είπε: 
Γιατί, Μωυσή και Ααουών, αποκόβετε τον 
ουαό από τις εουγασίες του; Πηγαίνετε στα 
έουγα σας.  Και ο Φαουαώ είπε: Ντέστε, ο 
ουαός τού τόπου είναι τώουα ποουυπουηφής, 
κι εσείς τους κάνετε να σταµατούν από τα 
έουγα τους.  Και την ίντια ηµέουα ο Φαουαώ 
πουόσταξε τους εουγοντιώκτες του ουαού, και 
τους επιτουόπους τους, ουέγοντας:  Ντεν φα 
ντώσετε στο εξής σ' αυτόν τον ουαό άχυουο, 
όπως χφες και πουοχφές, για να κάνουν τις 
πουίφες· ας πάνε αυτοί, κι ας µαζεύουν 
άχυουο για τον εαυτό τους·  όµως, φα τους 
επιβάουετε την ποσότητα των πουίφων, που 
έκαναν και πουώτα· και ντεν φα την 
εουαττώσετε, καφόου· επειντή, µένουν αουγοί, 
και γι' αυτό φωνάζουν, ουέγοντας: Άφησε να 
πάµε, για να πουοσφέουµε φυσία στον Φεό 
µας·  ας επιβαουυνφούν οι εουγασίες αυτών 
των ανφουώπων, για να είναι απασχοουηµένοι 
σ' αυτές και να µη πουοσέχουν σε µάταια 
ουόγια. 

Βγήκαν, ουοιπόν, οι εουγοντιώκτες του ουαού 
και οι επίτουοποί του, και µίουησαν στον 
ουαό, ουέγοντας: Έτσι είπε ο Φαουαώ: Ντεν 
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σας ντίνω άχυουο·  πηγαίνετε εσείς οι ίντιοι, 
µαζέψτε άχυουο, όπου µποουείτε να βουείτε· 
αουά, τίποτε ντεν φα εουαττωφεί από τις 
εουγασίες σας.  Και ντιασπάουφηκε ο ουαός 
σε οουόκουηουη τη γη της Αιγύπτου, για να 
µαζεύει καουάµη αντί για άχυουο.  Και οι 
εουγοντιώκτες τούς βίαζαν, ουέγοντας: 
Τεουειώνετε τις εουγασίες σας, το 
καφοουισµένο για κάφε ηµέουα, όπως όταν 
σας ντινόταν άχυουο.  Και µαστιγώφηκαν οι 
επίτουοποι των γιων Ισουαήου, που ήσαν 
ντιοουισµένοι επάνω τους από τους 
εουγοντιώκτες τού Φαουαώ, ουέγοντας: Γιατί 
ντεν τεουειώσατε χφες και σήµεουα την 
καφοουισµένη για σας ποσότητα των πουίφων, 
καφώς και πουώτα;  Και µπαίνοντας οι 
επίτουοποι των γιων Ισουαήου, καταβόησαν 
στον Φαουαώ, ουέγοντας: Γιατί κάνεις έτσι 
στους ντούς σου;  Άχυουο ντεν ντίνεται στους 
ντούς σου, και µας ουένε: Κάντε πουίφες· και 
ντες, µαστιγώφηκαν οι ντούοι σου· και το 
σφάουµα είναι του ουαού σου.  Κι εκείνος 
αποκουίφηκε: Είστε οκνηουοί, οκνηουοί· γι' 
αυτό ουέτε: Άφησε να πάµε να πουοσφέουµε 
φυσία στον Κύουιο·  πηγαίνετε, ουοιπόν, 
τώουα, ντουεύετε· επειντή, άχυουο ντεν φα 
σας ντοφεί· φα αποντίντετε, όµως, την ίντια 
ποσότητα των πουίφων. 

Και οι επίτουοποι των γιων Ισουαήου 
έβουεπαν τον εαυτό τους σε κακή φέση, αφού 
τους ειπώφηκε: Ντεν φα εουαττωφεί τίποτε 
από την καφηµεουινή ποσότητα των πουίφων.  
Και βγαίνοντας από τον Φαουαώ, 
συνάντησαν τον Μωυσή και τον Ααουών, που 
έουχονταν σε συνάντησή τους·  και τους είπαν: 
Ο Κύουιος να σας ντει, και να κουίνει· 
επειντή, εσείς κάνατε βντεουυκτή την οσµή 
µας µπουοστά στον Φαουαώ, και µπουοστά 
στους ντούς του, ώστε να ντώσετε στα χέουια 
τους µάχαιουα για να µας φανατώσουν. 

Και ο Μωυσής επέστουεψε στον Κύουιο, και 
είπε: Κύουιε, γιατί κατέφουιψες αυτόν τον 
ουαό; Και γιατί µε απέστειουες; 

Επειντή, αφότου ήουφα στον Φαουαώ να 
µιουήσω στο όνοµά σου, κατέφουιψε αυτόν 
τον ουαό· κι εσύ καφόου ντεν εουευφέουωσες 
τον ουαό σου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Τώουα φα 
ντεις τι φα κάνω στον Φαουαώ· επειντή, µε 
ντυνατό χέουι φα τους εξαποστείουει· και µε 
ντυνατό χέουι φα τους ντιώξει από τη γη του. 

Ο Φεός µίουησε ακόµα στον Μωυσή και του 
είπε: Εγώ είµαι ο Κύουιος·  και φάνηκα στον 
Αβουαάµ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, µε το 
όνοµα ο Φεός, ο Παντοκουάτοουας· ντεν 
γνωουίστηκα όµως σ' αυτούς µε το όνοµά µου 
Γιαχβέ·  κι ακόµα έστησα σ' αυτούς τη 
ντιαφήκη µου, να τους ντώσω τη γη Χαναάν, 
τη γη τής παουοικίας τους, στην οποία 
παουοίκησαν·  επιπουέον, εγώ άκουσα τους 
στεναγµούς των γιων Ισουαήου, για την 
καταντούωσή τους από τους Αιγυπτίους· και 
φυµήφηκα τη ντιαφήκη µου· 

γι' αυτό, πες στους γιους Ισουαήου: Εγώ είµαι 
ο Κύουιος· και φα σας βγάουω από κάτω από 
τα φοουτία των Αιγυπτίων, και φα σας 
εουευφεουώσω από τη ντουεία τους, και φα 
σας ουυτουώσω µε απουωµένον βουαχίονα, 
και µε µεγάουες κουίσεις·  και φα σας πάουω 
στον εαυτό µου για ουαό µου, και φα είµαι 
Φεός σας· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, ο Φεός σας, που σας βγάζω από 
κάτω από τα φοουτία των Αιγυπτίων·  και φα 
σας φέουω στη γη, για την οποία ύψωσα το 
χέουι µου, ότι φα τη ντώσω στον Αβουαάµ, 
στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ· καιφα σας τη 
ντώσω για κουηουονοµιά. Εγώ ο Κύουιος. 

Και ο Μωυσής µίουησε µ' αυτόν τον τουόπο 
στους γιους Ισουαήου· αουά, ντεν εισάκουσαν 
στον Μωυσή, από τη στενοχώουια της ψυχής 
τους, και από τη σκουηουή ντουεία. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μπες µέσα, µίουησε στον 
Φαουαώ, τον βασιουιά της Αιγύπτου, για να 
εξαποστείουει τους γιους Ισουαήου από τη γη 
του.  Και ο Μωυσής µίουησε µπουοστά στον 
Κύουιο, ουέγοντας: Ντες, οι γιοι Ισουαήου 
ντεν µε εισάκουσαν· και πώς φα µε εισακούσει 
ο Φαουαώ, κι εγώ είµαι απεουίτµητος στα 
χείουη; 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και στον 
Ααουών, και τους απέστειουε στους γιους 
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Ισουαήου, και στον Φαουαώ τον βασιουιά της 
Αιγύπτου, για να βγάουν τους γιους Ισουαήου 
από την Αίγυπτο. 

Αυτοί είναι οι αουχηγοί των οικογενειών των 
πατουιών τους· οι γιοι τού Ουβήν, του 
πουωτότοκου του Ισουαήου, ο Ανώχ και ο 
Φαού, ο Εσουών και ο Χαουµί· αυτές είναι οι 
συγγένειες του Ουβήν. 

Και οι γιοι τού Συµεών, ο Ιεµουήου, και ο 
Ιαµείν, και ο Αώντ, και ο Ιαχείν, και ο 
Σωάου, και ο Σαού, ο γιος τής Χανανίτιντας· 
αυτές είναι οι συγγένειες του Συµεών. 

Και τα ονόµατα των γιων τού Ουευί, σύµφωνα 
µε τις γενεές τους, είναι αυτά: Ο Γηουσών, και 
ο Καάφ, και ο Μεουαουί· και τα χουόνια τής 
ζωής τού Ουευί έγιναν 137 χουόνια.  Οι γιοι 
τού Γηουσών, ο Ουιβνί και ο Σεµεϊ, σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους.  Και οι γιοι τού Καάφ, 
ο Αµουάµ, και ο Ισαάου, και ο Χεβουών, και 
ο Οζιήου· και τα χουόνια τής ζωής τού Καάφ 
έγιναν 133 χουόνια.  Και οι γιοι τού 
Μεουαουί, ο Μααουί, και ο Μουσί· αυτές 
είναι οι συγγένειες του Ουευί, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους. 

Και ο Αµουάµ πήουε για γυναίκα του, την 
Ιωχαβέντ, φυγατέουα τού αντεουφού τού 
πατέουα του· και γέννησε σ' αυτόν τον 
Ααουών και τον Μωυσή· και τα χουόνια τής 
ζωής τού Αµουάµ έγιναν 137 χουόνια. 

Και οι γιοι τού Ισαάου, ο Κοουέ, και ο 
Νεφέγ, και ο Ζιφουί.  Και οι γιοι τού Οζιήου, 
ο Μισαήου, και ο Εουισαφάν, και ο Σιφουί.  
Και ο Ααουών πήουε για γυναίκα του την 
Εουισάβετ, φυγατέουα τού Αµµιναντάβ, 
αντεουφή τού Ναασσών· και γέννησε σ' αυτόν 
τον Ναντάβ και τον Αβιούντ, τον Εουεάζαου 
και τον Ιφάµαου.  Και οι γιοι τού Κοουέ, ο 
Ασείου, και ο Εουκανά, και ο Αβιάσαφ· αυτές 
είναι οι συγγένειες των Κοουιτών.  Και ο 
Εουεάζαου, ο γιος τού Ααουών, πήουε για 
γυναίκα του µία από τις φυγατέουες τού 
Φουτιήου· και γέννησε σ' αυτόν τον Φινεές· 
αυτοί είναι οι αουχηγοί των πατουιών των 
Ουευιτών, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους.  
Αυτοί είναι ο Ααουών και ο Μωυσής, πουος 

τους οποίους ο Κύουιος είπε: Βγάουτε τούς 
γιους Ισουαήου από τη γη τής Αιγύπτου, 
σύµφωνα µε τα τάγµατά τους.  Αυτοί είναι 
που µίουησαν στον Φαουαώ, τον βασιουιά 
τής Αιγύπτου, για να βγάουν τους γιους 
Ισουαήου από την Αίγυπτο· αυτοί, ο Μωυσής 
και ο Ααουών. 

Και την ηµέουα που ο Κύουιος µίουησε στον 
Μωυσή στη γη τής Αιγύπτου,  ο Κύουιος είπε 
στον Μωυσή, ουέγοντας: Εγώ είµαι ο 
Κύουιος· µίουησε στον Φαουαώ, τον 
βασιουιά τής Αιγύπτου, και πες του όουα όσα 
ουέω σε σένα. 

Και ο Μωυσής είπε µπουοστά στον Κύουιο: 
Ντες, εγώ είµαι απεουίτµητος στα χείουη· και 
πώς φα µε εισακούσει ο Φαουαώ; 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ντες, εγώ 
σε κατέστησα Φεό στον Φαουαώ· και ο 
Ααουών, ο αντεουφός σου, φα είναι 
πουοφήτης σου·  εσύ φα µιουήσεις όουα όσα 
σε πουοστάζω· και ο Ααουών, ο αντεουφός 
σου, φα µιουήσει στον Φαουαώ, για να 
εξαποστείουει τους γιους Ισουαήου από τη γη 
του·  κι εγώ φα σκουηουύνω την καουντιά τού 
Φαουαώ, και φα πουηφύνω τα σηµεία µου και 
τα φαυµάσιά µου στη γη τής Αιγύπτου·  όµως, 
ο Φαουαώ ντεν φα σας εισακούσει· και φα 
επιβάουω το χέουι µου επάνω στην Αίγυπτο, 
και φα βγάουω τα στουατεύµατά µου, τον 
ουαό µου, τους γιους Ισουαήου, από τη γη 
τής Αιγύπτου, µε µεγάουες κουίσεις·  και φα 
γνωουίσουν οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, όταν απουώσω το χέουι µου επάνω 
στην Αίγυπτο, και βγάουω τους γιους 
Ισουαήου από ανάµεσά τους. 

Και έκαναν ο Μωυσής, και ο Ααουών, καφώς 
ο Κύουιος πουόσταξε σ' αυτούς· έτσι έκαναν.  
Και ο Μωυσής ήταν ηουικίας 80 χουόνων, και 
ο Ααουών 83 χουόνων, όταν µίουησαν στον 
Φαουαώ. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και στον 
Ααουών, ουέγοντας:  Όταν ο Φαουαώ σας 
πει, ουέγοντας: Ντείξτε µου εσείς ένα φαύµα· 
τότε, φα πεις στον Ααουών: Πάουε τη 
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ουάβντο σου, και ουίξ' την µπουοστά στον 
Φαουαώ· και φα γίνει φίντι. 

Μπήκαν, ουοιπόν, µέσα ο Μωυσής και ο 
Ααουών στον Φαουαώ, και έκαναν έτσι, 
καφώς ο Κύουιος είχε πουοστάξει· και ο 
Ααουών έουιξε τη ουάβντο του µπουοστά 
στον Φαουαώ, και µπουοστά στους ντούς του, 
και έγινε φίντι. 

Κάουεσε, όµως, και ο Φαουαώ τους σοφούς 
και τους µάγους· και οι µάγοι τής Αιγύπτου 
έκαναν κι αυτοί κατά τον ίντιο τουόπο, µε τις 
τεουετουγικές επωντές τους.  Επειντή, έουιξαν 
ο καφένας τη ουάβντο του, και έγιναν φίντια· 
η ουάβντος, όµως, του Ααουών κατάπιε τις 
ουάβντους εκείνων.  Και σκουηουύνφηκε η 
καουντιά τού Φαουαώ, και ντεν τους 
εισάκουσε, καφώς ο Κύουιος είχε µιουήσει. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Η 
καουντιά τού Φαουαώ σκουηουύνφηκε, ώστε 
να µη εξαποστείουει τον ουαό·  πήγαινε στον 
Φαουαώ το πουωί· να, βγαίνει πουος το 
νεουό· και φα σταφείς κοντά στην άκουη τού 
ποταµού, για να τον συναντήσεις· και τη 
ουάβντο, που µεταβουήφηκε σε φίντι, φα την 
κουατάς στο χέουι σου·  και φα του πεις: Ο 
Κύουιος, ο Φεός των Εβουαίων, µε 
απέστειουε σε σένα, ουέγοντας: Εξαπόστειουε 
τον ουαό µου, για να µε ουατουεύσει στην 
έουηµο· αουά, ντες, ντεν εισάκουσες µέχουι 
τώουα·  έτσι ουέει ο Κύουιος: Με τούτο φα 
γνωουίσεις, ότι εγώ είµαι ο Κύουιος· 
πουόσεξε, µε τη ουάβντο, που είναι στο χέουι 
µου, φα χτυπήσω επάνω στα νεουά τού 
ποταµού, και φα µεταβουηφούν σε αίµα·  και 
τα ψάουια, που είναι στον ποταµό, φα 
ψοφήσουν, και ο ποταµός φα βουωµήσει, και 
οι Αιγύπτιοι φα αηντιάσουν να πιουν νεουό 
από τον ποταµό. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πες στον 
Ααουών: Πάουε τη ουάβντο σου, και έκτεινε 
το χέουι σου πουος τα νεουά τής Αιγύπτου, 
πουος τα ουυάκια τους, πουος τους ποταµούς 
τους, πουος τις ουίµνες τους, και πουος κάφε 
σύναγµα νεού ντικού τους, και φα γίνουν αίµα· 
και σε οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου φα 

γίνει αίµα, και στα ξύουινα και τα πέτουινα 
σκεύη. 

Και ο Μωυσής και ο Ααουών έκαναν έτσι, 
όπως ο Κύουιος πουόσταξε· και σηκώνοντας 
ο Ααουών τη ουάβντο, χτύπησε τα νεουά τού 
ποταµού µπουοστά στον Φαουαώ, και 
µπουοστά στους υπηουέτες του· και 
µεταβουήφηκαν σε αίµα όουα τα νεουά του 
ποταµού.  Και τα ψάουια, που ήσαν µέσα 
στον ποταµό, ψόφησαν, και ο ποταµός 
βουώµησε, ώστε οι Αιγύπτιοι ντεν µποούσαν 
να πιουν νεουό από τον ποταµό· και ήταν 
αίµα σε οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου. 

Το ίντιο, όµως, έκαναν και οι µάγοι τής 
Αιγύπτου µε τις τεουετουγικές επωντές τους· 
και σκουηουύνφηκε η καουντιά τού Φαουαώ, 
και ντεν τους εισάκουσε, καφώς είχε πει ο 
Κύουιος.  Και όταν ο Φαουαώ επέστουεψε, 
ήουφε στο παουάτι του, και η καουντιά του 
ντεν έντωσε βάση ούτε σε τούτο.  Και όουοι 
οι Αιγύπτιοι, έσκαβαν οουόγυουα στον 
ποταµό, για να πιουν νεουό, επειντή ντεν 
µποούσαν να πιουν από το νεουό τού 
ποταµού.  Και συµπουηουώφηκαν επτά 
ηµέουες, αφότου ο Κύουιος χτύπησε τον 
ποταµό. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε 
στον Φαουαώ, και πες του, έτσι ουέει ο 
Κύουιος, εξαπόστειουε τον ουαό µου, για να 
µε ουατουεύσει·  και αν ντεν φέουεις να τον 
εξαποστείουεις, πουόσεξε, εγώ φα χτυπήσω 
όουα τα όουιά σου µε βατουάχια·  και ο 
ποταµός φα ξεβουάσει βατουάχια, τα οποία 
καφώς φα ανεβαίνουν φα µπουν µέσα στο 
παουάτι σου, και στον κοιτώνα σου, κι επάνω 
στο κουεβάτι σου, και στα σπίτια των 
υπηουετών σου, κι επάνω στον ουαό σου, και 
στους φούνους σου, και στις σκάφες σου·  κι 
επάνω σε σένα, κι επάνω στον ουαό σου, κι 
επάνω σε όους τους υπηουέτες σου, φα 
ανέβουν τα βατουάχια. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πες στον 
Ααουών: Έκτεινες το χέουι σου µε τη 
ουάβντο σου πουος τα ουυάκια, πουος τους 
ποταµούς, και πουος τις ουίµνες, και ανέβασε 
τα βατουάχια επάνω στη γη τής Αιγύπτου.  
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Και ο Ααουών εξέτεινε το χέουι του επάνω 
στα νεουά τής Αιγύπτου· και ανέβηκαν τα 
βατουάχια, και σκέπασαν τη γη τής Αιγύπτου.  
Και έκαναν το ίντιο οι µάγοι, µε τις 
τεουετουγικές επωντές τους, και ανέβασαν τα 
βατουάχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. 

Τότε, ο Φαουαώ κάουεσε τον Μωυσή και τον 
Ααουών, και είπε: Παουακαουέστε τον 
Κύουιο να σηκώσει τα βατουάχια από µένα, 
και από τον ουαό µου· και φα εξαποστείουω 
τον ουαό, για να φυσιάσουν στον Κύουιο. 

Και ο Μωυσής είπε στον Φαουαώ: 
Καφόουισέ µου, πότε να παουακαουέσω για 
σένα, και για τους υπηουέτες σου, και για τον 
ουαό σου· για να εξαουείψει τα βατουάχια 
από σένα, και από τα σπίτια σου, και να 
µείνουν µόνον στον ποταµό.  Κι εκείνος είπε: 
Αύουιο. Και είπε: Φα γίνει σύµφωνα µε τον 
ουόγο σου· για να γνωουίσεις, ότι ντεν είναι 
κανένας καφώς ο Κύουιος ο Φεός µας·  και 
φα σηκωφούν τα βατουάχια από σένα, και από 
τα σπίτια σου, και από τους υπηουέτες σου, 
και από τον ουαό σου· µόνον στον ποταµό φα 
µείνουν. 

Τότε, ο Μωυσής και ο Ααουών βγήκαν από 
τον Φαουαώ· και ο Μωυσής αναβόησε στον 
Κύουιο για τα βατουάχια, που είχε φέουει 
στον Φαουαώ.  Και ο Κύουιος έκανε 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Μωυσή· και 
ψόφησαν τα βατουάχια από τα σπίτια, από τις 
επαύουεις, και από τα χωουάφια.  Και τα 
µάζεψαν σωούς-σωούς, και βουώµησε η γη.  
Και βουέποντας ο Φαουαώ,ότι έγινε 
αναψυχή, σκουήουυνε την καουντιά του, και 
ντεν τους εισάκουσε, όπως είχε µιουήσει ο 
Κύουιος. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πες στον 
Ααουών: Έκτεινε τη ουάβντο σου, και χτύπα 
το χώµα τής γης, για να γίνει σκνίπες σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου.  Και 
έκαναν έτσι· επειντή, ο Ααουών εξέτεινε το 
χέουι του µε τη ουάβντο του, και χτύπησε το 
χώµα τής γης, και έγινε σκνίπες στους 
ανφουώπους, και στα κτήνη· όουο το χώµα 
τής γης έγινε σκνίπες σε οουόκουηουη τη γη 
τής Αιγύπτου. 

Και έκαναν το ίντιο και οι µάγοι µε τις 
τεουετουγικές επωντές τους, για να βγάουν 
σκνίπες· όµως, ντεν µπόουεσαν· οι σκνίπες, 
ουοιπόν, ήσαν επάνω στους ανφουώπους κι 
επάνω στα κτήνη.  Τότε, οι µάγοι είπαν στον 
Φαουαώ: Αυτό είναι ντάκτυουος Φεού. Η 
καουντιά, όµως, του Φαουαώ 
σκουηουύνφηκε, και ντεν τους εισάκουσε, 
καφώς ο Κύουιος είχε µιουήσει. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Σήκω 
ενωουίς το πουωί, και στάσου µπουοστά στον 
Φαουαώ· να, βγαίνει πουος το νεουό· και πες 
του: Έτσι ουέει ο Κύουιος· εξαπόστειουε τον 
ουαό µου για να µε ουατουεύσει·  επειντή, αν 
ντεν εξαποστείουεις τον ουαό µου, πουόσεξε, 
φα στείουω κυνόµυγα, επάνω σου κι επάνω 
στους υπηουέτες σου, κι επάνω στον ουαό 
σου, κι επάνω στα σπίτια σου, και τα σπίτια 
των Αιγυπτίων, ακόµα και η γη επάνω στην 
οποία κατοικούν, φα γεµίσουν από κυνόµυγα·  
όµως, εκείνη την ηµέουα φα εξαιουέσω τη γη 
Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο ουαός µου, 
ώστε να µη υπάουχει εκεί καφόου κυνόµυγα· 
για να γνωουίσεις ότι εγώ είµαι ο Κύουιος στο 
µέσον τής γης·  και φα βάουω ντιαφοουά 
ανάµεσα στον ουαό µου, και στον ουαό σου· 
αύουιο φα γίνει αυτό το σηµείο. 

Και ο Κύουιος έκανε έτσι· και πουήφος 
κυνόµυγας ήουφε στο παουάτι τού Φαουαώ, 
και στα σπίτια των υπηουετών του, και σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου· η γη 
ντιαφφάουηκε από το πουήφος τής 
κυνόµυγας. 

Και ο Φαουαώ κάουεσε τον Μωυσή και τον 
Ααουών, και είπε: Πηγαίνετε, κάντε φυσία 
στον Φεό σας σ' αυτή τη γη. 

Και ο Μωυσής είπε: Ντεν είναι πουέπον να 
κάνουµε έτσι· επειντή, εµείς φυσιάζουµε στον 
Κύουιο τον Φεό µας φυσίες, που οι Αιγύπτιοι 
βντεουύσσονται· να, αν εµείς φυσιάσουµε 
φυσίες, που βντεουύσσονται οι Αιγύπτιοι, 
µπουοστά στα µάτια τους, ντεν φα µας 
ουιφοβοουήσουν;  Φα πάµε ντουόµο τουιών 
ηµεουών στην έουηµο και φα φυσιάσουµε 
στον Κύουιο τον Φεό µας, καφώς µας είπε.  
Τότε, ο Φαουαώ είπε: Εγώ φα σας 
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εξαποστείουω, για να φυσιάσετε στον Κύουιο 
τον Φεό σας στην έουηµο· µόνον µη πάτε 
ποουύ µακουιά· παουακαουέστε και για µένα.  
Και ο Μωυσής είπε: Ντες, εγώ βγαίνω από 
σένα, και φα παουακαουέσω τον Κύουιο, ώστε 
η κυνόµυγα να σηκωφεί αύουιο, από τον 
Φαουαώ, από τους υπηουέτες του, και από 
τον ουαό του· αουά, ας µη εξακοουφεί ο 
Φαουαώ να µας απατά, χωουίς να 
εξαποστέουει τον ουαό για να φυσιάσει στον 
Κύουιο. 

Τότε, ο Μωυσής βγήκε από τον Φαουαώ, και 
παουακάουεσε τον Κύουιο.  Και ο Κύουιος 
έκανε σύµφωνα µε τον ουόγο τού Μωυσή· και 
σήκωσε την κυνόµυγα από τον Φαουαώ, από 
τους υπηουέτες του, και από τον ουαό του· 
ντεν έµεινε ούτε µία.  Εντούτοις, ο Φαουαώ 
σκουήουυνε κι αυτή τη φοουά την καουντιά 
του, και ντεν εξαπέστειουε τον ουαό. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε 
στον Φαουαώ, και πες του: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός των Εβουαίων· 
εξαπόστειουε τον ουαό µου, για να µε 
ουατουεύσει·  επειντή, αν ντεν φέουεις να τον 
εξαποστείουεις, και αν τους κουατάς ακόµα,  
πουόσεξε, το χέουι τού Κυουίου φα είναι 
επάνω στα κτήνη σου, που είναι στο χωουάφι, 
επάνω στα άουογά σου, επάνω στα γαϊντούια, 
επάνω στις καµήουες, επάνω στα βόντια, κι 
επάνω στα πουόβατα· ένα φανατικό 
υπεουβοουικά βαουύ·  και ο Κύουιος φα κάνει 
ντιάκουιση ανάµεσα στα κτήνη τού Ισουαήου, 
και στα κτήνη των Αιγυπτίων· και από όουα 
όσα ανήκουν στους γιους Ισουαήου ντεν φα 
ψοφήσει ούτε ένα.  Και ο Κύουιος ντιόουισε 
καιουό, ουέγοντας: Αύουιο ο Κύουιος φα 
κάνει αυτό το πουάγµα στη γη. 

Και ο Κύουιος έκανε το πουάγµα αυτό την 
εποµένη, και ψόφησαν όουα τα κτήνη των 
Αιγυπτίων· από ντε τα κτήνη των γιων 
Ισουαήου ντεν ψόφησε ούτε ένα.  Και ο 
Φαουαώ έστειουε να ντουν, και να, από τα 
κτήνη τού Ισουαήου ντεν ψόφησε ούτε ένα· 
όµως, η καουντιά του Φαουαώ 
σκουηουύνφηκε, και ντεν εξαπέστειουε τον 
ουαό. 

ΤΟΤΕ, ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και στον 
Ααουών: Γεµίστε τα χέουια σας µε στάχτη 
από καµίνι, και ας τη σκοουπίσει ο Μωυσής 
πουος τον ουανό µπουοστά στον Φαουαώ·  
και φα γίνει ουεπτή σκόνη επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου· και φα 
γίνει επάνω στους ανφουώπους, κι επάνω στα 
κτήνη, κάψιµο που φα επιφέουει εουκώντη 
εξανφήµατα, σε οουόκουηουη τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Πήουαν, ουοιπόν, τη στάχτη από ένα καµίνι, 
και στάφηκαν µπουοστά στον Φαουαώ· και ο 
Μωυσής τη σκόουπισε πουος τον ουανό, και 
έγινε κάψιµο που επέφεουε εουκώντη 
εξανφήµατα επάνω στους ανφουώπους κι 
επάνω στα κτήνη·  και ντεν µποούσαν οι 
µάγοι να σταφούν µπουοστά στον Μωυσή, 
εξαιτίας του καψίµατος· επειντή, το κάψιµο 
ήταν επάνω στους µάγους, κι επάνω σε όους 
τους Αιγυπτίους.  Και ο Κύουιος σκουήουυνε 
την καουντιά του Φαουαώ, και ντεν τους 
εισάκουσε, όπως ο Κύουιος είχε µιουήσει 
στον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Σήκω το 
πουωί ενωουίς, και να παουασταφείς 
µπουοστά στον Φαουαώ και να του πεις: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των Εβουαίων· να 
εξαποστείουεις τον ουαό µου, για να µε 
ουατουεύσει·  επειντή, αυτή τη φοουά, εγώ 
στέουνω όουες µου τις πουηγές επάνω στην 
καουντιά σου, και στους υπηουέτες σου, κι 
επάνω στον ουαό σου· για να γνωουίσεις ότι 
ντεν υπάουχει κανένας όµοιος µε µένα σε 
οουόκουηουη τη γη·  επειντή, τώουα, φα 
εκτείνω το χέουι µου, και φα χτυπήσω εσένα 
και τον ουαό σου µε φανατικό, και φα χαφείς 
από τη γη·  επειντή, γι' αυτό βέβαια σε 
ντιατήουησα, για να ντείξω σε σένα τη 
ντύναµή µου, και να κηουυχφεί το όνοµά µου 
σε οουόκουηουη τη γη.  Υψώνεις ακόµα τον 
εαυτό σου ενάντια στον ουαό µου, ώστε να µη 
τον εξαποστείουεις;  Ντες, αύουιο, γύουω σ' 
αυτή την ώουα, φα βουέξω χαουάζι, 
υπεουβοουικά βαουύ, που ποτέ ντεν έχει γίνει 
στη γη της Αιγύπτου, από την ηµέουα που 
φεµεουιώφηκε µέχουι σήµεουα·  τώουα, 
ουοιπόν, απόστειουε να συνάξεις τα κτήνη 
σου, και όουα όσα έχεις στα χωουάφια· 
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επειντή, κάφε άνφουωπος και ζώο, που φα 
βουεφεί στα χωουάφια και ντεν φεουφεί σε 
σπίτι, και κατέβει επάνω τους το χαουάζι, φα 
ψοφήσουν. 

Όποιος από τους υπηουέτες τού Φαουαώ 
φοβήφηκε τον ουόγο τού Κυουίου, σύναξε 
γουήγοουα στα σπίτια τούς ντούς του, και τα 
κτήνη του·  όποιος, όµως, ντεν πουόσεξε στον 
ουόγο τού Κυουίου, άφησε τους ντούς του και 
τα κτήνη του στα χωουάφια. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το 
χέουι σου πουος τον ουανό, και φα γίνει 
χαουάζι σε οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου, 
επάνω σε ανφουώπους, κι επάνω σε κτήνη, κι 
επάνω σε κάφε χοουτάουι του χωουαφιού στη 
γη τής Αιγύπτου. 

Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ουάβντο του πουος 
τον ουανό, και ο Κύουιος έστειουε βουοντές 
και χαουάζι, και η φωτιά ντιέτουεχε επάνω 
στη γη· και ο Κύουιος έβουεξε χαουάζι επάνω 
στη γη τής Αιγύπτου·  Και ήταν χαουάζι, και 
φωτιά, µε φουόγες µέσα στο χαουάζι, ένα 
χαουάζι βαουύ, που ποτέ ντεν είχε γίνει επάνω 
σε οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου, από 
τότε που έγινε έφνος.  Και το χαουάζι 
χτύπησε σε οουόκουηουη τη γη τής 
Αιγύπτου, κάφε τι που υπήουχε στα 
χωουάφια, από άνφουωπο µέχουι κτήνος· και 
όουο το χοουτάουι τού χωουαφιού το 
χτύπησε το χαουάζι, και όουα τα ντέντουα 
τού χωουαφιού τα έσπασε.  Μόνον στη γη 
Γεσέν, όπου ήσαν οι γιοι Ισουαήου, ντεν έγινε 
χαουάζι. 

Τότε, ο Φαουαώ, στέουνοντας κάουεσε τον 
Μωυσή και τον Ααουών, και τους είπε: Αυτή 
τη φοουά αµάουτησα· ο Κύουιος είναι 
ντίκαιος· κι εγώ και ο ουαός µου είµαστε 
ασεβείς·  παουακαουέστε τον Κύουιο, ώστε να 
σταµατήσουν από το να γίνονται βουοντές 
Φεού και χαουάζι· κι εγώ φα σας 
εξαποστείουω, και ντεν φα µείνετε πουέον. 

Και ο Μωυσής τού είπε: Καφώς φα βγω από 
την πόουη, φα σηκώσω τα χέουια µου στον 
Κύουιο· οι βουοντές φα σταµατήσουν και το 
χαουάζι ντεν φα υπάουχει πουέον· για να 

γνωουίσεις ότι του Κυουίου είναι η γη·  όµως, 
εσύ και οι υπηουέτες σου, ξέουω ότι ακόµα 
ντεν φα φοβηφείτε από το πουόσωπο του 
Κυουίου τού Φεού. 

Και χτυπήφηκαν το ουινάουι και το 
κουιφάουι· επειντή, το κουιφάουι ήταν 
σταχυωµένο, και το ουινάουι καουαµωµένο·  
το σιτάουι, όµως, και η βουίζα ντεν 
χτυπήφηκαν, επειντή ήσαν όψιµα. 

Και ο Μωυσής βγήκε από τον Φαουαώ, έξω 
από την πόουη, και άπουωσε τα χέουια του 
πουος τον Κύουιο· και οι βουοντές και το 
χαουάζι σταµάτησαν, και ντεν έσταξε πουέον 
βουοχή επάνω στη γη.  Και όταν ο Φαουαώ 
είντε ότι σταµάτησαν η βουοχή και το 
χαουάζι και οι βουοντές, εξακοούφησε να 
αµαουτάνει και σκουήουυνε την καουντιά του, 
αυτός και οι υπηουέτες του.  Και η καουντιά 
τού Φαουαώ σκουηουύνφηκε, και ντεν 
εξαπέστειουε τους γιους Ισουαήου, όπως ο 
Κύουιος είχε µιουήσει ντιαµέσου του Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Μπες µέσα 
στον Φαουαώ· επειντή, εγώ σκουήουυνα την 
καουντιά του, και την καουντιά των 
υπηουετών του, για να ντείξω αυτά τα σηµεία 
µου ανάµεσά τους·  και για να τα ντιηγείσαι 
στ' αυτιά τού γιου σου, και στον γιο τού γιου 
σου, τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και τα 
σηµεία µου, όσα έκανα ανάµεσά τους, και να 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και ο Μωυσής και ο Ααουών µπήκαν µέσα 
στον Φαουαώ, και του είπαν: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός των Εβουαίων· µέχουι πότε 
φα αουνείσαι να ταπεινωφείς µπουοστά µου; 
Εξαπόστειουε τον ουαό µου για να µε 
ουατουεύσει·  επειντή, αν ντεν φέουεις να 
εξαποστείουεις τον ουαό µου, πουόσεξε, 
αύουιο φα φέουω ακουίντα επάνω στα όουιά 
σου·  και φα σκεπάσει το πουόσωπο της γης, 
ώστε να µη µποουεί κάποιος να ντει τη γη· 
και φα καταφάει το υπόουοιπο, εκείνο που 
ντιασώφηκε, όσο σας άφησε το χαουάζι, και 
φα καταφάει όουα τα ντέντουα, εκείνα που 
φύονται σε σας από τα χωουάφια·  και φα 
γεµίσουν απ' αυτή τα σπίτια σου, και τα σπίτια 
όουων των υπηουετών σου, και τα σπίτια 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 73 από 1298 

όουων των Αιγυπτίων· κάτι που ντεν είνταν οι 
πατέουες σου ούτε οι πατέουες των πατέουων 
σου, από την ηµέουα που υπήουξαν επάνω 
στη γη µέχουι σήµεουα. Έπειτα, αφού 
στουάφηκε, βγήκε από τον Φαουαώ. 

Και οι υπηουέτες τού Φαουαώ τού είπαν: 
Μέχουι πότε αυτός φα είναι πουόσκοµµα σε 
µας; Εξαπόστειουε τους ανφουώπους, για να 
ουατουεύσουν τον Κύουιο τον Φεό τους· 
ακόµα, ντεν ξέουεις, ότι αφανίστηκε η 
Αίγυπτος; 

Τότε, ξανάφεουαν τον Μωυσή και τον 
Ααουών στον Φαουαώ· και τους είπε: 
Πηγαίνετε, ουατουεύστε τον Κύουιο τον Φεό 
σας· αουά, ποιοι και ποιοι φα πάτε;  Και ο 
Μωυσής είπε: Μαζί µε τους νέους µας και 
µαζί µε τους γέουοντές µας φα πάµε, µαζί µε 
τους γιους µας και µαζί µε τις φυγατέουες 
µας, µαζί µε τα πουόβατά µας και µαζί µε τα 
βόντια µας φα πάµε· επειντή, έχουµε γιοουτή 
στον Κύουιο.  Κι εκείνος τούς είπε: Έτσι ας 
είναι ο Κύουιος µαζί σας, καφώς εγώ φα σας 
εξαποστείουω µαζί µε τα παιντιά σας· 
κοιτάξτε· επειντή, µπουοστά σας βουίσκεται 
κακό·  όχι έτσι, πηγαίνετε τώουα οι άνντουες, 
και ουατουεύστε τον Κύουιο, επειντή, αυτό 
ζητάτε. Και ο Φαουαώ τούς έβγαουε από 
µπουοστά του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το 
χέουι σου επάνω στη γη τής Αιγύπτου για την 
ακουίντα, για να ανέβει επάνω στη γη τής 
Αιγύπτου, και να καταφάει όουο το χοουτάουι 
τής γης, κάφε τι που άφησε το χαουάζι.  Και 
ο Μωυσής εξέτεινε τη ουάβντο του επάνω στη 
γη της Αιγύπτου, και ο Κύουιος έφεουε επάνω 
στη γη όουη εκείνη την ηµέουα και όουη τη 
νύχτα, ανατοουικόνάνεµο· και το πουωί ο 
ανατοουικός άνεµος έφεουε την ακουίντα.  
Και η ακουίντα ανέβηκε επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη της Αιγύπτου, και 
κάφησε επάνω σε όουα τα όουια της 
Αιγύπτου, ποουή, σε υπεουβοουικό βαφµό· 
τέτοια ακουίντα, πουιν απ' αυτή, ντεν υπήουξε 
ούτε φα υπάουξει τέτοια ύστεουα απ' αυτή·  
και σκέπασε το πουόσωπο οουόκουηουης της 
γης, και σκοτείνιασε η γη· και κατέφαγε όουο 
το χοουτάουι τής γης, και όους τους 

καουπούς των ντέντουων, όσους άφησε το 
χαουάζι, και ντεν έµεινε τίποτε χουωουό ούτε 
στα ντέντουα ούτε στα χόουτα τού 
χωουαφιού, σε οουόκουηουη τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Τότε, ο Φαουαώ έσπευσε να καουέσει τον 
Μωυσή και τον Ααουών, και είπε: Αµάουτησα 
στον Κύουιο τον Φεό σας, και σε σας·  αουά, 
τώουα, συγχώουησέ µου, παουακαουώ, το 
αµάουτηµά µου, µόνον αυτή τη φοουά, και 
παουακαουέστε τον Κύουιο τον Φεό σας για 
να σηκώσει από µένα αυτόν τον φάνατο 
µόνον. 

Και ο Μωυσής βγήκε από τον Φαουαώ, και 
παουακάουεσε τον Κύουιο.  Και ο Κύουιος 
µετέφεουε ισχυουότατον ντυτικό άνεµο, που 
σήκωσε την ακουίντα, και την έουιξε στην 
Εουυφουά Φάουασσα· ντεν έµεινε ούτε µία 
ακουίντα επάνω σε όουα τα όουια της 
Αιγύπτου.  Εντούτοις, ο Κύουιος σκουήουυνε 
την καουντιά τού Φαουαώ, και ντεν 
εξαπέστειουε τους γιους Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το 
χέουι σου πουος τον ουανό, και φα γίνει 
σκοτάντι επάνω στη γη τής Αιγύπτου, 
µάουιστα σκοτάντι ψηουαφητό. 

Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέουι του πουος 
τον ουανό, και έγινε πυκνό σκοτάντι επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου, για τουεις 
ηµέουες.  Ντεν έβουεπε ο ένας τον άουον· 
ούτε σηκώφηκε κανείς από τον τόπο του για 
τουεις ηµέουες· όµως,σε όους τους γιους 
Ισουαήου ήταν φως στις κατοικίες τους. 

Τότε, ο Φαουαώ κάουεσε τον Μωυσή, και 
είπε: Πηγαίνετε, ουατουεύστε τον Κύουιο· 
µόνον τα πουόβατά σας και τα βόντια σας ας 
µείνουν· και τα παιντιά σας ας έουφουν µαζί 
σας.  Και ο Μωυσής είπε: Μα, πουέπει εσύ να 
µας ντώσεις και φυσίες και οουοκαυτώµατα, 
για να φυσιάσουµε στον Κύουιο τον Φεό µας·  
και τα κτήνη µας φάουφουν µαζί µας· ντεν φα 
µείνει πίσω µας ούτε νύχι· επειντή, απ' αυτά 
πουέπει να πάουµε, για να ουατουεύσουµε τον 
Κύουιο τον Φεό µας· κι εµείς ντεν ξέουµε µε 
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τι έχουµε να ουατουεύσουµε τον Κύουιο, 
µέχουις ότου να φτάσουµε εκεί. 

Αουά, ο Κύουιος σκουήουυνε την καουντιά 
τού Φαουαώ, και ντεν φέουησε να τους 
εξαποστείουει.  Και ο Φαουαώ τού είπε: 
Φύγε από µένα· πουόσεχε στον εαυτό σου, µη 
ντεις πουέον το πουόσωπό µου· επειντή, την 
ηµέουα κατά την οποία φα ντεις το πουόσωπό 
µου, φα πεφάνεις.  Και ο Μωυσής είπε: Όπως 
είπες, ντεν φα ντω πουέον το πουόσωπό σου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ακόµα µία 
πουηγή φα φέουω επάνω στον Φαουαώ, κι 
επάνω στη γη τής Αιγύπτου· ύστεουα απ' αυτά 
φα σας εξαποστείουει από εντώ· 
εξαποστέουοντάς σας, βέβαια και φα σας 
ντιώξει από εντώ οουοκουηουωτικά·  µίουησε 
τώουα στ' αυτιά τού ουαού, και ας ζητήσει 
κάφε άνντουας από τον γείτονά του, και κάφε 
γυναίκα από τη γειτόνισσά της, σκεύη 
ασηµένια, και σκεύη χουυσά. 

Και ο Κύουιος έντωσε χάουη στον ουαό 
µπουοστά στους Αιγυπτίους· ακόµα και ο 
άνφουωπος, ο Μωυσής, ήταν µέγας σε 
υπεουβοουικό βαφµό στη γη της Αιγύπτου, 
µπουοστά στους υπηουέτες του Φαουαώ, και 
µπουοστά στον ουαό. 

ΚΑΙ ο Μωυσής είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος· 
γύουω στα µεσάνυχτα, εγώ φα βγω στο µέσον 
της Αιγύπτου.  Και κάφε πουωτότοκο στη γη 
τής Αιγύπτου φα πεφάνει, από το πουωτότοκο 
του Φαουαώ, που κάφεται επάνω στον 
φουόνο του, µέχουι το πουωτότοκο της 
ντούης, που ντουεύει στον µύουο, και κάφε 
πουωτότοκο των κτηνών·  και σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου φα 
υπάουξει µεγάουη κουαυγή, τέτοια που ντεν 
έγινε ποτέ ούτε φα γίνει τέτοια ύστεουα απ' 
αυτά·  σε όους, όµως, τους γιους Ισουαήου 
σκύουος ντεν φα κουνήσει τη γουώσσα του, 
από άνφουωπο µέχουι κτήνος· για να 
γνωουίσετε ότι, ο Κύουιος έκανε ντιάκουιση 
ανάµεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισουαήου·  
και όουοι αυτοί οι ντούοι σου φα κατέβουν σε 
µένα, και φα πουοσπέσουν µπουοστά µου, 
ουέγοντας: Βγες έξω, εσύ και οουόκουηουος ο 
ουαός που σε ακοουφεί· και ύστεουα απ' αυτά 

φα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από τον 
Φαουαώ µε µεγάουον φυµό. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ντεν φα 
σας εισακούσει ο Φαουαώ, για να πουηφύνουν 
τα φαυµάσιά µου στη γη τής Αιγύπτου. 

Και ο Μωυσής και ο Ααουών έκαναν όουα τα 
φαυµάσια αυτά µπουοστά στον Φαουαώ· και 
ο Κύουιος σκουήουυνε την καουντιά τού 
Φαουαώ, και ντεν εξαπέστειουε τους γιους 
Ισουαήου από τη γη του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και στον 
Ααουών στη γη τής Αιγύπτου, ουέγοντας:  Ο 
µήνας αυτός φα είναι σε σας αουχή µηνών· φα 
είναι σε σας ο πουώτος από τους µήνες τού 
χουόνου.  Να µιουήσετε σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή τού Ισουαήου, ουέγοντας: Τη 
ντέκατη ηµέουα αυτού του µήνα ας πάουν για 
τον εαυτό τους κάφε ένας ένα αουνί, σύµφωνα 
µε τις οικογένειες των πατουιών τους, ένα 
αουνί για κάφε οικογένεια.  Αν, όµως, εκείνοι 
που είναι στην οικογένεια είναι ουιγοστοί για 
το αουνί, αυτός και ο γείτονάς του, που είναι 
πουησιέστεουος στο σπίτι του, ας το πάουν 
σύµφωνα µε τον αουιφµό των ψυχών· κάφε 
ένας φα συγκαταουιφµείται για το αουνί, 
ανάουογα µε όσο του χουειάζεται να φάει.  
Και το αουνί σας φα είναι τέουειο, αουσενικό, 
χουονιάουικο· από τα πουόβατα ή από τις 
κατσίκες φα το πάουετε.  Και φα το 
ντιαφυουάττε µέχουι τη 14η ηµέουα τού 
ίντιου µήνα· και τότε, οουόκουηουο το 
πουήφος τής συναγωγής τού Ισουαήου φα το 
σφάξει πουος την εσπέουα.  Και φα πάουν 
από το αίµα και φα βάουν επάνω στους ντύο 
παουαστάτες, κι επάνω στο ανώφουι τής 
φύουας των σπιτιών, όπου φα το φάνε.  Και φα 
φάνε το κουέας εκείνη τη νύχτα, ψητό στη 
φωτιά· µε άζυµα, και µε χόουτα πικουά, φα το 
φάνε·  µη φάτε απ' αυτό ωµό ούτε βουαστό σε 
νεουό, αουά ψητό σε φωτιά· το κεφάουι του 
µαζί µε τα πόντια του και µαζί µε τα εντόσφιά 
του·  και µη αφήσετε υπόουοιπο απ' αυτό 
µέχουι το πουωί· και ό,τι πεουισσεύσει απ' 
αυτό µέχουι το πουωί, κάψτε το στη φωτιά.  
Και φα το φάτε ως εξής· ζωσµένοι τις οσφύες 
σας, έχοντας τα υποντήµατά σας στα πόντια 
σας, και τη ουάβντο σας στο χέουι σας· και φα 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 75 από 1298 

το φάτε µε βιασύνη· είναι Πάσχα τού 
Κυουίου. 

Επειντή, αυτή τη νύχτα φα πεουάσω µέσα 
από τη γη τής Αιγύπτου, και φα χτυπήσω 
κάφε πουωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από 
άνφουωπο µέχουι κτήνος· και φα κάνω 
κουίσεις ενάντια σε όους τους φεούς τής 
Αιγύπτου. Εγώ ο Κύουιος.  Και το αίµα φα 
είναι σε σας για σηµείο επάνω στα σπίτια σας, 
στα οποία κατοικείτε· και όταν ντω το αίµα, 
φα σας παουατουέξω, και η πουηγή ντεν φα 
είναι σε σας για να σας εξοουοφουεύσει, όταν 
χτυπήσω τη γη τής Αιγύπτου. 

Και η ηµέουα αυτή φα είναι σε σας σε 
ενφύµηση· και φα γιοουτάσετε αυτή τη 
γιοουτή στον Κύουιο στις γενεές σας· ως έναν 
παντοτινό νόµο φα τη γιοουτάζετε. 

Φα τουώτε άζυµα επτά ηµέουες· από την 
πουώτη ηµέουα φα σηκώσετε το πουοζύµι 
από τα σπίτια σας· επειντή, όποιος φάει 
ένζυµα από την πουώτη µέχουι την έβντοµη 
ηµέουα, η ψυχή εκείνη φα εξοουοφουευτεί 
από τον Ισουαήου.  Και κατά την πουώτη 
ηµέουα φα είναι άγια σύναξη· και κατά την 
έβντοµη ηµέουα φα είναι άγια σύναξη σε σας· 
καµιά εουγασία ντεν φα γίνεται σ' αυτές, εκτός 
από εκείνο που χουειάζεται σε κάφε 
άνφουωπο για να φάει· µόνον αυτό φα κάνετε.  
Φα φυουάξετε, ουοιπόν, τη γιοουτή των 
αζύµων· επειντή, αυτή την ίντια ηµέουα φα 
βγάουω τα τάγµατά σας από τη γη τής 
Αιγύπτου· γι' αυτό, ως έναν παντοτινό νόµο 
φα φυουάττε αυτή την ηµέουα στις γενεές σας·  
αουχίζοντας από τη 14η ηµέουα τού µήνα, 
από την εσπέουα, φα τουώτε άζυµα, µέχουι 
την 21η ηµέουα τού µήνα την εσπέουα·  για 
επτά ηµέουες ντεν φα βουίσκεται πουοζύµι 
στα σπίτια σας· επειντή, όποιος φάει ένζυµα, 
εκείνη η ψυχή φα εξοουοφουευτεί από τη 
συναγωγή τού Ισουαήου, είτε ξένος είναι είτε 
αυτόχφονας·  κανένα ένζυµο ντεν φα φάτε· σε 
όουες τις κατοικίες σας, άζυµα φα τουώτε. 

ΤΟΤΕ, ο Μωυσής κάουεσε όους τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, και τους είπε: 
Ντιαουέξτε και πάουτε για τον εαυτό σας ένα 
αουνί, σύµφωνα µε τις οικογένειές σας, και 

φυσιάστε το το Πάσχα·  έπειτα, πάουτε µια 
ντέσµη από ύσσωπο, και βουτήξτε την στο 
αίµα, που φα είναι σε µια ουεκάνη· και από το 
αίµα που φα είναι µέσα στη ουεκάνη, 
χτυπήστε το ανώφουι και τους ντύο 
παουαστάτες των φυουών· και κανένας από 
σας ντεν φα βγει έξω από τη φύουα τού 
σπιτιού του µέχουι το πουωί·  επειντή, ο 
Κύουιος φα πεουάσει για να χτυπήσει τους 
Αιγυπτίους· και όταν ντει το αίµα επάνω στο 
ανώφουι και επάνω στους ντύο παουαστάτες, 
ο Κύουιος φα παουατουέξει τη φύουα, και 
ντεν φα αφήσει τον εξοουοφουευτή να µπει 
µέσα στα σπίτια σας, για να χτυπήσει. 

Και φα φυουάξετε αυτό το πουάγµα ως 
νόµον, στον εαυτό σου και στους γιους σου, 
µέχουι τον αιώνα.  Και όταν µπείτε µέσα στη 
γη, που ο Κύουιος φα σας ντώσει, όπως είπε, 
φα φυουάξετε αυτή τη ουατουεία.  Και όταν 
σας ουένε οι γιοι σας: Τι σηµαίνει σε σας αυτή 
η ουατουεία;  Φα αποκουίνεστε: Αυτό είναι η 
φυσία τού Πάσχα στον Κύουιο, επειντή 
παουέτουεξε τα σπίτια των γιων Ισουαήου 
στην Αίγυπτο, όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους, 
και έσωσε τα σπίτια µας. 

Τότε ο ουαός, σκύβοντας, πουοσκύνησε.  Και 
όταν αναχώουησαν οι γιοι Ισουαήου, έκαναν 
όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή και 
στον Ααουών· έτσι έκαναν. 

Και γύουω στα µεσάνυχτα, ο Κύουιος 
χτύπησε κάφε πουωτότοκο στη γη της 
Αιγύπτου· από το πουωτότοκο του Φαουαώ, 
που κάφεται επάνω στον φουόνο του, µέχουι 
το πουωτότοκο του αιχµαουώτου, που είναι 
στη φυουακή· και όουα τα πουωτότοκα των 
κτηνών. 

Και ο Φαουαώ σηκώφηκε τη νύχτα, αυτός, 
και όουοι οι υπηουέτες του, και όουοι οι 
Αιγύπτιοι· και µεγάουη κουαυγή έγινε στην 
Αίγυπτο· επειντή, ντεν υπήουχε σπίτι στο 
οποίο ντεν υπήουχε και ένας νεκουός.  Και 
κάουεσε τον Μωυσή και τον Ααουών µέσα 
στη νύχτα, και είπε: Σηκωφείτε, βγείτε µέσα 
από τον ουαό µου, κι εσείς, και οι γιοι τού 
Ισουαήου· και πηγαίνετε, να ουατουεύσετε τον 
Κύουιο, καφώς είπατε·  και πάουτε τα 
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κοπάντια σας, και τις αγέουες σας, καφώς 
είπατε, και φύγετε· ευουογήστε, όµως, και 
µένα. 

Και οι Αιγύπτιοι βίαζαν τον ουαό, για να τον 
βγάουν γουήγοουα έξω από τον τόπο· επειντή, 
είπαν: Όουοι εµείς πεφαίνουµε.  Και ο ουαός 
σήκωσε το ζυµάουι του, πουιν φουσκώσει, 
έχοντας ο καφένας τη σκάφη του επάνω στους 
ώµους του, τυουιγµένη στα φοουέµατά του. 

Και οι γιοι τού Ισουαήου έκαναν σύµφωνα µε 
τον ουόγο τού Μωυσή, και ζήτησαν από τους 
Αιγυπτίους ασηµένια σκεύη, και χουυσά 
σκεύη, και ενντύµατα·  και ο Κύουιος έντωσε 
στον ουαό χάουη µπουοστά στους 
Αιγυπτίους, και ντάνεισαν σ' αυτούς όσα τους 
ζήτησαν· και γύµνωσαν τους Αιγυπτίους. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου αναχώουησαν από τη 
Ουαµεσσή πουος τη Σοκχώφ, πεζοί, 600.000 
άνντουες πεουίπου, χωουίς τα παιντιά.  Μαζί 
τους ανέβηκε κι ένα µεγάουο σύµµικτο 
πουήφος ανφουώπων, και κοπάντια και 
αγέουες, ποουά κτήνη σε υπεουβοουικό 
βαφµό.  Και από τη ζύµη, που έφεουαν από 
την Αίγυπτο, έψησαν άζυµα ψωµιά στη 
στάχτη, επειντή ντεν υπήουχε πουοζύµι, και 
επειντή εκντιώχφηκαν από την Αίγυπτο, και 
ντεν µπόουεσαν να καφυστεουήσουν ούτε 
καιπουοετοίµασαν εφόντιο για τον εαυτό 
τους. 

Και ο καιουός της παουοικίας των γιων 
Ισουαήου, που παουοίκησαν στην Αίγυπτο, 
ήταν 430 χουόνια.  Και µετά τα 430 χουόνια, 
την ίντια εκείνη ηµέουα, βγήκαν όουα 
τατάγµατα του Κυουίου από τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Αυτή είναι η νύχτα, που πουέπει να 
φυουάγεται στον Κύουιο, επειντή τους 
έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου· αυτή είναι η 
νύχτα εκείνη του Κυουίου, που πουέπει να 
φυουάγεται από όους τους γιους Ισουαήου, 
στις γενεές τους. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και τον 
Ααουών: Αυτός είναι ο νόµος τού Πάσχα· 
κανένας αουογενής ντεν φα φάει απ' αυτό·  και 
κάφε ντούος αγοουασµένος µε αουγύουια, 

αφού πεουιτµηφεί, τότε φα φάει απ' αυτό·  και 
ο ξένος και ο µισφωτός ντεν φα φάνε απ' αυτό.  
Μέσα στο ίντιο το σπίτι φα φαγωφεί· από το 
κουέας ντεν φα φέουετε έξω από το σπίτι, και 
κόκαουο ντεν φα σπάσετε απ' αυτό.  
Οουόκουηουη η συναγωγή τού Ισουαήου φα 
το κάνει.  Και αν κάποιος ξένος, που 
παουοικεί µαζί σου, φέουει να κάνει το 
Πάσχα στον Κύουιο, ας πεουιτµηφούν όουα 
τα αουσενικά του, και τότε ας πουησιάσει για 
να το κάνει· και φα είναι όπως ο αυτόχφονας 
της γης· επειντή, κανένας απεουίτµητος ντεν 
φα φάει απ' αυτό.  Ο ίντιος νόµος φα είναι για 
τον αυτόχφονα, και για τον ξένο, που 
παουοικεί µεταξύ σας. 

ΚΑΙ όουοι οι γιοι τού Ισουαήου έκαναν όπως 
ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή και στον 
Ααουών· έτσι έκαναν.  Και εκείνη την ίντια 
ηµέουα έβγαουε ο Κύουιος τους γιους 
Ισουαήου από τη γη τής Αιγύπτου, σύµφωνα 
µε τα τάγµατά τους. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Καφιέουωσε σε µένα κάφε 
πουωτότοκο, που ντιανοίγει κάφε µήτουα 
ανάµεσα στους γιους Ισουαήου, από 
άνφουωπο µέχουι κτήνος· ντικό µου είναι 
αυτό. 

Και ο Μωυσής είπε στον ουαό: Να έχετε στη 
µνήµη σας αυτή την ηµέουα, κατά την οποία 
βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο ντουείας· 
επειντή, ο Κύουιος µε ντυνατό χέουι σάς 
έβγαουε από εκεί· κανένας ντεν φα φάει 
ένζυµα.  Σήµεουα βγαίνετε έξω κατά τον 
µήνα Αβίβ. 

Όταν, ουοιπόν, ο Κύουιος σε φέουει στη γη 
των Χαναναίων, και των Χετταίων, και των 
Αµοουαίων, και των Ευαίων, και των 
Ιεβουσαίων, που οουκίστηκε στους πατέουες 
σου ότι φα σου τη ντώσει, γη που ουέει γάουα 
και µέουι, τότε φα κάνεις αυτή τη ουατουεία, 
κατά τον µήνα αυτόν.  Φα τουως άζυµα επτά 
ηµέουες· και κατά την έβντοµη ηµέουα φα 
είναι γιοουτή στον Κύουιο.  Άζυµα φα 
τουώγωνται τις επτά ηµέουες· και ντεν φα 
φανεί κοντά σου ένζυµο ούτε φα φανεί κοντά 
σου πουοζύµι, σε όουα τα όουιά σου.  Και 
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κατά την ηµέουα εκείνη φα αναγγείουεις στον 
γιο σου, ουέγοντας: Αυτό γίνεται για εκείνο 
που ο Κύουιος έκανε σε µένα, όταν βγήκα 
από την Αίγυπτο.  Και τούτο φα είναι σε σένα 
για σηµείο επάνω στο χέουι σου, και για 
ενφύµηση ανάµεσα στα µάτια σου, για να 
είναι ο νόµος τού Κυουίου στο στόµα σου· 
επειντή, µε ντυνατό χέουι ο Κύουιος σε 
έβγαουε από την Αίγυπτο.  Φα τηουείς, 
ουοιπόν, αυτόν τον νόµο στην εποχή του, 
κάφε χουόνο. 

Και όταν ο Κύουιος σε φέουει στη γη των 
Χαναναίων, καφώς οουκίστηκε σε σένα και 
στους πατέουες σου, και σου τη ντώσει,  τότε 
φα αποχωουίσεις για τον Κύουιο κάφε ένα 
που ανοίγει τη µήτουα, και κάφε πουωτότοκο 
των ζώων σου όσα έχεις· τα αουσενικά φα 
είναι του Κυουίου.  Και κάφε πουωτότοκο 
γαϊντουιού φα το εξαγοουάζεις µε ένα αουνί· 
και αν ντεν το εξαγοουάσεις, τότε φα το 
αποκεφαουίσεις· και κάφε πουωτότοκο 
ανφουώπου ανάµεσα στους γιους σου φα το 
εξαγοουάζεις. 

Και όταν στο µέουον ο γιος σου σε ουωτήσει, 
ουέγοντας: Τι είναι αυτό; Φα του πεις: Με 
ντυνατό χέουι ο Κύουιος µας έβγαουε από 
την Αίγυπτο, από οίκο ντουείας·  και όταν ο 
Φαουαώ επέµεινε στο να µη µας 
εξαποστείουει, ο Κύουιος φανάτωσε κάφε 
πουωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από 
πουωτότοκο ανφουώπου µέχουι πουωτότοκο 
κτήνους· γι' αυτό, φυσιάζω στον Κύουιο κάφε 
αουσενικό, που ανοίγει τη µήτουα, και κάφε 
πουωτότοκο των γιων µου το εξαγοουάζω.  Κι 
αυτό φα είναι για σηµείο, επάνω στο χέουι 
σου και για πουοµετωπίντιο ανάµεσα στα 
µάτια σου· επειντή, µε ντυνατό χέουι ο 
Κύουιος µας έβγαουε από την Αίγυπτο. 

ΚΑΙ όταν ο Φαουαώ εξαπέστειουε τον ουαό, 
ο Φεός ντεν τους οντήγησε ντιαµέσου του 
ντουόµου τής γης των Φιουισταίων, αν και 
ήταν ο συντοµότεουος· επειντή, ο Φεός είπε: 
Μήπως ο ουαός, βουέποντας τον πόουεµο, 
µεταµεουηφεί και επιστουέψει στην Αίγυπτο.  
Αου' ο Φεός πεουιέφεουε τον ουαό ντιαµέσου 
του ντουόµου τής εουήµου πουος την 
Εουυφουά Φάουασσα· και ανέβηκαν οι γιοι 

Ισουαήου από τη γη τής Αιγύπτου 
εξοπουισµένοι. 

Και ο Μωυσής πήουε µαζί του τα κόκαουα 
του Ιωσήφ· επειντή, είχε οουκίσει τους γιους 
Ισουαήου µε όουκο, ουέγοντας: Ο Φεός, 
βέβαια, φα σας επισκεφφεί· και φα ανεβάσετε 
τα κόκαουά µου από εντώ µαζί σας. 

Και όταν αναχώουησαν από τη Σοκχώφ, 
στουατοπέντευσαν στην Εφάµ, πουος τα 
άκουα τής εουήµου.  Και ο Κύουιος 
ποουευόταν µπουοστά απ' αυτούς, την 
ηµέουα σε στύουο νεφέουης, για να τους 
οντηγεί στον ντουόµο· και τη νύχτα, σε 
στύουο φωτιάς, για να τους φέγγει· ώστε να 
οντοιποούν ηµέουα και νύχτα·  ντεν 
αποµάκουυνε µπουοστά από τον ουαό τον 
στύουο τής νεφέουης την ηµέουα ούτε τον 
στύουο τής φωτιάς τη νύχτα. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στους γιους Ισουαήου, να 
στουαφούν και να στουατοπεντεύσουν 
απέναντι από την Πι-αϊουώφ, ανάµεσα στη 
Μιγντώου και τη φάουασσα, κατάντικουυ στη 
Βέεου-σεφών· κατάντικουυ σ' αυτή φα 
στουατοπεντεύσετε, κοντά στη φάουασσα·  
επειντή, ο Φαουαώ φα πει για τους γιους 
Ισουαήου: Αυτοί πεουιπουανιούνται στη γη· η 
έουηµος τους πεουιέκουεισε·  κι εγώ φα 
σκουηουύνω την καουντιά τού Φαουαώ, ώστε 
να καταντιώξει καταπίσω τους· και φα 
ντοξαστώ επάνω στον Φαουαώ, κι επάνω σε 
οουόκουηουο το στουάτευµά του· και οι 
Αιγύπτιοι φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. Έτσι και έκαναν. 

Και αναγγέουφηκε στον βασιουιά τής 
Αιγύπτου ότι ο ουαός έφυγε· και η καουντιά 
τού Φαουαώ και των υπηουετών του 
µεταβουήφηκε ενάντια στον ουαό, και είπαν: 
Γιατί το κάναµε αυτό, ώστε να εξαποστείουµε 
τον Ισουαήου, και να µη µας ντουεύει πουέον;  
Έζευξε, ουοιπόν, την άµαξά του, και 
παουέουαβε τον ουαό του µαζί του·  πήουε 
και 600 εκουεκτές άµαξες, και όουες τις 
άµαξες της Αιγύπτου, και έβαουε επάνω σε 
όουε αυτές αουχηγούς.  Και ο Κύουιος 
σκουήουυνε την καουντιά τού Φαουαώ, του 
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βασιουιά τής Αιγύπτου, και καταντίωξε 
καταπίσω από τους γιους Ισουαήου· και οι 
γιοι Ισουαήου έβγαιναν µε χέουι υψηουό.  
Και καταντίωξαν οι Αιγύπτιοι καταπίσω τους, 
όουα τα άουογα, οι άµαξες του Φαουαώ, και 
οι καβαουάουηντές του και το στουάτευµά 
του· και τους έφτασαν, καφώς ήσαν 
στουατοπεντευµένοι κοντά στη φάουασσα, 
απέναντι από την Πι-αϊουώφ, κατάντικουυ στη 
Βέεου-σεφών. 

Και όταν ο Φαουαώ πουησίασε, οι γιοι 
Ισουαήου ύψωσαν τα µάτια τους, και να, οι 
Αιγύπτιοι έουχονταν καταπίσω τους· και 
φοβήφηκαν υπεουβοουικά· και αναβόησαν οι 
γιοι Ισουαήου πουος τον Κύουιο.  Και είπαν 
στον Μωυσή: Επειντή ντεν υπήουχαν 
µνήµατα στην Αίγυπτο, µας έβγαουες για να 
πεφάνουµε στην έουηµο; Γιατί µας το έκανες 
αυτό, και µας έβγαουες από την Αίγυπτο;  
Ντεν είναι αυτός ο ουόγος που σου είπαµε 
στην Αίγυπτο, ουέγοντας: Άφησέ µας, και ας 
ντουεύουµε τους Αιγυπτίους; Επειντή, ήταν 
καουύτεουα σε µας να ντουεύουµε τους 
Αιγυπτίους, παουά να πεφάνουµε στην 
έουηµο. 

Και ο Μωυσής είπε στον ουαό: Μη φοβάστε· 
σταφείτε, και βουέπετε τη σωτηουία τού 
Κυουίου, που φα κάνει σε σας σήµεουα· 
επειντή, τους Αιγυπτίους, που είντατε 
σήµεουα, ντεν φα τους ντείτε πουέον, ποτέ·  ο 
Κύουιος φα ποουεµήσει για σας· κι εσείς φα 
µένετε ήσυχοι. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Τι βοάς σε 
µένα; Πες στους γιους Ισουαήου να 
ξεκινήσουν·  κι εσύ ύψωσε τη ουάβντο σου, 
και έκτεινε το χέουι σου πουος τη φάουασσα, 
και σχίσε τη φάουασσα στα ντύο, και ας 
πεουάσουν οι γιοι Ισουαήου ντιαµέσου 
ξηουάς στο µέσον της φάουασσας·  κι εγώ, 
πουόσεξε, φα σκουηουύνω την καουντιά των 
Αιγυπτίων, και φα µπουν µέσα πίσω απ' 
αυτούς· και φα ντοξαστώ επάνω στον 
Φαουαώ, κι επάνω σε οουόκουηουο το 
στουάτευµά του, επάνω στις άµαξές του, κι 
επάνω στους καβαουάουηντές του·  και φα 
γνωουίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, όταν ντοξαστώ επάνω στον 

Φαουαώ, επάνω στις άµαξές του, κι επάνω 
τους καβαουάουηντές του. 

Τότε, ο άγγεουος του Φεού, που 
πουοποουευόταν από το στουάτευµα του 
Ισουαήου, σηκώφηκε, και ήουφε πίσω τους· 
και ο στύουος τής νεφέουης σηκώφηκε από 
µπουοστά τους, και στάφηκε πίσω τους·  και 
ήουφε ανάµεσα στο στουάτευµα των 
Αιγυπτίων και στο στουάτευµα του Ισουαήου· 
και σ' εκείνους µεν ήταν σύννεφο που 
σκοτείνιαζε, σε τούτους όµως που φώτιζε, τη 
νύχτα· ώστε το ένα ντεν πουησίασε το άουο, 
οουόκουηουη τη νύχτα. 

Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέουι του πουος τη 
φάουασσα· και ο Κύουιος έκανε τη φάουασσα 
να συουφεί όουη εκείνη τη νύχτα, από 
ντυνατόν ανατοουικό άνεµο, και έκανε τη 
φάουασσα ξηουά, και τα νεουά 
ντιαχωουίστηκαν.  Και µπήκαν µέσα οι γιοι 
Ισουαήου, στο µέσον της φάουασσας, πουος 
το ξεουό µέουος, και τα νεουά ήσαν σ' αυτούς 
τείχος από τα ντεξιά και από τα αουιστεουά 
τους. 

Και οι Αιγύπτιοι καταντίωξαν και µπήκαν 
καταπίσω τους, όουα τα άουογα του Φαουαώ, 
οι άµαξές του, και οι καβαουάουηντές του, 
στο µέσον της φάουασσας. 

Και κατά την πουωινή φυουακή, ο Κύουιος 
κοίταξε από επάνω από τον στύουο τής 
φωτιάς και της νεφέουης πουος τον στουατό 
των Αιγυπτίων, και συντάουαξε τον στουατό 
των Αιγυπτίων·  και έβγαουε τους τουοχούς 
των αµαξών τους, ώστε σέουνονταν µε 
ντυσκοουία· και οι Αιγύπτιοι είπαν: Ας 
φύγουµε µπουοστά από τον Ισουαήου, 
επειντή ο Κύουιος ποουεµάει τους 
Αιγυπτίους, για χάουη τους. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το 
χέουι σου πουος τη φάουασσα, και ας 
ξαναγυουίσουν τα νεουά επάνω στους 
Αιγυπτίους, επάνω στις άµαξές τους, κι επάνω 
στους καβαουάουηντές τους.  Και ο Μωυσής 
εξέτεινε το χέουι του πουος τη φάουασσα· και 
η φάουασσα επανέουαβε την οουµή της 
γύουω στα ξηµεουώµατα· και οι Αιγύπτιοι, 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 79 από 1298 

φεύγοντας, τη συνάντησαν· και ο Κύουιος 
κατέστουεψε τους Αιγυπτίους στο µέσον της 
φάουασσας·  επειντή, τα νεουά, καφώς 
ξαναγύουισαν, σκέπασαν τις άµαξες, και τους 
καβαουάουηντες, οουόκουηουο το 
στουάτευµα του Φαουαώ, που είχε µπει µέσα 
καταπίσω τους στη φάουασσα· ντεν έµεινε απ' 
αυτούς ούτε ένας.  Και οι γιοι Ισουαήου 
πέουασαν ντιαµέσου ξηουάς, στο µέσον της 
φάουασσας. Και τα νεουά ήσαν σ' αυτούς 
τοίχος από ντεξιά τους, και από αουιστεουά 
τους. 

Και ο Κύουιος έσωσε κατά την ηµέουα εκείνη 
τον Ισουαήου από το χέουι των Αιγυπτίων· 
και ο Ισουαήου είντε τους Αιγυπτίους νεκούς 
στην άκουη τής φάουασσας.  Και ο Ισουαήου 
είντε το µεγάουο εκείνο έουγο, που ο Κύουιος 
έκανε επάνω στους Αιγυπτίους· και ο ουαός 
φοβήφηκε τον Κύουιο, και πίστεψε στον 
Κύουιο, και στον Μωυσή, τον υπηουέτη του. 

ΤΟΤΕ, έψαουε ο Μωυσής και οι γιοι 
Ισουαήου τούτο το τουαγούντι, πουος τον 
Κύουιο, και είπαν τα ουόγια: 

Ας ψάουω στον Κύουιο· επειντή, ντοξάστηκε 
µε ντόξα· έουιξε το άουογο και τον 
καβαουάουη του στη φάουασσα. 

Ο Κύουιος είναι η ντύναµή µου και το 
τουαγούντι µου, και στάφηκε η σωτηουία µου· 

αυτός είναι Φεός µου, και φα τον ντοξάσω· ο 
Φεός τού πατέουα µου, και φα τον υψώσω. 

Ο Κύουιος είναι ντυνατός ποουεµιστής· το 
όνοµά του είναι Κύουιος. 

Έουιξε τις άµαξες του Φαουαώ και το 
στουάτευµά του στη φάουασσα· και οι 
εκουεκτοί του ποουέµαουχοι 
καταποντίστηκαν στην Εουυφουά Φάουασσα. 

Οι άβυσσοι τους σκέπασαν· καταβυφίστηκαν 
σαν πέτουα στα βάφη. 

Το ντεξί σου χέουι, Κύουιε, ντοξάστηκε σε 
ντύναµη· το ντεξί σου χέουι, Κύουιε, 
σύντουιψε τον εχφουό. 

Και µε το µέγεφος της υπεουοχής σου 
εξοουόφουευσες τους ενάντιους σε σένα· 

εξαπέστειουες την οουγή σου, και τους 
κατέφαγε σαν καουάµη. 

Και µε την πνοή τού φυµού σου τα νεουά 
σωουιάστηκαν µαζί· 

τα κύµατα στάφηκαν σαν σωουός, οι άβυσσοι 
έπηξαν στο µέσον της φάουασσας. 

Ο εχφουός είπε: Φα καταντιώξω, φα 
καταφτάσω, φα ντιαµοιουαστώ τα ουάφυουα· 
η ψυχή µου φα χοουτάσει επάνω τους· φα 
σύουω το µαχαίουι µου, το χέουι µου φα τους 
αφανίσει. 

Φύσηξες µε τον άνεµό σου, και η φάουασσα 
τους σκέπασε· καταβυφίστηκαν σαν µοουύβι 
στα φοβεουά νεουά. 

Ποιος είναι, Κύουιε, όµοιός σου, ανάµεσα 
στους φεούς; Ποιος είναι όµοιός σου, 
ένντοξος σε αγιότητα, φαυµαστός σε ύµνους, 
που ενεουγεί τεουάστια; 

Άπουωσες το ντεξί σου χέουι, και η γη τούς 
κατάπιε. 

Με το έουεός σου οντήγησες αυτόν τον ουαό, 
που τον ουύτουωσες· τον οντήγησες µε τη 
ντύναµή σου πουος την κατοικία τής 
αγιότητάς σου. 

Οι ουαοί φα ακούσουν, και φα φουίξουν· 
πόνοι φα κατακυουιεύσουν τους κατοίκους τής 
Παουαιστίνης. 

Τότε, οι ηγεµόνες τού Εντώµ φα εκπουαγούν· 
τουόµος φα καταουάβει τους άουχοντες του 
Μωάβ· όουοι οι κάτοικοι της Χαναάν φα 
ουιώσουν. 

Φόβος και τουόµος φα πέσει επάνω τους· από 
το µέγεφος του βουαχίονά σου φα 
αποουιφωφούν, 

µέχουις ότου πεουάσει ο ουαός σου, Κύουιε, 
µέχουις ότου πεουάσει ο ουαός αυτός, που 
απέκτησες. 
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Φα τους φέουεις µέσα, και φα τους φυτέψεις 
στο βουνό τής κουηουονοµιάς σου, στον 
τόπο, Κύουιε, που ετοίµασες για κατοικία 
σου, το αγιαστήουιο, Κύουιε, που τα χέουια 
σου έστησαν. 

Ο Κύουιος φα βασιουεύει στους αιώνες των 
αιώνων. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, τα άουογα του Φαουαώ µπήκαν 
µέσα στη φάουασσα µαζί µε τις άµαξές του 
και µαζί µε τους καβαουάουηντές του, και ο 
Κύουιος έστουεψε επάνω τους τα νεουά τής 
φάουασσας· και οι γιοι Ισουαήου πέουασαν 
ντιαµέσου ξηουάς, στο µέσον της φάουασσας. 

ΚΑΙ η Μαουιάµ, η πουοφήτισσα, η αντεουφή 
τού Ααουών, πήουε το τύµπανο στο χέουι 
της, και όουες οι γυναίκες βγήκαν πίσω απ' 
αυτή µε τύµπανα και χοούς.  Και η Μαουιάµ 
ανταποκουινόταν σ' αυτούς, ουέγοντας: 
Ψάουτε στον Κύουιο· επειντή, ντοξάστηκε µε 
ντόξα· το άουογο και τον καβαουάουη του 
έουιξε στη φάουασσα. 

ΤΟΤΕ, ο Μωυσής σήκωσε τους Ισουαηουίτες 
από την Εουυφουά Φάουασσα, και βγήκαν 
στην έουηµο Σου· και πεουπατούσαν τουεις 
ηµέουες στην έουηµο, και ντεν έβουισκαν 
νεουό. 

Και από εκεί ήουφαν στη Μεουά· ντεν 
µποούσαν, όµως, να πιουν από τα νεουά τής 
Μεουάς, επειντή ήσαν πικουά· γι' αυτό και 
ονοµάστηκε Μεουά.  Και ο ουαός γόγγυζε 
ενάντια στον Μωυσή, ουέγοντας: Τι φα 
πιούµε;  Και ο Μωυσής βόησε στον Κύουιο· 
και ο Κύουιος του έντειξε ένα ξύουο, που 
όταν το έουιξε στα νεουά, τα νεουά 
γουύκαναν. Εκεί τους έντωσε παουαγγεουία 
και ντιάταγµα· κι εκεί τους ντοκίµασε·  και 
είπε: Αν ακούσεις επιµεουώς τη φωνή τού 
Κυουίου τού Φεού σου, και πουάττεις το 
αουεστό στα µάτια του, και ντώσεις ακουόαση 
στις εντοουές του, και φυουάξεις όουα τα 
πουοστάγµατά του, ντεν φα φέουω επάνω σου 
καµιά από τις αουώστιες, που έφεουα ενάντια 
στους Αιγυπτίους· επειντή, εγώ είµαι ο 
Κύουιος, που σε φεουαπεύω. 

ΕΠΕΙΤΑ, ήουφαν στην Αιουείµ, όπου ήσαν 
12 πηγές νεουών, και 70 ντέντουα φοινίκων· 
και εκεί στουατοπέντευσαν, κοντά στα νεουά. 

ΚΑΙ σηκώφηκαν από την Αιουείµ· και 
οουόκουηουη η συναγωγή των γιων Ισουαήου 
ήουφε στην έουηµο Σιν, που είναι ανάµεσα 
στην Αιουείµ και το Σινά, τη 15η ηµέουα τού 
ντεύτεου µήνα, αφού βγήκαν από τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή των γιων 
Ισουαήου γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή και 
ενάντια στον Ααουών στην έουηµο. 

Και οι γιοι Ισουαήου είπαν σ' αυτούς: Είφε να 
πεφαίναµε κάτω από το χέουι τού Κυουίου 
στη γη τής Αιγύπτου, όταν καφόµασταν κοντά 
στα καζάνια τού κουέατος, και όταν τουώγαµε 
ψωµί µέχουι χοουτασµού! Επειντή, µας 
βγάουατε σ'αυτή την έουηµο, για να 
φανατώσετε µε την πείνα οουόκουηουη αυτή 
τη συναγωγή. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ντες, φα 
βουέξω σε σας ψωµί από τον ουανό· και φα 
βγαίνει ο ουαός και φα µαζεύει κάφε ηµέουα 
αυτό που αουκεί στην ηµέουα, για να τους 
ντοκιµάσω, αν φα πεουπατάνε στον νόµο µου 
ή όχι·  και την έκτη ηµέουα ας ετοιµάζουν 
εκείνο που φα έφεουναν µέσα, και ας είναι 
ντιπουάσιο εκείνου που µαζεύουν κάφε 
ηµέουα. 

Και ο Μωυσής και ο Ααουών είπαν σε όους 
τούς γιους Ισουαήου: Την εσπέουα φα 
γνωουίσετε ότι ο Κύουιος σας έβγαουε από τη 
γη τής Αιγύπτου·  και το πουωί φα ντείτε τη 
ντόξα τού Κυουίου, καφόσον άκουσε τους 
γογγυσµούς σας ενάντια στον Κύουιο· 
επειντή, εµείς τι είµαστε ώστε να γογγύζετε 
εναντίον µας;  Και ο Μωυσής είπε: Αυτό φα 
γίνει, όταν ο Κύουιος την εσπέουα σάς ντώσει 
κουέας να φάτε, και το πουωί ψωµί µέχουι 
χοουτασµού· επειντή, ο Κύουιος άκουσε τους 
γογγυσµούς σας, που γογγύζετε ενάντια σ' 
αυτόν· και, τι είµαστε εµείς; Οι γογγυσµοί σας 
ντεν είναι εναντίον µας, αουά ενάντια στον 
Κύουιο. 
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Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών: Πες σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή των γιων 
Ισουαήου: Πουησιάστε µπουοστά στον 
Κύουιο· επειντή, άκουσε τους γογγυσµούς 
σας.  Κι ενώ ο Ααουών µιούσε σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή των γιων 
Ισουαήου, έστουεψαν το πουόσωπο πουος την 
έουηµο, και να, η ντόξα τού Κυουίου φάνηκε 
µέσα στη νεφέουη. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Άκουσα τους γογγυσµούς των 
γιων Ισουαήου· µίουησέ τους, ουέγοντας: Την 
εσπέουα φα φάτε κουέας, και το πουωί φα 
χοουτάσετε από ψωµιά, και φα γνωουίσετε, 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας. 

Και την εσπέουα ανέβηκαν οουτύκια, και 
σκέπασαν το στουατόπεντο· και το πουωί, σε 
όουα τα γύουω τού στουατοπέντου ήταν ένα 
στουώµα ντουόσου.  Και αφού το στουώµα 
της ντουόσου ανέβηκε, να, επάνω στο 
πουόσωπο της εουήµου ήταν κάτι ουεπτό, 
στουογγυουό, ουεπτό σαν πάχνη επάνω στη 
γη. 

Και όταν οι γιοι Ισουαήου το είνταν, είπαν 
αναµεταξύ τους: Τι είναι αυτό; Επειντή, ντεν 
ήξεουαν τι ήταν. Και ο Μωυσής τούς είπε: 
Αυτό είναι το ψωµί, που ο Κύουιος σας ντίνει 
για να φάτε·  αυτός είναι ο ουόγος που ο 
Κύουιος πουόσταξε: Μαζέψτε κάφε ένας απ' 
αυτό όσο χουειάζεται για να φάει, ένα γοµόου 
κατ' άτοµο, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
ψυχών σας· πάουτε ο καφένας για τους 
οµοσκήνους του. 

Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισουαήου, και 
µάζεψαν άουος ποουύ και άουος ουίγο.  Και 
όταν µέτουησαν µε το γοµόου, όποιος είχε 
µαζέψει ποουύ, ντεν έπαιουνε πεουισσότεουο· 
και όποιος είχε µαζέψει ουίγο, ντεν έπαιουνε 
ουιγότεουο· κάφε ένας έπαιουνε όσο 
χουειαζόταν σ' αυτόν για τουοφή. 

Και ο Μωυσής τούς είπε: Ας µη αφήνει 
κανένας υπόουοιπο απ' αυτό µέχουι το πουωί.  
Όµως, ντεν υπάκουσαν στον Μωυσή· αουά, 
µεουικοί άφησαν υπόουοιπο απ' αυτό µέχουι 
το πουωί, και γέννησε σκουήκια, και 

βουώµησε· και ο Μωυσής φύµωσε εναντίον 
τους. 

Και το µάζευαν κάφε ηµέουα το πουωί, κάφε 
ένας όσο χουειαζόταν για τουοφή του· και 
όταν ο ήουιος φέουµαινε ντιαουυόταν. 

Την έκτη ηµέουα, όµως, µάζευαν ντιπουάσια 
τουοφή, ντύο γοµόου αντί για ένα· και όουοι 
οι άουχοντες της συναγωγής ήουφαν, και το 
ανήγγειουαν στον Μωυσή.  Κι εκείνος τούς 
είπε: Αυτό είναι που ο Κύουιος είπε· αύουιο 
είναι σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύουιο· 
ψήστε ό,τι έχετε να ψήσετε, και βουάστε ό,τι 
έχετε να βουάσετε· και όουο εκείνο που 
πεουισσεύει αποταµιεύστε το για τον εαυτό 
σας για να ντιαφυουάγεται µέχουι το πουωί.  
Και το αποταµίευσαν µέχουι το πουωί, καφώς 
ο Μωυσής πουόσταξε· και ντεν βουώµησε 
ούτε έγινε σκουήκι σ' αυτό.  Και ο Μωυσής 
είπε: Φάτε το σήµεουα· επειντή, σήµεουα 
είναι σάββατο στον Κύουιο· σήµεουα ντεν φα 
το βουείτε στην πεντιάντα·  έξι ηµέουες φα το 
µαζεύετε· κατά την έβντοµη ηµέουα, όµως, 
κατά το σάββατο, κατά την ηµέουα αυτή ντεν 
φα βουίσκεται. 

Μεουικοί, όµως, από τον ουαό βγήκαν την 
έβντοµη ηµέουα για να µαζέψουν, αουά ντεν 
βουήκαν.  Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: 
Μέχουι πότε ντεν φέουετε να φυουάττε τις 
εντοουές µου, και τους νόµους µου;  Ντέστε 
ότι ο Κύουιος έντωσε σε σας το σάββατο, γι' 
αυτό την έκτη ηµέουα σάς ντίνει ψωµί ντύο 
ηµεουών· καφήστε κάφε ένας στον τόπο του· 
ας µη βγαίνει κανένας από τον τόπο του την 
έβντοµη ηµέουα. 

Και την έβντοµη ηµέουα ο ουαός έκανε 
κατάπαυση. 

Και ο οίκος τού Ισουαήου αποκάουεσε το 
όνοµά του Μαν· και ήταν όµοιο µε σπόουο 
κοουιάνντου, άσπουο· και η γεύση του, σαν 
πουακούντιο µε µέουι. 

Και ο Μωυσής είπε: Αυτός είναι ο ουόγος 
που ο Κύουιος πουόσταξε· γεµίστε απ' αυτό 
ένα γοµόου, για να φυουάγεται στις γενεές 
σας, για να βουέπουν το ψωµί µε το οποίο 
σας έφουεψα στην έουηµο, αφού σας έβγαουα 
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από τη γη τής Αιγύπτου.  Και ο Μωυσής είπε 
στον Ααουών: Πάουε µία στάµνα και βάουε 
µέσα σ' αυτή ένα γοµόου γεµάτο από µάννα, 
και βάου' την µπουοστά στον Κύουιο, για να 
φυουάγεται στις γενεές σας.  Και ο Ααουών 
την έβαουε µπουοστά στο Μαουτύουιο, για 
να φυουάγεται, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε 
στον Μωυσή. 

Και οι γιοι Ισουαήου έτουωγαν το µάννα για 
40 χουόνια, µέχουις ότου ήουφαν σε 
κατοικηµένη γη· έτουωγαν το µάννα, µέχουις 
ότου ήουφαν στα σύνοουα της γης Χαναάν. 

Και το γοµόου είναι το ένα ντέκατο του εφά. 

ΚΑΙ οουόκουηουη η συναγωγή των γιων 
Ισουαήου σηκώφηκε από την έουηµο Σιν, 
ακοουφώντας τις οντοιποουίες τους, σύµφωνα 
µε την πουοσταγή τού Κυουίου, και 
στουατοπέντευσαν στη Ουαφιντείν· όπου ντεν 
υπήουχε νεουό για να πιει ο ουαός.  Και 
µιούσαν πουοσβουητικά ενάντια στον Μωυσή, 
ουέγοντας: Ντώσε µας νεουό για να πιούµε. 
Και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Γιατί µιουάτε 
πουοσβουητικά εναντίον µου; Γιατί 
πειουάζετε τον Κύουιο;  Και ο ουαός ντίψασε 
εκεί για νεουό· και ο ουαός γόγγυζε ενάντια 
στον Μωυσή, ουέγοντας: Γιατί γίνεται αυτό; 
Μας ανέβασες από την Αίγυπτο, για να 
φανατώσεις εµάς, και τα παιντιά µας, και τα 
κτήνη µας µε τη ντίψα; 

Και ο Μωυσής βόησε στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Τι να κάνω σε τούτο τον ουαό; 
Ουίγο µένει να µε ουιφοβοουήσουν. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πέουασε 
µπουοστά από τον ουαό, και πάουε µαζί σου 
από τους πουεσβύτεους του Ισουαήου· και τη 
ουάβντο σου, µε την οποία χτύπησες τον 
ποταµό, να το πάουεις στο χέουι σου, και να 
πας·  ντες, εγώ φα σταφώ εκεί µπουοστά σου, 
επάνω στην πέτουα στο Χωουήβ, και φα 
χτυπήσεις την πέτουα, και φα βγει απ' αυτή 
νεουό για να πιει ο ουαός. Έτσι και έκανε ο 
Μωυσής µπουοστά στους πουεσβύτεους του 
Ισουαήου. 

Και αποκάουεσε το όνοµα του τόπου Μασσά, 
και Μεουιβά, για την πουοσβοουή των γιων 

Ισουαήου, και επειντή πείουαξαν τον Κύουιο, 
ουέγοντας: Είναι ο Κύουιος ανάµεσά µας ή 
όχι; 

ΤΟΤΕ, ήουφε ο Αµαουήκ, και ποουέµησε µε 
τον Ισουαήου στη Ουαφιντείν.  Και ο 
Μωυσής είπε στον Ιησού: Ντιάουεξε για µας 
άνντουες, και βγαίνοντας, ποουέµησε µε τον 
Αµαουήκ· αύουιο, εγώ φα σταφώ επάνω στην 
κοουυφή τού βουνού, κουατώντας στο χέουι 
µου τη ουάβντο τού Φεού.  Και ο Ιησούς 
έκανε όπως του είπε ο Μωυσής και 
ποουέµησε µε τον Αµαουήκ· και ο Μωυσής, 
ο Ααουών, και ο Ωου ανέβηκαν επάνω στην 
κοουυφή τού βουνού.  Και όταν ο Μωυσής 
ύψωνε το χέουι του, ο Ισουαήου νικούσε· και 
όταν κατέβαζε το χέουι του, ο Αµαουήκ 
νικούσε.  Και τα χέουια τού Μωυσή είχαν 
βαουύνει· γι' αυτό, αφού πήουαν µια πέτουα, 
την έβαουαν από κάτω του, και κάφησε επάνω 
σ' αυτή· και ο Ααουών και ο Ωου, ένας από 
το ένα µέουος, και ένας από το άουο, 
υποβάσταζαν τα χέουια του· και τα χέουια 
του έµεναν στηουιγµένα µέχουι τη ντύση τού 
ήουιου.  Και ο Ιησούς κατέστουεψε τον 
Αµαουήκ, και τον ουαό του, µε µάχαιουα. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Γουάψ' το 
αυτό σε βιβουίο πουος ενφύµηση, και 
παουάντωσέ το στ' αυτιά του Ιησού· ότι φα 
εξαουείψω εξάπαντος τη µνήµη του 
Αµαουήκ(·15α) από τον ουανό. 

Και ο Μωυσής οικοντόµησε εκεί ένα 
φυσιαστήουιο, και αποκάουεσε το όνοµά του 
Ιεοβά Νισσί·  και είπε: Επειντή υψώφηκε 
χέουι ενάντια στον φουόνο τού Κυουίου, 
πόουεµος του Κυουίου φα είναι πουος τον 
Αµαουήκ από γενεά σε γενεά. 

ΚΑΙ ο Ιοφόου, ο ιεουέας της Μαντιάµ, ο 
πεφεουός τού Μωυσή, άκουσε όουα όσα 
έκανε ο Φεός στον Μωυσή και στον 
Ισουαήου, τον ουαό του, ότι ο Κύουιος 
έβγαουε τον Ισουαήου από την Αίγυπτο·  και 
ο Ιοφόου, ο πεφεουός τού Μωυσή, πήουε τη 
Σεπφώουα, τη γυναίκα τού Μωυσή, που είχε 
στείουει πίσω,  και τους ντύο γιους της, από 
τους οποίους το όνοµα του ενός ήταν 
Γηουσώµ, επειντή, είχε πει: Πάουοικος 
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στάφηκα σε ξένη γη·  και του άουου το όνοµα 
ήταν Εουιέζεου, επειντή, είχε πει: Ο Φεός 
του πατέουα µου στάφηκε βοηφός µου, και µε 
έσωσε από τη µάχαιουα του Φαουαώ·  και ο 
Ιοφόου, ο πεφεουός του Μωυσή, ήουφε πουος 
τον Μωυσή, µαζί µε τους γιους του, και µαζί 
µε τη γυναίκα του, στην έουηµο όπου ήταν 
στουατοπεντευµένος στο βουνό του Φεού·  
και ανήγγειουε στον Μωυσή: Εγώ ο Ιοφόου, 
ο πεφεουός σου, έουχοµαι σε σένα, και η 
γυναίκα σου, και οι ντύο γιοι της, µαζί της. 

Και ο Μωυσής βγήκε σε συνάντηση του 
πεφεού του, και τον πουοσκύνησε, και τον 
φίουησε· και ουώτησαν ο ένας τον άουον για 
την υγεία τους και µπήκαν στη σκηνή.  Και ο 
Μωυσής ντιηγήφηκε στον πεφεουό του όουα 
όσα ο Κύουιος έκανε στον Φαουαώ και στους 
Αιγυπτίους υπέου του Ισουαήου, όους τους 
µόχφους, που συνέβησαν σ' αυτούς στον 
ντουόµο, και τους εουευφέουωσε ο Κύουιος. 

Και χάουηκε ο Ιοφόου υπεουβοουικά για 
όουα τα αγαφά, όσα ο Κύουιος έκανε στον 
Ισουαήου, που τον εουευφέουωσε από το 
χέουι των Αιγυπτίων.  Και ο Ιοφόου είπε: 
Ευουογητός ο Κύουιος, που σας 
εουευφέουωσε από το χέουι των Αιγυπτίων, 
και από το χέουι τού Φαουαώ· που 
εουευφέουωσε τον ουαό του κάτω από το 
χέουι των Αιγυπτίων·  τώουα γνωουίζω ότι ο 
Κύουιος είναι µέγας πεουισσότεουο από όους 
τους φεούς· επειντή, στο πουάγµα, για το 
οποίο υπεουηφανεύτηκαν, στάφηκε ανώτεουός 
τους. 

Έπειτα, ο Ιοφόου, ο πεφεουός τού Μωυσή 
πήουε οουοκαυτώµατα και φυσίες για να 
πουοσφέουει στον Φεό· και ήουφε ο Ααουών 
και όουοι οι πουεσβύτεουοι του Ισουαήου, να 
φάνε ψωµί µαζί µε τον πεφεουό τού Μωυσή, 
µπουοστά στον Φεό. 

Και την επόµενη ηµέουα ο Μωυσής κάφησε 
για να κουίνει τον ουαό· και ο ουαός στεκόταν 
µπουοστά στον Μωυσή από το πουωί µέχουι 
την εσπέουα.  Και βουέποντας ο πεφεουός 
τού Μωυσή όουα όσα έκανε στον ουαό, είπε: 
Τι είναι αυτό το πουάγµα, που κάνεις στον 
ουαό; Γιατί εσύ κάφεσαι µόνος, και 

οουόκουηουος ο ουαός στέκεται µπουοστά 
σου από το πουωί µέχουι την εσπέουα; 

Και ο Μωυσής είπε στον πεφεουό του: 
Επειντή, ο ουαός έουχεται σε µένα για να 
ουωτήσει τον Φεό·  όταν έχουν κάποια 
υπόφεση, έουχονται σε µένα, κι εγώ κουίνω 
ανάµεσα στον έναν και τον άουον· και τους 
ντείχνω τα πουοστάγµατα του Φεού, και τους 
νόµους του. 

Και ο πεφεουός τού Μωυσή τού είπε: Ντεν 
είναι καουό το πουάγµα που κάνεις·  βέβαια, 
κι εσύ φα αποκάνεις, κι αυτός ο ουαός, που 
είναι µαζί σου· επειντή, το πουάγµα είναι 
ποουύ βαουύ για σένα· ντεν µποουείς να το 
κάνεις µόνος·  άκουσε,ουοιπόν, τη φωνή µου· 
φα σε συµβουεύσω, και ο Φεός να είναι µαζί 
σου: Εσύ µεν να είσαι µπουοστά στον Φεό 
υπέου του ουαού, για να αναφέουεις τις 
υποφέσεις στον Φεό·  και να τους ντιντάσκεις 
τα πουοστάγµατα και τους νόµους, και να 
τους ντείχνεις τον ντουόµο στον οποίο 
πουέπει να πεουπατούν και τα έουγα που 
πουέπει να πουάττουν·  και να ντιαουέξεις από 
οουόκουηουο τον ουαό άνντουες άξιους, που 
φοβούνται τον Φεό, άνντουες φιουαουήφεις, 
που µισούν τη φιουαουγυουία· και βάου' τους 
επάνω σ' αυτούς ως χιουίαουχους, 
εκατόνταουχους, πεντηκόνταουχους, και 
ντέκαουχους·  και ας κουίνουν τον ουαό 
πάντοτε· και κάφε µεν µεγάουη υπόφεση, ας 
την αναφέουν σε σένα· κάφε µικουή υπόφεση, 
όµως, ας την κουίνουν αυτοί· έτσι φα 
ανακουφιστείς, και φα σηκώνουν το βάουος 
µαζί σου·  αν κάνεις αυτό το πουάγµα, και ο 
Φεός σε πουοστάζει το ίντιο, τότε φα 
µποουέσεις να αντέξεις, κι ακόµα 
οουόκουηουος αυτός ο ουαός φα φτάσει στον 
τόπο του µε ειουήνη. 

Και ο Μωυσής άκουσε τη φωνή τού πεφεού 
του, και έκανε όουα όσα του είπε.  Και ο 
Μωυσής ντιάουεξε από οουόκουηουο τον 
Ισουαήου άνντουες άξιους, και τους έβαουε 
αουχηγούς επάνω στον ουαό, χιουίαουχους, 
εκατόνταουχους, πεντηκόνταουχους, και 
ντέκαουχους·  και έκουιναν τον ουαό σε κάφε 
χουονική πεουίοντο· τις µεν ντύσκοουες 
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υποφέσεις τις ανέφεουαν στον Μωυσή, κάφε 
όµως µικουή υπόφεση την έκουιναν αυτοί. 

Έπειτα, ο Μωυσής πουόπεµψε τον πεφεουό 
του, και αναχώουησε στη γη του. 

ΚΑΤΑ τον τουίτο µήνα τής εξόντου των γιων 
Ισουαήου από την Αίγυπτο, αυτή την ηµέουα, 
ήουφαν στην έουηµο Σινά.  Και σηκώφηκαν 
από τη Ουαφιντείν, και ήουφαν στην έουηµο 
Σινά και στουατοπέντευσαν στην έουηµο· και 
εκεί ο Ισουαήου κατασκήνωσε απέναντι στο 
βουνό. 

Και ο Μωυσής ανέβηκε στον Φεό· και τον 
κάουεσε ο Κύουιος από το βουνό, ουέγοντας: 
Έτσι φα πεις στον οίκο Ιακώβ, και φα 
αναγγείουεις στους γιους Ισουαήου·  εσείς 
είντατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας 
σήκωσα σαν επάνω σε φτεούγες αετού, και 
σας έφεουα πουος τον εαυτό µου·  τώουα, 
ουοιπόν, αν πουαγµατικά υπακούσετε στη 
φωνή µου, και φυουάξετε τη ντιαφήκη µου, φα 
είστε σε µένα ο εκουεκτός ουαός από όους 
τους ουαούς· επειντή, ντική µου είναι 
οουόκουηουη η γη·  κι εσείς φα είστε σε µένα 
βασίουειο ιεουάτευµα, και έφνος άγιο. Αυτά 
είναι τα ουόγια, που φα πεις στους γιους 
Ισουαήου. 

Και ο Μωυσής ήουφε, και κάουεσε τους 
πουεσβύτεους του ουαού, και έβαουε 
µπουοστά τους, όουα εκείνα τα ουόγια, που ο 
Κύουιος τον πουόσταξε.  Και οουόκουηουος 
ο ουαός αποκουίφηκε οµόφωνα, ουέγοντας: 
Όουα όσα είπε ο Κύουιος, φα τα πουάξουµε. 
Και ο Μωυσής ανέφεουε στον Κύουιο τα 
ουόγια τού ουαού. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Να, εγώ 
έουχοµαι σε σένα µέσα σε πυκνή νεφέουη, για 
να ακούσει ο ουαός όταν µιουήσω σε σένα, κι 
ακόµα να πιστεύει σε σένα πάντοτε. Και ο 
Μωυσής ανήγγειουε στον Κύουιο τα ουόγια 
τού ουαού. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε 
στον ουαό, και αγίασέ τους σήµεουα και 
αύουιο, κι ας πουύνουν τα ενντύµατά τους·  κι 
ας είναι έτοιµοι για την τουίτη ηµέουα· 
επειντή, κατά την τουίτη ηµέουα φα κατέβει ο 

Κύουιος επάνω στο βουνό Σινά, µπουοστά σε 
οουόκουηουο τον ουαό·  και φα βάουεις 
όουια οουόγυουα στον ουαό, ουέγοντας: 
Πουοσέχετε στον εαυτό σας µη ανεβείτε στο 
βουνό ή αγγίξετε στις άκουες του· όποιος 
αγγίξει το βουνό, φα φανατωφεί εξάπαντος·  
ντεν φα αγγίξει σ' αυτόν χέουι, επειντή, µε 
πέτουες φα ουιφοβοουηφεί ή µε βέουη φα 
κατατοξευφεί· είτε ζώο είναι είτε άνφουωπος, 
ντεν φα ζήσει. Όταν η σάουπιγγα ηχήσει, τότε 
φα ανέβουν επάνω στο βουνό. 

Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό στον 
ουαό, και αγίασε τον ουαό· και έπουυναν τα 
ενντύµατά τους.  Και είπε στον ουαό: Γίνεστε 
έτοιµοι για την τουίτη ηµέουα· µη 
πουησιάσετε σε γυναίκα. 

Και την τουίτη ηµέουα, το πουωί, έγιναν 
βουοντές και αστουαπές, κι ένα πυκνό 
σύννεφο ήταν επάνω στο βουνό, και µια φωνή 
σάουπιγγας υπεουβοουικά ντυνατή· και 
οουόκουηουος ο ουαός, που ήταν στο 
στουατόπεντο, έτουεµε.  Τότε, ο Μωυσής 
έβγαουε τον ουαό έξω από το στουατόπεντο, 
σε συνάντηση του Φεού· και στάφηκαν κάτω 
από το βουνό.  Και το βουνό Σινά κάπνιζε 
οουόκουηουο· επειντή, ο Κύουιος κατέβηκε 
µέσα σε φωτιά επάνω σ' αυτό· και ο καπνός 
του ανέβαινε ως καπνός από καµίνι, και 
οουόκουηουο το βουνό σειόταν 
υπεουβοουικά. 

Και όταν η φωνή τής σάουπιγγας πουοχωούσε 
αυξανόµενη υπεουβοουικά, ο Μωυσής µιούσε, 
και ο Φεός αποκουινόταν σ' αυτόν µε φωνή. 

Και κατέβηκε ο Κύουιος επάνω στο βουνό 
Σινά, επάνω στην κοουυφή τού βουνού· και ο 
Κύουιος κάουεσε τον Μωυσή επάνω στην 
κοουυφή τού βουνού, και ο Μωυσής ανέβηκε. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Μόουις 
κατέβεις, να ντιαµαουτυουηφείς στον ουαό, 
µη τυχόν υπεουβούν τα όουια, κι ανέβουν 
πουος τον Κύουιο για να πεουιεουγαστούν, 
και πέσουν ποουοί απ' αυτούς·  ακόµα και οι 
ιεουείς, που πουησιάζουν πουος τον Κύουιο, 
ας αγιαστούν, για να µη εξοουµήσει ο 
Κύουιος εναντίον τους. 
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Και ο Μωυσής είπε στον Κύουιο: Ο ουαός 
ντεν µποουεί να ανέβει στο βουνό Σινά· 
επειντή, εσύ µας πουόσταξες, ουέγοντας: 
Βάουε όουια οουόγυουα στο βουνό, και 
αγίασέ το. 

Και ο Κύουιος του είπε: Πήγαινε, κατέβα· 
έπειτα, φα ανέβεις, εσύ, και ο Ααουών µαζί 
σου· οι ιεουείς, όµως, και ο ουαός ας µη 
υπεουβούν τα όουια, για να ανέβουν πουος 
τον Κύουιο, για να µη εξοουµήσει εναντίον 
τους.  Και ο Μωυσής κατέβηκε στον ουαό, 
και τους µίουησε. 

ΚΑΙ ο Φεός µίουησε όουα αυτά τα ουόγια, 
ουέγοντας:  Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σου, 
που σε έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου, από 
οίκο ντουείας.  ΜΗ έχεις άουους φεούς εκτός 
από µένα. 

ΜΗ κάνεις για τον εαυτό σου είντωουο µήτε 
οµοίωµα κάποιου, από όσα είναι στον ουανό 
επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι 
στα νεουά κάτω από τη γη·  µη τα 
πουοσκυνήσεις µήτε να τα ουατουεύσεις· 
επειντή, εγώ ο Κύουιος ο Φεός σου είµαι 
Φεός ζηουότυπος, που ανταποντίντω τις 
αµαουτίες των πατέουων επάνω στα παιντιά, 
µέχουι τουίτης και τετάουτης γενεάς εκείνων 
που µε µισούν·  και κάνω έουεος σε χιουιάντες 
γενεές εκείνων που µε αγαπούν, και τηούν τα 
πουοστάγµατά µου. 

ΜΗ πάουεις το όνοµα του Κυουίου τού Φεού 
σου µάταια· επειντή, ντεν φα αφωώσει ο 
Κύουιος εκείνον που παίουνει µάταια το 
όνοµά του. 

ΝΑ ΦΥΜΑΣΑΙ την ηµέουα του σαββάτου, 
για να την αγιάζεις·  έξι ηµέουες να 
εουγάζεσαι, και να κάνεις όουα τα έουγα σου·  
η ηµέουα, όµως, η έβντοµη είναι σάββατο 
του Κυουίου τού Φεού σου· µη κάνεις σ' αυτή 
κανένα έουγο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε 
η φυγατέουα σου ούτε ο ντούος σου ούτε η 
ντούη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος 
σου, που βουίσκεται µέσα στις πύουες σου·  
επειντή, σε έξι ηµέουες ντηµιούγησε ο 
Κύουιος τον ουανό και τη γη, τη φάουασσα, 
και όουα όσα βουίσκονται σ' αυτά· και κατά 

την έβντοµη ηµέουα αναπαύφηκε· γι' αυτό ο 
Κύουιος ευουόγησε την ηµέουα τού 
σαββάτου, και την αγίασε. 

ΤΙΜΑ τον πατέουα σου και τη µητέουα σου, 
για να γίνεις µακουοχουόνιος επάνω στη γη, 
που σου ντίνει ο Κύουιος ο Φεός σου. 

ΜΗ φονεύσεις. 

ΜΗ µοιχεύσεις. 

ΜΗ κουέψεις. 

ΜΗ ψευντοµαουτυουήσεις ενάντια στον 
πουησίον σου µε ψεύτικη µαουτυουία. 

ΜΗ επιφυµήσεις το σπίτι τού πουησίον σου· 
µη επιφυµήσεις τη γυναίκα τού πουησίον σου· 
ούτε τον ντούο του ούτε τη ντούη του ούτε το 
βόντι του ούτε το γαϊντούι του ούτε κάφε τι 
που είναι του πουησίον σου. 

ΚΑΙ οουόκουηουος ο ουαός έβουεπε τις 
βουοντές, και τις αστουαπές, και τη φωνή της 
σάουπιγγας, και το βουνό που κάπνιζε, και 
όταν ο ουαός τα είντε αυτά, σύουφηκαν, και 
στάφηκαν από µακουιά.  Και είπαν στον 
Μωυσή: Μίουησε εσύ σε µας, και φα 
ακούσουµε· κι ας µη µιουήσει σε µας ο Φεός, 
για να µη πεφάνουµε. 

Και ο Μωυσής είπε στον ουαό: Μη φοβάστε· 
επειντή, ο Φεός ήουφε για να σας ντοκιµάσει, 
και για να είναι ο φόβος του µπουοστά σας, 
για να µη αµαουτάνετε. 

Και ο ουαός στάφηκε από µακουιά· και ο 
Μωυσής πουησίασε στην οµίχουη, όπου ήταν 
ο Φεός. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Έτσι να 
πεις στους γιους Ισουαήου· εσείς είντατε ότι 
από τον ουανό µίουησα µε σας·  µη κάνετε 
µαζί µε µένα φεούς ασηµένιους ούτε να 
κάνετε για τον εαυτό σας φεούς χουυσούς·  
φυσιαστήουιο από τη γη κάνε σε µένα· και 
φυσίαζε επάνω σ' αυτό τα οουοκαυτώµατά 
σου, και τις ειουηνικές πουοσφοουές σου, τα 
πουόβατά σου, και τα βόντια σου· σε κάφε 
τόπο, όπου φα κάνω µνεία του ονόµατός µου, 
φα έουχοµαι σε σένα, και φα σε ευουογώ·  και 
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αν κάνεις φυσιαστήουιο σε µένα από πέτουες, 
ντεν φα το οικοντοµήσεις από πέτουα 
πεουεκητή· επειντή, αν πεουάσεις επάνω του 
το εουγαουείο σου, φα το µοουύνεις·  και µη 
ανέβεις µε αναβαφµίντες επάνω στο 
φυσιαστήουιό µου, για να µη ξεσκεπαστεί 
επάνω του η γύµνωσή σου. 

ΚΑΙ οι κουίσεις, που φα εκφέσεις µπουοστά 
τους, είναι αυτές: 

ΑΝ αγοουάσεις έναν ντούο, Εβουαίο, έξι 
χουόνια φα ντουέψει· και στον έβντοµο φα 
αφήνεται εουεύφεουος, ντωουεάν.  Αν ήουφε 
µόνος, µόνος και φα αφήνεται· αν είχε 
γυναίκα, τότε και η γυναίκα του φα αφήνεται 
µαζί του.  Αν το αφεντικό του τού έντωσε 
γυναίκα και γέννησε σ' αυτόν γιους ή 
φυγατέουες, η γυναίκα και τα παιντιά της φα 
είναι του αφεντικού της, αυτός όµως φα 
αφήνεται µόνος.  Αουά, αν ο ντούος πει 
φανεουά: Αγαπώ το αφεντικό µου, τη γυναίκα 
µου, και τα παιντιά µου, ντεν φα αφεφώ 
εουεύφεουος·  τότε, το αφεντικό του φα τον 
φέουει στους κουιτές· και φα τον φέουει στη 
φύουα ή στον παουαστάτη τής φύουας, και το 
αφεντικό του φα τουυπήσει το αυτί του µε ένα 
τουυπητήουι· και φα τον ντουεύει παντοτινά. 

ΚΑΙ αν κάποιος πουήσει τη φυγατέουα του 
για ντούη, ντεν φα αφεφεί όπως αφήνονται οι 
ντούοι.  Αν ντεν αουέσει στο αφεντικό της, 
που την αουαβωνιάστηκε για τον εαυτό του, 
τότε φα την αποουυτουώσει· ντεν έχει εξουσία 
να την πουήσει σε ξένο έφνος, επειντή της 
φέουφηκε άπιστα.  Αν, όµως, την 
αουαβώνιασε µε τον γιο του, φα κάνει σ' αυτή 
σύµφωνα µε το ντικαίωµα των φυγατέουων.  
Αν πάουει για τον εαυτό του µια άουη, ντεν 
φα της στεουήσει την τουοφή, τα ενντύµατά 
της, και το χουέος του γάµου σ' αυτή.  Αν, 
όµως, ντεν της κάνει τα τουία αυτά, τότε φα 
φύγει ντωουεάν, χωουίς χουήµατα. 

ΟΠΟΙΟΣ χτυπήσει έναν άνφουωπο και 
πεφάνει, οπωσντήποτε φα φανατωφεί·  αν, 
όµως, ντεν παουαµόνευσε, αου' ο Φεός τον 
παουέντωσε στο χέουι του, τότε εγώ φα σου 
ντιοουίσω έναν τόπο, όπου φα καταφύγει·  και 
αν κάποιος σηκωφεί ενάντια στον πουησίον 

του, για να τον ντοουοφονήσει, φα τον 
αποσπάσεις από το φυσιαστήουιό µου για να 
φανατωφεί. 

ΚΑΙ όποιος χτυπήσει τον πατέουα του ή τη 
µητέουα του, φα φανατωφεί οπωσντήποτε. 

ΚΑΙ όποιος κουέψει έναν άνφουωπο, και τον 
πουήσει ή αν βουεφεί στα χέουια του, φα 
φανατωφεί οπωσντήποτε. 

ΚΑΙ όποιος κακοουογεί τον πατέουα του ή 
τη µητέουα του, φα φανατωφεί οπωσντήποτε. 

ΚΑΙ αν άνφουωποι ουογοµαχούν µεταξύ 
τους, και ο ένας χτυπήσει τον άουον µε 
πέτουα ή µε γουοφιά και ντεν πεφάνει, αουά 
γίνει κουινήουης,  αν σηκωφεί, και 
πεουπατήσει έξω µε το µπαστούνι του, τότε, 
φα είναι εουεύφεουος εκείνος που τον 
χτύπησε· φα τον αποζηµιώσει µόνον εξαιτίας 
της αουγίας του, και φα επιµεουηφεί την 
τέουεια φεουαπεία του. 

ΚΑΙ αν κάποιος χτυπήσει τον ντούο του ή τη 
ντούη του µε ουάβντο , και πεφάνει κάτω από 
τα χέουια του, οπωσντήποτε φα τιµωουηφεί.  
Αν, όµως, ζήσει µία ηµέουα ή ντύο ντεν φα 
τιµωουηφεί· επειντή, είναι ντικό του χουήµα. 

ΑΝ άνντουες µάχονται, και χτυπήσουν µια 
γυναίκα έγκυο, και βγει το παιντί της, ντεν 
συµβεί όµως συµφοουά· οπωσντήποτε φα 
ντώσει αποζηµίωση εκείνος που τη χτύπησε, 
όποια φα του επιβάουει ο άνντουας τής 
γυναίκας· και φα πουηουώσει σύµφωνα µε την 
απόφαση των κουιτών.  Αν, όµως, συµβεί 
συµφοουά, τότε φα ντώσει ζωή αντί ζωής,  
µάτι αντί µατιού, ντόντι αντί ντοντιού, χέουι 
αντί χεουιού, πόντι αντί ποντιού,  κάψιµο αντί 
καψίµατος, πουηγή αντί πουηγής, χτύπηµα 
αντί χτυπήµατος. 

ΑΝ κάποιος χτυπήσει το µάτι τού ντού του ή 
το µάτι τής ντούης του, και τον τυφουώσει, φα 
τον αφήσει εουεύφεουο, εξαιτίας του µατιού 
του.  Και αν βγάουει το ντόντι τού ντού του ή 
το ντόντι τής ντούης του, φα τον αφήσει 
εουεύφεουο εξαιτίας του ντοντιού του. 
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ΑΝ ένα βόντι κεουατίσει κάποιον άνντουα ή 
γυναίκα, και πεφάνει, τότε το βόντι φα 
ουιφοβοουηφεί, και το κουέας του ντεν φα 
τουώγεται· ο ιντιοκτήτης, όµως, του βοντιού 
φα είναι αφώος.  Αν όµως το βόντι συνήφιζε 
να κεουατίζει από πουιν, και έγινε 
ντιαµαουτυουία στον ιντιοκτήτη του, και ντεν 
το φύουαξε, αν φανατώσει έναν άνντουα ή µια 
γυναίκα, το βόντι φα ουιφοβοουηφεί, αουά και 
ο ιντιοκτήτης του πουέπει να φανατωφεί.  Αν 
του επιβουηφεί τιµή εξαγοουάς, φα ντώσει για 
την εξαγοουά τής ζωής του, όση τιµή φα του 
επιβαουόταν.  Είτε κεουατίσει έναν γιο είτε 
κεουατίσει µια φυγατέουα, σύµφωνα µ' αυτή 
την κουίση φα γίνει σ' αυτόν.  Αν το βόντι 
κεουατίσει έναν ντούο ή µια ντούη, φα ντώσει 
στο αφεντικό τους 30 σίκους ασήµι· το βόντι, 
όµως, φα ουιφοβοουηφεί. 

ΚΑΙ αν κάποιος ανοίξει έναν ουάκκο ή αν 
κάποιος σκάψει έναν ουάκκο, και ντεν τον 
σκεπάσει, και πέσει σ' αυτόν ένα βόντι ή ένα 
γαϊντούι,  ο ιντιοκτήτης τού ουάκκου φα 
ντώσει αποζηµίωση, φα αποντώσει χουήµατα 
στον ιντιοκτήτη τους· αουά, αυτό που 
φανατώφηκε φα είναι ντικό του. 

ΚΑΙ αν το βόντι κάποιου κεουατίσει το βόντι 
τού πουησίον του, και φανατωφεί, τότε φα 
πουήσουν το ζωντανό βόντι, και φα 
µοιουαστούν το χουήµα του, και, παουόµοια, 
φα µοιουαστούν και το βόντι που 
φανατώφηκε.  Αν, όµως, είναι γνωστό, ότι το 
βόντι συνήφιζε να κεουατίζει από πουιν, και ο 
ιντιοκτήτης του ντεν το φύουαξε, φα 
πουηουώσει οπωσντήποτε, βόντι αντί για 
βόντι· αουά, το βόντι που φανατώφηκε φα 
είναι ντικό του. 

ΑΝ κάποιος κουέψει ένα βόντι ή ένα 
πουόβατο, και το σφάξει ή το πουήσει, φα 
πουηουώσει πέντε βόντια αντί του βοντιού, 
και τέσσεουα πουόβατα αντί του πουοβάτου. 

Αν ο κουέφτης βουεφεί να κάνει ντιάουηξη, 
και χτυπηφεί και πεφάνει, ντεν φα χυφεί γι' 
αυτόν αίµα.  Αν, όµως, ανατείουει ο ήουιος 
επάνω του, φα χυφεί αίµα γι' αυτόν· πουέπει 
να κάνει ανταπόντοση· και αν ντεν έχει, φα 
πουηφεί για την κουοπή του.  Αν το 

κουοπιµαίο βουεφεί στα χέουια του ζωντανό, 
είτε βόντι είτε γαϊντούι είτε πουόβατο, φα 
ανταποντώσει το ντιπουάσιο. 

ΑΝ κάποιος καταβοσκήσει ένα χωουάφι ή 
έναν αµπεουώνα, και αφήσει το κτήνος του να 
βοσκηφεί σε ένα χωουάφι ξένου ανφουώπου, 
φα κάνει ανταπόντοση από το καουύτεουο 
του χωουαφιού του, και από το καουύτεουο 
του αµπεουώνα του. 

ΑΝ βγει φωτιά, και βουει αγκάφια και καούν 
φηµωνιές σιταουιού ή στάχυα όουφια ή ένα 
χωουάφι, εκείνος που άναψε τη φωτιά φα 
κάνει οπωσντήποτε ανταπόντοση. 

ΑΝ κάποιος παουαντώσει στον πουησίον του 
ασήµι ή σκεύη, για να τα ντιαφυουάττει, και 
κουαπούν από το σπίτι τού ανφουώπου, αν 
βουεφεί ο κουέφτης, φα ανταποντώσει το 
ντιπουάσιο·  αν ο κουέφτης ντεν βουεφεί, τότε 
ο ιντιοκτήτης τού σπιτιού φα φεουφεί 
µπουοστά στους κουιτές, για να εξεταστεί αν 
ντεν έβαουε το χέουι του επάνω στα αγαφά 
τού πουησίον του. 

ΓΙΑ κάφε είντους αντίκηµα, για βόντι, για 
γαϊντούι, για πουόβατο, για ένντυµα, για κάφε 
χαµένο πουάγµα, για το οποίο φα 
ντιαφιουονικούσε ένας άουος ότι είναι ντικό 
του, η κουίση και των ντύο φάουφει µπουοστά 
στους κουιτές· και όποιον καταντικάσουν οι 
κουιτές, εκείνος φα αποντώσει το ντιπουάσιο 
στον πουησίον του. 

ΑΝ κάποιος παουαντώσει στον πουησίον του 
ένα γαϊντούι ή ένα βόντι ή ένα πουόβατο ή 
οποιοντήποτε κτήνος, για να το 
ντιαφυουάττει, και ψοφήσει ή συντουιφτεί ή 
αουπαχτεί, χωουίς κάποιος να ντει το γεγονός,  
φα γίνει όουκος Φεού ανάµεσα και στους 
ντύο αυτούς, ότι ντεν έβαουε το χέουι του στο 
πουάγµα τού πουησίον του· και ο ιντιοκτήτης 
του φα το πάουει, και ο άουος ντεν φα κάνει 
ανταπόντοση.  Αν, όµως, κουέφτηκε απ' 
αυτόν, φα κάνει ανταπόντοση στον ιντιοκτήτη 
του.  Αν κατασπαουάχτηκε από φηουίο, φα το 
φέουει για µαουτυουία, και ντεν φα 
πουηουώσει το κατασπαουαγµένο. 
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ΚΑΙ αν κάποιος ντανειστεί ένα ζώο από τον 
πουησίον του και συντουιφτεί ή πεφάνει, και ο 
ιντιοκτήτης του ντεν ήταν µαζί του, 
οπωσντήποτε φα το πουηουώσει.  Αν, όµως, ο 
ιντιοκτήτης του ήταν µαζί του, ντεν φα 
πουηουώσει· αν ήταν µισφωµένο, ήουφε για 
τον µισφό του. 

ΚΑΙ αν κάποιος απατήσει µια αµνήστευτη 
παουφένα, και κοιµηφεί µαζί της, 
οπωσντήποτε φα την πουοικίσει µε πουοίκα 
για γυναίκα στον εαυτό του.  Αν, όµως, ο 
πατέουας της ντεν στέουγει να τη ντώσει σ' 
αυτόν, φα πουηουώσει ασήµι σύµφωνα µε την 
πουοίκα των παουφένων. 

ΜΑΓΙΣΣΑ ντεν φα αφήσεις να ζήσει. 

ΟΠΟΙΟΣ συνευουεφεί µε κτήνος, 
οπωσντήποτε φα πεφάνει. 

ΟΠΟΙΟΣ φυσιάζει σε φεούς, εκτός σε µόνον 
τον Κύουιο, φα εξοουοφουευτεί. 

ΚΑΙ τον ξένο ντεν φα τον κακοποιήσεις ούτε 
φα τον καταντυναστεύσεις· επειντή, ξένοι 
σταφήκατε στη γη τής Αιγύπτου. 

Ντεν φα καταφουίψετε καµιά χήουα ή 
οουφανό.  Αν πουαγµατικά τούς 
καταφουίψετε, και βοήσουν σε µένα, φα 
εισακούσω τη φωνή τους εξάπαντος·  και ο 
φυµός µου φα εξαφφεί, και φα σας φανατώσω 
µε µάχαιουα· και οι γυναίκες σας φα είναι 
χήουες, και τα παιντιά σας οουφανά. 

ΑΝ ντανείσεις χουήµατα στον φτωχό γείτονά 
σου ανάµεσα στον ουαό µου, ντεν φα του 
φεουφείς ως τοκιστής, ντεν φα του επιβάουεις 
τόκο. 

ΑΝ πάουεις ενέχυουο το ένντυµα του 
πουησίον σου, φα του το επιστουέψεις πουιν 
ντύσει ο ήουιος·  επειντή, µόνον αυτό είναι το 
σκέπασµά του, αυτό είναι το ένντυµα της 
σάουκας του· µε τι φα κοιµηφεί; Και όταν 
βοήσει σε µένα, φα τον εισακούσω· επειντή, 
εγώ είµαι εουεήµονας. 

ΝΤΕΝ φα κακοουογήσεις κουιτές ούτε φα 
καταουαστείς άουχοντα του ουαού σου. 

ΤΙΣ απαουχές τού αουωνιού σου και του 
ουηνού σου ντεν φα τις καφυστεουήσεις· τον 
πουωτότοκό σου από τους γιους σου φα 
ντώσεις σε µένα·  το ίντιο φα κάνεις για το 
βόντι σου, και το πουόβατό σου· επτά 
ηµέουες φα είναι µαζί µε τη µητέουα του, την 
όγντοη ηµέουα φα το ντώσεις σε µένα. 

ΚΑΙ οι άνντουες φα είστε άγιοι σε µένα· και 
ντεν φα φάτε κουέας ζώου κατασπαουαγµένου 
από φηουίο στο χωουάφι· φα το ουίξετε στο 
σκυουί. 

ΝΤΕΝ φα ντιαντώσεις µια ψευντή φήµη· ντεν 
φα συµφωνήσεις µε τον άντικο, για να γίνεις 
ψευντοµάουτυουας.  Ντεν φα ακοουφήσεις 
τους ποούς για κακό· ούτε φα µιουήσεις σε 
µια ντικαστική υπόφεση, ώστε να κουίνεις µε 
το µέουος των ποουών, για να ντιαστουέψεις 
την κουίση·  ούτε φα αποβουέψεις σε 
πουόσωπο φτωχού, στην κουίση του. 

ΑΝ συναντήσεις το βόντι τού εχφού σου ή το 
γαϊντούι του να πεουιπουανιέται, φα το 
επιστουέψεις οπωσντήποτε σ' αυτόν.  Αν ντεις 
το γαϊντούι εκείνου που σε µισεί να έχει πέσει 
κάτω από το βάουος τού φοουτίου του, και φα 
απέφευγες να τον βοηφήσεις, φα βοηφήσεις 
µαζί του οπωσντήποτε. 

ΝΤΕΝ φα ντιαστουέψεις το ντίκαιο του 
φτωχού σου στην κουίση του.  Να απέχεις 
από άντικη υπόφεση· και µη γίνεις αιτία να 
φανατωφεί ο αφώος και ο ντίκαιος· επειντή, 
εγώ ντεν φα ντικαιώσω τον ασεβή.  Και ντεν 
φα πάουεις ντώουα· επειντή, τα ντώουα 
τυφουώνουν και τους σοφούς, και 
ντιαστουέφουν τα ουόγια των ντικαίων. 

Και ντεν φα καταντυναστεύσεις τον ξένο· 
επειντή, εσείς γνωουίζετε την ψυχή τού ξένου, 
για τον ουόγο ότι σταφήκατε ξένοι στη γη τής 
Αιγύπτου. 

ΚΑΙ έξι χουόνια φα σπείουεις τη γη σου, και 
φα µαζεύεις τα γεννήµατά της·  τον έβντοµο 
χουόνο, όµως, φα την αφήσεις να αναπαυφεί, 
και να µένει αουγή, για να τουώνε οι φτωχοί 
τού ουαού σου· κι εκείνο που εναποουείφφηκε 
απ' αυτούς ας το τουώνε τα ζώα τού 
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χωουαφιού. Έτσι φα κάνεις για τον 
αµπεουώνα σου, και για τον εουαιώνα σου. 

Έξι ηµέουες φα κάνεις τις εουγασίες σου· την 
έβντοµη ηµέουα, όµως, φα αναπαύεσαι, για να 
αναπαυφεί και το βόντι σου, και το γαϊντούι 
σου, και να έχει αναψυχή ο γιος τής ντούης 
σου, και ο ξένος. 

ΚΑΙ φα πουοσέξετε σε όουα όσα σας είπα· 
και όνοµα άουων φεών ντεν φα αναφέουετε 
ούτε φα ακουστεί από το στόµα σας. 

Τουεις φοουές τον χουόνο φα κάνεις γιοουτή 
σε µένα.  Φα φυουάττεις τη γιοουτή των 
αζύµων· επτά ηµέουες φα τουως άζυµα, 
καφώς σε πουόσταξα. Σύµφωνα µε τον 
πουοσντιοουισµένο καιουό τού µήνα Αβίβ· 
επειντή, µέσα σ' αυτόν τον µήνα βγήκες από 
την Αίγυπτο· και κανένας ντεν φα φανεί 
µπουοστά µου αντειανός·  και τη γιοουτή τού 
φεουισµού, των πουωτογεννηµάτων των 
κόπων σου, που έσπειουες στο χωουάφι· και 
τη γιοουτή τής συγκοµιντής των καουπών, στο 
τέουος τού χουόνου, αφού µαζέψεις τους 
καουπούς σου από το χωουάφι.  Τουεις 
φοουές τον χουόνο φα εµφανίζεται κάφε 
αουσενικό σου µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό. 

ΝΤΕΝ φα πουοσφέουεις το αίµα τής φυσίας 
µου µε ένζυµο ψωµί· ούτε φα µένει το πάχος 
τής γιοουτής µου µέχουι το πουωί. 

ΤΙΣ απαουχές των πουωτογεννηµάτων τής 
γης σου φα φέουεις στον οίκο τού Κυουίου 
τού Φεού σου. 

Ντεν φα ψήσεις κατσίκι που ακόµα φηουάζει 
στη µητέουα του. 

ΝΤΕΣ, εγώ στέουνω µπουοστά σου τον 
άγγεουο, για να σε ντιαφυουάττει στον 
ντουόµο, και να σε φέουει στον τόπο, που 
πουοετοίµασα·  να τον φοβάσαι, και να 
υπακούς στη φωνή του· µη τον παουοουγίσεις· 
επειντή, ντεν φα συγχωουήσει τις παουαβάσεις 
σας· επειντή, το όνοµά µου είναι σ' αυτόν. 

Αν, όµως, πουοσέχεις να υπακούς στη φωνή 
του, και εκτεουείς όουα όσα ουέω, τότε εγώ 

φα είµαι εχφουός των εχφουών σου, και 
ενάντιος στους εναντίους σου. 

Επειντή, ο άγγεουός µου φα πουοποουεύεται 
µπουοστά σου, και φα σε φέουει µέσα στους 
Αµοουαίους, και Χετταίους, και Φεουεζαίους, 
και Χαναναίους, Ευαίους, και Ιεβουσαίους· 
και φα τους εξοουοφουεύσω. 

Ντεν φα πουοσκυνήσεις τους φεούς τους ούτε 
φα τους ουατουεύσεις ούτε φα πουάξεις 
σύµφωνα µε τα έουγα εκείνων· αουά φα τους 
εξοουοφουεύσεις, και φα κατασυντουίψεις τα 
είντωουά τους.  Και φα ουατουεύετε τον 
Κύουιο τον Φεό σας, κι αυτός φα ευουογεί το 
ψωµί σου, και το νεουό σου· και φα 
αποµακουύνει κάφε αουώστια από ανάµεσά 
σου·  και ντεν φα υπάουχει άγονος και στείουα 
επάνω στη γη σου· τον αουιφµό των ηµεουών 
σου φα κάνω πουήουη. 

Φα στείουω µπουοστά σου τον φόβο µου, και 
φα καταστουέψω κάφε ουαό πουος τον οποίο 
έουχεσαι, και φα κάνω όους τους εχφούς σου 
να στουέψουν σε σένα τα νώτα·  και φα 
στείουω σφήκες µπουοστά σου, και φα 
εκντιώξουν τους Ευαίους, τους Χαναναίους, 
και τους Χετταίους από µπουοστά σου.  Ντεν 
φα τους εκντιώξω από µπουοστά σου σε έναν 
χουόνο, για να µη εουηµωφεί η γη, και 
ποουαπουασιαστούν τα φηουία τού 
χωουαφιού εναντίον σου·  ουίγο-ουίγο φα τους 
ντιώξω από µπουοστά σου, µέχουις ότου 
αυξηφείς και κυουιεύσεις τη γη. 

 

Και φα βάουω τα όουιά σου από την 
Εουυφουά Φάουασσα µέχουι τη φάουασσα 
των Φιουισταίων, και από την έουηµο µέχουι 
τον ποταµό· επειντή, στα χέουια σας φα 
παουαντώσω τους κατοίκους τού τόπου, και 
φα τους εκντιώξεις από µπουοστά σου. 

Ντεν φα κάνεις συνφήκη µαζί τους ούτε µε 
τους φεούς τους·  ντεν φα κατοικούν στη γη 
σου, για να µη σε κάνουν να αµαουτήσεις σε 
µένα· επειντή, αν ουατουεύσεις τους φεούς 
τους, αυτό φα γίνει σε σένα παγίντα, 
οπωσντήποτε. 
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ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, είπε στον Μωυσή: 
Ανέβα στον Κύουιο, εσύ και ο Ααουών, ο 
Ναντάβ και ο Αβιούντ, και 70 από τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, και 
πουοσκυνήστε από µακουιά·  και ο Μωυσής, 
µόνος, φα πουησιάσει στον Κύουιο, αυτοί 
όµως ντεν φα πουησιάσουν· ούτε ο ουαός φα 
ανέβει µαζί του. 

Και ο Μωυσής ήουφε, και ντιηγήφηκε στον 
ουαό όουα τα ουόγια τού Κυουίου, και όουα 
τα ντικαιώµατά του· και ο ουαός αποκουίφηκε 
οµόφωνα, και είπε: Όουα τα ουόγια, που ο 
Κύουιος µίουησε, φα τα κάνουµε. 

Και ο Μωυσής έγουαψε όουα τα ουόγια τού 
Κυουίου· και αφού σηκώφηκε ενωουίς το 
πουωί, οικοντόµησε φυσιαστήουιο στο κάτω 
µέουος τού βουνού, και έστησε 12 στήουες 
σύµφωνα µε τις 12 φυουές τού Ισουαήου.  
Και έστειουε νέους από τους γιους Ισουαήου, 
και πουόσφεουαν οουοκαυτώµατα και 
φυσίασαν ειουηνικές φυσίες στον Κύουιο, 
µοσχάουια.  Και παίουνοντας ο Μωυσής το 
µισό από το αίµα, το έβαουε σε ουεκάνες· και 
µε το άουο µισό τού αίµατος ουάντισε επάνω 
στο φυσιαστήουιο.  Έπειτα, παίουνοντας το 
βιβουίο τής ντιαφήκης, το ντιάβασε σε 
επήκοον του ουαού· και εκείνοι είπαν: Όουα 
όσα µίουησε ο Κύουιος φα τα κάνουµε, και 
φα υπακούµε.  Και ο Μωυσής, παίουνοντας 
το αίµα, ουάντισε πουος τον ουαό, και είπε: 
Να το αίµα τής ντιαφήκης, που ο Κύουιος 
έκανε σε σας, σύµφωνα µε όουα αυτά τα 
ουόγια. 

Τότε, ανέβηκε ο Μωυσής και ο Ααουών, ο 
Ναντάβ, και ο Αβιούντ, και 70 από τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου.  Και είνταν τον 
Φεό τού Ισουαήου· και κάτω από τα πόντια 
του ήταν σαν ένταφος στουωµένο από πέτουα 
σαπφείου, και σαν το στεουέωµα του ουανού 
σε καφαουότητα·  και πάνω στους εκουεκτούς 
των γιων Ισουαήου ντεν έβαουε το χέουι του· 
και είνταν τον Φεό, και έφαγαν και ήπιαν. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε 
µένα στο βουνό, και να είσαι εκεί· και φα σου 
ντώσω τις πέτουινες πουάκες, και τον νόµο, 

και τις εντοουές που έγουαψα, για να τους 
ντιντάσκεις. 

Και ο Μωυσής σηκώφηκε, µαζί µε τον 
υπηουέτη του, τον Ιησού, και ο Μωυσής 
ανέβηκε επάνω στο βουνό του Φεού.  Και 
πουος τους πουεσβύτεους είπε: Να µας 
πεουιµένετε εντώ, µέχουις ότου 
επιστουέψουµε σε σας· και ντέστε, ο Ααουών 
και ο Ωου, είναι µαζί σας· και αν κάποιος έχει 
µια υπόφεση, ας έουχεται σ' αυτούς. 

Ο Μωυσής, ουοιπόν, ανέβηκε επάνω στο 
βουνό, και η νεφέουη σκέπασε το βουνό.  Και 
κάφησε η ντόξα τού Κυουίου επάνω στο 
όουος Σινά, και η νεφέουη το σκέπασε για έξι 
ηµέουες· και την έβντοµη ηµέουα ο Κύουιος 
κάουεσε τον Μωυσή από µέσα από τη 
νεφέουη.  Και η φέα τής ντόξας τού Κυουίου, 
ήταν στα µάτια των γιων Ισουαήου, σαν φωτιά 
που κατέτουωγε επάνω στην κοουυφή τού 
βουνού.  Και ο Μωυσής µπήκε στο κέντουο 
της νεφέουης, και ανέβηκε επάνω στο βουνό· 
και ο Μωυσής στάφηκε επάνω στο βουνό 40 
ηµέουες και 40 νύχτες. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στούς γιους Ισουαήου να 
φέουν πουοσφοουά σε µένα· από κάφε 
άνφουωπο που έχει πουοαίουεση στην 
καουντιά του, φα πάουετε την πουοσφοουά 
µου.  Κι αυτή είναι η πουοσφοουά, που φα 
πάουετε απ' αυτούς: Χουυσάφι, κι ασήµι, και 
χαουκό,  βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και βύσσο, και 
τουίχες κατσικιών,  και ντέουµατα κουιαουιών 
κοκκινοβαµµένα, και ντέουµατα τσακαουιών, 
και ξύουο σιττίµ,  ουάντι για το φως, 
αουώµατα για το ουάντι τού χουίσµατος, και 
για το ευώντες φυµίαµα,  πέτουες ονυχίτες, 
και πέτουες για να τοποφετηφούν στο εφόντ 
και στο πεουιστήφιο.  Και ας κάνουν σε µένα 
ένα αγιαστήουιο, για να κατοικώ µεταξύ τους.  
Σύµφωνα µε όουα όσα εγώ σου ντείχνω, 
σύµφωνα µε το υπόντειγµα της σκηνής, και 
σύµφωνα µε το υπόντειγµα όουων των σκευών 
της, έτσι φα κάνετε. 

Και φα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύουο 
σιττίµ· ντύο πήχες και µισή το µάκουος της, 
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και µια πήχη και µισή το πουάτος της, και 
µια πήχη και µισή το ύψος της·  και φα την 
σκεπάσεις οουόγυουα µε καφαουό χουυσάφι, 
από µέσα κι απέξω φα την σκεπάσεις 
οουόγυουα, κι επάνω της φα κάνεις µια 
χουυσή στεφάνη οουόγυουα.  Και φα χύσεις 
γι' αυτήν τέσσεουις χουυσούς κουίκους και φα 
τους βάουεις στις τέσσεουις γωνίες της· ντύο 
κουίκους αφενός στη µια πουευουά της, και 
ντύο κουίκους αφετέου στην άουη πουευουά 
της.  Και φα κάνεις µοχούς από ξύουο σιττίµ, 
και φα τους σκεπάσεις οουόγυουα µε 
χουυσάφι·  και φα πεουάσεις τους µοχούς 
στους κουίκους των πουευουών τής κιβωτού, 
για να βαστάζεται µ' αυτούς η κιβωτός·  οι 
µοχουοί φα µένουν στους κουίκους τής 
κιβωτού· ντεν φα µετακινούνται απ' αυτή.  Και 
φα βάουεις στην κιβωτό τα µαουτύουια, που 
φα σου ντώσω. 

Και φα κάνεις ένα ιουαστήουιο από καφαουό 
χουυσάφι· ντύο πήχες και µισή το µάκουος 
του, και µια πήχη και µισή το πουάτος του.  
Και φα κάνεις ντύο χεουβείµ από χουυσάφι· 
σφυουηουατηµένα φα τα κάνεις, από τις ντύο 
άκουες τού.ιουαστηουίου·  και κάνε ένα χεούβ 
από τη µία άκουη, και ένα χεούβ από την 
άουη άκουη· από το ιουαστήουιο φα κάνεις τα 
χεουβείµ επάνω στις ντύο άκουες του·  και τα 
χεουβείµ φα απουώνουν από πάνω τις 
φτεούγες για να σκεπάζουν µε τις φτεούγες 
τους το ιουαστήουιο· και τα πουόσωπά τους 
φα βουέπουν το ένα πουος το άουο· πουος το 
ιουαστήουιο φα είναι τα πουόσωπα των 
χεουβείµ. 

Και φα βάουεις το ιουαστήουιο επάνω στην 
κιβωτό, από πάνω· και φα βάουεις µέσα στην 
κιβωτό τα µαουτύουια, που φα σου ντώσω·  κι 
εκεί φα γνωουιστώ σε σένα· και από πάνω από 
το ιουαστήουιο, από το µέσον των ντύο 
χεουβείµ, που είναι επάνω στην κιβωτό τού 
µαουτυουίου, φα µιουήσω σε σένα για όουα 
όσα φα σε πουοστάξω, για να πεις στους γιους 
Ισουαήου. 

Και φα κάνεις ένα τουαπέζι από ξύουο σιττίµ· 
ντύο πήχες το µάκουος του και µια πήχη το 
πουάτος του, ενώ το ύψος του µία πήχη και 
µισή·  και φα το σκεπάσεις οουόγυουα µε 

καφαουό χουυσάφι, και φα κάνεις σ' αυτό µια 
χουυσή στεφάνη οουόγυουα. 

Και φα του κάνεις ένα χείουος οουόγυουα, 
πουάτους µιας παουάµης, και φα κάνεις επάνω 
στο χείουος του µια χουυσή στεφάνη 
οουόγυουα.  Και φα του κάνεις τέσσεουις 
χουυσούς κουίκους, και φα βάουεις τους 
κουίκους επάνω στις τέσσεουις γωνίες, που 
είναι επάνω στα τέσσεουα πόντια του·  οι 
κουίκοι φα είναι κάτω από το χείουος για 
φήκες των µοχουών, για να βαστάζεται το 
τουαπέζι.  Και φα κάνεις τους µοχούς από 
ξύουο σιττίµ, και φα τους πεουισκεπάσεις µε 
χουυσάφι, για να βαστάζεται το τουαπέζι µ' 
αυτούς.  Και φα κάνεις τους ντίσκους του και 
τα φυµιατοντόχα του, και τα σπονντεία του, 
και τις ουεκάνες του, για να γίνονται µ' αυτά 
οι σπονντές· από καφαουό χουυσάφι φα τα 
κάνεις.  Και φα βάουεις άουτους πουόφεσης 
επάνω στο τουαπέζι, µπουοστά µου, 
παντοτινά. 

Και φα κάνεις µια ουυχνία από καφαουό 
χουυσάφι· σφυουηουατηµένη φα κάνεις τη 
ουυχνία· ο κοουµός της και τα κουαντιά της, 
οι ουεκάνες της, οι κόµποι της, και τα άνφη 
της, φα είναι ένα σώµα µαζί της.  Και φα 
βγαίνουν έξι κουαντιά από τα πουάγιά της· 
τουία κουαντιά τής ουυχνίας από το ένα 
πουάγιο, και τουία κουαντιά από το άουο 
πουάγιο·  στο ένα κουαντί φα είναι τουεις 
ουεκάνες αµυγνταουοειντείς, ένας κόµπος και 
ένα άνφος· και στο άουο κουαντί τουεις 
ουεκάνες αµυγνταουοειντείς, ένας κόµπος και 
ένα άνφος· έτσι φα γίνει στα έξι κουαντιά, 
εκείνα που βγαίνουν από τη ουυχνία.  Και στη 
ουυχνία φα υπάουχουν τέσσεουις ουεκάνες 
αµυγνταουοειντείς, οι κόµποι τους, και τα 
άνφη τους.  Και φα είναι ένας κόµπος κάτω 
από τα ντύο κουαντιά, που βγαίνουν απ' αυτή, 
και ένας κόµπος κάτω από τα ντύο κουαντιά, 
που βγαίνουν απ' αυτή, και ένας κόµπος κάτω 
από τα ντύο κουαντιά, που βγαίνουν απ' αυτή, 
στα έξι κουαντιά εκείνα που βγαίνουν από τη 
ουυχνία.  Οι κόµποι τους,και τα κουαντιά 
τους, φα είναι ένα σώµα µαζί της· το σύνοουό 
της φα είναι ένα σώµα σφυουηουατηµένο από 
καφαουό χουυσάφι.  Και φα κάνεις τα 
ουυχνάουια της επτά· και φα ανάβουν τα 
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ουυχνάουια της, για να φέγγουν µπουοστά 
της.  Και τα ουυχνοψάουιντά της, και τα 
υποφέµατά της, φα είναι από καφαουό 
χουυσάφι.  Από ένα τάουαντο καφαουό 
χουυσάφι φα κατασκευαστεί αυτή, και όουα 
αυτά τα σκεύη.  Και πουόσεχε να κάνεις 
σύµφωνα µε τον τύπο τους, που σου ντείχφηκε 
επάνω στο βουνό. 

ΚΑΙ φα κάνεις τη σκηνή, ντέκα 
παουαπετάσµατα από βύσσο κουωσµένη, και 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο· µε χεουβείµ φα τα κάνεις, 
εουγασµένα επάνω µε τέχνη.  Το µάκουος 
καφενός παουαπετάσµατος φα είναι 28 πήχες, 
και το πουάτος καφενός παουαπετάσµατος 
τέσσεουις πήχες· όουα τα παουαπετάσµατα 
στο ίντιο µέτουο.  Τα πέντε παουαπετάσµατα 
φα συνντέονται το ένα µε το άουο· και τα 
άουα πέντε παουαπετάσµατα φα συνντέονται 
το ένα µε το άουο.  Και φα κάνεις 
βαφυγάουαζα φηουυκωτήουια στις άκουες τού 
πουώτου παουαπετάσµατος, πουος το 
πουάγιο, όπου γίνεται η ένωση· το ίντιο φα 
κάνεις και στην τεουευταία άκουη του 
ντεύτεου παουαπετάσµατος, όπου γίνεται η 
ένωση του ντεύτεου·  φα κάνεις 50 
φηουυκωτήουια στο ένα παουαπέτασµα, και 
50 φηουυκωτήουια φα κάνεις στην άκουη τού 
παουαπετάσµατος, που είναι πουος την ένωση 
του ντεύτεου, για να αντικουύζουν τα 
φηουυκωτήουια το ένα πουος το άουο.  Και 
φα κάνεις 50 πεουόνες χουυσές, και µε τις 
πεουόνες φα συνντέσεις τα παουαπετάσµατα 
µεταξύ τους· έτσι, η σκηνή φα είναι µία. 

Και φα κάνεις παουαπετάσµατα από τουίχες 
κατσικιών, για να είναι σκέπασµα επάνω στη 
σκηνή· 11 φα κάνεις αυτά τα 
παουαπετάσµατα·  το µάκουος τού ενός 
παουαπετάσµατος 30 πήχες, και το πουάτος 
τού ενός παουαπετάσµατος τέσσεουις πήχες· 
του ίντιου µέτου φα είναι τα 11 
παουαπετάσµατα.  Και φα συνντέσεις τα πέντε 
παουαπετάσµατα χωουιστά, και τα έξι 
παουαπετάσµατα χωουιστά· το έκτο, όµως, 
παουαπέτασµα φα το επιντιπουώσεις πουος το 
πουόσωπο της σκηνής.  Και φα κάνεις 50 
φηουυκωτήουια στην άκουη τού ενός 
παουαπετάσµατος, του τεουευταίου πουος την 

ένωση, και 50 φηουυκωτήουια στην άκουη τού 
παουαπετάσµατος, που ενώνεται µε το 
ντεύτεουο.  Φα κάνεις και 50 πεουόνες 
χάουκινες, και φα βάουεις τις πεουόνες στα 
φηουυκωτήουια, και φα συνντέσεις τη σκηνή, 
ώστε να είναι µία. 

Το υπόουοιπο, όµως, εκείνο που πεουισσεύει 
από τα παουαπετάσµατα της σκηνής, το µισό 
τού παουαπετάσµατος, εκείνο που 
εναποουείπεται, φα κουέµεται πουος το πίσω 
µέουος τής σκηνής.  Και µία πήχη από το ένα 
πουάγιο, και µία πήχη από το άουο πουάγιο, 
από το εναποουειπόµενο στο µάκουος των 
παουαπετασµάτων τής σκηνής, φα κουέµεται 
από επάνω πουος τα πουάγια της σκηνής, από 
το ένα µέουος και από το άουο, για να τη 
σκεπάζει. 

Και φα κάνεις κατακάουυµµα για τη σκηνή 
από ντέουµατα κουιαουιών κοκκινοβαµµένα, 
και επικάουυµµα από πάνω, από ντέουµατα 
τσακαουιών. 

Και φα κάνεις για τη σκηνή σανίντες από 
ξύουο σιττίµ, όουφιες·  το µάκουος καφεµιάς 
σανίντας ντέκα πήχες, και µία πήχη και µισή 
το πουάτος καφεµιάς σανίντας.  Ντύο 
αγκωνίσκοι φα είναι στη µία σανίντα, που φα 
αντικουύζουν ο ένας τον άουον· έτσι φα κάνεις 
σε όουες τις σανίντες της σκηνής. 

Και φα κάνεις τις σανίντες για τη σκηνή, 20 
σανίντες από το νότιο µέουος µε κατεύφυνση 
πουος τη µεσηµβουία.  Και από κάτω από τις 
20 σανίντες φα κάνεις 40 υποστηουίγµατα 
ασηµένια· ντύο υποστηουίγµατα από κάτω 
από τη µία σανίντα για τους ντύο αγκωνίσκους 
της, και ντύο υποστηουίγµατα από κάτω από 
την άουη σανίντα για τους ντύο αγκωνίσκους 
της.  Και για το ντεύτεουο µέουος τής 
σκηνής, που είναι πουος τον βοουά, φα κάνεις 
20 σανίντες·  και τα 40 υποστηουίγµατά τους 
ασηµένια, ντύο υποστηουίγµατα από κάτω 
από τη µία σανίντα, και ντύο υποστηουίγµατα 
από κάτω από την άουη σανίντα.  Και για τα 
µέουη από πίσω από τη σκηνή, που είναι 
πουος ντυσµάς, φα κάνεις έξι σανίντες.  Φα 
κάνεις και ντύο σανίντες για τις γωνίες τής 
σκηνής στα µέουη από πίσω·  και φα ενωφούν 
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από κάτω, και φα ενωφούν µαζί από πάνω, µε 
έναν κουίκο· έτσι φα είναι γι' αυτές, και τις 
ντύο· για τις ντύο γωνίες φα είναι.  Και φα 
είναι οκτώ σανίντες, και τα ασηµένια 
υποστηουίγµατά τους, 16 υποστηουίγµατα· 
ντύο υποστηουίγµατα από κάτω από τη µία 
σανίντα, και ντύο υποστηουίγµατα από κάτω 
από την άουη σανίντα. 

Και φα κάνεις µοχούς από ξύουο σιττίµ· πέντε 
για τις σανίντες τού ενός µέους τής σκηνής,  
και πέντε µοχούς για τις σανίντες τού άουου 
µέους τής σκηνής,  και πέντε µοχούς για τις 
σανίντες τού µέους τής σκηνής για το 
πουάγιο, που είναι πουος ντυσµάς· και ο 
µεσαίος µοχουός, που είναι στο µέσον των 
σανίντων, φα ντιαπεουνάει από τη µία άκουη 
µέχουι την άουη άκουη.  Και τις σανίντες φα 
τις σκεπάσεις οουόγυουα µε χουυσάφι, και 
τους κουίκους τους φα τους κάνεις χουυσούς, 
για να είναι φήκες των µοχουών· και φα 
σκεπάσεις οουόγυουα τους µοχούς µε 
χουυσάφι. 

Και φα ανεγείουεις τη σκηνή σύµφωνα µε το 
σχέντιό της, που σου ντείχφηκε επάνω στο 
βουνό. 

Και φα κάνεις καταπέτασµα από 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν και 
κόκκινο, και κουωσµένη βύσσο, µε εουγασία 
καουίτεχνη· µε χεουβείµ φα είναι 
κατασκευασµένο.  Και φα το κουεµάσεις 
επάνω σε τέσσεουις στύους από ξύουο σιττίµ 
πεουισκεπασµένους µε χουυσάφι· τα 
άγκιστουά τους φα είναι χουυσά, επάνω στα 
τέσσεουα ασηµένια υποστηουίγµατα.  Και φα 
κουεµάσεις το καταπέτασµα κάτω από τις 
πεουόνες, για να φέουεις εκεί, από µέσα από 
το καταπέτασµα, την κιβωτό τού 
µαουτυουίου· και το καταπέτασµα φα κάνει 
χώουισµα σε σας, ανάµεσα στο άγιο και το 
άγιο των αγίων.  Και φα βάουεις το 
ιουαστήουιο επάνω στην κιβωτό τού 
µαουτυουίου, στο άγιο των αγίων. 

Και φα βάουεις το τουαπέζι απέξω από το 
καταπέτασµα, και τη ουυχνία αντικουυνά στο 
τουαπέζι, πουος το νότιο µέουος τής σκηνής· 

και το τουαπέζι φα είναι πουος το βόουειο 
µέουος. 

Και φα κάνεις για τη φύουα τής σκηνής έναν 
τάπητα από βαφυγάουαζο ύφασµα και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και κουωσµένη 
βύσσο, φτιαγµένον µε κεντητή εουγασία.  Και 
φα κάνεις για τον τάπητα πέντε στύους από 
σιττίµ, και φα τους σκεπάσεις µε χουυσάφι 
οουόγυουα· τα άγκιστουά τους φα είναι 
χουυσά· και φα χύσεις γι' αυτούς πέντε 
χάουκινα υποστηουίγµατα. 

ΚΑΙ φα κάνεις φυσιαστήουιο από ξύουο 
σιττίµ, πέντε πήχες το µάκουος, και πέντε 
πήχες το πουάτος· τετουάγωνο φα είναι το 
φυσιαστήουιο· και το ύψος του τουιών πηχών·  
και φα κάνεις τα κέουατά του στις τέσσεουις 
γωνίες του· τα κέουατά του φα είναι από το 
ίντιο· και φα το σκεπάσεις οουόγυουα µε 
χαουκό.  Και φα κάνεις τους σταχτοντόχους 
ουέβητές του, και τα φτυάουια του, και τις 
ουεκάνες του, και τις κουεάγουες του, και τα 
πυουοντοχεία του· χάουκινα φα κάνεις όουα 
τα σκεύη του.  Και φα κάνεις γι' αυτό µια 
χάουκινη σχάουα ντιχτυωτής εουγασίας· κι 
επάνω στο ντίχτυ φα κάνεις τέσσεουις 
κουίκους χάουκινους, στις τέσσεουις γωνίες 
του. 

Και φα τη βάουεις κάτω από την πεουιοχή 
τού φυσιαστηουίου, από κάτω, ώστε το ντίχτυ 
να είναι µέχουι το µέσον του φυσιαστηουίου.  
Και φα κάνεις µοχούς για το φυσιαστήουιο, 
µοχούς από ξύουο σιττίµ, και φα τους 
σκεπάσεις οουόγυουα µε χαουκό·  και οι 
µοχουοί φα µπουν µέσα στους κουίκους, και 
φα είναι οι µοχουοί επάνω στις ντύο 
πουευουές του φυσιαστηουίου, για να το 
βαστάζουν.  Κοίουο µε σανίντες φα το κάνεις, 
όπως σου ντείχφηκε επάνω στο βουνό· έτσι φα 
κάνουν. 

Και φα κάνεις την αυουή τής σκηνής· από το 
νότιο µέουος πουος τη µεσηµβουία φα 
υπάουχουν παουαπετάσµατα για την αυουή 
από κουωσµένη βύσσο, το µάκουος 100 
πήχες για τη µία πουευουά.  Και οι 20 
στύουοι της, και τα 20 υποστηουίγµατά τους, 
φα είναι χάουκινα· τα άγκιστουα των στύουων 
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και οι ζώνες τους ασηµένιες.  Και το ίντιο 
πουος τη βόουεια πουευουά φα είναι 
παουαπετάσµατα κατά µήκος, µε µάκουος 
100 πηχών και οι 20 στύουοι τους, και τα 20 
χάουκινα υποστηουίγµατά τους· και τα 
άγκιστουα των στύων και οι ζώνες τους 
ασηµένιες.  Και για το πουάτος της αυουής 
πουος τη ντυτική πουευουά φα είναι 
παουαπετάσµατα 50 πηχών· ντέκα στύουοι γι' 
αυτά, και ντέκα υποστηουίγµατα γι' αυτά. 

Και το πουάτος τής αυουής πουος την 
ανατοουική πουευουά, που είναι πουος την 
ανατοουή, φα είναι 50 πήχες.  Και τα 
παουαπετάσµατα του ενός µέους τής πύουης 
φα είναι 15 πήχες· τουεις στύουοι γι' αυτά, και 
τουεις υποστηουίγµατα γι' αυτά.  Και στο 
άουο µέουος φα είναι παουαπετάσµατα 15 
πηχών· τουεις στύουοι γι' αυτά, και τουία 
υποστηουίγµατα γι' αυτά.  Για την πύουη τής 
αυουής, όµως, φα είναι ένα καταπέτασµα 20 
πηχών, από βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και κουωσµένη 
βύσσο, φτιαγµένο µε κεντητή εουγασία· 
τέσσεουις στύουοι γι' αυτό, και τέσσεουα 
υποστηουίγµατα γι' αυτό.  Όουοι οι στύουοι 
οουόγυουα στην αυουή φα είναι ζωσµένοι µε 
ασήµι, τα άγκιστουά τους ασηµένια, και τα 
υποστηουίγµατά τους χάουκινα.  Το µάκουος 
τής αυουής φα είναι 100 πήχες, και το 
πουάτος από τις ντύο πουευουές 50, και το 
ύψος πέντε πήχες από κουωσµένη βύσσο, και 
τα υποστηουίγµατά τους χάουκινα.  Όουα τα 
σκεύη τής σκηνής για οουόκουηουη την 
υπηουεσία της, και όουοι οι πάσσαουοί της, 
και όουοι οι πάσσαουοι της αυουής φα είναι 
χάουκινοι. 

ΚΑΙ εσύ φα πουοστάξεις τους γιους Ισουαήου 
να σου φέουν καφαουό ουάντι από 
κοπανισµένες εουιές για το φως, για να καίει 
πάντοτε το ουυχνάουι.  Στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, απέξω από το καταπέτασµα, 
που είναι µπουοστά στο µαουτύουιο, ο 
Ααουών και οι γιοι του φα το φουοντίζουν 
από την εσπέουα µέχουι το πουωί µπουοστά 
στον Κύουιο· αυτό φα είναι παντοτινός νόµος 
στους γιους Ισουαήου στις γενεές τους. 

ΚΑΙ εσύ φέουε κοντά σου τον Ααουών, τον 
αντεουφό σου, και τους γιους του µαζί του, 
ανάµεσα από τους γιους Ισουαήου, για να 
ιεουατεύουν σε µένα: Τον Ααουών, τον 
Ναντάβ και τον Αβιούντ, τον Εουεάζαου και 
τον Ιφάµαου, τους γιους τού Ααουών. 

Και φα κάνεις µια άγια στοουή στον Ααουών 
τον αντεουφό σου, για ντόξα και τιµή.  Κι εσύ 
µίουησε πουος όους τούς σοφούς στην 
καουντιά, τους οποίους εγώ γέµισα από 
πνεύµα σοφίας, να κάνουν τη στοουή τού 
Ααουών, για να τον καφιεουώσεις, ώστε να 
ιεουατεύει σε µένα. 

Κι αυτή είναι η στοουή, που φα κάνουν: Ένα 
πεουιστήφιο, και ένα εφόντ, και έναν 
ποντήουη, και έναν χιτώνα κεντητό, µια 
µίτουα και µια ζώνη· και φα κάνουν στοουές 
άγιες στον Ααουών, τον αντεουφό σου, και 
στους γιους του, για να ιεουατεύουν σε µένα. 

Κι αυτοί φα πάουν το χουυσάφι και το 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και το ποουφυούν, και 
το κόκκινο, και τη βύσσο·  και φα κάνουν το 
εφόντ από χουυσάφι, και βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και ποουφυούν, από κόκκινο, και 
κουωσµένη βύσσο, καουίτεχνης εουγασίας·  
φα έχει τις ντύο επωµίντες του συνντεντεµένες 
στις ντύο άκουες του, ώστε να συνντέονται.  
Και η κεντητή ζώνη τού εφόντ, που είναι 
επάνω του, φα είναι από το ίντιο, κατά την 
εουγασία του· από χουυσάφι, από 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο, και κουωσµένη βύσσο. 

Και φα πάουεις ντύο ονυχίτες πέτουες, και φα 
εγχαουάξεις επάνω τους τα ονόµατα των γιων 
Ισουαήου·  επάνω στη µία πέτουα, έξι από τα 
ονόµατα αυτά, και τα υπόουοιπα έξι ονόµατα 
επάνω στην άουη πέτουα, σύµφωνα µε τη 
σειουά τής γέννησής τους·  µε εουγασία 
ουιφογουύφου, σύµφωνα µε τη χάουαξη της 
σφουαγίντας, φα χαουάξεις τις ντύο πέτουες 
µε τα ονόµατα των γιων Ισουαήου· φα τις 
εναουµόσεις σε χουυσούς οικίσκους.  Και φα 
βάουεις τις ντύο πέτουες επάνω στις επωµίντες 
του εφόντ, πέτουες υπόµνησης στους γιους 
Ισουαήου· και ο Ααουών φα βαστάζει τα 
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ονόµατά τους µπουοστά στον Κύουιο, επάνω 
στους ντύο ώµους του για υπόµνηση. 

Και φα κάνεις χουυσούς οικίσκους·  και ντύο 
αουυσίντες από καφαουό χουυσάφι από τις 
άκουες· µε εουγασία πουεκτή φα τις κάνεις, 
και φα συνντέσεις τις πουεκτές αουυσίντες µε 
τους οικίσκους. 

Και φα κάνεις το πεουιστήφιο της κουίσης µε 
καουίτεχνη εουγασία· σύµφωνα µε την 
εουγασία τού εφόντ φα το κάνεις· από 
χουυσάφι, βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και βύσσο 
κουωσµένη, φα το κάνεις·  φα είναι 
τετουάγωνο, ντιπουό· µιας σπιφαµής το 
µάκουος του, και µιας σπιφαµής το πουάτος 
του.  Και φα εναουµόσεις σ' αυτό πέτουες, 
τέσσεουις σειουές από πέτουες· σειουά από 
σάουντιο, τοπάζι, και σµάουαγντο, φα είναι η 
πουώτη σειουά·  και η ντεύτεουη σειουά, 
άνφουακας, σάπφειουος, και αντάµαντας·  και 
η τουίτη σειουά, ουιγύουιο, αχάτης, και 
αµέφυστος·  και η τέταουτη σειουά, 
βηουύουιο, και όνυχας, και ίασπης· 
εναουµοσµένοι φα είναι στους χουυσούς 
οικίσκους τους·  και οι πέτουες φα είναι µε τα 
ονόµατα των γιων Ισουαήου, 12, σύµφωνα µε 
τα ονόµατά τους, µε τη χάουαξη της 
σφουαγίντας· κάφε ένας µε το όνοµά του φα 
είναι, σύµφωνα µε τις 12 φυουές. 

Και επάνω στο πεουιστήφιο φα κάνεις στις 
άκουες αουυσίντες, εουγασίας πουεκτής από 
καφαουό χουυσάφι.  Και φα κάνεις επάνω στο 
πεουιστήφιο ντύο κουίκους χουυσούς, και φα 
πεουάσεις τους ντύο κουίκους στις ντύο 
άκουες τού πεουιστηφίου.  Και φα πεουάσεις 
τις ντύο πουεκτές χουυσές αουυσίντες στους 
ντύο κουίκους, που είναι στις άκουες τού 
πεουιστηφίου.  Και τις άουες ντύο άκουες των 
ντύο πουεκτών αουυσίντων φα τις συνντέσεις 
µε τους ντύο οικίσκους, και φα τους βάουεις 
στις επωµίντες τού εφόντ µπουοστά του.  Και 
φα κάνεις ντύο χουυσούς κουίκους, και φα 
τους βάουεις επάνω στις ντύο άκουες τού 
πεουιστηφίου, στο χείουος του, που είναι 
πουος το µέουος του εφόντ από µέσα·  και φα 
κάνεις ακόµα ντύο χουυσούς κουίκους, και φα 
τους βάουεις στα ντύο πουάγια τού εφόντ, 

από κάτω, πουος το µπουοστινό µέουος του, 
αντικουυνά στην άουη ένωσή του, από πάνω 
από την κεντητή ζώνη του εφόντ.  Και φα 
ντένουν το πεουιστήφιο µε τους κουίκους του 
στους κουίκους τού εφόντ, µε µια ταινία από 
βαφυγάουαζο ύφασµα για να είναι επάνω από 
την κεντητή ζώνη τού εφόντ, και για να µη 
είναι το πεουιστήφιο χωουισµένο από το 
εφόντ.  Και ο Ααουών φα βαστάζει τα 
ονόµατα των γιων Ισουαήου στο πεουιστήφιο 
της κουίσης επάνω στην καουντιά του, όταν 
µπαίνει στο άγιο για υπόµνηση µπουοστά 
στον Κύουιο, παντοτινά. 

Και φα βάουεις στο πεουιστήφιο της κουίσης 
το Ουίµ και το Φουµµίµ, και φα είναι επάνω 
στην καουντιά τού Ααουών, όταν µπαίνει 
µπουοστά στον Κύουιο· και ο Ααουών φα 
βαστάζει την κουίση των γιων Ισουαήου 
επάνω στην καουντιά του µπουοστά στον 
Κύουιο, παντοτινά. 

Και φα κάνεις τον ποντήουη τού εφόντ 
οουόκουηουον από βαφυγάουαζο ύφασµα.  
Και φα είναι στην κοουυφή του ένα άνοιγµα, 
πουος το µέσον του· φα έχει µια υφαντή 
ταινία οουόγυουα στο άνοιγµά του, καφώς 
είναι το άνοιγµα του φώουακα, για να µη 
σχίζεται.  Και φα κάνεις επάνω στα 
κουάσπεντά του ουόντια από βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και ποουφυούν, και κόκκινο, επάνω 
στα κουάσπεντά του, οουόγυουα· και χουυσά 
κουντούνια ανάµεσά τους, οουόγυουα·  ένα 
χουυσό κουντούνι και ένα ουόντι, ένα χουυσό 
κουντούνι και ένα ουόντι, επάνω στα 
κουάσπεντα του ποντήουη, οουόγυουα.  Και 
φα είναι επάνω στον Ααουών, για να 
ουειτουγεί· και ο ήχος του φα είναι ακουστός, 
όταν µπαίνει στο άγιο µπουοστά στον 
Κύουιο, και όταν βγαίνει, για να µη πεφάνει. 

Και φα κάνεις µια πουάκα από καφαουό 
χουυσάφι, και φα χαουάξεις επάνω της, σαν 
χάουαξη σφουαγίντας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΥΟΥΙΟ.  Και φα τη βάουεις επάνω στη 
βαφυγάουαζη ταινία, για να είναι επάνω στη 
µίτουα· φα είναι στο µπουοστινό µέουος τής 
µίτουας.  Και φα είναι επάνω στο µέτωπο του 
Ααουών, για να σηκώνει ο Ααουών την 
ανοµία των άγιων πουαγµάτων, που οι γιοι 
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τού Ισουαήου φα αγιάζουν σε όουες τους τις 
άγιες πουοσφοουές· και φα είναι παντοτινά 
επάνω στο µέτωπό του, για να είναι ντεκτές 
µπουοστά στον Κύουιο. 

Και φα υφάνεις τον χιτώνα από βύσσο, και φα 
κάνεις µια µίτουα από βύσσο, και φα κάνεις 
µια ζώνη εουγασίας ενός κεντητή. 

Και για τους γιους τού Ααουών φα κάνεις 
χιτώνες, και φα κάνεις γι' αυτούς ζώνες, και 
µιτουίντια φα κάνεις γι' αυτούς, για ντόξα και 
τιµή.  Και φα ντύσεις µ' αυτά τον Ααουών τον 
αντεουφό σου, και τους γιους του µαζί του, 
και φα τους χουίσεις, και φα τους 
καφιεουώσεις, και φα τους αγιάσεις, για να 
ιεουατεύουν σε µένα.  Και φα τους κάνεις 
ουινές πεουισκεουίντες, για να σκεπάζουν τη 
γύµνωση της σάουκας τους· φα φτάνουν από 
την οσφύ µέχουι τους µηούς·  και φα είναι 
επάνω στον Ααουών, κι επάνω στους γιους 
του, όταν µπαίνουν στη σκηνή τού 
µαουτυουίου ή όταν πουησιάζουν το 
φυσιαστήουιο για να ουειτουγήσουν, µέσα στο 
άγιο, για να µη φέουν επάνω τους ανοµία, και 
πεφάνουν· αυτό φα είναι παντοτινός νόµος σ' 
αυτόν και στο σπέουµα του ύστεουα απ' 
αυτόν. 

ΚΑΙ τούτο είναι το πουάγµα, που φα κάνεις σ' 
αυτούς, για να τους αγιάσεις, ώστε να 
ιεουατεύουν σε µένα. Πάουε ένα µοσχάουι 
βοντιού, και ντύο άµωµα κουιάουια,  και 
άζυµο ψωµί, και άζυµες πίτες, ζυµωµένες µε 
ουάντι, και άζυµα ουάγανα, χουισµένα µε 
ουάντι· από σιµιγντάουι σιταουιού φα τα 
κάνεις.  Και φα τα βάουεις σε ένα κανίστουι, 
και φα τα φέουεις µέσα στο κανίστουι, µαζί µε 
το µοσχάουι και τα ντύο κουιάουια. 

Και φα φέουεις τον Ααουών και τους γιους 
του στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου, 
και φα τους ούσεις µε νεουό.  Και φα πάουεις 
τις στοουές, και φα ντύσεις τον Ααουών µε 
τον χιτώνα, και τον ποντήουη τού εφόντ, και 
το εφόντ, και το πεουιστήφιο, και φα τον 
ζώσεις µε την κεντητή ζώνη τού εφόντ·  και 
φα βάουεις τη µίτουα επάνω στο κεφάουι του, 
και φα βάουεις το άγιο ντιάντηµα επάνω στη 
µίτουα.  Τότε, φα πάουεις το ουάντι τού 

χουίσµατος, και φα χύσεις απ' αυτό επάνω 
στο κεφάουι του, και φα τον χουίσεις. 

Και φα φέουεις τους γιους του, και φα τους 
ντύσεις µε χιτώνες·  και φα τους ζώσεις µε 
ζώνες, τον Ααουών και τους γιους του, και φα 
τους πεουιφέσεις µιτουίντια, και η ιεουατεία 
φα είναι σ' αυτούς ως παντοτινός νόµος· και 
φα καφιεουώσεις τον Ααουών και τους γιους 
του. 

Και φα φέουεις το µοσχάουι µπουοστά στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, και ο Ααουών και οι 
γιοι του φα βάουν τα χέουια τους επάνω στο 
κεφάουι τού µοσχαουιού·  και φα σφάξεις το 
µοσχάουι µπουοστά στον Κύουιο, ντίπουα 
στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου.  Και 
φα πάουεις από το αίµα τού µοσχαουιού, και 
φα βάουεις επάνω στα κέουατα του 
φυσιαστηουίου µε το ντάχτυουό σου· και φα 
χύσεις όουο το αίµα κοντά στη βάση τού 
φυσιαστηουίου.  Και φα πάουεις 
οουόκουηουο το ουίπος, που πεουισκεπάζει 
τα εντόσφια, και τον επάνω ουοβό τού 
συκωτιού, και τα ντύο νεφουά, και το ουίπος, 
που είναι επάνω τους, και φα τα κάψεις επάνω 
στο φυσιαστήουιο. 

Αουά, το κουέας τού µοσχαουιού, και το 
ντέουµα του, και τα κόπουανά του, φα τα 
κάψεις έξω από το στουατόπεντο µε φωτιά· 
τούτο είναι φυσία πεουί αµαουτίας. 

Και φα πάουεις το ένα κουιάουι, και φα βάουν 
τα χέουια τους, ο Ααουών και οι γιοι του, 
επάνω στο κεφάουι τού κουιαουιού·  και φα 
σφάξεις το κουιάουι, και φα πάουεις το αίµα 
του, και φα ουαντίσεις επάνω στο 
φυσιαστήουιο οουόγυουα·  και φα 
ντιαµεουίσεις το κουιάουι σε τµήµατα, και φα 
πουύνεις τα εντόσφιά του, και τα πόντια του, 
και φα τα βάουεις µαζί µε τα τµήµατά του, 
και µαζί µε το κεφάουι του·  και φα κάψεις 
οουόκουηουο το κουιάουι επάνω στο 
φυσιαστήουιο· τούτο είναι οουοκαύτωµα στον 
Κύουιο· είναι οσµή ευωντίας, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο. 

Και φα πάουεις το ντεύτεουο κουιάουι· και ο 
Ααουών και οι γιοι του φα βάουν τα χέουια 
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τους επάνω στο κεφάουι τού κουιαουιού·  
τότε, φα σφάξεις το κουιάουι, και φα πάουεις 
από το αίµα του, και φα βάουεις επάνω στον 
ουοβό τού ντεξιού αυτιού τού Ααουών, κι 
επάνω στον ουοβό τού ντεξιού αυτιού των 
γιων του, κι επάνω στον αντίχειουα του 
ντεξιού χεουιού τους, κι επάνω στο µεγάουο 
ντάχτυουο του ντεξιού ποντιού τους, και φα 
ουαντίσεις το αίµα επάνω στο φυσιαστήουιο, 
οουόγυουα.  Και φα πάουεις από το αίµα του, 
που είναι επάνω στο φυσιαστήουιο, και από το 
ουάντι τού χουίσµατος, και φα ουαντίσεις 
επάνω στον Ααουών, κι επάνω στις στοουές 
του, κι επάνω στους γιους του, κι επάνω στις 
στοουές των γιων του, µαζί µ' αυτόν· και φα 
αγιαστούν, αυτός, και οι στοουές του, και οι 
γιοι του, και οι στοουές των γιων του µαζί µ' 
αυτόν. 

Και φα πάουεις από το κουιάουι το ουίπος και 
την ουά, και το ουίπος, αυτό που 
πεουισκεπάζει τα εντόσφια, και τον επάνω 
ουοβό τού συκωτιού, και τα ντύο νεφουά, και 
το ουίπος που είναι επάνω τους, και τον ντεξί 
βουαχίονα, (επειντή, είναι κουιάουι 
καφιέουωσης),  και ένα καουβέουι ψωµί και 
µια πίτα ουαντωµένη, και ένα ουάγανο από το 
κανίστουι των αζύµων, εκείνων που είναι σε 
πουόφεση µπουοστά στον Κύουιο·  και φα τα 
βάουεις όουα στα χέουια τού Ααουών, και 
στα χέουια των γιων του· και φα τα κινήσεις 
σε κινητή πουοσφοουά µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και φα τα πάουεις από τα χέουια 
τους, και φα τα κάψεις επάνω στο 
φυσιαστήουιο, επάνω από το οουοκαύτωµα, 
σε οσµή ευωντίας µπουοστά στον Κύουιο· 
αυτό είναι φυσία που γίνεται µε φωτιά στον 
Κύουιο. 

Και φα πάουεις το στήφος από το κουιάουι 
τής καφιέουωσης, που είναι για τον Ααουών, 
και φα το κινήσεις σε κινητή πουοσφοουά 
µπουοστά στον Κύουιο, και φα είναι ντικό 
σου µεουίντιο.  Και φα αγιάσεις το στήφος 
τής κινητής πουοσφοουάς, και τον βουαχίονα 
της πουοσφοουάς τής ύψωσης, που κινήφηκε, 
και η οποία υψώφηκε, από το κουιάουι τής 
καφιέουωσης, από εκείνο που είναι για τον 
Ααουών, και από εκείνο που είναι για τους 
γιους του·  και φα είναι του Ααουών και των 

γιων του ως νόµος παντοτινός από τους γιους 
Ισουαήου· επειντή, είναι πουοσφοουά ύψωσης· 
και φα είναι πουοσφοουά ύψωσης από τους 
γιους Ισουαήου, από τις ειουηνικές φυσίες 
τους, η πουοσφοουά τους που υψώνεται στον 
Κύουιο. 

Και η άγια στοουή του Ααουών φα είναι των 
γιων του ύστεουα απ' αυτόν, για να χουιστούν 
σ' αυτή, και να καφιεουωφούν σ' αυτή.  Επτά 
ηµέουες φα ντύνεται ο ιεουέας µ' αυτή, αυτός 
που είναι αντ' αυτού από τους γιους του, που 
µπαίνει µέσα στη σκηνή τού µαουτυουίου για 
να υπηουετήσει µέσα στο άγιο.  Και φα 
πάουεις το κουιάουι τής καφιέουωσης, και φα 
βουάσεις το κουέας του σε έναν άγιο τόπο.  
Και φα φάνε ο Ααουών και οι γιοι του το 
κουέας τού κουιαουιού, και το ψωµί που είναι 
στο κανίστουι, κοντά στη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου.  Και φα φάνε εκείνα 
ντιαµέσου των οποίων έγινε η εξιουέωση για 
καφιέουωση και αγιασµό τους· ξένος, όµως, 
ντεν φα φάει, επειντή, είναι άγια·  και αν µείνει 
κάτι από το κουέας των καφιεουώσεων ή από 
το ψωµί, µέχουι το πουωί, τότε φα κάψεις µε 
φωτιά αυτό που απέµεινε· ντεν φα φαγωφεί, 
επειντή είναι άγιο. 

Και φα κάνεις έτσι στον Ααουών και στους 
γιους του, σύµφωνα µε όσα σε πουόσταξα· 
επτά ηµέουες φα τους καφιεουώσεις·  και κάφε 
ηµέουα φα πουοσφέουεις ένα µοσχάουι για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας για εξιουέωση. 
Και φα καφαουίζεις το φυσιαστήουιο, 
κάνοντας εξιουέωση γι' αυτό, και φα το 
χουίσεις για να το αγιάσεις.  Επτά ηµέουες φα 
κάνεις εξιουέωση για το φυσιαστήουιο, και φα 
το αγιάζεις· και φα είναι φυσιαστήουιο 
αγιότατο· κάφε τι που αγγίζει το 
φυσιαστήουιο φα είναι άγιο. 

Και τούτο είναι εκείνο, που φα πουοσφέουεις 
επάνω στο φυσιαστήουιο· ντύο αουνιά, 
χουονιάουικα, την ηµέουα, παντοτινά·  το ένα 
αουνί φα το πουοσφέουεις το πουωί, και το 
άουο αουνί φα το πουοσφέουεις το ντειουινό·  
και µαζί µε το ένα αουνί ένα ντέκατο 
σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ένα τέταουτο ιν 
κοπανισµένου ουαντιού· και ένα τέταουτο ιν 
κουασιού για σπονντή·  και το ντεύτεουο 
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αουνί φα το πουοσφέουεις το ντειουινό· 
σύµφωνα µε την πουοσφοουά τού πουωινού, 
και σύµφωνα µε τη σπονντή της, φα κάνεις σ' 
αυτό, σε οσµή ευωντίας, φυσία που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο. 

Αυτό φα είναι ένα παντοτινό οουοκαύτωµα 
στις γενεές σας, κοντά στη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου, µπουοστά στον Κύουιο· 
όπου φα εµφανίζοµαι σε σας, για να µιουάω 
εκεί σε σένα.  Και εκεί φα εµφανίζοµαι στους 
γιους Ισουαήου, και η σκηνή φα αγιάζεται µε 
τη ντόξα µου.  Και φα αγιάζω τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και το φυσιαστήουιο· φα αγιάζω 
και τον Ααουών, και τους γιους του, για να 
ιεουατεύουν σε µένα.  Και φα κατοικώ 
ανάµεσα στους γιους Ισουαήου, και φα είµαι 
ο Φεός τους.  Κι αυτοί φα γνωουίζουν ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός τους, που τους 
έβγαουα από την Αίγυπτο, για να κατοικώ 
ανάµεσά τους· εγώ ο Κύουιος ο Φεός τους. 

ΦΑ κάνεις και ένα φυσιαστήουιο για να 
φυµιάζεις φυµίαµα· από ξύουο σιττίµ φα το 
κάνεις·  µία πήχη το µάκουος του, και µία 
πήχη το πουάτος του· φα είναι τετουάγωνο· 
και το ύψος του ντύο πήχες· τα κέουατά του 
φα πουοέουχονται απ' αυτό.  Και φα το 
σκεπάσεις οουόγυουα µε καφαουό χουυσάφι, 
την κοουυφή του, και τα πουάγιά του, 
οουόγυουα, και τα κέουατά του· και φα του 
κάνεις ένα χουυσό στεφάνι, οουόγυουα.  Και 
ντύο χουυσούς κουίκους φα του κάνεις κάτω 
από το στεφάνι· κοντά στις ντύο γωνίες του, 
επάνω στα ντύο πουάγιά του φα τους κάνεις, 
και φα είναι φήκες των µοχουών, ώστε να το 
βαστάζουν µ' αυτούς.  Και φα κάνεις τους 
µοχούς από ξύουο σιττίµ, και φα τους 
σκεπάσεις οουόγυουα µε χουυσάφι.  Και φα 
το βάουεις απέναντι από το καταπέτασµα, 
που είναι µπουοστά στην κιβωτό τού 
µαουτυουίου, αντικουυνά στο ιουαστήουιο, 
που είναι επάνω στο µαουτύουιο, όπου φα 
εµφανίζοµαι σε σένα. 

Και ο Ααουών φα φυµιάζει επάνω σ' αυτό 
ευωντιαστό φυµίαµα, κάφε πουωινό· όταν 
ετοιµάζει τα ουυχνάουια, φα φυµιάζει επάνω 
σ' αυτό.  Και όταν ο Ααουών ανάβει τα 
ουυχνάουια την εσπέουα, φα φυµιάζει επάνω 

σ' αυτό, φυµίαµα παντοτινό µπουοστά στον 
Κύουιο στις γενεές σας.  Ντεν φα 
πουοσφέουετε επάνω σ' αυτό ξένο φυµίαµα 
ούτε οουοκαύτωµα ούτε πουοσφοουά από 
άουφιτα ούτε φα χύσετε επάνω σ' αυτό 
σπονντή. 

Και ο Ααουών φα κάνει εξιουέωση επάνω στα 
κέουατά του µία φοουά τον χουόνο, µε το 
αίµα τής πουοσφοουάς της εξιουέωσης πεουί 
αµαουτίας· µία φοουά τον χουόνο φα κάνει 
εξιουέωση επάνω σ' αυτό στις γενεές σας· αυτό 
είναι αγιότατο στον Κύουιο. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Όταν παίουνεις το κεφάουαιο των 
γιων Ισουαήου στην απαουίφµησή τους, τότε 
κάφε άνφουωπος φα ντώσει ουύτουο για την 
ψυχή του στον Κύουιο, όταν τους 
απαουιφµείς, για να µη πέσει επάνω τους 
πουηγή, όταν τους απαουιφµείς·  αυτό φα 
ντίνουν· όποιος πεουνάει στην απαουίφµηση, 
το µισό τού σίκου, σύµφωνα µε τον σίκουο 
τού αγίου· (ο σίκουος είναι 20 γεουά·) µισό 
τού σίκου φα είναι η πουοσφοουά του 
Κυουίου.  Καφένας που πεουνάει στην 
απαουίφµηση, από ηουικίας 20 χουόνων κι 
επάνω, φα ντώσει πουοσφοουά στον Κύουιο.  
Ο πούσιος ντεν φα ντώσει πεουισσότεουο, και 
ο φτωχός ντεν φα ντώσει ουιγότεουο από µισό 
σίκουο, όταν ντίνουν πουοσφοουά στον 
Κύουιο, για να κάνουν εξιουέωση για τις 
ψυχές σας. 

Και φα πάουεις το ασήµι τής εξιουέωσης από 
τους γιους Ισουαήου, και φα το 
µεταχειουιστείς στην υπηουεσία τής σκηνής 
τού µαουτυουίου, και φα είναι στους γιους 
Ισουαήου σε υπόµνηση µπουοστά στον 
Κύουιο, για να γίνει εξιουέωση για τις ψυχές 
σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Φα κάνεις, ακόµα, έναν χάουκινο 
νιπτήουα, και τη βάση του χάουκινη, για να 
πουένονται· και φα ον βάουεις µεταξύ της 
σκηνής τού µαουτυουίου και του 
φυσιαστηουίου, και φα βάουεις σ' αυτόν 
νεουό·  και ο Ααουών και οι γιοι του φα 
πουένουν τα χέουια τους και τα πόντια τους 
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απ' αυτόν·  όταν µπαίνουν στη σκηνή του 
µαουτυουίου, φα πουένονται µε νεουό, για να 
µη πεφάνουν· ή, όταν πουησιάζουν στο 
φυσιαστήουιο για να υπηουετήσουν, για να 
κάψουν µια φυσία, που γίνεται µε φωτιά στον 
Κύουιο·  τότε φα πουένουν τα χέουια τους και 
τα πόντια τους, για να µη πεφάνουν· κι αυτό 
φα είναι παντοτινός νόµος σ' αυτούς, σ' αυτόν 
και στο σπέουµα του στις γενεές τους. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, πάουε για τον εαυτό σου 
εκουεκτά αουώµατα, καφαουή σµύουνη 500 
σίκουων, και ευώντες κιννάµωµο το µισό απ' 
αυτή, 250, και ευώντη κάουαµο 250,  και 
κασσία 500, σύµφωνα µε τον σίκουο τού 
αγίου, και ουάντι εουιάς ένα ιν·  και φα το 
κάνεις ουάντι άγιου χουίσµατος, χουίσµα 
αουωµατικό, σύµφωνα µε την τέχνη τού 
αουωµατοποιού· άγιο ουάντι επιχουίσµατος 
φα είναι. 

Και φα χουίσεις µ' αυτό τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και την κιβωτό τού 
µαουτυουίου,  και το τουαπέζι και όουα τα 
σκεύη του, και τη ουυχνία και τα σκεύη της, 
και το φυσιαστήουιο του φυµιάµατος,  και το 
φυσιαστήουιο του οουοκαυτώµατος, µαζί µε 
όουα τα σκεύη του, και τον νιπτήουα και τη 
βάση του. 

Και φα τα αγιάσεις, για να είναι αγιότατα· 
κάφε τι που τα αγγίζει, φα είναι άγιο.  Και τον 
Ααουών και τους γιους του φα τους χουίσεις, 
και φα τους αγιάσεις, για να ιεουατεύουν σε 
µένα. 

Και φα µιουήσεις στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Αυτό φα είναι σε µένα άγιο ουάντι 
επιχουίσµατος στις γενεές σας·  ντεν φα 
επιχυφεί σε σάουκα ανφουώπου ούτε φα 
κάνετε όµοιο µ' αυτό, σύµφωνα µε τη 
σύνφεσή του, αυτό είναι άγιο, και άγιο φα 
είναι σε σας·  όποιος συνφέσει όµοιο µ' αυτό 
ή όποιος βάουει απ' αυτό σε αουογενή, φα 
εξοουοφουευτεί από τον ουαό του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πάουε για 
τον εαυτό σου ευώντη αουώµατα, στακτή, και 
όνυχα, και χαουβάνη, αυτά τα ευώντη 

αουώµατα, µαζί µε καφαουό ουιβάνι· το ίντιο 
βάουος φα είναι το κάφε ένα.  Και φα το 
κάνεις φυµίαµα, σε σύνφεση σύµφωνα µε την 
τέχνη του αουωµατοποιού, αναµιγµένο, 
καφαουό, άγιο·  και φα κοπανίσεις ένα µέουος 
απ' αυτό, ποουύ ουεπτό, και φα βάουεις απ' 
αυτό µπουοστά στο µαουτύουιο στη σκηνή 
τού µαουτυουίου, όπου φα εµφανίζοµαι σε 
σένα· αυτό φα είναι σε σας αγιότατο.  Και 
σύµφωνα µε τη σύνφεση του φυµιάµατος 
αυτού, που φα κάνεις, εσείς ντεν φα κάνετε για 
τον εαυτό σας· άγιο φα είναι σε σένα για τον 
Κύουιο·  όποιος κάνει όµοιο µ' αυτό, για να 
το µυουίζει, φα εξοουοφουευτεί από τον ουαό. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Ντες, εγώ κάουεσα ονοµαστικά 
τον Βεσεουεήου, τον γιο τού Ουί, γιου τού 
Ωου, από τη φυουή τού Ιούντα·  και τον 
γέµισα µε φείο πνεύµα, µε σοφία, και σύνεση, 
και επιστήµη, και κάφε καουιτεχνία,  για να 
επινοεί καουίτεχνα έουγα, ώστε να εουγάζεται 
σε χουυσάφι, και σε ασήµι, και σε χαουκό,  
και να γουύφει πέτουες ένφεσης, και να 
σκαουίζει ξύουα, για εουγασία κάφε 
καουιτεχνίας. 

Κι εγώ, ντες, έντωσα σ' αυτόν τον Εουιάβ, τον 
γιο τού Αχισαµάχ, από τη φυουή τού Νταν· 
και σε κάφε έναν συνετόν στην καουντιά, 
έντωσα σοφία, για να κάνουν όουα όσα 
πουόσταξα σε σένα·  τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και την κιβωτό τού 
µαουτυουίου, και το ιουαστήουιο, που είναι 
από πάνω της, και όουα τα σκεύη τής σκηνής,  
και το τουαπέζι και τα σκεύη του, και την 
καφαουή ουυχνία µε όουα τα σκεύη της, και 
το φυσιαστήουιο του φυµιάµατος,  και το 
φυσιαστήουιο του οουοκαυτώµατος µαζί µε 
τα σκεύη του, και τον νιπτήουα, και τη βάση 
του,  και τις στοουές υπηουεσίας, και τις άγιες 
στοουές τού Ααουών τού ιεουέα, και τις 
στοουές των γιων του, για να ιεουατεύουν,  και 
το επιχουισµατικό ουάντι, και το ευώντες 
φυµίαµα για το άγιο· φα κάνουν σύµφωνα µε 
όουα όσα πουόσταξα σε σένα. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Κι εσύ µίουησε στους γιους 
Ισουαήου, ουέγοντας: Πουοσέχετε να 
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τηουείτε τα σάββατά µου· επειντή, αυτό είναι 
σηµάντι ανάµεσα σε µένα και σε σας, στις 
γενεές σας, για να γνωουίζετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, που σας αγιάζω·  και φα τηουείτε το 
σάββατο, επειντή, είναι άγιο σε σας· όποιος το 
βεβηουώσει, φα φανατωφεί, οπωσντήποτε· 
επειντή, κάφε ένας που φα κάνει εουγασία σ' 
αυτό, εκείνη η ψυχή φα εξοουοφουευτεί µέσα 
από τον ουαό της.  Έξι ηµέουες φα γίνεται 
εουγασία· και την έβντοµη ηµέουα, φα είναι 
σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύουιο· και 
όποιος κάνει εουγασία την ηµέουα τού 
σαββάτου, φα φανατωφεί, οπωσντήποτε.  Και 
οι γιοι Ισουαήου φα τηούν το σάββατο, για να 
το γιοουτάζουν στις γενεές τους, σε µια αιώνια 
ντιαφήκη.  Αυτό είναι σηµάντι ανάµεσα σε 
µένα και στους γιους Ισουαήου για πάντα· 
επειντή, σε έξι ηµέουες ντηµιούγησε ο 
Κύουιος τον ουανό και τη γη, στην έβντοµη 
ηµέουα, όµως, σταµάτησε και αναπαύφηκε. 

ΚΑΙ έντωσε στον Μωυσή, αφού τεουείωσε να 
µιουάει σ' αυτόν επάνω στο βουνό Σινά, ντύο 
πουάκες τού µαουτυουίου, πέτουινες πουάκες, 
γουαµµένες µε το ντάχτυουο του Φεού. 

ΚΑΙ βουέποντας ο ουαός ότι ο Μωυσής 
βουάντυνε να κατέβει από το βουνό, ο ουαός 
συγκεντουώφηκε πουος τον Ααουών, και του 
έουεγαν: Σήκω, κάνε σε µας φεούς, που να 
πουοποουεύονται σε µας· επειντή, αυτός ο 
Μωυσής, ο άνφουωπος που µας έβγαουε από 
την Αίγυπτο, ντεν ξέουµε τι απέγινε αυτός. 

Και ο Ααουών είπε σ' αυτούς: Βγάουτε τα 
χουυσά σκουαουίκια, που είναι στα αυτιά των 
γυναικών σας, των γιων σας, και των 
φυγατέουων σας, και φέουτε τα σε µένα. 

Και οουόκουηουος ο ουαός έβγαουε τα 
χουυσά σκουαουίκια, που ήσαν στα αυτιά 
τους, και τα έφεουαν στον Ααουών. 

Και παίουνοντάς τα από τα χέουια τους, το 
ντιαµόουφωσε µε χαουακτικό εουγαουείο, και 
το έκανε ένα χωνευτό µοσχάουι· κι εκείνοι 
είπαν: Αυτοί είναι οι φεοί σου, Ισουαήου, που 
σε ανέβασαν από τη γη τής Αιγύπτου. 

Και όταν ο Ααουών το είντε, οικοντόµησε ένα 
φυσιαστήουιο µπουοστά του· και ο Ααουών 

ντιακήουυξε, ουέγοντας: Αύουιο είναι γιοουτή 
στον Κύουιο.  Και αφού σηκώφηκαν ενωουίς 
την επόµενη ηµέουα πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα, και έφεουαν ειουηνικές 
πουοσφοουές· και ο ουαός κάφησε να φάει και 
να πιει, και σηκώφηκαν να παίζουν. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε, 
κατέβα· επειντή, ο ουαός σου, που έβγαουες 
από τη γη τής Αιγύπτου, ανόµησε·  
εκτουάπηαν γουήγοουα από τον ντουόµο, που 
πουόσταξα σ' αυτούς· έκαναν για τον εαυτό 
τους ένα µοσχάουι χωνευτό, και το 
πουοσκύνησαν, και φυσίασαν σ' αυτό, και 
είπαν: Αυτοί είναι οι φεοί σου, Ισουαήου, που 
σε ανέβασαν από τη γη τής Αιγύπτου.  Και ο 
Κύουιος είπε στον Μωυσή: Είντα αυτόν τον 
ουαό, και ντες, είναι ουαός 
σκουηουοτουάχηουος·  τώουα, ουοιπόν, 
άφησέ µε, και φα εξαφφεί η οουγή µου 
εναντίον τους, και φα τους εξοουοφουεύσω· 
και φα σε καταστήσω ένα µεγάουο έφνος. 

Και ο Μωυσής ικέτευσε τον Κύουιο τον Φεό 
του, και είπε: Γιατί, Κύουιε, εξάπτεται η 
οουγή σου ενάντια στον ουαό σου, τον οποίο 
έβγαουες από τη γη τής Αιγύπτου, µε 
µεγάουη ντύναµη, και µε κουαταιό χέουι;  
Γιατί να πουν οι Αιγύπτιοι, ουέγοντας: Με 
πονηουία τούς έβγαουε, για να τους 
φανατώσει στα βουνά, και να τους 
εξοουοφουεύσει από το πουόσωπο της γης; 
Επίστουεψε από την έξαψη της οουγής σου, 
και µεταµεουήσου για το κακό αυτό πουος 
τον ουαό σου·  φυµήσου τον Αβουαάµ, τον 
Ισαάκ, και τον Ισουαήου, τους ντούς σου, 
πουος τους οποίους οουκίστηκες στον εαυτό 
σου, και τους είπες: Φα πουηφύνω το 
σπέουµα σας σαν τα αστέουια τού ουανού· και 
όουη αυτή τη γη, για την οποία µίουησα, φα 
τη ντώσω στο σπέουµα σας, και φα την 
κουηουονοµήσουν παντοτινά. 

Και ο Κύουιος µεταµεουήφηκε για το κακό, 
που είπε να κάνει ενάντια στον ουαό του. 

Και ο Μωυσής, αφού στουάφηκε, κατέβηκε 
από το βουνό, και οι ντύο πουάκες τού 
µαουτυουίου ήσαν στα χέουια του· πουάκες 
γουαµµένες και από τις ντύο πουευουές τους· 
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από τη µία πουευουά και από την άουη ήσαν 
γουαµµένες.  Και οι πουάκες ήσαν έουγο τού 
Φεού, και η γουαφή ήταν γουαφή τού Φεού, 
χαουαγµένη επάνω στις πουάκες. 

Και ο Ιησούς, ακούγοντας τον φόουυβο του 
ουαού που αουάουαζε, είπε στον Μωυσή: 
Φόουυβος ποουέµου είναι µέσα στο 
στουατόπεντο.  Κι εκείνος είπε: Ντεν είναι 
φωνή ανφουώπων που αουαουάζουν για νίκη 
ούτε φωνή ανφουώπων που βοούν για ήττα· 
φωνή ανφουώπων που τουαγουντούν ακούω 
εγώ. 

Και καφώς πουησίασε στο στουατόπεντο, 
είντε το µοσχάουι, και τους χοούς· και ο 
φυµός τού Μωυσή άναψε, και έουιξε τις 
πουάκες από τα χέουια του, και τις σύντουιψε 
στη βάση τού βουνού·  και παίουνοντας το 
µοσχάουι που είχαν κάνει, το κατέκαψε σε 
φωτιά, και αφού το σύντουιψε µέχουι που το 
ουέπτυνε, το σκόουπισε επάνω στο νεουό, και 
πότισε τους γιους Ισουαήου. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών: Τι σου 
έκανε αυτός ο ουαός, ώστε έφεουες επάνω 
τους µεγάουη αµαουτία;  Και ο Ααουών είπε: 
Ας µη εξάπτεται ο φυµός τού Κυουίου µου· 
εσύ γνωουίζεις τον ουαό, ότι είναι επιουεπής 
στην κακία·  επειντή, µου είπαν: Κάνε σε µας 
φεούς, που να πουοποουεύονται από µας· 
επειντή, αυτός ο Μωυσής, ο άνφουωπος που 
µας έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου, ντεν 
ξέουµε τι απέγινε αυτός·  και τους είπα: 
Όποιος έχει χουυσάφι, ας το αφαιουέσει· και 
µου το έντωσαν· τότε, το έουιξα στη φωτιά, 
και βγήκε αυτό το µοσχάουι. 

Και βουέποντας ο Μωυσής τον ουαό ότι ήταν 
αχαουίνωτος, (επειντή, ο Ααουών τους είχε 
αφήσει αχαουίνωτους πουος εντουοπή, 
ανάµεσα στους εχφούς τους),  ο Μωυσής 
στάφηκε κοντά στην πύουη τού 
στουατοπέντου, και είπε: Όποιος είναι του 
Κυουίου, ας έουφει σε µένα. Και 
συγκεντουώφηκαν σ' αυτόν όουοι οι γιοι τού 
Ουευί.  Και τους είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός τού Ισουαήου· ας βάουει κάφε ένας τη 
ουοµφαία του στον µηουό του· και πεουάστε, 
και να βγείτε έξω από πύουη σε πύουη 

ντιαµέσου του στουατοπέντου, και ας 
φανατώσει κάφε ένας τον αντεουφό του, και 
κάφε ένας τον φίουο του, και κάφε ένας τον 
πουησίον του.  Και έκαναν οι γιοι τού Ουευί 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Μωυσή· και 
έπεσαν από τον ουαό εκείνη την ηµέουα 
πεουίπου 3.000 άνντουες.  Επειντή, ο 
Μωυσής είπε: Καφιεουώστε σήµεουα τον 
εαυτό σας στον Κύουιο, κάφε ένας επάνω 
στον γιο του, και κάφε ένας επάνω στον 
αντεουφό του, για να ντοφεί σε σας ευουογία 
σήµεουα. 

Και την επόµενη ηµέουα ο Μωυσής είπε στον 
ουαό: Εσείς αµαουτήσατε µεγάουη αµαουτία· 
και τώουα φα ανέβω στον Κύουιο· ίσως κάνω 
εξιουέωση για την αµαουτία σας. 

Και ο Μωυσής επέστουεψε στον Κύουιο, και 
είπε: Παουακαουώ, ο ουαός αυτός αµάουτησε 
µεγάουη αµαουτία, και έκαναν για τον εαυτό 
τους φεούς από χουυσάφι·  και τώουα, αν 
συγχωουήσεις την αµαουτία τους... αν όχι, 
εξάουειψέ µε, παουακαουώ, από το βιβουίο 
σου, που έγουαψες. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Όποιος 
αµάουτησε εναντίον µου, αυτόν φα εξαουείψω 
από το βιβουίο µου·  και τώουα, πήγαινε, 
οντήγησε τον ουαό σ' εκείνον τον τόπο, για 
τον οποίο σου είπα· ντες, ο άγγεουός µου φα 
πουοποουεύεται µπουοστά σου· αου' όµως, 
κατά την ηµέουα τής ανταπόντοσής µου, φα 
ανταποντώσω την αµαουτία τους επάνω τους. 

Και ο Κύουιος χτύπησε τον ουαό, για την 
κατασκευή του µόσχου που κατασκεύασε ο 
Ααουών. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε, 
ανέβα από εντώ, εσύ και ο ουαός που 
έβγαουες από τη γη τής Αιγύπτου, στη γη την 
οποία οουκίστηκα στον Αβουαάµ, στον 
Ισαάκ, και στον Ιακώβ, ουέγοντας: Στο 
σπέουµα σου φα τη ντώσω·  Και φα 
αποστείουω έναν άγγεουο µπουοστά σου, και 
φα εκντιώξει τον Χαναναίο, τον Αµοουαίο, 
και τον Χετταίο, και τον Φεουεζαίο, τον 
Ευαίο, και τον Ιεβουσαίο·  σε µια γη που 
ουέει γάουα και µέουι· επειντή, εγώ ντεν φα 
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ανέβω ανάµεσά σου, (ντεντοµένου ότι, είσαι 
ουαός σκουηουοτουάχηουος), για να µη σε 
εξοουοφουεύσω στον ντουόµο. 

Και όταν ο ουαός άκουσε τούτον τον κακό 
ουόγο, καταπένφησαν, και κανένας ντεν 
έβαουε τον στοουισµό του επάνω του.  
Επειντή, ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πες 
στους γιους Ισουαήου, εσείς είστε ουαός 
σκουηουοτουάχηουος· µια στιγµή αν ανέβω 
ανάµεσά σου, φα σε εξοουοφουεύσω· γι' αυτό, 
τώουα, βγάουε τους στοουισµούς σου από 
σένα, για να γνωουίσω τι φα κάνω σε σένα.  
Και ξεντύφηκαν οι γιοι τού Ισουαήου τους 
στοουισµούς τους, κοντά στο βουνό Χωουήβ. 

Και ο Μωυσής παίουνοντας τη σκηνή, την 
έστησε έξω από το στουατόπεντο, µακουιά 
από το στουατόπεντο, και την ονόµασε σκηνή 
τού µαουτυουίου· και όποιος ήταν που 
ζητούσε τον Κύουιο, εξεουχόταν πουος τη 
σκηνή τού µαουτυουίου, που ήταν έξω από το 
στουατόπεντο.  Και όταν ο Μωυσής 
εξεουχόταν πουος τη σκηνή οουόκουηουος ο 
ουαός σηκωνόταν, και στεκόταν κάφε ένας 
κοντά στη φύουα τής σκηνής του, και µε το 
βουέµµα παουακοουφούσαν τον Μωυσή, 
µέχουις ότου έµπαινε µέσα στη σκηνή. 

Και καφώς ο Μωυσής έµπαινε µέσα στη 
σκηνή, κατέβαινε ο στύουος τής νεφέουης, και 
στεκόταν επάνω στις φύουες τής σκηνής· και ο 
Κύουιος µιούσε µαζί µε τον Μωυσή.  Και 
οουόκουηουος ο ουαός έβουεπε τον στύουο 
τής νεφέουης να στέκεται επάνω στις φύουες 
τής σκηνής· και οουόκουηουος ο ουαός 
καφώς σηκωνόταν πουοσκυνούσε, κάφε ένας 
από τη φύουα τής σκηνής του.  Και ο 
Κύουιος µιούσε στον Μωυσή, πουόσωπο µε 
πουόσωπο, καφώς ο άνφουωπος µιουάει στον 
φίουο του. Και γύουιζε στο στουατόπεντο· και 
ο υπηουέτης του, ένας νέος, ο Ιησούς, ο γιος 
τού Ναυή, ντεν αναχωούσε από τη σκηνή. 

Και ο Μωυσής είπε στον Κύουιο: Ντες, εσύ 
µου ουες: Ανέβασε αυτόν τον ουαό· κι εσύ 
ντεν µου φανέουωσες ποιον φα αποστείουεις 
µαζί µου· κι εσύ είπες: Σε γνωουίζω µε το 
όνοµά σου, και µάουιστα βουήκες χάουη 
µπουοστά µου·  τώουα, ουοιπόν, αν βουήκα 

χάουη µπουοστά σου, ντείξε µου, 
παουακαουώ, τον ντουόµο σου, για να 
γνωουίσω εσένα, για να βουω χάουη 
µπουοστά σου· και ντες ότι τούτο το έφνος 
είναι ο ουαός σου. 

Και είπε: Η παουσία µου φα έουφει µαζί σου, 
και φα σου ντώσω ανάπαυση. 

Κι εκείνος τού είπε: Αν η παουσία σου ντεν 
έουφει µαζί µου, µη µας ανεβάσεις από εντώ·  
επειντή, πώς φα γνωουιστεί τώουα ότι βουήκα 
χάουη µπουοστά σου, εγώ κι ο ουαός σου; 
Όχι µε την έουευσή σου µαζί µας; Έτσι φα 
ντιακουιφούµε, εγώ και ο ουαός σου, από 
κάφε ουαό, που είναι επάνω στο πουόσωπο 
της γης. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Και τούτο 
το πουάγµα που είπες, φα το κάνω· επειντή, 
βουήκες χάουη µπουοστά µου, και σε 
γνωουίζω µε το όνοµά σου. 

Και είπε: Ντείξε µου, παουακαουώ, τη ντόξα 
σου. 

Κι εκείνος είπε: Εγώ φα κάνω να πεουάσει 
µπουοστά σου οουόκουηουη η αγαφότητά 
µου, και φα κηουύξω το όνοµα του Κυουίου 
µπουοστά σου, και φα εουεήσω όποιον εουεώ, 
και φα ντείξω οικτιουµούς σε όποιον ντείχνω 
οικτιουµούς.  Και είπε: Ντεν µποουείς να 
ντεις το πουόσωπό µου· επειντή, άνφουωπος 
ντεν φα µε ντει, και φα ζήσει.  Και ο Κύουιος 
είπε: Να ένας τόπος κοντά µου, και φα 
σταφείς επάνω στην πέτουα·  και όταν η ντόξα 
µου ντιαβαίνει, φα σε βάουω στη σχισµή της 
πέτουας, και φα σε σκεπάσω µε το χέουι µου, 
µέχουις ότου πεουάσω·  και φα σηκώσω το 
χέουι µου, και φα ντεις τα νώτα µου· το 
πουόσωπό µου, όµως, ντεν φα το ντεις. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Κόψε για 
τον εαυτό σου ντύο πέτουινες πουάκες, καφώς 
τις πουώτες· και φα γουάψω επάνω στις 
πουάκες τα ουόγια, που ήσαν επάνω στις 
πουώτες πουάκες, τις οποίες σύντουιψες·  και 
να γίνεις έτοιµος το πουωί, και ανέβα το 
πουωί επάνω στο βουνό Σινά, και να 
παουασταφείς εκεί µπουοστά µου, επάνω στην 
κοουυφή τού βουνού·  και κανένας ντεν φα 
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ανέβει µαζί σου, ούτε φα φανεί κανένας σε 
οουόκουηουο το βουνό· και τα κοπάντια, και 
οι αγέουες, ντεν φα βοσκηφούν µπουοστά σ' 
εκείνο το βουνό. 

Και έκοψε ντύο πέτουινες πουάκες, καφώς τις 
πουώτες· και αφού ο Μωυσής σηκώφηκε 
ενωουίς το πουωί, ανέβηκε επάνω στο βουνό 
Σινά, καφώς τον πουόσταξε ο Κύουιος, και 
πήουε στα χέουια του τις ντύο πουάκες, τις 
πέτουινες.  Και ο Κύουιος κατέβηκε σε 
µοουφή νεφέουης και στάφηκε εκεί µαζί του, 
και κήουυξε το όνοµα του Κυουίου.  Και 
πέουασε ο Κύουιος µπουοστά του και 
κήουυξε: Ο Κύουιος, ο Κύουιος ο Φεός είναι 
οικτίουµονας και εουεήµονας, µακουόφυµος, 
και ποουυέουεος, και αουηφινός,  ο οποίος 
φυουάττω έουεος σε χιουιάντες, συγχωουώ 
ανοµία και παουάβαση και αµαουτία, και 
καφόου ντεν αφωώνω τον ένοχο· 
ανταποντίντοντας την ανοµία των πατέουων 
επάνω στα παιντιά, κι επάνω στα παιντιά των 
παιντιών, µέχουι τουίτης και τέταουτης 
γενεάς. 

Και ο Μωυσής έσπευσε, και αφού έσκυψε στη 
γη, πουοσκύνησε·  και είπε: Αν τώουα βουήκα 
χάουη µπουοστά σου, Κύουιε, ας έουφει, 
παουακαουώ, ο Κύουιός µου ανάµεσά µας· 
επειντή, ο ουαός αυτός είναι 
σκουηουοτουάχηουος· και συγχώουησε την 
ανοµία µας και την αµαουτία µας, και πάουε 
µας για κουηουονοµιά σου. 

Και είπε: Ντες, εγώ κάνω µια ντιαφήκη· 
µπουοστά σε οουόκουηουο τον ουαό σου φα 
κάνω φαυµαστά πουάγµατα, τέτοια που ντεν 
έγιναν σε οουόκουηουη τη γη, και σε κανένα 
έφνος· και οουόκουηουος ο ουαός, ανάµεσα 
στον οποίο βουίσκεσαι, φα ντει το έουγο τού 
Κυουίου· επειντή, είναι φοβεουό εκείνο που 
εγώ φα κάνω µαζί σου. 

Φύουαξε εκείνο που εγώ σε πουοστάζω 
σήµεουα· ντες, εγώ εκτοπίζω από µπουοστά 
σου τον Αµοουαίο, και τον Χαναναίο, και τον 
Χετταίο, και τον Φεουεζαίο, και τον Ευαίο, 
και τον Ιεβουσαίο. 

ΠΟΥΟΣΕΧΕ τον εαυτό σου, µη κάνεις 
συνφήκη µε τους κατοίκους τής γης στην 
οποία πηγαίνεις, µήπως γίνει παγίντα ανάµεσά 
σου·  αουά, τους βωµούς τους φα τους 
καταστουέψεις, και τα είντωουά τους φα τα 
συντουίψεις, και τα άουση τους φα τα 
κατακόψεις.  Επειντή, ντεν φα πουοσκυνήσεις 
άουον φεό· για τον ουόγο ότι ο Κύουιος, του 
οποίου το όνοµα είναι Ζηουότυπος, είναι 
Φεός ζηουότυπος·  µήπως κάνεις συνφήκη µε 
τους κατοίκους τής γης, και όταν 
ποουνεύσουν πίσω από τους φεούς τους, και 
φυσιάσουν στους φεούς τους, σε 
πουοσκαουέσει κάποιος, και φας από τη φυσία 
του·  και µήπως πάουεις από τις φυγατέουες 
του στους γιους σου, και όταν οι φυγατέουες 
του ποουνεύσουν πίσω από τους φεούς τους, 
κάνουν τους γιους σου να ποουνεύσουν πίσω 
από τους φεούς τους. 

ΦΕΟΥΣ χωνευτούς ντεν φα κάνεις για τον 
εαυτό σου. 

ΤΗ γιοουτή των αζύµων φα την τηουείς. Επτά 
ηµέουες φα τουως άζυµα, καφώς σε 
πουόσταξα, στον καιουό τού µήνα Αβίβ· 
επειντή, στον µήνα Αβίβ βγήκες από την 
Αίγυπτο. 

ΚΑΦΕΝΑ που ντιανοίγει µήτουα είναι ντικό 
µου· και κάφε πουωτότοκο αουσενικό 
ανάµεσα στα κτήνη σου είτε βόντι είτε 
πουόβατο.  Και το πουωτότοκο του 
φηουυκού γαϊντουιού φα το εξαγοουάζεις µε 
αουνί· και αν ντεν το εξαγοουάσεις, τότε φα το 
αποκεφαουίσεις. Όους τους πουωτότοκους 
των γιων σου φα τους εξαγοουάζεις. Και 
κανένας ντεν φα φανεί µπουοστά µου 
αντειανός. 

Έξι ηµέουες φα εουγάζεσαι· την έβντοµη 
ηµέουα, όµως, φα αναπαύεσαι· στην εποχή 
τής σποουάς και στην εποχή τού φεουισµού 
φα αναπαύεσαι. 

ΚΑΙ φα τηουείς τη γιοουτή των εβντοµάντων, 
των απαουχών τού φεουισµού τού σιταουιού, 
και τη γιοουτή τής συγκοµιντής στην 
επιστουοφή τού χουόνου. 
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Για τουεις φοουές τον χουόνο φα εµφανίζεται 
κάφε αουσενικό σου µπουοστά στον Κύουιο, 
τον Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου. 

Επειντή, αφού ντιώξω τα έφνη από µπουοστά 
σου, και πουατύνω τα όουιά σου, ντεν φα 
επιφυµήσει τη γη σου κανένας, όταν 
ανεβαίνεις για να εµφανιστείς µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου τουεις φοουές τον 
χουόνο. 

ΝΤΕΝ φα πουοσφέουεις το αίµα τής φυσίας 
µου µε ένζυµα· και η φυσία τής γιοουτής τού 
Πάσχα ντεν φα µείνει µέχουι το πουωί. 

ΤΑ πουωτογεννήµατα της γης σου φα τα 
φέουεις στον οίκο του Κυουίου του Φεού 
σου. 

ΝΤΕΝ φα ψήσεις κατσικάκι, που ακόµα 
φηουάζει το γάουα της µητέουας του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Γουάψε 
για τον εαυτό σου αυτά τα ουόγια· επειντή, 
σύµφωνα µε τα ουόγια αυτά έκανα ντιαφήκη 
σε σένα, και στον Ισουαήου.  Και ήταν εκεί 
µαζί µε τον Κύουιο 40 ηµέουες και 40 νύχτες· 
ψωµί ντεν έφαγε, και νεουό ντεν ήπιε. Και 
έγουαψε επάνω στις πουάκες τα ουόγια τής 
ντιαφήκης, τις ντέκα εντοουές. 

ΚΑΙ όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το βουνό 
Σινά, και οι ντύο πουάκες του µαουτυουίου 
ήσαν στο χέουι τού Μωυσή, όταν κατέβαινε 
από το βουνό, ο Μωυσής ντεν ήξεουε ότι το 
ντέουµα τού πουοσώπου του είχε γίνει 
ουαµπεουό, καφώς µιούσε µαζί του.  Και 
είντε ο Ααουών, και όουοι οι γιοι Ισουαήου 
τον Μωυσή, και να, το ντέουµα τού 
πουοσώπου του έουαµπε· και φοβήφηκαν να 
τον πουησιάσουν.  Και ο Μωυσής τούς 
κάουεσε· και γύουισαν πουος αυτόν ο Ααουών 
και όουοι οι άουχοντες της συναγωγής, και ο 
Μωυσής µίουησε σ' αυτούς.  Και ύστεουα απ' 
αυτά, όουοι οι γιοι Ισουαήου, πουησίασαν· 
και τους πουόσταξε όουα όσα ο Κύουιος του 
είπε επάνω στο βουνό Σινά.  Και ο Μωυσής 
τεουείωσε να τους µιουάει· και είχε ένα 
κάουυµµα επάνω στο πουόσωπό του.  Και 
όταν ο Μωυσής έµπαινε µέσα µπουοστά στον 
Κύουιο για να µιουήσει µαζί του, σήκωνε το 

κάουυµµα, µέχουις ότου βγει. Και έβγαινε 
έξω, και µιούσε στους γιους Ισουαήου, ό,τι 
του είχε πουοσταχφεί.  Και οι γιοι Ισουαήου 
είνταν το πουόσωπο τού Μωυσή ότι το 
ντέουµα του πουοσώπου του Μωυσή 
έουαµπε· και ο Μωυσής έβαζε πάουι το 
κάουυµµα επάνω στο πουόσωπό του, µέχουις 
ότου µπει µέσα για να µιουήσει µαζί του. 

ΚΑΙ ο Μωυσής συγκέντουωσε οουόκουηουη 
τη συναγωγή των γιων Ισουαήου και τους είπε: 
Αυτά είναι τα ουόγια, που ο Κύουιος 
πουόσταξε, για να τα εκτεουείτε.  Έξι ηµέουες 
φα γίνεται εουγασία· αουά, η έβντοµη ηµέουα 
φα είναι σε σας άγια, σάββατο ανάπαυσης 
στον Κύουιο· οποιοσντήποτε κάνει εουγασία 
σ' αυτή, φα φανατωφεί·  ντεν φα ανάβετε 
φωτιά σε όουα τα σπίτια σας την ηµέουα τού 
σαββάτου. 

Και ο Μωυσής µίουησε σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή των γιων Ισουαήου, ουέγοντας: 
Αυτό είναι το πουάγµα, που ο Κύουιος 
πουόσταξε, ουέγοντας:  Πάουτε από ό,τι 
έχετε για πουοσφοουά στον Κύουιο· όποιος 
παουακινείται στην καουντιά του 
πουοαιουετικά, ας φέουει την πουοσφοουά 
τού Κυουίου· χουυσάφι, και ασήµι, και 
χαουκό,  και βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και βύσσο, και 
τουίχες κατσικιών,  και ντέουµατα κουιαουιών 
κοκκινοβαµµένα, και ντέουµατα τσακαουιών, 
και ξύουο σιττίµ,  και ουάντι για το φως, και 
αουώµατα για το επιχουισµατικό ουάντι, και 
για το ευώντες φυµίαµα,  και πέτουες 
ονυχίτες, και πέτουες για να τοποφετηφούν 
επάνω στο εφόντ, και στο πεουιστήφιο. 

Και κάφε συνετός στην καουντιά µεταξύ σας, 
φάουφει, και φα κάνει όουα όσα πουόσταξε ο 
Κύουιος·  τη σκηνή, το πεουισκέπασµά της, 
και τη σκέπη της, τις πεουόνες της, και τις 
σανίντες της, τους µοχούς της, τους στύους 
της, και τα υποστηουίγµατά της,  την κιβωτό 
και τους µοχούς της, το ιουαστήουιο, και το 
καταπέτασµα που σκεπάζει,  το τουαπέζι και 
τους µοχούς του, και όουα τα σκεύη του, και 
ο άουτος τής πουόφεσης,  και τη ουυχνία για 
το φως, και τα σκεύη της, και τα ουυχνάουια 
της, και το ουάντι τού φωτός,  και το 
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φυσιαστήουιο του φυµιάµατος, και τους 
µοχούς του, και το επιχουισµατικό ουάντι, 
και το ευώντες φυµίαµα, και τον τάπητα της 
φύουας τής εισόντου τής σκηνής,  το 
φυσιαστήουιο του οουοκαυτώµατος, και τη 
χάουκινη σχάουα του, τους µοχούς του, και 
όουα τα σκεύη του, τον νιπτήουα και τη βάση 
του,  τα παουαπετάσµατα της αυουής, τους 
στύους της, και τα υποστηουίγµατά τους, και 
το παουαπέτασµα της φύουας τής αυουής,  
τους πασσάους τής σκηνής, και τους 
πασσάους τής αυουής, και τα σχοινιά τους,  
τις ουειτουγικές στοουές για να υπηουετούν 
στο άγιο, τις άγιες στοουές για τον Ααουών 
τον ιεουέα, και τις στοουές των γιων του, για 
να ιεουατεύουν. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή των γιων 
Ισουαήου βγήκε µπουοστά από τον Μωυσή.  
Και ήουφαν, κάφε άνφουωπος που η καουντιά 
τον ντιέγειουε· και καφένας, που το πνεύµα 
του τον έκανε πουόφυµο, έφεουαν την 
πουοσφοουά τού Κυουίου για το έουγο τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, και για 
οουόκουηουη την υπηουεσία της, και για τις 
άγιες στοουές.  Και ήουφαν, άνντουες και 
γυναίκες, όσοι ήσαν µε πουόφυµη καουντιά, 
φέουνοντας βουαχιόουια, και σκουαουίκια, 
και νταχτυουίντια, και πεουιντέουαια, κάφε 
χουυσό σκεύος· και όουοι όσοι πουόσφεουαν 
στον Κύουιο πουοσφοουά από χουυσάφι.  
Και κάφε άνφουωπος στον οποίο βουισκόταν 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο, και βύσσος, και τουίχες κατσικιών, 
και ντέουµατα κουιαουιών κοκκινοβαµµένα, 
και ντέουµατα τσακαουιών, τα έφεουαν.  
Καφένας που µποούσε να κάνει πουοσφοουά 
από ασήµι και χαουκό, έφεουαν την 
πουοσφοουά τού Κυουίου· και κάφε 
άνφουωπος, στον οποίο βουισκόταν ξύουο 
σιττίµ, για κάφε έουγο τής υπηουεσίας, το 
έφεουαν. 

Και κάφε γυναίκα, συνετή στην καουντιά, 
έκουωφαν µε τα χέουια τους, και έφεουαν 
κουωσµένα, το βαφυγάουαζο ύφασµα, και το 
ποουφυούν, το κόκκινο και τη βύσσο.  Και 
όουες οι γυναίκες, που η καουντιά τις 
ντιέγειουε σε επινοητικότητα, έκουωσαν τις 
τουίχες των κατσικιών. 

Και οι άουχοντες έφεουαν τις πέτουες από 
όνυχα, και τις πέτουες για την τοποφέτηση 
επάνω στο εφόντ, και στο πεουιστήφιο·  και τα 
αουώµατα, και το ουάντι, για το φως, και για 
το επιχουισµατικό ουάντι, και για το ευώντες 
φυµίαµα. 

Οι γιοι Ισουαήου έφεουαν πουοαιουετική 
πουοσφοουά στον Κύουιο, κάφε άνντουας και 
γυναίκα, που η καουντιά τούς έκανε 
πουόφυµους στο να φέουνουν για 
οουόκουηουη την εουγασία, την οποία ο 
Κύουιος πουόσταξε ντιαµέσου του Μωυσή να 
γίνει. 

Και ο Μωυσής είπε στους γιους Ισουαήου: 
Ντέστε, ο Κύουιος κάουεσε ονοµαστικά τον 
Βεσεουεήου, τον γιο τού Ουί, γιου τού Ωου, 
από τη φυουή Ιούντα·  και τον γέµισε µε φείο 
πνεύµα, σοφία, σύνεση, και επιστήµη, και 
κάφε καουιτεχνία·  και για να επινοεί 
καουίτεχνα έουγα, ώστε να εουγάζεται σε 
χουυσάφι, και σε ασήµι, και σε χαουκό,  και 
να γουύφει πέτουες ένφεσης, και να σκαουίζει 
ξύουα, για εουγασία, για κάφε καουιτεχνικό 
έουγο.  Και έντωσε στην καουντιά του το να 
ντιντάσκει, αυτός και ο Εουιάβ, ο γιος τού 
Αχισαµάχ, από τη φυουή Νταν. 

Αυτούς τους γέµισε µε σύνεση καουντιάς, για 
να εουγάζονται κάφε έουγο, χαουάκτη και 
καουιτέχνη, και κεντητή, σε βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και σε ποουφυούν, σε κόκκινο, και σε 
βύσσο, και έουγο ενός υφαντή, εκείνων που 
εουγάζονται κάφε έουγο, και που επινοούν 
καουίτεχνα έουγα. 

ΚΑΙ έκανε ο Βεσεουεήου, και ο Εουιάβ, και 
κάφε σοφός στην καουντιά, στον οποίο ο 
Κύουιος έντωσε σοφία και σύνεση, για να 
ξέουει να εουγάζεται οουόκουηουο το έουγο 
τής υπηουεσίας του αγιαστηουίου, σε όουα 
όσα ο Κύουιος πουόσταξε. 

Και ο Μωυσής κάουεσε τον Βεσεουεήου, και 
τον Εουιάβ, και κάφε σοφόν στην καουντιά, 
στου οποίου την καουντιά ο Κύουιος έντωσε 
σοφία, κάφε άνφουωπο που η καουντιά τον 
παουακινούσε στο νάουφει στο έουγο για να 
το κάνει.  Και πήουαν µπουοστά από τον 
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Μωυσή όουες τις πουοσφοουές, που έφεουαν 
οι γιοι Ισουαήου για το έουγο τής υπηουεσίας 
του αγιαστηουίου, για να το κάνουν. 

Και έφεουναν ακόµα σ' αυτόν 
αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές κάφε πουωί.  
Και ήουφαν όουοι οι σοφοί, εκείνοι που 
εουγάζονταν οουόκουηουο το έουγο τού 
αγιαστηουίου, κάφε ένας από το έουγο που 
έκαναν·  και είπαν στον Μωυσή, ουέγοντας: Ο 
ουαός φέουνει πεουισσότεουο από ό,τι είναι 
αουκετό για την υπηουεσία τού έουγου, το 
οποίο ο Κύουιος πουόσταξε να γίνει.  Και ο 
Μωυσής πουόσταξε, και κήουυξε στο 
στουατόπεντο, ουέγοντας: Κανένας άνντουας 
ούτε γυναίκα, ας µη κάνει πουέον εουγασία 
για την πουοσφοουά τού αγιαστηουίου. Και ο 
ουαός σταµάτησε από το να φέουνει·  επειντή, 
το υουικό, που είχαν, ήταν αουκετό για 
οουόκουηουο το έουγο, ώστε να το κάνουν, 
και πεουίσσευε. 

ΚΑΙ κάφε σοφός στην καουντιά, από εκείνους 
που εουγάζονταν το έουγο τής σκηνής, έκαναν 
ντέκα παουαπετάσµατα από κουωσµένη 
βύσσο, και βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο· µε χεουβείµ 
καουίτεχνης εουγασίας τα έκαναν·  το 
µάκουος τού ενός παουαπετάσµατος ήταν 28 
πήχες, και το πουάτος τού ενός 
παουαπετάσµατος τέσσεουις πήχες· όουα τα 
παουαπετάσµατα ήσαν του ίντιου µέτου·  και 
σύνντεσε τα πέντε παουαπετάσµατα, το ένα 
µαζί µε το άουο· και τα άουα πέντε 
παουαπετάσµατα τα σύνντεσε το ένα µαζί µε 
το άουο.  Και έκανε φηουυκωτήουια 
βαφυγάουαζα στην άκουη τού ενός 
παουαπετάσµατος, πουος το πουάγιο, όπου 
έγινε η ένωση· το ίντιο έκανε και στην 
τεουευταία άκουη τού ντεύτεου 
παουαπετάσµατος, όπου έγινε η ένωση του 
ντεύτεου·  έκανε 50 φηουυκωτήουια στο ένα 
παουαπέτασµα, και 50 φηουυκωτήουια έκανε 
στην άκουη τού παουαπετάσµατος, όπου έγινε 
η ένωση του ντεύτεου, για να αντικουύζουν τα 
φηουυκωτήουια το ένα πουος το άουο.  Και 
έκανε 50 χουυσές πεουόνες, και σύνντεσε τα 
παουαπετάσµατα το ένα πουος το άουο µε τις 
πεουόνες· και η σκηνή έγινε µία. 

ΚΑΙ έκανε παουαπετάσµατα από τουίχες 
κατσικιών για να είναι σκέπασµα επάνω στη 
σκηνή· 11 παουαπετάσµατα τα έκανε αυτά·  
το µάκουος τού ενός παουαπετάσµατος ήταν 
30 πήχες, και το πουάτος τού ενός 
παουαπετάσµατος τέσσεουις πήχες· και τα 11 
παουαπετάσµατα ήσαν του ίντιου µέτου·  και 
σύνντεσε τα πέντε παουαπετάσµατα χωουιστά, 
και τα έξι παουαπετάσµατα χωουιστά.  Και 
έκανε 50 φηουυκωτήουια στην τεουευταία 
άκουη τού παουαπετάσµατος πουος την 
ένωση, και 50 φηουυκωτήουια έκανε στην 
άκουη τού παουαπετάσµατος, πουος την 
ένωση του ντεύτεου. 

Έκανε ακόµα 50 χάουκινες πεουόνες, για να 
συνντέσει τη σκηνή, ώστε να είναι µία. 

ΚΑΙ έκανε κατακάουυµµα για τη σκηνή από 
ντέουµατα κουιαουιών κοκκινοβαµµένα, και 
επικάουυµµα από πάνω, από ντέουµατα 
τσακαουιών. 

ΚΑΙ έκανε τις σανίντες για τη σκηνή από 
ξύουο σιττίµ, όουφιες·  το µάκουος τής µιας 
σανίντας ντέκα πήχες, και το πουάτος τής 
µιας σανίντας µια πήχη και µισή·  µία σανίντα 
είχε ντύο αγκωνίσκους, που αντίκουυζαν ο 
ένας τον άουον· έτσι έκανε για όουες τις 
σανίντες τής σκηνής.  Και έκανε τις σανίντες 
για τη σκηνή, 20 σανίντες από το νότιο 
µέουος πουος τα ντεξιά.  Και 40 
υποστηουίγµατα ασηµένια έκανε από κάτω 
από τις 20 σανίντες· ντύο υποστηουίγµατα 
από κάτω από τη µία σανίντα για τους ντύο 
αγκωνίσκους της, και ντύο υποστηουίγµατα 
από κάτω από την άουη σανίντα για τους ντύο 
αγκωνίσκους της.  Και για το ντεύτεουο 
µέουος τής σκηνής, εκείνο πουος βοουάν, 
έκανε 20 σανίντες,  και τα 40 τους 
υποστηουίγµατα ασηµένια· ντύο 
υποστηουίγµατα κάτω από τη µία σανίντα, και 
ντύο υποστηουίγµατα κάτω από την άουη 
σανίντα.  Και για τα µέουη τής σκηνής, που 
ήσαν πουος ντυσµάς, έκανε έξι σανίντες.  Και 
ντύο σανίντες έκανε για τις γωνίες τής σκηνής 
στα ντύο πουάγια·  και ενώφηκαν από κάτω, 
ενώφηκαν µαζί και από πάνω, ντιαµέσου ενός 
κουίκου· έτσι έκανε και για τις ντύο αυτές, για 
τις ντύο γωνίες.  Και ήσαν οκτώ σανίντες· και 
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τα υποστηουίγµατά τους, 16 υποστηουίγµατα 
ασηµένια, από ντύο υποστηουίγµατα από 
κάτω από κάφε σανίντα. 

Και έκανε τους µοχούς από ξύουο σιττίµ· 
πέντε για τις σανίντες τού ενός µέους τής 
σκηνής,  και πέντε µοχούς για τις σανίντες τού 
άουου µέους τής σκηνής, και πέντε µοχούς 
για τις σανίντες τής σκηνής, για τα µέουη που 
είναι από πίσω, πουος ντυσµάς·  και έκανε τον 
µεσαίο µοχουό για να ντιαπεουνάει µέσα από 
τις σανίντες από τη µία άκουη µέχουι την 
άουη άκουη.  Και πεουισκέπασε τις σανίντες 
µε χουυσάφι, και έκανε τους κουίκους τους 
χουυσούς για να είναι φήκες των µοχουών, και 
σκέπασε οουόγυουα τους µοχούς µε 
χουυσάφι. 

ΚΑΙ έκανε το καταπέτασµα από 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο, και κουωσµένη βύσσο· µε 
καουίτεχνη εουγασία το έκανε, µε χεουβείµ.  
Και έκανε σ' αυτό τους τέσσεουις στύους από 
ξύουο σιττίµ, και τους σκέπασε οουόγυουα µε 
χουυσάφι· τα άγκιστουά τους χουυσά· και 
έχυσε γι' αυτούς τέσσεουα ασηµένια 
υποστηουίγµατα. 

ΚΑΙ έκανε τον τάπητα για τη φύουα τής 
σκηνής από βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και κουωσµένη 
βύσσο, µε εουγασία ενός κεντητή·  και τους 
πέντε στύους της και τα άγκιστουά τους· και 
σκέπασε οουόγυουα τα κεφαουάουια των 
στύουων τους και τις ταινίες τους µε 
χουυσάφι· τα πέντε, όµως, υποστηουίγµατά 
τους ήσαν χάουκινα. 

ΚΑΙ ο Βεσεουεήου έκανε την κιβωτό από 
ξύουο σιττίµ· ντύο πήχες και µισή το µάκουος 
της, και µία πήχη και µισή το πουάτος της, 
και µία πήχη και µισή το ύψος της·  και την 
πεουισκέπασε µε καφαουό χουυσάφι από 
µέσα κι απέξω, και έκανε σ' αυτή µία στεφάνη 
χουυσή, οουόγυουα.  Και έχυσε γι' αυτή 
τέσσεουις κουίκους χουυσούς για τις 
τέσσεουις γωνίες της· ντύο µεν κουίκους στο 
ένα πουάγιό της, ντύο ντε κουίκους στο άουο 
πουάγιό της.  Και έκανε µοχούς από ξύουο 
σιττίµ, και τους σκέπασε οουόγυουα µε 

χουυσάφι·  και πέουασε τους µοχούς στους 
κουίκους, πουος τα πουάγια της κιβωτού, για 
να βαστάζουν την κιβωτό. 

Και έκανε το ιουαστήουιο από καφαουό 
χουυσάφι· ντύο πήχες και µισή το µάκουος 
του, και µία πήχη και µισή το πουάτος του. 

Και έκανε ντύο χεουβείµ από χουυσάφι· 
σφυουηουατηµένα τα έκανε, από τις ντύο 
άκουες τού ιουαστηουίου·  ένα χεούβ από τη 
µία άκουη, και ένα χεούβ από την άουη 
άκουη· από το ιουαστήουιο έκανε τα 
χεουβείµ, από τα ντύο άκουα του·  και τα 
χεουβείµ άπουωναν τις φτεούγες τους από 
πάνω, σκεπάζοντας µε τις φτεούγες τους το 
ιουαστήουιο, και τα πουόσωπά τους έβουεπαν 
το ένα πουος το άουο· τα πουόσωπα των 
χεουβείµ ήσαν πουος το ιουαστήουιο. 

ΚΑΙ έκανε το τουαπέζι από ξύουο σιττίµ· 
ντύο πήχες το µάκουος του, και µία πήχη το 
πουάτος του, το ντε ύψος του µία πήχη και 
µισή·  και το σκέπασε οουόγυουα µε καφαουό 
χουυσάφι, και έκανε σ' αυτό µία χουυσή 
στεφάνη, οουόγυουα.  Έκανε ακόµα σ' αυτό 
ένα χείουος, οουόγυουα, µία παουάµη το 
πουάτος· κι επάνω στο χείουος του, 
οουόγυουα, έκανε µία χουυσή στεφάνη.  Και 
έχυσε γι' αυτό τέσσεουις κουίκους χουυσούς, 
και έβαουε τους κουίκους στις τέσσεουις 
γωνίες, που ήσαν στα τέσσεουα πόντια του·  
κάτω από το χείουος ήσαν οι κουίκοι, φήκες 
των µοχουών, για να βαστάζουν το τουαπέζι.  
Και έκανε τους µοχούς από ξύουο σιττίµ, και 
τους σκέπασε οουόγυουα µε χουυσάφι, για να 
βαστάζουν το τουαπέζι.  Και έκανε τα σκεύη 
του, που ήσαν επάνω στο τουαπέζι, τους 
ντίσκους του, και τα φυµιατοντόχα του και τις 
ουεκάνες του, και τα σπονντεία, για να 
γίνονται µ' αυτά οι σπονντές, από καφαουό 
χουυσάφι. 

ΚΑΙ έκανε τη ουυχνία από καφαουό 
χουυσάφι· σφυουηουατηµένη έκανε τη 
ουυχνία· ο κοουµός της, και τα κουαντιά της, 
οι ουεκάνες της, οι κόµποι της, και τα άνφη 
της ήσαν ένα σώµα µαζί της.  Και έβγαιναν 
έξι κουαντιά από τα πουάγιά της· τουία 
κουαντιά τής ουυχνίας από το ένα της 
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πουάγιο, και τουία κουαντιά τής ουυχνίας από 
το άουο της πουάγιο·  τουεις ουεκάνες 
αµυγνταουοειντείς στο ένα κουαντί, ένας 
κόµπος, και ένα άνφος· και τουεις ουεκάνες 
αµυγνταουοειντείς στο άουο κουαντί, ένας 
κόµπος, και ένα άνφος· έτσι έκανε και στα έξι 
κουαντιά, που έβγαιναν από τη ουυχνία.  Και 
στη ουυχνία υπήουχαν τέσσεουις ουεκάνες 
αµυγνταουοειντείς, οι κόµποι τους, και τα 
άνφη τους. 

Και ένας κόµπος κάτω από τα ντύο κουαντιά 
που έβγαιναν απ' αυτή, και ένας κόµπος κάτω 
από τα ντύο κουαντιά, που έβγαιναν απ' αυτή, 
και ένας κόµπος κάτω από τα ντύο κουαντιά, 
που έβγαιναν απ' αυτή, στα έξι κουαντιά, που 
έβγαιναν απ' αυτή.  Οι κόµποι τους, και τα 
κουαντιά τους, ήσαν ένα σώµα µαζί της· το 
σύνοουό της ήταν ένα σφυουηουατηµένο 
σώµα από καφαουό χουυσάφι.  Και έκανε τα 
επτά ουυχνάουια της, και τα ουυχνοψάουιντά 
της, και τα υποφέµατά της, από καφαουό 
χουυσάφι.  Από ένα τάουαντο καφαουό 
χουυσάφι την έκανε, και όουα τα σκεύη της. 

ΚΑΙ έκανε το φυσιαστήουιο του φυµιάµατος 
από ξύουο σιττίµ· το µάκουος του µία πήχη, 
και το πουάτος του µία πήχη, τετουάγωνο· 
και ντύο πήχες το ύψος του· και τα κέουατά 
του ήσαν από το ίντιο σώµα.  Και το σκέπασε 
οουόγυουα µε καφαουό χουυσάφι, την 
κοουυφή του, και τα πουάγιά του, οουόγυουα, 
και τα κέουατά του· και έκανε σ' αυτό µία 
χουυσή στεφάνη, οουόγυουα.  Και έκανε γι' 
αυτό ντύο χουυσούς κουίκους, κάτω από τη 
στεφάνη του, κοντά στις ντύο γωνίες του, στα 
ντύο πουάγια, για να είναι φήκες των 
µοχουών, ώστε να το βαστάζουν µ' αυτούς.  
Και έκανε τους µοχούς από ξύουο σιττίµ, και 
τους πεουισκέπασε µε χουυσάφι. 

ΚΑΙ έκανε το άγιο επιχουισµατικό ουάντι, 
και το καφαουό ευώντες φυµίαµα, σύµφωνα 
µε τη τέχνη τού αουωµατοποιού. 

ΚΑΙ έκανε το φυσιαστήουιο του 
οουοκαυτώµατος, από ξύουο σιττίµ· πέντε 
πήχες το µάκουος του, και πέντε πήχες το 
πουάτος του, τετουάγωνο· και το ύψος του 
τουεις πήχες·  και έκανε τα κέουατά του στις 

τέσσεουις γωνίες του· τα κέουατά του ήσαν 
από το ίντιο σώµα· και το σκέπασε 
οουόγυουα µε χαουκό.  Και έκανε όουα τα 
σκεύη τού φυσιαστηουίου, τους ουέβητες, και 
τα φτυάουια, και τις ουεκάνες, τις κουεάγουες, 
και τα πυουοντοχεία· όουα τα σκεύη του τα 
έκανε χάουκινα.  Και έκανε για το 
φυσιαστήουιο µία χάουκινη σχάουα 
ντιχτυωτής εουγασίας, κάτω από την πεουιοχή 
του, από κάτω, µέχουι το µέσον του.  Και 
έχυσε τέσσεουις κουίκους για τα τέσσεουα 
άκουα τής χάουκινης σχάουας, για να είναι 
φήκες των µοχουών.  Και έκανε τους µοχούς 
από ξύουο σιττίµ, και τους σκέπασε 
οουόγυουα µε χαουκό,  και πέουασε τους 
µοχούς στους κουίκους πουος τα πουάγια του 
φυσιαστηουίου, για να το βαστάζουν µ' 
αυτούς· κοίουο, σανιντωτό το έκανε. 

ΚΑΙ έκανε τον νιπτήουα από χαουκό, και τη 
βάση του από χαουκό, από τους χάουκινους 
καφουέφτες των συναφουοιζόµενων γυναικών, 
που συγκεντουώνονταν ντίπουα στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου. 

ΚΑΙ έκανε την αυουή· πουος την πουευουά 
που ήταν πουος τη µεσηµβουία,τα 
παουαπετάσµατα της αυουής ήσαν από 
κουωσµένη βύσσο, 100 πηχών.  Οι στύουοι 
τους ήσαν 20, και τα χάουκινα 
υποστηουίγµατά τους 20· τα άγκιστουα των 
στύουων, και οι ζώνες τους, ασηµένια.  Και 
πουος τη βοουινή πουευουά τα 
παουαπετάσµατα ήσαν 100 πήχες· οι στύουοι 
τους 20, και τα χάουκινα υποστηουίγµατά 
τους 20· τα άγκιστουα των στύουων και οι 
ζώνες τους ασηµένια.  Και πουος τη ντυτική 
πουευουά ήσαν παουαπετάσµατα 50 πήχες· οι 
στύουοι τους ντέκα και τα υποστηουίγµατά 
τους ντέκα· τα άγκιστουα των στύουων και οι 
ζώνες τους ασηµένια.  Και πουος την 
ανατοουική πουευουά, που ήταν πουος 
ανατοουάς, 50 πήχες.  Τα παουαπετάσµατα 
του ενός µέους τής πύουης ήσαν 15 πήχες· οι 
στύουοι τους τουεις, και τα υποστηουίγµατά 
τους τουία.  Και στο άουο µέουος τής πύουης 
τής αυουής, και από τις ντύο πουευουές, ήσαν 
παουαπετάσµατα 15 πήχες· οι στύουοι τους 
τουεις, και τα υποστηουίγµατά τους τουία.  
Όουα τα παουαπετάσµατα της αυουής, 
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οουόγυουα, ήσαν από βύσσο κουωσµένη.  
Και τα υποστηουίγµατα για τους στύους ήσαν 
χάουκινα· τα άγκιστουα των στύουων και οι 
ζώνες τους ασηµένια· και τα κεφαουάουια των 
στύουων τους ήσαν σκεπασµένα οουόγυουα 
µε ασήµι· και όουοι οι στύουοι τής αυουής 
ήσαν ζωσµένοι µε ασήµι.  Και το 
καταπέτασµα για την πύουη τής αυουής ήταν 
εουγασία ενός κεντητή, από βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και ποουφυούν, και κόκκινο, αι 
βύσσο κουωσµένη· και ήταν 20 πήχες το 
µάκουος, και το ύψος στο πουάτος πέντε 
πήχες, όπως στα παουαπετάσµατα της 
αυουής. 

Και οι στύουοι τους τέσσεουις· και τα 
χάουκινα υποστηουίγµατά τους τέσσεουα· τα 
άγκιστουά τους ασηµένια, και τα κεφαουάουια 
των στύουων τους πεουισκεπασµένα µε ασήµι, 
και οι ζώνες τους ασηµένιες.  Και όουοι οι 
πάσσαουοι της σκηνής και της αυουής, 
οουόγυουα, χάουκινοι. 

ΑΥΤΗ είναι η απαουίφµηση των πουαγµάτων 
τής σκηνής, της σκηνής τού µαουτυουίου, 
όπως απαουιφµήφηκαν, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Μωυσή, για την υπηουεσία 
των Ουευιτών, ντιαµέσου του Ιφάµαου, γιου 
τού Ααουών τού ιεουέα. 

Και ο Βεσεουεήου, ο γιος τού Ουί, γιου τού 
Ωου, από τη φυουή Ιούντα, έκανε όουα όσα ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή.  Και ήταν 
µαζί του ο Εουιάβ, ο γιος τού Αχισαµάχ, από 
τη φυουή Νταν, χαουάκτης, και επινοητικός 
τεχνίτης, και κεντητής σε βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και σε ποουφυούν, και σε κόκκινο, 
και σε βύσσο. 

Οουόκουηουο το χουυσάφι, που νταπανήφηκε 
για την εουγασία σε οουόκουηουο το έουγο 
τού αγιαστηουίου, το χουυσάφι της 
πουοσφοουάς, ήταν 29 τάουαντα, και 730 
σίκουοι, σύµφωνα µε τον σίκουο τού 
αγιαστηουίου. 

Και το ασήµι εκείνων που απαουιφµήφηκαν 
από τη συναγωγή ήταν 100 τάουαντα, και 
1.775 σίκουοι, σύµφωνα µε τον σίκουο τού 
αγιαστηουίου·  ένα βεκάχ ανά κεφαουή, το 

µισό τού σίκου, σύµφωνα µε τον σίκουο τού 
αγιαστηουίου, για καφέναν που πεουνάει στην 
απαουίφµηση, από 20 ετών ηουικίας κι επάνω, 
για 603.550 ανφουώπους.  Και από το ασήµι 
των 100 ταουάντων χύφηκαν τα 
υποστηουίγµατα του αγιαστηουίου, και τα 
υποστηουίγµατα του καταπετάσµατος· 100 
υποστηουίγµατα από 100 τάουαντα, ένα 
τάουαντο για κάφε ένα υποστήουιγµα.  Και 
από τους 1.775 σίκους έκανε άγκιστουα για 
τους στύους, και σκέπασε οουόγυουα τα 
κεφαουάουια τους, και τους έζωσε οουόγυουα. 

Και ο χαουκός τής πουοσφοουάς ήταν 70 
τάουαντα, και 2.400 σίκουοι.  Και απ' αυτόν 
έκανε τα υποστηουίγµατα στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, και το χάουκινο 
φυσιαστήουιο, και τη χάουκινη σχάουα γι' 
αυτό, και όουα τα σκεύη τού φυσιαστηουίου,  
και τα υποστηουίγµατα της αυουής, 
οουόγυουα, και τα υποστηουίγµατα της 
πύουης τής αυουής, και όους τους πασσάους 
τής σκηνής, και όους τους πασσάους τής 
αυουής οουόγυουα. 

ΚΑΙ από το βαφυγάουαζο ύφασµα, και το 
ποουφυούν, και το κόκκινο, έκαναν 
υπηουετικές στοουές για να υπηουετούν στο 
άγιο, και έκαναν τις άγιες στοουές για τον 
Ααουών, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

ΚΑΙ έκανε το εφόντ από χουυσάφι, από 
βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο, και κουωσµένη βύσσο.  Και 
σφυουηουάτησαν το χουυσάφι σε ουεπτές 
πουάκες, και το έκοψαν σε σύουµατα, για να 
το εουγαστούν στο βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
στο ποουφυούν, και στο κόκκινο, και στη 
βύσσο, µε καουίτεχνη εουγασία.  Έκαναν γι' 
αυτό επωµίντες συναπτές· που συνάπτονταν 
επάνω στις ντύο άκουες του.  Και η κεντητή 
ζώνη τού εφόντ επάνω σ' αυτό ήταν από το 
ίντιο, σύµφωνα µε την εουγασία του· από 
χουυσάφι, από βαφυγάουαζο ύφασµα, και 
ποουφυούν, και κόκκινο, και κουωσµένη 
βύσσο, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 
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Και εουγάστηκαν τις πέτουες από όνυχα, που 
ήσαν εναουµοσµένες σε χουυσούς οικίσκους, 
χαουαγµένες, καφώς χαουάσσονται οι 
σφουαγίντες, µε τα ονόµατα των γιων 
Ισουαήου.  Και τις έβαουε επάνω στις 
επωµίντες τού εφόντ, πέτουες ανάµνησης 
στους γιους Ισουαήου, καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

ΚΑΙ έκανε το πεουιστήφιο µε καουίτεχνη 
εουγασία, σύµφωνα µε την εουγασία τού 
εφόντ, από χουυσάφι, από βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και ποουφυούν, και κόκκινο, και 
κουωσµένη βύσσο.  Ήταν τετουάγωνο· έκαναν 
το πεουιστήφιο ντιπουό· µία σπιφαµή το 
µάκουος του, και µία σπιφαµή το πουάτος 
του, ντιπουό.  Και πουοσάουµοσε σ' αυτό 
τέσσεουις σειουές από πέτουες· σειουά από 
σάουντιο, τοπάζιο, και σµάουαγντο, ήταν η 
πουώτη σειουά.  Και η ντεύτεουη σειουά,  
άνφουακας, σάπφειουος, και αντάµαντας.  Και 
η τουίτη σειουά, ουιγύουιο, αχάτης, και 
αµέφυστος.  Και η τέταουτη σειουά, 
βηουύουιο, όνυχας και ίασπης· οι πέτουες 
αυτές ήσαν πουοσαουµοσµένες σε οικίσκους 
χουυσούς στα πεουικουείσµατά τους.  Και οι 
πέτουες ήσαν σύµφωνα µε τα ονόµατα των 
γιων Ισουαήου, 12, σύµφωνα µε τα ονόµατά 
τους, όπως η χάουαξη της σφουαγίντας, 
καφένας µε το όνοµά του, σύµφωνα µε τις 12 
φυουές. 

Και έκαναν επάνω στο πεουιστήφιο 
αουυσίντες από τις άκουες, πουεκτής 
εουγασίας από καφαουό χουυσάφι.  Και 
έκαναν ντύο χουυσούς οικίσκους, κα ντύο 
χουυσούς κουίκους και πέουασαν τους ντύο 
κουίκους στις ντύο άκουες τού πεουιστηφίου.  
Και πέουασαν τις ντύο πουεκτές χουυσές 
αουυσίντες, στους ντύο κουίκους, που ήσαν 
στις άκουες τού πεουιστηφίου.  Και τις ντύο 
άκουες των ντύο πουεκτών αουυσίντων, τις 
σύνντεσαν µε τους ντύο οικίσκους, και τους 
έβαουαν επάνω στις επωµίντες τού εφόντ, στο 
µπουοστινό του µέουος.  Και έκαναν ντύο 
κουίκους χουυσούς, και τους έβαουαν στις 
ντύο άκουες τού πεουιστηφίου, στο χείουος 
του, που ήταν πουος το µέουος τού εφόντ, 
από µέσα.  Και έκαναν ντύο άουους κουίκους 
χουυσούς, και τους έβαουαν στα ντύο πουάγια 

του εφόντ, από κάτω πουος το µπουοστινό 
µέουος του, αντικουυνά στην άουη ένωσή του, 
από πάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόντ,  
και έντεσαν το πεουιστήφιο µε τους κουίκους 
του, στους κουίκους τού εφόντ, µε ταινία από 
βαφυγάουαζο ύφασµα, για να είναι από πάνω 
από την κεντητή ζώνη τού εφόντ, και για να 
µη είναι το πεουιστήφιο χωουισµένο από το 
εφόντ, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

ΚΑΙ έκανε τον ποντήουη του εφόντ µε 
υφαντή εουγασία, οουόκουηουο από 
βαφυγάουαζο ύφασµα.  Και ήταν στο µέσον 
τού ποντήουη ένα άνοιγµα, όπως το άνοιγµα 
του φώουακα, µε ταινία οουόγυουα στο 
άνοιγµα, για να µη σχίζεται.  Και έκαναν 
επάνω στα κουάσπεντα του ποντήουη ουόντια, 
από βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, 
και κόκκινο, και κουωσµένη βύσσο.  Και 
έκαναν κουντούνια από καφαουό χουυσάφι, 
και έβαουαν τα κουντούνια ανάµεσα στα 
ουόντια επάνω στο κουάσπεντο του ποντήουη, 
οουόγυουα, ανάµεσα στα ουόντια·  κουντούνι 
και ουόντι, κουντούνι και ουόντι, επάνω στα 
κουάσπεντα του ποντήουη, του υπηουετικού, 
οουόγυουα· καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

ΚΑΙ έκαναν τους χιτώνες από βύσσο, υφαντής 
εουγασίας, για τον Ααουών, και για τους γιους 
του,  και τη µίτουα από βύσσο, και τα 
µιτουίντια ντιακοσµηµένα από βύσσο, και τις 
ουινές πεουισκεουίντες από κουωσµένη 
βύσσο,  και τη ζώνη από κουωσµένη βύσσο, 
και βαφυγάουαζο ύφασµα, και ποουφυούν, και 
κόκκινο, κεντητής εουγασίας· καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

ΚΑΙ έκαναν την πουάκα του ιεού στέµµατος 
από καφαουό χουυσάφι, και χάουαξαν επάνω 
σ' αυτό γουάµµατα σαν µια χάουαξη 
σφουαγίντας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΥΟΥΙΟ.  Και έντεσαν σ' αυτό µία 
βαφυγάουαζη ταινία, για να τη συνντέσουν 
από επάνω, στη µίτουα· όπως ο Κύουιος 
πουόσταξε στο Μωυσή. 

Έτσι τεουείωσε οουόκουηουο το έουγο τής 
σκηνής τού µαουτυουίου· και οι γιοι 
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Ισουαήου έκαναν σύµφωνα µε όουα όσα ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή· έτσι 
έκαναν. 

ΚΑΙ έφεουαν τη σκηνή στον Μωυσή· τη 
σκηνή, και όουα τα σκεύη της, τις πεουόνες 
της, τις σανίντες της, τους µοχούς της, και 
τους στύους της, και τα υποστηουίγµατά της,  
και το κατακάουυµµα, που ήταν από 
ντέουµατα κουιαουιών, κοκκινοβαµµέν, και το 
επικάουυµµα, που ήταν από ντέουµατα 
τσακαουιών, και το καουυπτήουιο 
καταπέτασµα,  την κιβωτό τού µαουτυουίου, 
και τους µοχούς της, και το ιουαστήουιο,  το 
τουαπέζι, όουα τα σκεύη του, και τους 
άουτους τής πουόφεσης,  την καφαουή 
ουυχνία, τα ουυχνάουια της, τα ουυχνάουια 
σύµφωνα µε τη ντιάταξή τους, και όουα τα 
σκεύη της, και το ουάντι τού φωτός,  και το 
χουυσό φυσιαστήουιο, και το επιχουισµατικό 
ουάντι, και το ευώντες φυµίαµα, και τον 
τάπητα για τη φύουα τής σκηνής,  το 
χάουκινο φυσιαστήουιο, και τη χάουκινη 
σχάουα του, τους µοχούς του, και όουα τα 
σκεύη του, τον νιπτήουα και τη βάση του,  τα 
παουαπετάσµατα της αυουής, τους στύους 
της, και τα υποστηουίγµατά της, και το 
καταπέτασµα για την πύουη τής αυουής, τα 
σχοινιά της, και τους πασσάους της, και όουα 
τα σκεύη τής υπηουεσίας τής σκηνής, για τη 
σκηνή τού µαουτυουίου,  τις υπηουετικές 
στοουές, για να υπηουετούν στο άγιο, και τις 
άγιες στοουές για τον Ααουών τον ιεουέα, και 
τις στοουές των γιων του, για να ιεουατεύουν. 

Σύµφωνα µε όσα πουόσταξε ο Κύουιος στον 
Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισουαήου, 
οουόκουηουο το έουγο.  Και ο Μωυσής είντε 
οουόκουηουο το έουγο, και να, το είχαν κάνει 
καφώς ο Κύουιος είχε πουοστάξει· έτσι 
έκαναν· και ο Μωυσής τους ευουόγησε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Την πουώτη ηµέουα τού πουώτου 
µήνα φα στήσεις τη σκηνή, τη σκηνή τού 
µαουτυουίου.  Και φα βάουεις εκεί την κιβωτό 
τού µαουτυουίου, και φα σκεπάσεις την 
κιβωτό µε το καταπέτασµα.  Και φα βάουεις 
µέσα το τουαπέζι, και φα ντιατάξεις όσα 
πουέπει να ντιαταχφούν γι' αυτό· και φα 

βάουεις µέσα τη ουυχνία, και φα ανάψεις τα 
ουυχνάουια της.  Και φα βάουεις το χουυσό 
φυσιαστήουιο του φυµιάµατος µπουοστά στην 
κιβωτό τού µαουτυουίου, και φα τοποφετήσεις 
τον τάπητα της φύουας στη σκηνή.  Και φα 
βάουεις το φυσιαστήουιο του 
οουοκαυτώµατος µπουοστά στη φύουα τής 
σκηνής, της σκηνής τού µαουτυουίου.  Και φα 
βάουεις τον νιπτήουα ανάµεσα στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και το φυσιαστήουιο, και φα 
βάουεις σ' αυτόν νεουό.  Και φα στήσεις την 
αυουή οουόγυουα, και φα κουεµάσεις το 
καταπέτασµα της πύουης τής αυουής. 

Και φα πάουεις το επιχουισµατικό ουάντι, και 
φα χουίσεις τη σκηνή, και όουα όσα είναι σ' 
αυτήν, και φα την αγιάσεις, και όουα τα σκεύη 
της, και φα είναι άγια.  Και φα χουίσεις το 
φυσιαστήουιο του οουοκαυτώµατος, και όουα 
τα σκεύη του, και φα αγιάσεις το 
φυσιαστήουιο· και φα είναι φυσιαστήουιο 
αγιότατο.  Και φα χουίσεις τον νιπτήουα, και 
τη βάση του, και φα τον αγιάσεις. 

Και φα φέουεις τον Ααουών, και τους γιους 
του, στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου, 
και φα τους πουύνεις µε νεουό. 

Και φα ντύσεις τον Ααουών µε τις άγιες 
στοουές, και φα τον χουίσεις, και φα τον 
αγιάσεις, και φα ιεουατεύει σε µένα. 

Και φα φέουεις τους γιους του, και φα τους 
ντύσεις µε χιτώνες.  Και φα τους χουίσεις, 
καφώς έχουισες τον πατέουα τους, και φα 
ιεουατεύουν σε µένα· και φα είναι σ' αυτούς το 
χουίσµα τους για παντοτινή ιεουατεία στις 
γενεές τους. 

Και ο Μωυσής έκανε σύµφωνα µε όουα όσα ο 
Κύουιος τον πουόσταξε· έτσι έκανε.  Και τον 
πουώτο µήνα τού ντεύτεου χουόνου, την 
πουώτη ηµέουα τού µήνα, στήφηκε η σκηνή. 

Και ο Μωυσής έστησε τη σκηνή, και έβαουε 
τα υποστηουίγµατά της, και έστησε τις 
σανίντες της, και έβαουε τους µοχούς της, και 
έστησε τους στύους της.  Και άπουωσε τα 
παουαπετάσµατα επάνω στη σκηνή, και 
έβαουε επάνω της το κατακάουυµµα της 
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σκηνής, από πάνω· καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και παίουνοντας το µαουτύουιο το έβαουε 
µέσα στην κιβωτό, και έβαουε τους µοχούς 
στην κιβωτό, και έβαουε το ιουαστήουιο 
επάνω στην κιβωτό, από πάνω,  και έφεουε 
την κιβωτό στη σκηνή, και έβαουε το 
καουυπτήουιο καταπέτασµα, και σκέπασε την 
κιβωτό τού µαουτυουίου· καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και έβαουε το τουαπέζι στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, πουος το µέουος τής σκηνής, 
που είναι πουος βοουάν, απέξω από το 
καταπέτασµα,  και έβαουε επάνω του µε τάξη 
τα ψωµιά, που ήσαν ντιαταγµένα, µπουοστά 
στον Κύουιο· καφώς ο Κύουιος είχε 
πουοστάξει στον Μωυσή. 

 

Και έβαουε τη ουυχνία στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, απέναντι από το τουαπέζι, 
πουος το µέουος τής σκηνής, που είναι πουος 
τα µεσηµβουινά,  και άναψε τα ουυχνάουια 
µπουοστά στον Κύουιο· καφώς ο Κύουιος 
είχε πουοστάξει στον Μωυσή. 

Και έβαουε το χουυσό φυσιαστήουιο στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, απέναντι από το 
καταπέτασµα,  και φυµίασε επάνω σ' αυτό 
ευώντες φυµίαµα· καφώς ο Κύουιος είχε 
πουοστάξει στον Μωυσή. 

Και έβαουε τον τάπητα στη φύουα τής 
σκηνής.  Και το φυσιαστήουιο του 
οουοκαυτώµατος το έβαουε κοντά στη φύουα 
τής σκηνής, της σκηνής τού µαουτυουίου, και 
πουόσφεουε επάνω σ' αυτό το οουοκαύτωµα 
και την πουοσφοουά από άουφιτα· καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και έβαουε τον νιπτήουα ανάµεσα στη σκηνή 
τού µαουτυουίου και το φυσιαστήουιο, και 
έβαουε σ' αυτόν νεουό, για να πουένονται·  και 
έπουεναν τα χέουια τους, και τα πόντια τους 
απ' αυτόν, ο Μωυσής και ο Ααουών και οι 
γιοι του.  Όταν έµπαιναν µέσα στη σκηνή τού 
µαουτυουίου και όταν πουησίαζαν στο 

φυσιαστήουιο, πουένονταν· καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και έστησε την αυουή, οουόγυουα, στη σκηνή 
και το φυσιαστήουιο, και κουέµασε τον 
τάπητα της πύουης τής αυουής. Και ο 
Μωυσής αποπεουάτωσε το έουγο. 

ΤΟΤΕ, η νεφέουη σκέπασε τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και ντόξα τού Κυουίου γέµισε 
τη σκηνή.  Και ο Μωυσής ντεν µπόουεσε να 
µπει µέσα στη σκηνή τού µαουτυουίου· 
επειντή, η νεφέουη καφόταν επάνω της, και 
ντόξα τού Κυουίου γέµισε τη σκηνή. 

Και όταν η νεφέουη ανέβαινε από πάνω από 
τη σκηνή, οι γιοι Ισουαήου σηκώνονταν, σε 
όουες τις οντοιποουίες τους·  αν, όµως, η 
νεφέουη ντεν ανέβαινε, τότε ντεν σηκώνονταν, 
µέχουι την ηµέουα της ανάβασής της.  
Επειντή, η νεφέουη τού Κυουίου ήταν επάνω 
στη σκηνή την ηµέουα, και φωτιά ήταν επάνω 
σ' αυτή τη νύχτα, µπουοστά σε οουόκουηουο 
τον οίκο Ισουαήου, σε όουες τους τις 
οντοιποουίες. 

ΚΑΙ ο Κύουιος κάουεσε τον Μωυσή και του 
µίουησε από τη σκηνή τού µαουτυουίου, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Αν κάποιος από σας 
πουοσφέουει ντώουο στον Κύουιο, φα 
πουοσφέουετε το ντώουο σας από τα κτήνη, 
από τα βόντια ή από τα πουόβατα.  Αν το 
ντώουο του είναι οουοκαύτωµα από τα 
βόντια, αουσενικό άµωµο ας το πουοσφέουει· 
κοντά στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου 
φα το πουοσφέουει, για να είναι ντεκτό 
µπουοστά στον Κύουιο.  Και φα βάουει το 
χέουι του επάνω στο κεφάουι τού 
οουοκαυτώµατος, και φα είναι ντεκτό για 
ουογαουιασµό του, για να γίνει εξιουέωση γι' 
αυτόν.  Και φα σφάξουν το µοσχάουι 
µπουοστά στον Κύουιο· και οι γιοι τού 
Ααουών, οι ιεουείς, φα φέουν το αίµα, και φα 
ουαντίσουν το αίµα, οουόγυουα, επάνω στο 
φυσιαστήουιο, που είναι κοντά στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου. 

Και φα γντάουν το οουοκαύτωµα, και φα το 
ντιαµεουίσουν στα µέουη του.  Και οι γιοι τού 
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Ααουών, του ιεουέα, φα βάουν φωτιά επάνω 
στο φυσιαστήουιο, και φα στοιβάξουν ξύουα 
επάνω στη φωτιά.  Και οι γιοι τού Ααουών, οι 
ιεουείς, φα στοιβάξουν επάνω τα µέουη, το 
κεφάουι, και το ουίπος, επάνω στα ξύουα, που 
είναι επάνω στη φωτιά, που βουίσκεται επάνω 
στο φυσιαστήουιο·  και τα εντόσφιά του και τα 
πόντια του φα τα πουύνουν µε νεουό· και ο 
ιεουέας φα τα κάψει όουα επάνω στο 
φυσιαστήουιο· είναι οουοκαύτωµα, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο. 

Και αν το ντώουο του για το οουοκαύτωµα 
είναι από τα κοπάντια, από τα πουόβατα ή 
από τα κατσίκια, αουσενικό άµωµο φα το 
πουοσφέουει.  Και φα το σφάξει στα πουάγια 
του φυσιαστηουίου, πουος τα βοουινά, 
µπουοστά στον Κύουιο· και φα ουαντίσουν οι 
γιοι τού Ααουών, οι ιεουείς, το αίµα του 
επάνω στο φυσιαστήουιο, οουόγυουα·  και φα 
το ντιαµεουίσουν, κατά τα µέουη του, και το 
κεφάουι του, και το ουίπος του· και ο ιεουέας 
φα τα στοιβάξει επάνω στα ξύουα, που είναι 
επάνω στη φωτιά, που βουίσκεται επάνω στο 
φυσιαστήουιο·  και τα εντόσφια και τα πόντια 
φα τα πουύνει µε νεουό· και ο ιεουέας φα τα 
φέουει όουα, και φα τα κάψει επάνω στο 
φυσιαστήουιο· είναι οουοκαύτωµα, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο. 

ΚΑΙ αν το ντώουο του στον Κύουιο είναι 
οουοκαύτωµα από πουιά, τότε φα 
πουοσφέουει το ντώουο του από τουυγόνια ή 
από νεοσσούς πεουιστεουιών.  Και φα το 
φέουει ο ιεουέας στο φυσιαστήουιο, και µε τα 
νύχια φα του αποκόψει το κεφάουι του, και φα 
το κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο· και φα 
στουαγγίσει το αίµα του στο πουάι τού 
φυσιαστηουίου·  και φα βγάουει τον 
πουόουοβό του µαζί µε τα κόπουανά του, και 
φα τα ουίξει στα πουάγια του φυσιαστηουίου, 
πουος τα ανατοουικά, στον τόπο τής στάχτης·  
και φα το σχίσει από τις φτεούγες του· όµως, 
ντεν φα το ντιαχωουίσει· και ο ιεουέας φα το 
κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο, επάνω στα 
ξύουα που είναι επάνω στη φωτιά· είναι 
οουοκαύτωµα, φυσία που γίνεται µε φωτιά σε 
οσµή ευωντίας στον Κύουιο. 

ΚΑΙ αν κάποιος πουοσφέουει ντώουο, 
πουοσφοουά από άουφιτα, στον Κύουιο, το 
ντώουο του φα είναι σιµιγντάουι· και φα χύσει 
επάνω σ' αυτό ουάντι, και φα βάουει επάνω σ' 
αυτό ουιβάνι.  Και φα το φέουει στους γιους 
τού Ααουών, τους ιεουείς· και ο ιεουέας φα 
πάουει µια χούφτα από το σιµιγντάουι του και 
από το ουάντι του, όσο χωουάει το χέουι του, 
και οουόκουηουο το ουιβάνι του· και ο 
ιεουέας φα κάψει την αναµνηστική του φυσία 
επάνω στο φυσιαστήουιο· είναι φυσία που 
γίνεται µε φωτιά σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο.  Και το υπόουοιπο της πουοσφοουάς 
από άουφιτα φα είναι του Ααουών και των 
γιων του· είναι αγιότατο από τις φυσίες που 
γίνονται µε φωτιά στον Κύουιο. 

Και όταν πουοσφέουεις ντώουο, πουοσφοουά 
από άουφιτα ψηµένη σε φούνο, φα είναι άζυµα 
ψωµιά από σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, 
και άζυµα ουάγανα χουισµένα µε ουάντι. 

Και αν το ντώουο σου είναι πουοσφοουά από 
άουφιτα ψηµένη σε κάψα, φα είναι άζυµο από 
σιµιγντάουι, ζυµωµένη µε ουάντι.  Φα τη 
χωουίσεις σε τµήµατα, και φα χύσεις επάνω 
της ουάντι· είναι πουοσφοουά από άουφιτα. 

Και αν το ντώουο σου είναι πουοσφοουά από 
άουφιτα ψηµένη σε τηγάνι, φα γίνει από 
σιµιγντάουι µαζί µε ουάντι.  Και φα φέουεις 
στον Κύουιο την πουοσφοουά από άουφιτα, 
που έκανες απ' αυτά· και όταν φεουφεί στον 
ιεουέα, αυτός φα τη φέουει κοντά στο 
φυσιαστήουιο.  Και ο ιεουέας φα χωουίσει 
από την πουοσφοουά των αουφίτων την 
αναµνηστική φυσία της, και φα την κάψει 
επάνω στο φυσιαστήουιο· είναι φυσία που 
γίνεται µε φωτιά σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο.  Και το υπόουοιπο της πουοσφοουάς 
από άουφιτα φα είναι του Ααουών και των 
γιων του· είναι αγιότατο από τις φυσίες που 
γίνονται µε φωτιά στον Κύουιο. 

Καµιά πουοσφοουά από άουφιτα, που 
πουοσφέουετε στον Κύουιο, ντεν φα είναι 
ένζυµη· επειντή, κανένα πουοζύµι, ούτε µέουι, 
ντεν φα κάψετε σε καµιά φυσία που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο. 
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Σχετικά ντε µε το ντώουο των απαουχών, φα 
τις πουοσφέουετε στον Κύουιο· όµως, ντεν φα 
καούν επάνω στο φυσιαστήουιο σε οσµή 
ευωντίας. 

Και κάφε ντώουο τής πουοσφοουάς σου από 
άουφιτα, φα το αουατίζεις µε αουάτι· και ντεν 
φα αφήσεις να ουείψει το αουάτι τής 
ντιαφήκης τού Φεού σου από την 
πουοσφοουά σου από άουφιτα· επάνω σε κάφε 
ντώουο σου φα πουοσφέουεις αουάτι. 

Και αν πουοσφέουεις από τα 
πουωτογεννήµατά σου πουοσφοουά από 
άουφιτα στον Κύουιο, για την πουοσφοουά 
των πουωτογεννηµάτων σου από άουφιτα, φα 
πουοσφέουεις χουωουά στάχυα ψηµένα σε 
φωτιά, σιτάουι φουυγανισµένο, από µεστά 
στάχυα.  Και φα χύσεις επάνω της ουάντι, και 
φα βάουεις επάνω της ουιβάνι· είναι 
πουοσφοουά από άουφιτα.  Και ο ιεουέας φα 
κάψει την αναµνηστική φυσία της, από το 
φουυγανισµένο σιτάουι της, και από το ουάντι 
της, µαζί µε όουο το ουιβάνι της· είναι φυσία 
που γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο. 

ΚΑΙ αν το ντώουο του είναι ειουηνική φυσία, 
αν το πουοσφέουει από τα βόντια, είτε 
αουσενικό είτε φηουυκό, άµωµο φα το 
πουοσφέουει µπουοστά στον Κύουιο·  και φα 
βάουει το χέουι του επάνω στο κεφάουι τού 
ντώου του, και φα το σφάξουν κοντά στη 
φύουα της σκηνής τού µαουτυουίου· και οι 
γιοι του Ααουών, οι ιεουείς, φα ουαντίσουν το 
αίµα επάνω στο φυσιαστήουιο, οουόγυουα.  
Και φα πουοσφέουει από την ειουηνική 
πουοσφοουά, φυσία που γίνεται µε φωτιά στον 
Κύουιο· το ουίπος, αυτό που πεουισκεπάζει 
τα εντόσφια, και οουόκουηουο το ουίπος, που 
είναι επάνω στα εντόσφια·  και τα ντύο 
νεφουά, και το ουίπος που είναι επάνω τους, 
αυτό που είναι πουος τα πουευουά, και τον 
επάνω ουοβό τού συκωτιού, που φα 
αφαιουέσεις µαζί µε τα νεφουά.  Και οι γιοι 
τού Ααουών φα τα κάψουν επάνω στο 
φυσιαστήουιο, επάνω στο οουοκαύτωµα, που 
είναι επάνω στα ξύουα, που βουίσκονται 
επάνω στη φωτιά· είναι φυσία που γίνεται µε 
φωτιά σε οσµή ευωντίας στον Κύουιο. 

ΚΑΙ αν το ντώουο του, που πουοσφέουεται 
σε µια ειουηνική φυσία στον Κύουιο, είναι 
από το ποίµνιο, αουσενικό ή φηουυκό, άµωµο 
φα το πουοσφέουει.  Αν για το ντώουο του 
πουοσφέουει ένα αουνί, φα το πουοσφέουει 
µπουοστά στον Κύουιο·  και φα βάουει το 
χέουι του επάνω στο κεφάουι τού ντώου του, 
και φα το σφάξουν µπουοστά στη σκηνή τού 
µαουτυουίου· και οι γιοι τού Ααουών φα 
ουαντίσουν το αίµα του επάνω στο 
φυσιαστήουιο, οουόγυουα.  Και φα 
πουοσφέουει από την ειουηνική πουοσφοουά, 
φυσία που γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο· το 
ουίπος του, την ουά οουόκουηουη, που φα 
αφαιουέσει από τη ουάχη, και το ουίπος, αυτό 
που σκεπάζει οουόγυουα τα εντόσφια, και 
οουόκουηουο το ουίπος, που είναι επάνω στα 
εντόσφια·  και τα ντύο νεφουά, και το ουίπος 
που είναι επάνω τους, που βουίσκεται πουος 
τα πουευουά, και τον επάνω ουοβό τού 
συκωτιού, που φα αφαιουέσει µαζί µε τα 
νεφουά.  Και φα τα κάψει ο ιεουέας επάνω στο 
φυσιαστήουιο· είναι τουοφή της φυσίας που 
γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο. 

ΚΑΙ αν το ντώουο του είναι από κατσίκια, 
τότε φα το πουοσφέουει µπουοστά στον 
Κύουιο·  και φα βάουει το χέουι του επάνω 
στο κεφάουι του, και φα το σφάξουν 
µπουοστά στη σκηνή τού µαουτυουίου· και οι 
γιοι τού Ααουών φα ουαντίσουν το αίµα του 
επάνω στο φυσιαστήουιο, οουόγυουα. 

Και φα πουοσφέουει απ' αυτό το ντώουο του, 
φυσία που γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο· το 
ουίπος, αυτό που σκεπάζει οουόγυουα τα 
εντόσφια, και οουόκουηουο το ουίπος, που 
είναι επάνω στα εντόσφια·  και τα ντύο 
νεφουά, και το ουίπος που είναι επάνω τους, 
που βουίσκεται πουος τα πουευουά, και τον 
επάνω ουοβό τού συκωτιού, που φα 
αφαιουέσει µαζί µε τα νεφουά.  Και ο ιεουέας 
φα τα κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο· είναι 
τουοφή τής φυσίας που γίνεται µε φωτιά σε 
οσµή ευωντίας· οουόκουηουο το ουίπος είναι 
του Κυουίου.  Φα είναι αιώνιος φεσµός στις 
γενεές σας, σε όους τους τόπους τής 
κατοίκησής σας· ντεν φα τουώτε ούτε ουίπος 
ούτε αίµα. 
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ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: ΑΝ κάποια ψυχή αµαουτήσει από 
άγνοια, και από όσα είναι πουοσταγµένα από 
τον Κύουιο να µη πουάττονται, πουάξει όµως 
κάτι απ' αυτά·  αν µεν ο ιεουέας, ο 
χουισµένος, αµαουτήσει, ώστε να 
ενοχοποιήσει τον ουαό, τότε φα φέουει για 
την αµαουτία του, που αµάουτησε, ένα 
µοσχάουι βοντιού άµωµο πουος τον Κύουιο 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  Και φα 
φέουει το µοσχάουι στη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου µπουοστά στον Κύουιο· και 
φα βάουει το χέουι του επάνω στο κεφάουι 
του µοσχαουιού, και φα σφάξουν το µοσχάουι 
µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο ιεουέας, ο 
χουισµένος, φα πάουει από το αίµα τού 
µοσχαουιού, και φα το φέουει στη σκηνή τού 
µαουτυουίου·  και ο ιεουέας φα βυφίσει το 
ντάχτυουό του στο αίµα, και φα ουαντίσει από 
το αίµα επτά φοουές µπουοστά στον Κύουιο, 
µπουοστά στο καταπέτασµα του 
αγιαστηουίου.  Και ο ιεουέας φα βάουει από 
το αίµα επάνω στα κέουατα του 
φυσιαστηουίου τού ευώντους φυµιάµατος, που 
είναι µπουοστά στον Κύουιο, στη σκηνή τού 
µαουτυουίου· και φα χύσει όουο το αίµα τού 
µοσχαουιού στη βάση τού φυσιαστηουίου τού 
οουοκαυτώµατος, που είναι στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Και όουο το 
ουίπος τού µοσχαουιού τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας φα το αφαιουέσει απ' αυτό· 
το ουίπος εκείνο, που πεουισκεπάζει τα 
εντόσφια, και όουο το ουίπος, που είναι επάνω 
στα εντόσφια·  και τα ντύο νεφουά, και το 
ουίπος, που είναι επάνω τους, που βουίσκεται 
πουος τα πουευουά, και τον επάνω ουοβό τού 
συκωτιού, που φα αφαιουέσει µαζί µε τα 
νεφουά,  µε τον ίντιο τουόπο που αφαιουείται 
από το µοσχάουι τής ειουηνικής φυσίας· και ο 
ιεουέας φα τα κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο 
του οουοκαυτώµατος·  και το ντέουµα τού 
µοσχαουιού, και όουο το κουέας του, µαζί µε 
το κεφάουι του, και µαζί µε τα πόντια του, και 
τα εντόσφιά του, και τα κόπουανά του·  και φα 
φέουει οουόκουηουο το µοσχάουι έξω από το 
στουατόπεντο, σε έναν καφαουό τόπο, όπου 
χύνεται η στάχτη, και φα το κάψει επάνω σε 

ξύουα, µε φωτιά· όπου χύνεται η στάχτη, εκεί 
φα καεί. 

ΚΑΙ αν οουόκουηουη η συναγωγή τού 
Ισουαήου αµαουτήσει από άγνοια, και το 
πουάγµα κουυφτεί από τα µάτια τής 
συναγωγής, και από όσα είναι πουοσταγµένα 
από τον Κύουιο να µη πουάττονται, τα 
πουάξουν όµως, και είναι ένοχοι·  όταν η 
αµαουτία, που αµάουτησαν ως πουος αυτό, 
γίνει γνωστή, τότε η συναγωγή φα 
πουοσφέουει ένα µοσχάουι βοντιού για την 
αµαουτία, και φα το φέουει µπουοστά στη 
σκηνή τού µαουτυουίου.  Και οι 
πουεσβύτεουοι της συναγωγής φα βάουν τα 
χέουια τους επάνω στο κεφάουι τού 
µοσχαουιού µπουοστά στον Κύουιο· και φα 
σφάξουν το µοσχάουι µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και ο ιεουέας, ο χουισµένος, φα 
φέουει από το αίµα τού µοσχαουιού στη 
σκηνή τού µαουτυουίου·  και ο ιεουέας φα 
βυφίσει το ντάχτυουό του στο αίµα, και φα 
ουαντίσει επτά φοουές µπουοστά στον 
Κύουιο, µπουοστά στο καταπέτασµα·  και φα 
βάουει από το αίµα επάνω στα κέουατα του 
φυσιαστηουίου, που είναι µπουοστά στον 
Κύουιο, το οποίο είναι µέσα στη σκηνή τού 
µαουτυουίου· και φα χύσει όουο το αίµα στη 
βάση τού φυσιαστηουίου τού 
οουοκαυτώµατος, που είναι στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Και όουο το 
ουίπος του φα το αφαιουέσει απ' αυτό, και φα 
το κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο.  Και φα 
κάνει στο µοσχάουι µε τον ίντιο τουόπο που 
έκανε στο µοσχάουι τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας· έτσι φα κάνει σ' αυτό· και ο 
ιεουέας φα κάνει εξιουέωση γι' αυτούς, και φα 
τους συγχωουηφεί.  Και φα βγάουει το 
µοσχάουι έξω από το στουατόπεντο, και φα 
το κάψει, καφώς έκαψε το πουώτο µοσχάουι· 
είναι πουοσφοουά πεουί αµαουτίας για 
ουογαουιασµό τής συναγωγής. 

ΚΑΙ όταν κάποιος άουχοντας αµαουτήσει, 
και πουάξει κάτι από άγνοια, από όσα είναι 
πουοσταγµένα από τον Κύουιο τον Φεό του 
να µη πουάττονται, και είναι ένοχος·  ή, αν η 
αµαουτία του, που αµάουτησε, του 
γνωστοποιηφεί, τότε φα φέουει την 
πουοσφοουά του, έναν τουάγο από κατσίκια, 
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αουσενικόν, άµωµον·  και φα βάουει το χέουι 
του επάνω στο κεφάουι τού τουάγου, και φα 
τον σφάξουν στον τόπο όπου σφάζουν το 
οουοκαύτωµα µπουοστά στον Κύουιο· είναι 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  Και ο ιεουέας 
φα πάουει από το αίµα τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας, µε το ντάχτυουό του, και φα 
βάουει επάνω στα κέουατα του φυσιαστηουίου 
τού οουοκαυτώµατος, και φα χύσει το αίµα 
του στη βάση τού φυσιαστηουίου τού 
οουοκαυτώµατος.  Και όουο το ουίπος του 
φα το κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο, όπως 
το ουίπος τής φυσίας τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς· και ο ιεουέας φα κάνει γι' 
αυτόν εξιουέωση, για την αµαουτία του, και 
φα του συγχωουηφεί. 

ΚΑΙ αν κάποια ψυχή από τον ουαό τής γης 
αµαουτήσει από άγνοια, πουάττοντας κάτι 
από όσα είναι πουοσταγµένα από τον Κύουιο 
να µη πουάττονται, και είναι ένοχος·  ή, αν 
του γνωστοποιηφεί η αµαουτία του, που 
αµάουτησε· τότε, φα φέουει την πουοσφοουά 
του, έναν τουάγο από κατσίκια, φηουυκόν, 
άµωµον, για την αµαουτία του, που 
αµάουτησε·  και φα βάουει το χέουι του 
επάνω στο κεφάουι τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας, και φα σφάξουν την πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας στον τόπο τού 
οουοκαυτώµατος.  Και φα πάουει ο ιεουέας, 
µε το ντάχτυουό του, από το αίµα του, και φα 
βάουει επάνω στα κέουατα του φυσιαστηουίου 
τού οουοκαυτώµατος, και όουο το αίµα του 
φα το χύσει στη βάση τού φυσιαστηουίου·  και 
όουο το ουίπος του φα το αφαιουέσει, καφώς 
αφαιουείται το ουίπος από τη φυσία τής 
ειουηνικής πουοσφοουάς· και ο ιεουέας φα το 
κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο σε οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο· και ο ιεουέας φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτόν, και φα του συγχωουηφεί. 

ΚΑΙ αν φέουει ένα πουόβατο για την 
πουοσφοουά του πεουί αµαουτίας, φα το 
φέουει φηουυκό, άµωµο·  και φα βάουει το 
χέουι του επάνω στο κεφάουι τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, και φα το 
σφάξουν για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
στον τόπο όπου σφάζουν το οουοκαύτωµα.  
Και ο ιεουέας φα πάουει από το αίµα τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας µε το 

ντάχτυουό του, και φα βάουει επάνω στα 
κέουατα του φυσιαστηουίου τού 
οουοκαυτώµατος, και όουο το αίµα του φα το 
χύσει στη βάση τού φυσιαστηουίου·  και φα 
αφαιουέσει όουο το ουίπος του, όπως 
αφαιουείται το ουίπος τού πουοβάτου από τη 
φυσία τής ειουηνικής πουοσφοουάς· και ο 
ιεουέας φα τα κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο, 
σύµφωνα µε τις πουοσφοουές εκείνες που 
γίνονται µε φωτιά στον Κύουιο· και ο ιεουέας 
φα κάνει εξιουέωση για την αµαουτία του, που 
αµάουτησε, και φα του συγχωουηφεί. 

ΚΑΙ αν κάποιος αµαουτήσει, και ακούσει µια 
φωνή οουκισµού και είναι µάουτυουας, είτε 
είντε είτε ξέουει· αν ντεν το φανεουώσει, τότε 
φα βαστάξει επάνω του την ανοµία του. 

Ή, αν κάποιος αγγίξει ένα πουάγµα 
ακάφαουτο, είτε ψοφίµι ακάφαουτου φηουίου 
είτε ψοφίµι ακάφαουτου κτήνους είτε ψοφίµι 
ακάφαουτων εουπετών, και ντεν το 
αντιουήφφηκε, εντούτοις, φα είναι 
ακάφαουτος και ένοχος.  Ή, αν αγγίξει 
ανφουώπινη ακαφαουσία, οποιασντήποτε 
µοουφής και αν ήταν η ακαφαουσία του, 
ντιαµέσου τής οποίας κανείς µοουύνεται, και 
ντεν το αντιουήφφηκε· όταν αυτός το 
γνωουίσει, τότε φα είναι ένοχος. 

Ή, αν κάποιος οουκιστεί, πουοφέουοντας 
αστόχαστα µε τα χείουη του για να 
κακοποιήσει ή για να αγαφοποιήσει, σε κάφε 
τι που φα πουόφεουε αστόχαστα ο άνφουωπος 
µε όουκο, και ντεν το αντιουήφφηκε, όταν το 
γνωουίσει, τότε φα είναι ένοχος σε ένα απ' 
αυτά. 

Όταν, ουοιπόν, κάποιος είναι ένοχος σε ένα 
απ' αυτά, φα εξοµοουογηφεί σε τι αµάουτησε·  
και φα φέουει στον Κύουιο πουοσφοουά για 
την παουάβασή του, για την αµαουτία του, 
που αµάουτησε, ένα φηουυκό αουνί από 
πουόβατα ή έναν τουάγο από κατσίκια για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας· και ο ιεουέας 
φα κάνει εξιουέωση γι' αυτόν, για την 
αµαουτία του. 

Και αν ντεν ευποουεί να φέουει ένα πουόβατο 
ή ένα κατσίκι, φα φέουει στον Κύουιο για την 
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αµαουτία του, που αµάουτησε, ντύο 
τουυγόνες ή ντύο νεοσσούς πεουιστεουιών· 
µία για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και µία 
για οουοκαύτωµα.  Και φα τις φέουει στον 
ιεουέα, ο οποίος φα πουοσφέουει πουώτα 
εκείνη, την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας· και 
φα κόψει µε τα νύχια το κεφάουι της από τον 
αυχένα της, όµως ντεν φα τη ντιαχωουίσει.  
Και από το αίµα τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας φα ουαντίσει τον τοίχο τού 
φυσιαστηουίου· κι εκείνο που εναποουείφφηκε 
από το αίµα, φα το στουαγγίσει έξω, στη 
βάση τού φυσιαστηουίου· είναι πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας.  Και τη ντεύτεουη, φα την 
κάνει οουοκαύτωµα, σύµφωνα µε τα 
ντιαταγµένα· και ο ιεουέας φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτόν, για την αµαουτία του, 
που αµάουτησε, και φα του συγχωουηφεί. 

Αουά, αν ντεν ευποουεί να φέουει ντύο 
τουυγόνες, ή ντύο νεοσσούς πεουιστεουιών, 
τότε, αυτός που αµάουτησε, φα φέουει για 
πουοσφοουά του το ένα ντέκατο του εφά 
σιµιγντάουι σε πουοσφοουά πεουί αµαουτίας· 
ντεν φα βάουει επάνω της ουάντι ούτε φα 
βάουει επάνω της ουιβάνι· επειντή, είναι 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  Και φα τη 
φέουει στον ιεουέα· και ο ιεουέας φα πάουει 
µια χούφτα απ' αυτή, όσο χωουάει το χέουι 
του, την αναµνηστική της φυσία, και φα την 
κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο, σύµφωνα µε 
τις πουοσφοουές, αυτές που γίνονται µε φωτιά 
στον Κύουιο· είναι πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας.  Και ο ιεουέας φα κάνει εξιουέωση 
γι' αυτόν, για την αµαουτία του, που 
αµάουτησε σε ένα απ' αυτά, και φα του 
συγχωουηφεί· και το υπόουοιπο φα είναι του 
ιεουέα, όπως η πουοσφοουά από άουφιτα. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αν κάποιος πουάξει παουανοµία, 
και αµαουτήσει από άγνοια, στα άγια του 
Κυουίου, τότε φα φέουει στον Κύουιο για την 
ανοµία του ένα άµωµο κουιάουι από το 
κοπάντι, κατά την εκτίµησή σου σε σίκους 
από ασήµι, σύµφωνα µε τον σίκουο τού 
αγιαστηουίου, για πουοσφοουά πεουί ανοµίας·  
και φα αποντώσει ό,τι αµάουτησε στα άγια, 
και φα πουοσφέσει επάνω σ' αυτό το ένα 
πέµπτο του, και φα το ντώσει στον ιεουέα· και 

ο ιεουέας φα κάνει εξιουέωση γι' αυτόν, 
ντιαµέσου τού κουιαουιού τής πουοσφοουάς 
πεουί ανοµίας, και φα του συγχωουηφεί. 

ΚΑΙ αν κάποιος αµαουτήσει, και πουάξει κάτι 
από όσα είναι πουοσταγµένο από τον Κύουιο 
να µη πουάττονται, και ντεν το γνώουισε, 
εντούτοις, φα είναι ένοχος, και φα βαστάξει 
επάνω του την ανοµία του·  και φα φέουει ένα 
άµωµο κουιάουι από το κοπάντι, κατά την 
εκτίµησή σου, για πουοσφοουά πεουί 
ανοµίας, πουος τον ιεουέα· και ο ιεουέας φα 
κάνει εξιουέωση γι' αυτόν για την άγνοιά του, 
µέσα στην οποία ντεν το αντιουήφφηκε, και 
ντεν το γνώουισε, και φα του συγχωουηφεί.  
Είναι πουοσφοουά πεουί ανοµίας· αυτός 
έπουαξε ανοµία ενάντια στον Κύουιο. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αν κάποιος αµαουτήσει, και 
πουάξει παουανοµία ενάντια στον Κύουιο, και 
πει ψέµατα στον πουησίον του, για 
παουακαταφήκη ή για κάποιο πουάγµα 
εµπιστευµένο στα χέουια του ή για αουπαγή ή 
απάτησε τον πουησίον του  ή βουήκε ένα 
χαµένο πουάγµα και ψεύντεται γι' αυτό ή 
οουκιστεί ψευντώς για κάτι από όουα όσα 
πουάττει ο άνφουωπος, ώστε να αµαουτήσει σ' 
αυτά·  όταν αµαουτήσει, και είναι ένοχος, φα 
αποντώσει το αουπαγµένο που άουπαξε ή το 
πουάγµα που πήουε µε απάτη ή την 
παουακαταφήκη, που του είχαν εµπιστευφεί ή 
το χαµένο πουάγµα, που βουήκε  ή κάφε τι, 
για το οποίο οουκίστηκε ψευντώς· φα 
αποντώσει το κεφάουαιό του, και φα 
πουοσφέσει το ένα πέµπτο επάνω σ' αυτό· σε 
όποιον ανήκει, σε τούτον φα το αποντώσει, 
την ηµέουα που φα φανεουωφεί ως ένοχος. 

Και φα φέουει στον Κύουιο την πουοσφοουά 
του πεουί ανοµίας, ένα κουιάουι άµωµο από 
το κοπάντι, κατά την εκτίµησή σου, για 
πουοσφοουά πεουί ανοµίας, στον ιεουέα·  και 
ο ιεουέας φα κάνει εξιουέωση γι' αυτόν 
µπουοστά στον Κύουιο· και φα του 
συγχωουηφεί, για κάφε πουάγµα από όσα 
έπουαξε, ώστε να ανοµήσει σ' αυτά. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πουόσταξε τον Ααουών και τους 
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γιους του, ουέγοντας: Αυτός είναι ο νόµος τού 
οουοκαυτώµατος· το οουοκαύτωµα φα 
καίγεται επάνω στο φυσιαστήουιο 
οουόκουηουη τη νύχτα µέχουι το πουωί, και 
η φωτιά τού φυσιαστηουίου φα καίγεται επάνω 
σ' αυτό.  Και ο ιεουέας φα ντυφεί έναν ουινό 
χιτώνα και φα φοουέσει επάνω στη σάουκα 
του µια ουινή πεουισκεουίντα, και φα 
αφαιουέσει τη στάχτη τού οουοκαυτώµατος, 
που κατέφαγε η φωτιά επάνω στο 
φυσιαστήουιο· και φα τη βάουει στο πουάι τού 
φυσιαστηουίου.  Και φα ξεντυφεί τη στοουή 
του, και φα ντυφεί µια άουη στοουή· και φα 
φέουει τη στάχτη έξω από το στουατόπεντο, 
σε έναν καφαουό τόπο.  Και η φωτιά, που 
είναι επάνω στο φυσιαστήουιο, φα καίει επάνω 
σ' αυτό· ντεν φα σβηστεί· και ο ιεουέας φα 
καίει επάνω σ' αυτό ξύουα κάφε πουωί, και φα 
στοιβάξει το οουοκαύτωµα επάνω σ' αυτό, και 
φα καίει επάνω του το ουίπος τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς.  Η φωτιά φα καίει παντοτινά 
επάνω στο φυσιαστήουιο· ντεν φα σβηστεί. 

Κι αυτός είναι ο νόµος τής πουοσφοουάς από 
άουφιτα· οι γιοι τού Ααουών φα την 
πουοσφέουν µπουοστά στον Κύουιο, 
µπουοστά από το φυσιαστήουιο.  Και φα 
αφαιουέσει απ' αυτή όσο χωουάει το χέουι 
του, από το σιµιγντάουι τής πουοσφοουάς 
από άουφιτα, µαζί µε το ουάντι της, και 
οουόκουηουο το ουιβάνι, που είναι επάνω 
στην πουοσφοουά από άουφιτα· και φα το 
κάψει επάνω στο φυσιαστήουιο σε οσµή 
ευωντίας, ως ανάµνησή της στον Κύουιο.  Κι 
εκείνο που εναπέµεινε απ' αυτά φα το φάνε ο 
Ααουών και οι γιοι του· άζυµο φα τουώγεται, 
σε έναν άγιο τόπο· στην αυουή τής σκηνής 
τού µαουτυουίου φα το τουώνε.  Ντεν φα 
ψηφεί µε πουοζύµι· αυτό το έντωσα για ντικό 
τους µεουίντιο από τις πουοσφοουές µου, που 
γίνονται µε φωτιά· είναι αγιότατο, όπως η 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και όπως η 
πουοσφοουά πεουί ανοµίας.  Κάφε αουσενικό 
ανάµεσα στα παιντιά τού Ααουών φα το 
τουώει· αυτό φα είναι αιώνιος φεσµός στις 
γενεές σας, από τις πουοσφοουές τού 
Κυουίου, που γίνονται µε φωτιά· καφένας που 
φα τα αγγίξει, φα αγιαστεί. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αυτό είναι το ντώουο τού 
Ααουών, και των γιων του, που φα 
πουοσφέουν στον Κύουιο, την ηµέουα που φα 
χουιστεί· το ένα ντέκατο του εφά σιµιγντάουι 
σε παντοτινή πουοσφοουά από άουφιτα, το 
µισό απ' αυτή το πουωί, και το µισό απ' αυτή 
την εσπέουα·  επάνω σε κάψα φα ετοιµαστεί, 
µαζί µε ουάντι· ψηµένο φα το φέουεις· και τα 
ψηµένα τµήµατα των πουοσφοουών από 
άουφιτα φα τα πουοσφέουεις για οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο.  Και ο ιεουέας, ο 
χουισµένος αντί γι' αυτόν, µεταξύ των γιων 
του, φα το πουοσφέουει· αυτός είναι αιώνιος 
φεσµός για τον Κύουιο· φα καίγεται 
οουοκουηουωτικά.  Και κάφε πουοσφοουά 
από άουφιτα του ιεουέα φα καίγεται 
οουοκουηουωτικά· ντεν φα τουώγεται. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ααουών και στους 
γιους του, ουέγοντας: Αυτός είναι ο νόµος τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας· στον τόπο 
όπου σφάζεται το οουοκαύτωµα, φα σφαγεί η 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, µπουοστά στον 
Κύουιο· είναι αγιότατο.  Ο ιεουέας, που την 
πουοσφέουει πεουί αµαουτίας, φα την τουώει· 
φα τουώγεται σε έναν άγιο τόπο, στην αυουή 
τής σκηνής τού µαουτυουίου.  Κάφε τι που φα 
αγγίξει το κουέας της, φα είναι άγιο· και αν 
ουαντιστεί από το αίµα της επάνω σε κάποιο 
φόουεµα, εκείνο, επάνω στο οποίο 
ουαντίστηκε, φα πουένεται σε έναν άγιο τόπο.  
Και το πήουινο αγγείο, στο οποίο έβουασε, 
φα συντουίβεται· αν, όµως, βουάσει σε 
χάουκινο αγγείο, αυτό φα τουίβεται µε 
επιµέουεια, και φα πουένεται µε νεουό.  Κάφε 
αουσενικό ανάµεσα στους ιεουείς φα τουώει 
απ' αυτή· είναι αγιότατο.  Και κάφε 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, από την οποία 
το αίµα φέουνεται στη σκηνή τού 
µαουτυουίου για να γίνει εξιουέωση στο 
αγιαστήουιο, ντεν φα τουώγεται· φα καίγεται 
µε φωτιά. 

ΚΑΙ αυτός είναι ο νόµος τής πουοσφοουάς 
πεουί ανοµίας· είναι αγιότατο.  Στον τόπο 
όπου σφάζουν το οουοκαύτωµα, φα σφάζουν 
και την πουοσφοουά πεουί ανοµίας· και το 
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αίµα της φα ουαντίζεται επάνω στο 
φυσιαστήουιο, οουόγυουα. 

Και φα πουοσφέουεται απ' αυτή 
οουόκουηουο το ουίπος της, η ουά, και το 
ουίπος, που σκεπάζει οουόγυουα τα εντόσφια,  
και τα ντύο νεφουά, και το ουίπος που 
βουίσκεται επάνω τους, που είναι πουος τα 
πουευουά, και ο επάνω ουοβός τού συκωτιού, 
που φα αφαιουείται µαζί µε τα νεφουά·  και ο 
ιεουέας φα τα καίει επάνω στο φυσιαστήουιο, 
σε πουοσφοουά που γίνεται µε φωτιά στον 
Κύουιο· είναι πουοσφοουά πεουί ανοµίας.  
Κάφε αουσενικό ανάµεσα στους ιεουείς φα 
την τουώει· φα τουώγεται σε άγιον τόπο· είναι 
αγιότατο. 

Όπως είναι η πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
έτσι είναι και η πουοσφοουά πεουί ανοµίας· 
ένας νόµος είναι γι' αυτές· ο ιεουέας, που 
κάνει µ' αυτή εξιουέωση, φα την παίουνει.  
Και ο ιεουέας που πουοσφέουει οουοκαύτωµα 
για κάποιον, ο ιεουέας φα παίουνει για τον 
εαυτό του το ντέουµα τού οουοκαυτώµατος, 
που πουόσφεουε.  Και κάφε πουοσφοουά από 
άουφιτα, που φα ψηνόταν σε φούνο, και κάφε 
τι που ετοιµάζεται σε τηγάνι κι επάνω σε 
κάψα, φα είναι του ιεουέα, που την 
πουοσφέουει.  Και κάφε πουοσφοουά από 
άουφιτα, ζυµωµένη µε ουάντι ή ξεουή, φα 
είναι όουων των γιων τού Ααουών, ίσο το 
µεουίντιο του καφενός. 

ΚΑΙ αυτός είναι ο νόµος τής φυσίας τής 
ειουηνικής πουοσφοουάς, που φα 
πουοσφέουει κάποιος στον Κύουιο. 

Αν την πουοσφέουει για ευχαουιστία, τότε φα 
πουοσφέουει µαζί µε την ευχαουιστήουια 
πουοσφοουά, πίτες άζυµες, ζυµωµένες µε 
ουάντι και ουάγανα άζυµα, χουισµένα µε 
ουάντι, και σιµιγντάουι κατασκευασµένο, πίτες 
ζυµωµένες µε ουάντι. 

Με τις πίττες, φα πουοσφέουει ένζυµο ψωµί, 
για το ντώουο του, µαζί µε την πουοσφοουά 
για την ευχαουιστία του.  Και απ' αυτά φα 
πουοσφέουει ένα από όουα τα ντώουα του, 
πουοσφοουά που υψώνεται πουος τον Κύουιο· 

αυτό φα είναι του ιεουέα, που ουαντίζει το 
αίµα τής ειουηνικής πουοσφοουάς. 

Και το κουέας τής φυσίας τής ειουηνικής του 
πουοσφοουάς για ευχαουιστία, φα τουώγεται 
την ίντια ηµέουα, που πουοσφέουεται· ντεν φα 
αφήσουν απ' αυτό µέχουι το πουωί.  Και αν η 
φυσία τής πουοσφοουάς τους είναι ευχή ή 
πουοσφοουά πουοαιουετική, φα τουώγεται 
την ίντια ηµέουα, που κάποιος πουοσφέουει 
τη φυσία του· και αν µείνει κάτι, αυτό φα 
τουώγεται την επόµενη ηµέουα.  Αυτό, όµως, 
που απέµεινε από το κουέας µέχουι την 
τουίτη ηµέουα, φα καίγεται µε φωτιά.  Και αν 
φαγωφεί κάτι από το κουέας τής φυσίας τής 
ειουηνικής πουοσφοουάς του την τουίτη 
ηµέουα, ντεν φα είναι ντεκτός αυτός που την 
πουοσφέουει ούτε φα ουογαουιαστεί σ' αυτόν· 
φα είναι βντέουυγµα· και η ψυχή, που φα 
έτουωγε απ' αυτό, φα βαστάξει την ανοµία 
της.  Και το κουέας, που φα άγγιζε κάτι 
ακάφαουτο, ντεν φα τουώγεται· φα καίγεται µε 
φωτιά· για το κουέας, όµως, όποιος είναι 
καφαουός φα τουώει κουέας.  Και η ψυχή, 
που, έχοντας την ακαφαουσία της επάνω της, 
τυχόν έτουωγε από το κουέας τής φυσίας τής 
ειουηνικής πουοσφοουάς, που είναι του 
Κυουίου, η ψυχή αυτή φα αποουεστεί από τον 
ουαό της.  Και η ψυχή που φα άγγιζε κάτι 
ακάφαουτο, ακαφαουσία ανφουώπου ή ζώου 
ακάφαουτου ή κάτι βντεουυουό ακάφαουτο, 
και φα έτουωγε απ' αυτό το κουέας τής φυσίας 
τής ειουηνικής πουοσφοουάς, που είναι του 
Κυουίου, και αυτή η ψυχή φα αποουεστεί από 
τον ουαό της. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Ντεν φα τουώτε καφόου ουίπος 
βοντιού ή πουοβάτου ή κατσικιού.  Και το 
ουίπος τού ψόφιου ζώου, και το ουίπος τού 
ζώου σπαουαγµένου από φηουία, µποουεί να 
χουησιµεύει σε κάφε άουη ανάγκη· ντεν φα 
τουώτε, όµως, καφόου απ' αυτό.  Επειντή, 
όποιος φάει το ουίπος τού ζώου, από το 
οποίο πουοσφέουεται φυσία, που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο, και η ψυχή εκείνη, που 
φα έτουωγε, φα αποουεστεί από τον ουαό της.  
Το ίντιο ντεν φα τουώτε ούτε αίµα, είτε 
πουιού είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια 
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σας.  Κάφε ψυχή, που φα έτουωγε 
οποιοντήποτε αίµα, και η ψυχή εκείνη φα 
αποουεστεί από τον ουαό της. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Εκείνος που πουοσφέουει τη φυσία 
τής ειουηνικής πουοσφοουάς του στον 
Κύουιο, φα φέουει το ντώουο του στον 
Κύουιο από τη φυσία τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς του.  Τα χέουια του φα φέουν 
τις πουοσφοουές τού Κυουίου, που γίνονται 
µε φωτιά· φα φέουει το ουίπος µαζί µε το 
στήφος, για να κινείται το στήφος σαν κινητή 
πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο 
ιεουέας φα καίει το ουίπος επάνω στο 
φυσιαστήουιο· το στήφος, όµως, φα είναι του 
Ααουών και των γιων του.  Και φα ντίνετε 
στον ιεουέα πουοσφοουά που υψώνεται, τον 
ντεξί ώµο, από τις φυσίες τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς σας. 

Όποιος από τους γιους τού Ααουών 
πουοσφέουει το αίµα τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς, και το ουίπος, φα παίουνει τον 
ντεξί ώµο για µεουίντιό του.  Επειντή, πήουα 
το κινητό στήφος, και τον ώµο που υψώνεται, 
απότους γιους Ισουαήου, από τις φυσίες τής 
ειουηνικής πουοσφοουάς τους, και τα έντωσα 
στον Ααουών τον ιεουέα, και στους γιους του, 
σε αιώνιον φεσµό ανάµεσα στους γιους 
Ισουαήου.  Αυτό είναι το χουίσµα τού 
Ααουών, και το χουίσµα των γιων του, από τις 
πουοσφοουές τού Κυουίου, που γίνονται µε 
φωτιά, την ηµέουα που τυς παουέστησε για να 
ιεουατεύουν στον Κύουιο·  το οποίο ο 
Κύουιος πουόσταξε να ντίνεται σ' αυτούς από 
τους γιους Ισουαήου, την ηµέουα που τους 
έχουισε, σε αιώνιον φεσµό στις γενεές τους. 

Αυτός είναι ο νόµος τού οουοκαυτώµατος, 
της πουοσφοουάς από άουφιτα, και της 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, και της 
πουοσφοουάς πεουί ανοµίας, και των 
καφιεουώσεων, και της φυσίας τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς·  που ο Κύουιος πουόσταξε 
στον Μωυσή στο όουος Σινά, την ηµέουα που 
πουόσταξε στους γιους Ισουαήου να 
πουοσφέουν στον Κύουιο τα ντώουα τους, 
στην έουηµο Σινά. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πάουε τον Ααουών, και τους 
γιους του µαζί µ' αυτόν, και τις στοουές, και 
το επιχουισµατικό ουάντι, και το µοσχάουι 
τής πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, και τα 
ντύο κουιάουια, και το κανίστουι των αζύµων.  
Και συγκέντουωσε οουόκουηουη τη 
συναγωγή στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου.  Και ο Μωυσής έκανε όπως τον 
πουόσταξε ο Κύουιος· και συγκεντουώφηκε η 
συναγωγή στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου. 

Και ο Μωυσής είπε στη συναγωγή: Αυτός 
είναι ο ουόγος, που ο Κύουιος πουόσταξε να 
γίνει.  Και ο Μωυσής έφεουε τον Ααουών και 
τους γιους του, και τους έουσε µε νεουό.  Και 
έβαουε επάνω του τον χιτώνα, και τον έζωσε 
µε τη ζώνη, και τον έντυσε µε τον ποντήουη 
χιτώνα, και έβαουε επάνω του το εφόντ, και 
τον έζωσε µε την κεντητή ζώνη τού εφόντ, και 
τον έζωσε οουόγυουα µ' αυτή.  Και έβαουε 
επάνω του το πεουιστήφιο· και στο 
πεουιστήφιο έβαουε το Ουίµ και το 
Φουµµίµ.  Και έβαουε τη µίτουα επάνω στο 
κεφάουι του· και επάνω στη µίτουα, από το 
µπουοστινό µέουος της, έβαουε τη χουυσή 
πουάκα, το άγιο ντιάντηµα, όπως ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή.  Και ο Μωυσής 
πήουε το επιχουισµατικό ουάντι, και έχουισε 
τη σκηνή, και όουα όσα ήσαν µέσα σ' αυτή, 
και τα αγίασε.  Και απ' αυτό ουάντισε επάνω 
στο φυσιαστήουιο επτά φοουές, και έχουισε 
το φυσιαστήουιο και όουα τα σκεύη του, και 
τον νιπτήουα και τη βάση του, για να τα 
αγιάσει.  Και έχυσε από το επιχουισµατικό 
ουάντι επάνω στο κεφάουι τού Ααουών, και 
τον έχουισε, για να τον αγιάσει. 

Και ο Μωυσής έφεουε τους γιους τού 
Ααουών, και τους έντυσε µε χιτώνες και τους 
έζωσε µε ζώνες, και έβαουε επάνω τους 
µιτουίντια, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

Και έφεουε το µοσχάουι τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας· και ο Ααουών και οι γιοι του 
έβαουαν τα χέουια τους επάνω στο κεφάουι 
τού µοσχαουιού τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας.  Και το έσφαξε, και ο Μωυσής 
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πήουε απ το αίµα, και έβαουε επάνω στα 
κέουατα του φυσιαστηουίου οουόγυουα µε το 
ντάχτυουό του, και καφάουισε το 
φυσιαστήουιο· και το αίµα το έχυσε στη βάση 
τού φυσιαστηουίου, και το αγίασε, για να 
κάνει εξιουέωση επάνω σ' αυτό.  Και πήουε 
όουο το ουίπος, που ήταν επάνω στα 
εντόσφια, και τον ουοβό τού συκωτιού, και τα 
ντύο νεφουά, και το ουίπος τους, και ο 
Μωυσής τα έκαψε επάνω στο φυσιαστήουιο.  
Το µοσχάουι, όµως, και το ντέουµα του, και 
το κουέας του, και τα κόπουανά του, τα έκαψε 
µε φωτιά έξω από το στουατόπεντο, καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και έφεουε το κουιάουι τού οουοκαυτώµατος· 
και ο Ααουών, και οι γιοι του, έβαουαν τα 
χέουια τους επάνω στο κεφάουι του 
κουιαουιού.  Και το έσφαξε, και ο Μωυσής 
ουάντισε το αίµα επάνω στο φυσιαστήουιο, 
οουόγυουα.  Και ντιαµέουισε το κουιάουι 
κατά τα µέουη του· και ο Μωυσής έκαψε το 
κεφάουι, και τα µέουη, και το ουίπος.  Τα 
εντόσφια, όµως, και τα πόντια τα έπουυνε µε 
νεουό· και ο Μωυσής έκαψε οουόκουηουο το 
κουιάουι επάνω στο φυσιαστήουιο· ήταν 
οουοκαύτωµα σε οσµή ευωντίας, πουοσφοουά 
που γίνεται στον Κύουιο µε φωτιά· καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και έφεουε το ντεύτεουο κουιάουι, το 
κουιάουι τής καφιέουωσης· και ο Ααουών και 
οι γιοι του έβαουαν τα χέουια τους επάνω στο 
κεφάουι του κουιαουιού.  Και το έσφαξε, και 
ο Μωυσής πήουε από το αίµα του, και έβαουε 
επάνω στον ουοβό τού ντεξιού αυτιού τού 
Ααουών, και επάνω στον αντίχειουα του 
ντεξιού του χεουιού, και επάνω στο µεγάουο 
ντάχτυουο του ντεξιού του ποντιού.  Και 
έφεουε τους γιους τού Ααουών, και ο Μωυσής 
έβαουε από το αίµα επάνω στον ουοβό τού 
ντεξιού αυτιού τους, και επάνω στους 
αντίχειουες των ντεξιών χεουιών τους, και 
επάνω στα µεγάουα ντάχτυουα των ντεξιών 
ποντιών τους· και ο Μωυσής ουάντισε το αίµα 
επάνω στο φυσιαστήουιο, οουόγυουα.  Και 
πήουε το ουίπος, και την ουά, και όουο το 
ουίπος, που ήταν επάνω στα εντόσφια, και τον 
ουοβό τού συκωτιού, και τα ντύο νεφουά, και 
το ουίπος τους, και τον ντεξί ώµο·  και από το 

κανίστουι των αζύµων, που ήταν µπουοστά 
στον Κύουιο, πήουε µια άζυµη πίτα, και ένα 
ψωµί ουαντωµένο, και ένα ουάγανο, και τα 
έβαουε επάνω στο ουίπος, και επάνω στον 
ντεξί ώµο·  και τα έβαουε όουα στα χέουια 
τού Ααουών, και στα χέουια των γιων του, και 
τα κίνησε σε κινητή πουοσφοουά µπουοστά 
στον Κύουιο.  Και ο Μωυσής τα πήουε από 
τα χέουια τους, και τα έκαψε επάνω στο 
φυσιαστήουιο, επάνω στο οουοκαύτωµα· 
αυτές ήσαν καφιεουώσεις, για οσµή ευωντίας· 
ήταν φυσία που γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο.  
Και ο Μωυσής αφού πήουε το στήφος, το 
κίνησε σε κινητή πουοσφοουά µπουοστά στον 
Κύουιο· από το κουιάουι τής καφιέουωσης, 
αυτό ήταν το µεουίντιο του Μωυσή, καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και ο Μωυσής πήουε από το επιχουισµατικό 
ουάντι, και από το αίµα, που ήταν επάνω στο 
φυσιαστήουιο, και ουάντισε επάνω στον 
Ααουών, επάνω στις στοουές του, κι επάνω 
στους γιους του, κι επάνω στις στοουές των 
γιων του µαζί του· και αγίασε τον Ααουών, τις 
στοουές του, και τους γιους του, και τις 
στοουές των γιων του µαζί του. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών και στους 
γιους του: Βουάστε το κουέας στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου· και εκεί φάτε το, και 
το ψωµί που είναι στο κανίστουι των 
καφιεουώσεων, καφώς ο Κύουιος µε 
πουόσταξε, ουέγοντας: Ο Ααουών και οι γιοι 
του φα τα τουώνε.  Και το υπόουοιπο του 
κουέατος και του ψωµιού φα το κατακάψετε 
µε φωτιά.  Και από τη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου ντεν φα βγείτε επτά ηµέουες, 
µέχουις ότου συµπουηουωφούν οι ηµέουες 
τής καφιέουωσής σας· επειντή, σε επτά 
ηµέουες φα πεουατωφεί η καφιέουωσή σας.  
Όπως έκανε σ' αυτή την ηµέουα, έτσι ο 
Κύουιος πουόσταξε να εκτεουείται, για να 
γίνεται εξιουέωση για σας.  Φα καφήσετε, 
ουοιπόν, επτά ηµέουες στη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου, ηµέουα και νύχτα· και φα 
τηουείτε τις παουαγγεουίες τού Κυουίου, για 
να µη πεφάνετε· επειντή, έτσι πουοστάχφηκα. 
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ΚΑΙ έκανε ο Ααουών και οι γιοι του όουα τα 
ουόγια, που ο Κύουιος πουόσταξε ντιαµέσου 
του Μωυσή. 

ΚΑΙ την όγντοη ηµέουα ο Μωυσής κάουεσε 
τον Ααουών, και τους γιους του, και τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου·  και είπε στον 
Ααουών: Πάουε για τον εαυτό σου ένα 
µοσχάουι από βόντια για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας, και ένα κουιάουι για 
οουοκαύτωµα, άµωµα, και να τα 
πουοσφέουεις µπουοστά στον Κύουιο.  Και 
φα µιουήσεις στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Πάουτε ένα τουάγο από κατσίκια, 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και ένα 
µοσχάουι, και ένα αουνί, χουονιάουικα, 
άµωµα, για οουοκαύτωµα,  και ένα βόντι και 
ένα κουιάουι, για ειουηνική πουοσφοουά, σε 
φυσία µπουοστά στον Κύουιο, και 
πουοσφοουά από άουφιτα ζυµωµένη µε 
ουάντι· επειντή, σήµεουα ο Κύουιος φα 
εµφανιστεί σε σας. 

Και έφεουαν ό,τι πουόσταξε ο Μωυσής, 
µπουοστά στη σκηνή τού µαουτυουίου· και 
όουη η συναγωγή πουησίασε και στάφηκε 
µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο Μωυσής είπε: 
Αυτός είναι ο ουόγος που ο Κύουιος 
πουόσταξε να κάνετε· και η ντόξα τού 
Κυουίου φα εµφανιστεί σε σας. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών: Πουησίασε 
στο φυσιαστήουιο, και κάνε την πουοσφοουά 
σου πεουί αµαουτίας, και το οουοκαύτωµά 
σου, και κάνε εξιουέωση για τον εαυτό σου, 
και για τον ουαό· και να πουοσφέουεις το 
ντώουο τού ουαού, και να κάνεις εξιουέωση γι' 
αυτούς, όπως ο Κύουιος πουόσταξε. 

Και ο Ααουών πουησίασε στο φυσιαστήουιο, 
και έσφαξε το µοσχάουι τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας, που ήταν γι' αυτόν.  Και οι 
γιοι τού Ααουών έφεουαν σ' αυτόν το αίµα· 
και βύφισε το ντάχτυουό του στο αίµα, και 
έβαουε επάνω στα κέουατα του 
φυσιαστηουίου, και έχυσε το αίµα στη βάση 
τού φυσιαστηουίου.  Το ουίπος, όµως, και τα 
νεφουά, και τον επάνω ουοβό τού συκωτιού 
τής πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας έκαψε 
επάνω στο φυσιαστήουιο, καφώς ο Κύουιος 

πουόσταξε στον Μωυσή.  Και το κουέας και 
το ντέουµα τα έκαψε σε φωτιά, έξω από το 
στουατόπεντο.  Και έσφαξε το οουοκαύτωµα· 
και οι γιοι τού Ααουών παουέστησαν σ' αυτόν 
το αίµα, και το ουάντισε επάνω στο 
φυσιαστήουιο, οουόγυουα.  Και έφεουαν σ' 
αυτόν το οουοκαύτωµα ντιαµεουισµένο, και 
το κεφάουι· και τα έκαψε επάνω στο 
φυσιαστήουιο.  Και έπουυνε τα εντόσφια και 
τα πόντια· και τα έκαψε επάνω στο 
οουοκαύτωµα, επάνω στο φυσιαστήουιο. 

Και πουόσφεουε το ντώουο τού ουαού· και 
πήουε τον τουάγο τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας τού ουαού, και τον έσφαξε, και τον 
πουόσφεουε πεουί αµαουτίας, όπως και την 
πουώτη φοουά. 

Και πουόσφεουε το οουοκαύτωµα, και το 
έκανε σύµφωνα µε τα ντιαταγµένα.  Και 
πουόσφεε την πουοσφοουά από άουφιτα· και 
γέµισε το χέουι του απ' αυτή, και την έκαψε 
επάνω στο φυσιαστήουιο, εκτός από το 
πουωινό οουοκαύτωµα.  Έσφαξε, ακόµα, το 
βόντι και το κουιάουι τής ειουηνικής φυσίας, 
που ήταν για τον ουαό· και οι γιοι τού 
Ααουών παουέστησαν σ' αυτόν το αίµα και το 
ουάντισε επάνω στο φυσιαστήουιο οουόγυουα,  
και το ουίπος τού βοντιού και του κουιαουιού, 
την ουά και το ουίπος, που καουύπτει τα 
εντόσφια, και τα νεφουά, και τον ουοβό τού 
συκωτιού·  και έβαουαν τα ουίπη επάνω στα 
στήφη, και έκαψε τα ουίπη επάνω στο 
φυσιαστήουιο·  και τα στήφη και τον ντεξί 
ώµο τα κίνησε ο Ααουών σε κινητή 
πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο, όπως 
πουόσταξε ο Μωυσής. 

Και αφού ο Ααουών ύψωσε τα χέουια του 
πουος τον ουαό, τους ευουόγησε· και 
κατέβηκε, αφού πουώτα πουόσφεουε την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και το 
οουοκαύτωµα, και τις ειουηνικές 
πουοσφοουές.  Και µπήκε µέσα ο Μωυσής 
και ο Ααουών στη σκηνή τού µαουτυουίου· 
και όταν βγήκαν έξω, ευουόγησαν τον ουαό· 
και η ντόξα τού Κυουίου φάνηκε σε 
οουόκουηουο τον ουαό. 
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Και βγήκε φωτιά από µπουοστά από τον 
Κύουιο, και κατέφαγε το οουοκαύτωµα, και 
τα ουίπη, που ήσαν επάνω στο φυσιαστήουιο· 
και όταν οουόκουηουος ο ουαός το είντε, 
αουάουαξαν, και έπεσαν µε το πουόσωπό τους 
επάνω στη γη. 

ΚΑΙ παίουνοντας οι γιοι τού Ααουών, ο 
Ναντάβ και ο Αβιούντ, κάφε ένας το 
φυµιατήουιό του, έβαουαν σ' αυτό φωτιά, κι 
επάνω σ' αυτή έβαουαν φυµίαµα, και 
πουόσφεουαν µπουοστά στον Κύουιο ξένη 
φωτιά, που ντεν τους είχε πουοστάξει.  Και 
βγήκε φωτιά από τον Κύουιο, και τους 
κατέφαγε· και πέφαναν µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Τότε, ο Μωυσής είπε στον Ααουών: Αυτό 
είναι που ο Κύουιος είπε, ουέγοντας: Εγώ φα 
αγιαστώ σ' εκείνους που µε πουησιάζουν, και 
φα ντοξαστώ µπουοστά σε οουόκουηουο τον 
ουαό. Και ο Ααουών σιώπησε. 

Και ο Μωυσής κάουεσε τον Μισαήου και τον 
Εουισαφάν, τους γιους τού Οζιήου, φείου τού 
Ααουών, και τους είπε: Πουησιάστε, σηκώστε 
τους αντεουφούς σας µπουοστά από το 
αγιαστήουιο, έξω από το στουατόπεντο.  Και 
πουησίασαν, και τους σήκωσαν µε τους 
χιτώνες τους έξω από το στουατόπεντο, όπως 
είπε ο Μωυσής. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών, και στον 
Εουεάζαου, και στον Ιφάµαου, τους γιους 
του: Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάουια σας, µη 
σχίσετε τα ούχα σας, για να µη πεφάνετε, και 
έουφει οουγή επάνω σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή· αουά, οι αντεουφοί σας, 
οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου, ας 
κουάψουν το κάψιµο που έκανε ο Κύουιος·  
και ντεν φα βγείτε από τη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου, για να µη πεφάνετε· επειντή, 
το επιχουισµατικό ουάντι τού Κυουίου είναι 
επάνω σας. Και έκαναν σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Ααουών, 
ουέγοντας:  Κουασί και σίκεουα ντεν φα 
πιείτε, εσύ, και οι γιοι σου µαζί σου,όταν 
µπαίνετε στη σκηνή τού µαουτυουίου, για να 

µη πεφάνετε· αυτό φα είναι αιώνιος φεσµός 
στις γενεές σας·  και για να ντιακουίνετε 
ανάµεσα σε άγιο και βέβηουο, και ανάµεσα 
σε ακάφαουτο και καφαουό·  και για να 
ντιντάσκετε τους γιους Ισουαήου όουα τα 
ντιατάγµατα, όσα ο Κύουιος µίουησε σ' 
αυτούς ντιαµέσου του Μωυσή. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών, και στον 
Εουεάζαου και στον Ιφάµαου, τους γιους του, 
που εναπέµειναν: Πάουτε την πουοσφοουά 
από άουφιτα, που απέµεινε από τις φυσίες τού 
Κυουίου, που γίνονται µε φωτιά, και να τη 
φάτε άζυµη, κοντά στο φυσιαστήουιο· επειντή, 
είναι αγιότατο  και φα τη φάτε σε έναν άγιο 
τόπο· επειντή, είναι το µεουίντιό σου, και το 
µεουίντιο των γιων σου, από τις φυσίες τού 
Κυουίου, που γίνονται µε φωτιά· επειντή, έτσι 
πουοστάχφηκα·  και το κινητό στήφος και τον 
ώµο που υψώνεται φα τα φάτε σε έναν 
καφαουό τόπο, εσύ, και οι γιοι σου, και οι 
φυγατέουες σου µαζί σου· επειντή, είναι το 
µεουίντιό σου, και το µεουίντιο των γιων σου, 
που ντόφηκε από τις φυσίες τής ειουηνικής 
πουοσφοουάς των γιων Ισουαήου·  τον ώµο 
που υψώνεται και το κινητό στήφος φα τα 
φέουν, µαζί µε τις πουοσφοουές τού ουίπους, 
που γίνονται µε φωτιά, για να τα κινήσουν σε 
µια κινητή πουοσφοουά µπουοστά στον 
Κύουιο· και φα είναι σε σένα, και στους γιους 
σου µαζί σου, σε αιώνιον φεσµό, όπως 
πουόσταξε ο Κύουιος. 

ΚΑΙ ο Μωυσής αναζήτησε επιµεουώς τον 
τουάγο τής πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας· 
και να, ήταν κατακαµένος· και φύµωσε ενάντια 
στον Εουεάζαου κι ενάντια στον Ιφάµαου, 
τους γιους τού Ααουών, που είχαν 
εναποµείνει, ουέγοντας:  Γιατί ντεν φάγατε 
την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας σε έναν 
άγιο τόπο; Επειντή, είναι αγιότατο· και σας το 
έντωσε ο Κύουιος για να σηκώνετε την ανοµία 
της συναγωγής, ώστε να κάνετε εξιουέωση γι' 
αυτούς, µπουοστά στον Κύουιο·  ντέστε, το 
αίµα του ντεν φέουφηκε στο αγιαστήουιο· 
έπουεπε εξάπαντος να το φάτε στο 
αγιαστήουιο, καφώς είχα πουοστάξει. 

Και ο Ααουών είπε στον Μωυσή: Ντες, αυτοί 
πουόσφεουαν σήµεουα την πουοσφοουά τους 
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πεουί αµαουτίας, και το οουοκαύτωµά τους, 
µπουοστά στον Κύουιο, και µου συνέβησαν 
τέτοια πουάγµατα· αν, ουοιπόν, φα έτουωγαν 
και την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας 
σήµεουα, φα ήταν αυτό αουεστό στα µάτια 
τού Κυουίου;  Και ο Μωυσής το άκουσε, και 
του άουεσε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, και 
στον Ααουών, ουέγοντάς τους:  Μιουήστε 
στους γιους Ισουαήου, ουέγοντας: 

ΑΥΤΑ είναι τα ζώα, που φα τουώτε, από όουα 
τα κτήνη που είναι επάνω στη γη.  Κάφε 
ντίχηουο ανάµεσα στα κτήνη, που έχει πόντι 
σχισµένο, και αναµασάει, φα το τουώτε.  
Όµως, ντεν φα τουώτε αυτά από εκείνα που 
αναµασούν ή από εκείνα που είναι ντίχηουα· 
την καµήουα, επειντή αναµασάει µεν, όµως 
ντεν είναι ντίχηουη· είναι σε σας ακάφαουτη·  
και τον ντασύποντα, επειντή, αναµασάει µεν, 
όµως ντεν είναι ντίχηουος· είναι σε σας 
ακάφαουτος·  και τον ουαγό, επειντή 
αναµασάει µεν, όµως ντεν είναι ντίχηουος· 
είναι σε σας ακάφαουτος·  και το γούνι, 
επειντή, είναι µεν ντίχηουο, και έχει το πόντι 
σχισµένο, όµως ντεν αναµασάει· είναι σε σας 
ακάφαουτος·  από το κουέας τους ντεν φα 
τουώτε, και το ψοφίµι τους ντεν φα το 
αγγίζετε· είναι σε σας ακάφαουτα. 

Αυτά φα τουώτε από όουα όσα είναι στα 
νεουά· όουα όσα έχουν πτεουύγια και ουέπια, 
στα νεουά, στις φάουασσες, και στους 
ποταµούς, αυτά φα τουώτε.  Και όουα όσα 
ντεν έχουν πτεουύγια και ουέπια, στις 
φάουασσες και στους ποταµούς, από όουα 
όσα κινούνται στα νεουά, και από κάφε 
έµψυχο ζώο, που είναι στα νεουά, φα είναι σε 
σας βντεουυκτά·  αυτά φα είναι εξάπαντος 
βντεουυκτά σε σας και από το κουέας τους 
ντεν φα τουώτε, και το ψοφίµι τους φα το 
σιχαίνεστε.  Όουα όσα είναι στα νεουά και 
ντεν έχουν πτεουύγια ούτε ουέπια, φα είναι σε 
σας βντεουυκτά. 

Κι αυτά φα τα βντεουύττεστε ανάµεσα στα 
πτηνά· ντεν φα τουώγονται· είναι βντεουυκτά· 
ο αετός, και ο γουυπαετός, και ο µαυουαετός,  
και ο γύπας, και ο ίκτινος στο είντος του·  

κάφε κόουακας στο είντος του·  και η 
στουφοκάµηουος, και η κουκουβάγια, ο 
ίβιντας, και το γεουάκι στο είντος του,  και ο 
νυχτοκόουακας, και η αίφυα και η µεγάουη 
κουκουβάγια,  και ο κύκνος, και ο 
πεουεκάνος, και η κίσσα,  και ο πεουαουγός, 
και ο εουωντιός στο είντος του, και ο 
τσαουαπετεινός, και η νυχτεουίντα. 

Όουα τα φτεουωτά εουπετά, που πεουπατούν 
σε τέσσεουα πόντια, φα είναι σε σας 
βντεουυκτά.  Αυτά, όµως, µποουείτε να 
τουώτε, από κάφε φτεουωτό εουπετό, που 
πεουπατάει σε τέσσεουα πόντια, που έχουν 
σκέουη πίσω από τα πόντια τους, για να 
πηντούν µ' αυτά επάνω στη γη·  τούτα φα 
τουώτε απ' αυτά· τον βούχο, στο είντος του, 
και τον αττάκη στο είντος του, και τον 
φιντοµάχο στο είντος του, και την ακουίντα 
στο είντος της.  Και όουα τα φτεουωτά 
εουπετά που έχουν τέσσεουα πόντια, φα είναι 
σε σας βντεουυκτά.  Και σ' αυτά φα είστε 
ακάφαουτοι· καφένας που αγγίζει το ψοφίµι 
τους, φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα.  Και όποιος βαστάξει από το ψοφίµι 
τους, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα είναι 
ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα. 

Από όουα τα κτήνη, όσα είναι ντίχηουα, αουά 
το πόντι τους ντεν είναι σχισµένο ούτε 
αναµασούν, φα είναι σε σας ακάφαουτα· 
καφένας που τα αγγίζει φα είναι ακάφαουτος.  
Και όσα πεουπατούν στις παουάµες τους, 
ανάµεσα σε όουα τα ζώα που πεουπατούν σε 
τέσσεουα πόντια, φα είναι σε σας ακάφαουτα· 
καφένας που αγγίζει το ψοφίµι τους, φα είναι 
ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Και όποιος 
σηκώσει το ψοφίµι τους, φα πουύνει τα ιµάτιά 
του, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα· αυτά φα είναι σε σας ακάφαουτα. 

Κι αυτά φα είναι ακάφαουτα σε σας, ανάµεσα 
στα εουπετά που σέουνονται επάνω στη γη· η 
γάτα, και το ποντίκι, και η χεουώνα σύµφωνα 
µε το είντος της·  και ο σκαντζόχοιουος, και ο 
χαµαιουέοντας, και η σαύουα, και ο 
σαµιάµιφος, και ο ασπάουακας.  Αυτά είναι 
ακάφαουτα σε σας, ανάµεσα σε όουα τα 
εουπετά· καφένας που τα αγγίζει αυτά ψόφια, 
φα είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα. 
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Και κάφε πουάγµα, επάνω στο οποίο τυχόν 
πέσει κάτι απ' αυτά όταν είναι ψόφια, φα είναι 
ακάφαουτο· κάφε σκεύος ξύουινο ή ιµάτιο ή 
ντέουµα ή σάκος ή οποιοντήποτε σκεύος, στο 
οποίο γίνεται εουγασία, φα µπει σε νεουό, και 
φα είναι ακάφαουτο µέχουι την εσπέουα· τότε 
φα είναι καφαουό·  και κάφε πήουινο σκεύος, 
στο οποίο πέσει κάτι απ' αυτά, κάφε τι που 
είναι µέσα σ' αυτό φα είναι ακάφαουτο· κι 
αυτό φα το σπάσετε·  από κάφε φαγητό που 
τουώγεται, στο οποίο µπαίνει νεουό, φα είναι 
ακάφαουτο· και κάφε ποτό, που πίνεται σε 
οποιοντήποτε σκεύος, φα είναι ακάφαουτο.  
Και κάφε πουάγµα, επάνω στο οποίο φα πέσει 
από το ψοφίµι τους, φα είναι ακάφαουτο· 
φούνο ή εστία, φα γκουεµιστούν· είναι 
ακάφαουτα, και ακάφαουτα φα είναι σε σας.  
Πηγή, όµως, ή ουάκκος, σύναξη νεουών, φα 
είναι καφαουό· αουά ό,τι αγγίξει το ψοφίµι 
τους, φα είναι ακάφαουτο.  Και αν πέσει το 
ψοφίµι τους επάνω σε κάοιον σπόουο 
κατάουηουον για σποουά, που πουόκειται να 
σπαουεί, φα είναι καφαουός.  Αν, όµως, 
επιχυφεί νεουό επάνω στον σπόουο, και πέσει 
από το ψοφίµι τους, φα είναι σε σας 
ακάφαουτος. 

Και αν ψοφήσει κάποιο από τα κτήνη σας, 
που µποουείτε να τουώτε, όποιος αγγίξει το 
ψοφίµι του, φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα.  Και όποιος φάει από το ψοφίµι του, 
φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα είναι 
ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα· και όποιος 
κουατήσει το ψοφίµι του, φα πουύνει τα 
ιµάτιά του, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι 
την εσπέουα. 

Και κάφε εουπετό, που σέουνεται επάνω στη 
γη, φα είναι βντέουυγµα· ντεν φα τουώγεται.  
Κάφε τι που πεουπατάει επάνω στην κοιουιά, 
και κάφε τι που πεουπατάει σε τέσσεουα 
πόντια ή κάφε τι που έχει ποουά πόντια, 
ανάµεσα σε όουα τα εουπετά, που σέουνονται 
επάνω στη γη, αυτά ντεν φα τα τουώτε, 
επειντή είναι βντέουυγµα.  Ντεν φα κάνετε 
βντεουυκτές τις ψυχές σας µε κανένα εουπετό 
που σέουνεται ούτε φα µοουυνφείτε µ' αυτά, 
ώστε µ' αυτά να γίνετε ακάφαουτοι.  Επειντή, 
εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας· φα 
αγιαστείτε, και φα είστε άγιοι, επειντή εγώ 

είµαι άγιος· και ντεν φα µοουύνετε τις ψυχές 
σας µε κανένα εουπετό, που σέουνεται επάνω 
στη γη.  Επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος, που 
σας ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, για να 
είµαι Φεός σας· φα είστε, ουοιπόν, άγιοι, 
επειντή εγώ είµαι άγιος. 

Αυτός είναι ο νόµος για τα κτήνη, και για τα 
πτηνά, και για κάφε έµψυχο ον, που κινείται 
στα νεουά, και για κάφε ον, που σέουνεται 
επάνω στη γη·  για να ντιακουίνετε ανάµεσα 
στο ακάφαουτο και το καφαουό, και ανάµεσα 
στα ζώα που τουώγονται, και τα ζώα που ντεν 
τουώγονται. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Αν µια γυναίκα συουάβει και 
γεννήσει αουσενικό, τότε φα είναι ακάφαουτη 
επτά ηµέουες· και στις ηµέουες τού 
χωουισµού για τα γυναικεία της, φα είναι 
ακάφαουτη.  Και την όγντοη ηµέουα φα 
πεουιτέµνεται η σάουκα τής ακουοβυστίας 
του.  Κι ακόµα, 33 ηµέουες φα µείνει στο 
αίµα τού καφαουισµού της· ντεν φα αγγίξει 
κανένα άγιο πουάγµα, και ντεν φα µπει µέσα 
στο αγιαστήουιο, µέχουις ότου 
συµπουηουωφούν οι ηµέουες τού 
καφαουισµού της.  Αουά, αν γεννήσει 
φηουυκό, τότε φα είναι ακάφαουτη ντύο 
εβντοµάντες, όπως στον χωουισµό της· και φα 
µείνει ακόµα στο αίµα τού καφαουισµού της 
66 ηµέουες. 

Και αφού συµπουηουωφούν οι ηµέουες τού 
καφαουισµού της, για τον γιο ή για τη 
φυγατέουα, φα φέουει ένα αουνί χουονιάουικο 
για οουοκαύτωµα, και έναν νεοσσό 
πεουιστεουιού ή τουυγονιού, για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, στον ιεουέα·  αυτός, τότε, φα το 
πουοσφέουει µπουοστά στον Κύουιο, και φα 
κάνει εξιουέωση γι' αυτή, και φα καφαουιστεί 
από τη ουοή τού αίµατός της. Αυτός είναι ο 
νόµος γι' αυτή που γεννάει αουσενικό ή 
φηουυκό.  Αν, όµως, ντεν ευποουεί να φέουει 
ένα αουνί, τότε φα φέουει ντύο τουυγόνια ή 
ντύο νεοσσούς πεουιστεουιών, ένα για το 
οουοκαύτωµα, και ένα για πουοσφοουά πεουί 
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αµαουτίας· και φα κάνει εξιουέωση γι' αυτήν ο 
ιεουέας, και φα καφαουιστεί. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, και 
στον Ααουών, ουέγοντας:  ΟΤΑΝ κάποιος 
άνφουωπος έχει επάνω στο ντέουµα τής 
σάουκας του ένα πουήξιµο ή ψώουα ή ένα 
εξάνφηµα, και στο ντέουµα τής σάουκας του 
γίνει µια πουηγή ουέπουας, τότε φα φεουφεί 
στον Ααουών, τον ιεουέα, ή σε έναν από τους 
γιους του, τους ιεουείς·  και ο ιεουέας φα 
επιφεωουήσει την πουηγή στο ντέουµα τής 
σάουκας. Και αν η τουίχα στην πουηγή 
µεταβουήφηκε σε άσπουη, και η πουηγή στην 
όψη είναι βαφύτεουη από το ντέουµα τής 
σάουκας του, είναι πουηγή ουέπουας· και ο 
ιεουέας φα τον επιφεωουήσει, και φα τον 
κουίνει ακάφαουτο.  Αουά, αν το εξάνφηµα 
είναι άσπουο στο ντέουµα τής σάουκας του, 
και στην όψη ντεν είναι βαφύτεουο από το 
ντέουµα, και η τουίχα του ντεν µεταβουήφηκε 
σε άσπουη, τότε ο ιεουέας φα κουείσει αυτόν 
που έχει την πουηγή επτά ηµέουες·  και την 
εβντοµη ηµέουα φα τον επιφεωουήσει ο 
ιεουέας· και να, αν ντει ότι η πουηγή είναι σε 
στασιµότητα και η πουηγή ντεν απουώφηκε 
στο ντέουµα, τότε φα τον κουείσει ο ιεουέας 
άουες επτά ηµέουες·  και φα τον επιφεωουήσει 
ο ιεουέας την έβντοµη ηµέουα για ντεύτεουη 
φοουά· και να, αν η πουηγή αµαυουώφηκε, 
και ντεν απουώφηκε η πουηγή στο ντέουµα, 
φα τον κουίνει ο ιεουέας καφαουόν· αυτή είναι 
ψώουα· και φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα 
είναι καφαουός.  Αν, όµως, η ψώουα 
απουώφηκε πεουισσότεουο επάνω στο 
ντέουµα, αφού επιφεωουήφηκε από τον ιεουέα 
για τον καφαουισµό του, φα επιντειχφεί ξανά 
στον ιεουέα.  Και αν ο ιεουέας ντει, ότι 
απουώφηκε η ψώουα επάνω στο ντέουµα, τότε 
φα τον κουίνει ο ιεουέας ακάφαουτον· είναι 
ουέπουα. 

Όταν η πουηγή τής ουέπουας είναι σε 
άνφουωπο, τότε φα φεουφεί στον ιεουέα·  και 
φα τον επιφεωουήσει ο ιεουέας· και να, αν το 
πουήξιµο είναι άσπουο στο ντέουµα, και 
µετέβαουε την τουίχα σε άσπουη και 
βουίσκεται ζωντανό κουέας στο πουήξιµο,  
είναι ουέπουα παουιά στο ντέουµα τής 
σάουκας του, και ο ιεουέας φα τον κουίνει 

ακάφαουτον· ντεν φα τον κουείσει, επειντή, 
είναι ακάφαουτος.  Αουά, αν η ουέπουα 
απουώφηκε ποουύ επάνω στο ντέουµα, και η 
ουέπουα σκέπασε όουο το ντέουµα εκείνου 
που έχει την πουηγή, από το κεφάουι του και 
µέχουι τα πόντια του, όπου και αν τον 
επιφεωουήσει ο ιεουέας,  τότε φα τον 
επιφεωουήσει ο ιεουέας, και να, αν η ουέπουα 
σκέπασε οουόκουηουη τη σάουκα του, φα 
κουίνει καφαουόν αυτόν που έχει την πουηγή· 
αυτή µεταβουήφηκε οουόκουηουη σε άσπουη· 
είναι καφαουός.  Αουά, την οποιαντήποτε 
ηµέουα φανεί σ' αυτόν ζωντανό κουέας, φα 
είναι ακάφαουτος.  Και ο ιεουέας φα 
επιφεωουήσει το ζωντανό κουέας, και φα τον 
κουίνει ακάφαουτον· το ζωντανό κουέας είναι 
ακάφαουτο· είναι ουέπουα.  Ή, αν το ζωντανό 
κουέας αουάξει πάουι, και µεταβουηφεί σε 
άσπουο, φάουφει στον ιεουέα.  Και φα τον 
επιφεωουήσει ο ιεουέας· και να, αν η πουηγή 
µεταβουήφηκε σε άσπουη, τότε ο ιεουέας φα 
κουίνει αυτόν που έχει την πουηγή καφαουόν· 
είναι καφαουός. 

Και η σάουκα επάνω στο ντέουµα τής οποίας 
ήταν έουκος, και γιατουεύτηκε,  και στον τόπο 
τού έουκους έγινε πουήξιµο άσπουο ή 
εξάνφηµα άσπουο κοκκινωπό, φα επιντειχφεί 
στον ιεουέα·  και ο ιεουέας φα επιφεωουήσει, 
και να, αν φαίνεται βαφύτεουο από το 
ντέουµα, και η τουίχα του µεταβουήφηκε σε 
άσπουη, φα τον κουίνει ο ιεουέας 
ακάφαουτον· είναι πουηγή ουέπουας, που 
εξάνφησε στο έουκος.  Και αν ο ιεουέας το 
επιφεωουήσει, και να, ντεν είναι σ' αυτό 
άσπουες τουίχες, και ντεν είναι βαφύτεουο 
από το ντέουµα, και είναι αµαυουωµένο, τότε 
ο ιεουέας φα τον κουείσει επτά ηµέουες·  και 
αν απουώφηκε ποουύ επάνω στο ντέουµα, 
τότε φα τον κουίνει ο ιεουέας ακάφαουτον· 
είναι πουηγή.  Αουά, αν το εξάνφηµα µένει 
στον τόπο του, και ντεν απουώφηκε, αυτό 
είναι ουή του έουκους· και φα τον κουίνει ο 
ιεουέας καφαουόν. 

Και αν είναι κουέας, που έχει επάνω στο 
ντέουµα του µια καυστική φουόγωση, και το 
ζωντανό κουέας, του φουογισµένου µέους, 
έχει ένα άσπουο εξάνφηµα, κοκκινωπό ή 
κάτασπουο,  τότε ο ιεουέας φα το 
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επιφεωουήσει· και να, αν η τουίχα στο 
εξάνφηµα µεταβουήφηκε σε άσπουη, και στην 
όψη είναι βαφύτεουο από το ντέουµα, είναι 
ουέπουα που εξάνφησε στη φουόγωση· και φα 
τον κουίνει ο ιεουέας ακάφαουτον· είναι 
πουηγή ουέπουας.  Αουά, αν ο ιεουέας το 
επιφεωουήσει, και να, ντεν είναι άσπουη η 
τουίχα στο εξάνφηµα, και ντεν είναι 
βαφύτεουο από το ντέουµα, και είναι 
αµαυουωµένο, τότε φα τον κουείσει ο ιεουέας 
επτά ηµέουες·  και ο ιεουέας φα τον 
επιφεωουήσει την έβντοµη ηµέουα· και αν 
αυτό απουώφηκε ποουύ στο ντέουµα, τότε ο 
ιεουέας φα τον κουίνει ακάφαουτον· είναι 
πουηγή ουέπουας.  Και αν το εξάνφηµα µένει 
στον τόπο του, και ντεν απουώφηκε επάνω 
στο ντέουµα, και είναι αµαυουωµένο, είναι 
πουήξιµο φουόγωσης, και φα τον κουίνει ο 
ιεουέας καφαουόν· επειντή, είναι ουή τής 
φουόγωσης. 

Και αν ένας άνντουας, ή µια γυναίκα, έχει 
πουηγή στο κεφάουι στο πηγούνι,  τότε ο 
ιεουέας φα επιφεωουήσει την πουηγή· και να, 
αν η όψη είναι βαφύτεουη από το ντέουµα, 
και υπάουχει σ' αυτήν τουίχα που ξανφίζει, 
τότε ο ιεουέας φα τον κουίνει ακάφαουτον· 
είναι κασίντα, ουέπουα τού κεφαουιού ή του 
πηγουνιού.  Και αν ο ιεουέας επιφεωουήσει 
την πουηγή τής κασίντας, και να, στην όψη 
ντεν είναι βαφύτεουη από το ντέουµα, και ντεν 
είναι σ' αυτή τουίχα µαύουη, τότε ο ιεουέας 
φα κουείσει αυτόν που έχει την πουηγή τής 
κασίντας επτά ηµέουες·  και ο ιεουέας φα 
επιφεωουήσει την πουηγή την έβντοµη 
ηµέουα· και να, αν ντεν απουώφηκε η κασίντα, 
και ντεν είναι σ' αυτήν τουίχα που ξανφίζει, 
και στην όψη η κασίντα ντεν είναι βαφύτεουη 
από το ντέουµα,  αυτός φα ξυουιστεί, αου' η 
κασίντα ντεν φα ξυουιστεί· και ο ιεουέας φα 
κουείσει αυτόν που έχει την κασίντα άουες 
επτά ηµέουες.  Και την έβντοµη ηµέουα φα 
επιφεωουήσει ο ιεουέας την κασίντα· και να, 
αν η κασίντα ντεν απουώφηκε στο ντέουµα, 
και στην όψη ντεν είναι βαφύτεουη από το 
ντέουµα, τότε ο ιεουέας φα τον κουίνει 
καφαουόν· κι αυτός φα πουύνει τα ιµάτιά του, 
και φα είναι καφαουός.  Αουά, αν η κασίντα 
απουώφηκε ποουύ επάνω στο ντέουµα µετά 
τον καφαουισµό του,  τότε φα τον 

επιφεωουήσει ο ιεουέας· και να, αν η κασίντα 
απουώφηκε επάνω στο ντέουµα, ντεν φα 
εουευνήσει ο ιεουέας για την τουίχα που 
ξανφίζει· είναι ακάφαουτος.  Αουά, αν 
φεωουήσει ότι η κασίντα είναι σε στασιµότητα 
και εκφύεται σ' αυτή µαύουη τουίχα, η 
κασίντα είναι φεουαπευµένη· είναι καφαουός· 
και φα τον κουίνει ο ιεουέας καφαουόν. 

Και αν ένας άνντουας ή µια γυναίκα έχουν 
επάνω στο ντέουµα τής σάουκας τους 
εξανφήµατα, εξανφήµατα ουευκωπά,  τότε ο 
ιεουέας φα τα επιφεωουήσει· και να, αν τα 
εξανφήµατα επάνω στο ντέουµα τής σάουκας 
τους είναι υπόουευκα, είναι κηουίντα σε 
εξάνφηση επάνω στο ντέουµα· είναι 
καφαουός. 

Και αν το κεφάουι κάποιου µαντήσει, αυτός 
είναι φαουακουός· είναι καφαουός.  Και αν το 
κεφάουι µαντήσει πουος το πουόσωπο, είναι 
σε ξεκίνηµα φαουάκουωσης· είναι καφαουός.  
Αου' αν στο φαουάκουωµα ή στο ξεκίνηµα 
της φαουάκουωσης είναι µια κοκκινωπή 
πουηγή άσπουη, είναι ουέπουα, που εξάνφησε 
στο φαουάκουωµά του ή στο ξεκίνηµα της 
φαουάκουωσής του.  Και ο ιεουέας φα τον 
επιφεωουήσει· και να, αν το πουήξιµο της 
πουηγής είναι άσπουο κοκκινωπό στο 
φαουάκουωµά του ή στο ξεκίνηµα της 
φαουάκουωσής του, όπως το φαινόµενο της 
ουέπουας επάνω στο ντέουµα τής σάουκας,  ο 
άνφουωπος είναι ουεπουός, είναι ακάφαουτος· 
φα τον κουίνει ο ιεουέας οουοκουηουωτικά 
ακάφαουτον· η πουηγή του είναι στο κεφάουι 
του. 

Και τα ιµάτια του ουεπού, στον οποίο είναι η 
πουηγή, φα σχιστούν, και το κεφάουι του φα 
είναι ξεσκέπαστο, και φα σκεπάσει το επάνω 
χείουος, και φα φωνάζει: «Ακάφαουτος, 
ακάφαουτος».  Όουες τις ηµέουες κατά τις 
οποίες φα είναι σ' αυτόν η πουηγή, φα είναι 
ακάφαουτος· είναι ακάφαουτος· φα κατοικεί 
µόνος· έξω από το στουατόπεντο φα είναι η 
κατοικία του. 

Και αν υπάουχει πουηγή ουέπουας σε ιµάτιο, 
σε ιµάτιο µάουινο ή σε ιµάτιο ουινό,  είτε σε 
στηµόνι είτε σε υφάντι, από ουινό ή από 
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µαουί, είτε σε ντέουµα είτε σε κάφε πουάγµα 
κατασκευασµένο από ντέουµα,  και η πουηγή 
είναι πουασινωπή ή κοκκινωπή, στο ιµάτιο ή 
στο ντέουµα ή στο στηµόνι ή στο υφάντι ή σε 
κάφε σκεύος ντεουµάτινο, είναι πουηγή 
ουέπουας, και φα επιντειχφεί στον ιεουέα·  και 
ο ιεουέας φα επιφεωουήσει την πουηγή, και 
φα κουείσει αυτό που έχει την πουηγή επτά 
ηµέουες.  Και φα επιφεωουήσει την πουηγή 
την έβντοµη ηµέουα· αν η πουηγή απουώφηκε 
επάνω στο ιµάτιο ή επάνω στο στηµόνι ή 
επάνω στο υφάντι ή επάνω στο ντέουµα, κάφε 
πουάγµατος, που είναι κατασκευασµένο από 
ντέουµα, η πουηγή είναι ντιαβουωτική 
ουέπουα· αυτό είναι ακάφαουτο.  Και φα 
κάψει το ιµάτιο ή το στηµόνι ή το υφάντι, 
µάουινο ή ουινό ή κάφε σκεύος ντεουµάτινο 
επάνω στο οποίο είναι η πουηγή· επειντή, 
είναι ντιαβουωτική ουέπουα· φα καεί µε 
φωτιά. 

Και αν ο ιεουέας ντει, και να, η πουηγή ντεν 
απουώφηκε επάνω στο ιµάτιο, είτε επάνω στο 
στηµόνι είτε επάνω στο υφάντι ή επάνω σε 
κάφε ντεουµάτινο σκεύος,  τότε ο ιεουέας φα 
πουοστάξει να πουυφεί αυτό που έχει την 
πουηγή, και φα το κουείσει άουες επτά 
ηµέουες·  και ο ιεουέας φα επιφεωουήσει την 
πουηγή, αφού φα έχει πουυφεί· και να, αν η 
πουηγή ντεν άουαξε το χουώµα της, και ντεν 
απουώφηκε η πουηγή, είναι ακάφαουτο· µε 
φωτιά φα το κάψεις· είναι ντιαβουωτικό, που 
πουοχωουεί από κάτω ή από πάνω.  Και αν ο 
ιεουέας ντει, και να, η πουηγή, αφού έχει 
πουυφεί, είναι αµαυουωµένη, τότε φα την 
αποκόψει από το ιµάτιο ή από το ντέουµα ή 
από το στηµόνι ή από το υφάντι.  Αου' αν 
φανεί ακόµα επάνω στο ιµάτιο ή επάνω στο 
στηµόνι ή επάνω στο υφάντι ή επάνω σε κάφε 
σκεύος ντεουµάτινο, είναι ουέπουα σε 
εξάνφηση· µε φωτιά φα κάψεις αυτό που έχει 
την πουηγή.  Και το ιµάτιο ή το στηµόνι ή το 
υφάντι ή κάφε ντεουµάτινο σκεύος, που φα 
έπουενες, αν η πουηγή εξαουείφφηκε απ' αυτά, 
τότε φα πουυφεί για ντεύτεουη φοουά, και φα 
είναι καφαουό. 

Αυτός είναι ο νόµος τής πουηγής τής 
ουέπουας επάνω σε ιµάτιο µάουινο ή ουινό, 
είτε στηµόνι είτε υφάντι είτε κάφε σκεύος 

ντεουµάτινο, για να κουίνεται καφαουό ή να 
κουίνεται ακάφαουτο. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αυτός είναι ο νόµος τού ουεπού, 
για την ηµέουα του καφαουισµού του· φα 
φεουφεί στον ιεουέα·  και ο ιεουέας φα βγει 
έξω από το στουατόπεντο, και ο ιεουέας φα 
επιφεωουήσει, και να, αν γιατουεύτηκε η 
πουηγή τής ουέπουας στον ουεπουό,  τότε ο 
ιεουέας φα πουοστάξει να πάουν, γι' αυτόν 
που καφαουίζεται, ντύο ζωντανά πουιά, 
καφαουά, και κέντουινο ξύουο, και κόκκινο, 
και ύσσωπο.  Και ο ιεουέας φα πουοστάξει να 
σφάξουν το ένα πουί σε ένα πήουινο σκεύος 
επάνω από τουεχούµενο νεουό·  και φα 
πάουει το ζωντανό πουί, και το κέντουινο 
ξύουο, και το κόκκινο, και τον ύσσωπο, και 
φα τα βυφίσει, καφώς και το ζωντανό πουί, 
στο αίµα τού σφαγµένου πουιού επάνω από 
το τουεχούµενο νεουό·  και φα ουαντίσει 
επάνω σ' αυτόν που καφαουίζεται από τη 
ουέπουα επτά φοουές, και φα τον κουίνει 
καφαουόν· και φα αποουύσει το ζωντανό πουί 
πουος την κατεύφυνση της πεντιάντας. 

Κι αυτός που καφαουίζεται φα πουύνει τα 
ιµάτιά του, και φα ξυουίσει όουες τις τουίχες 
του, και φα ουστεί µε νεουό, και φα είναι 
καφαουός· και ύστεουα απ' αυτά φάουφει στο 
στουατόπεντο, και φα ντιαµείνει έξω από τη 
σκηνή του επτά ηµέουες.  Και την έβντοµη 
ηµέουα φα ξυουίσει όουες τις τουίχες του, το 
κεφάουι του, και το πηγούνι του, και τα 
φουύντια του, και φα ξυουίσει όουες τις 
τουίχες του· και φα πουύνει τα ιµάτιά του, και 
φα ούσει το σώµα του µε νεουό, και φα είναι 
καφαουός. 

Και την όγντοη ηµέουα φα πάουει ντύο 
αουσενικά αουνιά, άµωµα, και ένα φηουυκό 
αουνί, χουονιάουικο, άµωµο, και τουία 
ντέκατα σιµιγντάουι για πουοσφοουά από 
άουφιτα, ζυµωµένη µε ουάντι, και ένα ουογ 
ουαντιού·  και ο ιεουέας, που καφαουίζει, φα 
παουαστήσει τον άνφουωπο που 
καφαουίζεται, καφώς κι αυτά, µπουοστά στον 
Κύουιο, στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου.  Και ο ιεουέας φα πάουει το ένα 
αουσενικό αουνί, και φα το πουοσφέουει για 
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πουοσφοουά πεουί ανοµίας, και το ουογ τού 
ουαντιού και φα τα κινήσει σε κινητή 
πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο.  Και φα 
σφάξει το αουνί, στον τόπο όπου σφάζουν την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας και το 
οουοκαύτωµα, στον άγιο τόπο· επειντή, 
καφώς είναι η πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
είναι του ιεουέα και η πουοσφοουά πεουί 
ανοµίας· είναι αγιότατο. 

Και ο ιεουέας φα πάουει από το αίµα τής 
πουοσφοουάς πεουί ανοµίας, και ο ιεουέας φα 
το βάουει επάνω στον ουοβό τού ντεξιού 
αυτιού εκείνου που καφαουίζεται, κι επάνω 
στον αντίχειουα του ντεξιού του χεουιού, κι 
επάνω στο µεγάουο ντάχτυουο του ντεξιού 
του ποντιού·  και ο ιεουέας φα πάουει από το 
ουογ τού ουαντιού, και φα το χύσει στην 
παουάµη τού αουιστεού του χεουιού·  και ο 
ιεουέας φα βυφίσει το ντεξί του ντάχτυουο 
στο ουάντι, που είναι στην αουιστεουή του 
παουάµη, και φα ουαντίσει από το ουάντι, µε 
το ντάχτυουό του, επτά φοουές µπουοστά 
στον Κύουιο·  και από το υπόουοιπο του 
ουαντιού, που είναι στην παουάµη του, ο 
ιεουέας φα βάουει επάνω στον ουοβό τού 
ντεξιού αυτιού εκείνου που καφαουίζεται, κι 
επάνω στον αντίχειουα του ντεξιού του 
χεουιού, κι επάνω στο µεγάουο ντάχτυουο 
του ντεξιού του ποντιού, επάνω στο αίµα τής 
πουοσφοουάς πεουί ανοµίας·  και το ουάντι, 
που απέµεινε απ' αυτό στην παουάµη τού 
ιεουέα, φα το χύσει επάνω στο κεφάουι 
εκείνου που καφαουίζεται· και ο ιεουέας 
φακάνει εξιουέωση γι' αυτόν µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Και ο ιεουέας φα πουοσφέουει την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτόν που καφαουίζεται από την 
ακαφαουσία του· και έπειτα, φα σφάξει το 
οουοκαύτωµα.  Και ο ιεουέας φα 
πουοσφέουει το οουοκαύτωµα και την 
πουοσφοουά από άουφιτα επάνω στο 
φυσιαστήουιο· και ο ιεουέας φα κάνει γι' αυτόν 
εξιουέωση, και φα είναι καφαουός. 

Και αν είναι φτωχός, και ντεν ευποουεί να 
φέουει τόσα, τότε φα πάουει ένα αουνί για 
πουοσφοουά κινητή πεουί ανοµίας, για να 

κάνει εξιουέωση γι' αυτόν, και ένα ντέκατο 
σιµιγντάουι ζυµωµένο µαζί µε ουάντι για την 
πουοσφοουά από άουφιτα, και ένα ουογ 
ουάντι,  και ντύο τουυγόνια ή ντύο νεοσσούς 
πεουιστεουιών, όπως ευποουεί για να φέουει· 
και το µεν ένα φα είναι για την πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, το άουο ντε για το 
οουοκαύτωµα.  Και φα τα φέουει την όγντοη 
ηµέουα για τον καφαουισµό του στον ιεουέα, 
στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου, 
µπουοστά στον Κύουιο. 

Και ο ιεουέας φα πάουει το αουνί τής 
πουοσφοουάς πεουί ανοµίας και το ουογ τού 
ουαντιού, και ο ιεουέας φα τα κινήσει σε 
κινητή πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο.  
Και φα σφάξει το αουνί τής πουοσφοουάς 
πεουί ανοµίας· και ο ιεουέας φα πάουει από 
το αίµα τής πουοσφοουάς πεουί ανοµίας, και 
φα το βάουει επάνω στον ουοβό τού ντεξιού 
αυτιού εκείνου που καφαουίζεται, κι επάνω 
στον αντίχειουα του ντεξιού του χεουιού, κι 
επάνω στο µεγάουο ντάχτυουο του ντεξιού 
του ποντιού·  και ο ιεουέας φα χύσει από το 
ουάντι στην παουάµη τού αουιστεού του 
χεουιού·  και ο ιεουέας φα ουαντίσει µε το 
ντεξί του ντάχτυουο, από το ουάντι, που είναι 
στην αουιστεουή του παουάµη, επτά φοουές 
µπουοστά στον Κύουιο·  και ο ιεουέας φα 
βάουει από το ουάντι, που είναι στην 
παουάµη του, επάνω στον ουοβό τού ντεξιού 
αυτιού, εκείνου που καφαουίζεται, κι επάνω 
στον αντίχειουα του ντεξιού του χεουιού, κι 
επάνω στο µεγάουο ντάχτυουο του ντεξιού 
του ποντιού, επάνω στον τόπο τού αίµατος 
της πουοσφοουάς πεουί ανοµίας·  και το 
ουάντι που απέµεινε, που ήταν στην παουάµη 
τού ιεουέα, φα το βάουει επάνω στο κεφάουι 
εκείνου που καφαουίζεται για να κάνει 
εξιουέωση γι' αυτόν µπουοστά στον Κύουιο.  
Και φα πουοσφέουει το ένα από τα τουυγόνια 
ή από τους νεοσσούς των πεουιστεουιών, 
όπως ευποουεί να φέουει·  όπως ευποουεί να 
φέουει, το ένα µεν για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας, το άουο ντε για το οουοκαύτωµα, 
µαζί µε την πουοσφοουά από άουφιτα· και ο 
ιεουέας φα κάνει εξιουέωση γι' αυτόν που 
καφαουίζεται, µπουοστά στον Κύουιο. 
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Αυτός είναι ο νόµος γι' αυτόν που έχει 
πουηγή ουέπουας, που ντεν ευποουεί να 
φέουει τα αναγκαία για τον καφαουισµό του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και 
στον Ααουών, ουέγοντας:  Όταν µπείτε µέσα 
στη γη Χαναάν, που εγώ σας ντίνω για 
ιντιοκτησία, και βάουω την πουηγή τής 
ουέπουας σε κάποιο σπίτι τής γης τής 
ιντιοκτησίας σας·  κι εκείνος, στον οποίο 
ανήκει το σπίτι, έουφει και αναγγείουει στον 
ιεουέα ουέγοντας: Μου φάνηκε σαν πουηγή 
στο σπίτι·  τότε, ο ιεουέας φα πουοστάξει να 
αντειάσουν το σπίτι, πουιν ο ιεουέας πάει για 
να επιφεωουήσει την πουηγή, για να µη γίνουν 
ακάφαουτα όουα τα υπάουχοντα µέσα στο 
σπίτι· και ύστεουα, ο ιεουέας φα µπει µέσα για 
να επιφεωουήσει το σπίτι·  και φα 
επιφεωουήσει την πουηγή· και να, αν η 
πουηγή είναι στους τοίχους του σπιτιού, µε 
κοιουώµατα που πουασινίζουν ή κοκκινωπά, 
και η όψη της είναι βαφύτεουη από τον τοίχο·  
τότε, ο ιεουέας φα βγει έξω από το σπίτι, στη 
φύουα τού σπιτιού, και φα κουείσει το σπίτι 
επτά ηµέουες. 

Και ο ιεουέας φα επιστουέψει την έβντοµη 
ηµέουα, και φα την επιφεωουήσει· και να, αν η 
πουηγή εξαπουώφηκε στους τοίχους τού 
σπιτιού,  τότε ο ιεουέας φα ντιατάξει να 
βγάουν τις πέτουες, στις οποίες βουίσκεται η 
πουηγή, και φα τις ουίξουν έξω από την 
πόουη σε ακάφαουτον τόπο.  Και φα κάνει να 
αποξύσουν το σπίτι από µέσα, οουόγυουα, και 
να ουίξουν το αποξυσµένο χώµα έξω από την 
πόουη σε ακάφαουτον τόπο·  και φα πάουν 
άουες πέτουες, και φα τις βάουν αντί για τις 
πέτουες εκείνες· και φα πάουν άουο χώµα, και 
φα επιχουίσουν το σπίτι. 

Και αν η πουηγή έουφει ξανά, και ξαναφανεί 
στο σπίτι, αφού είχαν βγάουει τις πέτουες, και 
αφού απέξυσαν το σπίτι, και αφού αυτό 
επιχουίστηκε,  τότε, ο ιεουέας φα µπει µέσα 
και φα επιφεωουήσει· και να, αν η πουηγή 
εξαπουώφηκε στο σπίτι, είναι ντιαβουωτική 
ουέπουα στο σπίτι· είναι ακάφαουτο.  Και φα 
γκουεµίσουν το σπίτι, τις πέτουες του, και τα 
ξύουα του, και οουόκουηουο το χώµα τού 
σπιτιού· και φα τα φέουν έξω από την πόουη 

σε ακάφαουτον τόπο.  Και όποιος µπει µέσα 
στο σπίτι, καφ' όουες τις ηµέουες κατά τις 
οποίες είναι κουεισµένο, φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα.  Και όποιος κοιµηφεί 
στο σπίτι, φα πουύνει τα ιµάτιά του· και 
όποιος φάει στο σπίτι φα πουύνει τα ιµάτιά 
του. 

Αουά, αν ο ιεουέας, αφού µέσα και 
επιφεωουήσει, και να, ντεν απουώφηκε η 
πουηγή στο σπίτι, αφού επιχουίστηκε το σπίτι, 
τότε ο ιεουέας φα κουίνει το σπίτι καφαουό, 
επειντή γιατουεύτηκε η πουηγή.  Και φα 
πάουει, για να καφαουίσει το σπίτι, ντύο 
πουιά, και κέντουινο ξύουο, και κόκκινο, και 
ύσσωπο.  Και φα σφάξει το ένα πουί σε 
πήουινο σκεύος, επάνω από τουεχούµενο 
νεουό.  Και φα πάουει το κέντουινο ξύουο, 
και τον ύσσωπο, και το κόκκινο, και το 
ζωντανό πουί, και φα τα βυφίσει στο αίµα τού 
σφαγµένου πουιού, και στο τουεχούµενο 
νεουό και φα ουαντίσει το σπίτι επτά φοουές. 

Και φα καφαουίσει το σπίτι µε το αίµα τού 
πουιού, και µε το τουεχούµενο νεουό, και µε 
το ζωντανό πουί, και µε το κέντουινο ξύουο, 
και µε τον ύσσωπο, και µε το κόκκινο.  Το 
ζωντανό πουί, όµως, φα το αποουύσει έξω 
από την πόουη, πουος την κατεύφυνση της 
πεντιάντας, και φα κάνει εξιουέωση για το 
σπίτι· και φα είναι καφαουό. 

Αυτός είναι ο νόµος για κάφε πουηγή 
ουέπουας, και κασίντας,  και για ουέπουα 
ιµατίου και σπιτιού,  και για πουήξιµο, και για 
ψώουα, και για εξάνφηµα·  για να γίνεται 
γνωστό πότε είναι κάτι ακάφαουτο, και πότε 
καφαουό· αυτός είναι ο νόµος για τη ουέπουα. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και 
στον Ααουών, έγοντας:  Μιουήστε στους γιους 
Ισουαήου, και πείτε τους: ΑΝ κάποιος 
άνφουωπος έχει ουεύση από το σώµα του, 
εξαιτίας της ουεύσης του είναι ακάφαουτος.  
Κι αυτή φα είναι η ακαφαουσία του στη 
ουεύση του· και όταν το σώµα του ουέει τη 
ουεύση του, και όταν το σώµα παύσει από τη 
ουεύση του· είναι σ' αυτόν η ακαφαουσία.  
Κάφε κουεβάτι, στο οποίο τυχόν κοιµηφεί 
εκείνος που έχει τη ουεύση, φα είναι 
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ακάφαουτο· και κάφε σκεύος στο οποίο τυχόν 
καφήσει, φα είναι ακάφαουτο.  Και ο 
άνφουωπος, που φα αγγίξει το κουεβάτι του, 
φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα ουστεί µε 
νεουό, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα.  Και όποιος καφήσει επάνω, στο 
σκεύος στο οποίο κάφησε εκείνος που έχει τη 
ουεύση, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα 
ουστεί µε νεουό, και φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα. 

Και όποιος αγγίξει το σώµα εκείνου που έχει 
τη ουεύση, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα 
ουστεί µε νεουό και φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα.  Και αν εκείνος που έχει 
τη ουεύση φτύσει επάνω στον καφαουό, αυτός 
φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα ουστεί µε 
νεουό, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα.  Και κάφε σαµάουι, επάνω στο 
οποίο τυχόν καφήσει εκείνος που έχει τη 
ουεύση φα είναι ακάφαουτο.  Και όποιος 
αγγίξει όουα όσα φα ήσαν από κάτω του, φα 
είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα· και 
όποιος φα τα σηκώσει, φα πουύνει τα ιµάτιά 
του, και φα ουστεί µε νεουό, και φα είναι 
ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Και όποιον 
αγγίξει εκείνος που έχει τη ουεύση, χωουίς να 
έχει πουυµένα τα χέουια του µε νεουό, αυτός 
φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα ουστεί µε 
νεουό, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα. 

Και το πήουινο σκεύος που τυχόν αγγίξει 
εκείνος που έχει τη ουεύση, φα συντουιφτεί· 
και κάφε ξύουινο σκεύος φα πουυφεί µε νεουό. 

Και αφού καφαουιστεί από τη ουεύση του, 
εκείνος που έχει τη ουεύση, τότε φα 
ουιφµήσει µόνος του επτά ηµέουες για τον 
καφαουισµό του· και φα πουύνει τα ιµάτιά 
του, και φα ούσει το σώµα του µε 
τουεχούµενο νεουό, και φα είναι καφαουός. 

Και την όγντοη ηµέουα φα πάουει για τον 
εαυτό του ντύο τουυγόνια ή ντύο νεοσσούς 
πεουιστεουιών και φάουφει µπουοστά στον 
Κύουιο, στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, και φα τα ντώσει στον ιεουέα·  
και ο ιεουέας φα τα πουοσφέουει, το ένα µεν 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, το άουο 

ντε για οουοκαύτωµα· και ο ιεουέας φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτόν µπουοστά στον Κύουιο, 
για τη ουεύση του. 

Και ο άνφουωπος, από τον οποίο φα έβγαινε 
έξω σπέουµα συνουσίας, φα ούσει 
οουόκουηουο το σώµα του µε νεουό, και φα 
είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Και 
κάφε ιµάτιο, και κάφε ντέουµα, επάνω στο 
οποίο φα ήταν σπέουµα συνουσίας, φα 
πουυφεί µε νεουό, και φα είναι ακάφαουτο 
µέχουι την εσπέουα·  και η γυναίκα, µαζί µε 
την οποία φα συγκοιµόταν ο άνφουωπος µε 
σπέουµα συνουσίας, φα ουστούν µε νεουό, και 
φα είναι ακάφαουτοι µέχουι την εσπέουα. 

Κι αν η γυναίκα έχει ουεύση, και η ουεύση 
της στο σώµα της είναι αίµα, φα είναι 
αποχωουισµένη επτά ηµέουες· και καφένας 
που φα την αγγίξει, φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα.  Και κάφε πουάγµα, 
επάνω στο οποίο πουαγιάζει στον 
αποχωουισµό της, φα είναι ακάφαουτο· και 
κάφε πουάγµα, επάνω στο οποίο κάφεται, φα 
είναι ακάφαουτο.  Και καφένας που φα αγγίξει 
το κουεβάτι της, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και 
φα ουστεί µε νεουό, και φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα.  Και καφένας που φα 
αγγίξει κάποιο σκεύος, επάνω στο οποίο αυτή 
κάφησε, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα 
ουστεί µε νεουό, και φα είναι ακάφαουτος 
µέχουι την εσπέουα.  Και αν υπάουχει κάτι 
επάνω στο κουεβάτι ή επάνω σε κάποιο 
σκεύος στο οποίο αυτή κάφεται, όταν αυτός 
το αγγίξει, φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα.  Και αν κάποιος συγκοιµηφεί µαζί 
της, κι έουφουν επάνω του τα γυναικεία της, 
φα είναι ακάφαουτος επτά ηµέουες· και κάφε 
κουεβάτι, επάνω στο οποίο τυχόν κοιµηφεί, 
φα είναι ακάφαουτο. 

Κι αν κάποια γυναίκα έχει ουεύση του 
αίµατός της ποουές ηµέουες, εκτός του καιού 
τού αποχωουισµού της ή αν έχει ουεύση 
πέουα από τον αποχωουισµό της, όουες οι 
ηµέουες τής ουεύσης τής ακαφαουσίας της φα 
είναι όπως οι ηµέουες τού αποχωουισµού της· 
φα είναι ακάφαουτη.  Κάφε κουεβάτι, επάνω 
στο οποίο ξαπουώνει σε όουες τις ηµέουες 
τής ουεύσης της, φα είναι σ' αυτή όπως το 
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κουεβάτι τού αποχωουισµού της· και κάφε 
σκεύος, επάνω στο οποίο κάφεται, φα είναι 
ακάφαουτο, όπως η ακαφαουσία τού 
αποχωουισµού της.  Και καφένας που φα τα 
αγγίξει, φα είναι ακάφαουτος, και φα πουύνει 
τα ιµάτιά του, και φα ουστεί µε νεουό, και φα 
είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Αου' 
αν καφαουιστεί από τη ουεύση της, τότε φα 
αουιφµήσει µόνη της επτά ηµέουες, και 
ύστεουα απ' αυτά, φα είναι καφαουή.  Και την 
όντγοη ηµέουα φα πάουει µαζί της ντύο 
τουυγόνια ή ντύο νεοσσούς πεουιστεουιών και 
φα τα φέουει στον ιεουέα, στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Και ο ιεουέας φα 
πουοσφέουει, το ένα µεν για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, το άουο ντε για 
οουοκαύτωµα· και ο ιεουέας φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτήν µπουοστά στον Κύουιο, 
για τη ουεύση τής ακαφαουσίας της. 

Έτσι φα χωουίζετε τους γιους Ισουαήου από 
τις ακαφαουσίες τους· και ντεν φα πεφάνουν 
εξαιτίας της ακαφαουσίας τους, µιαίνοντας τη 
σκηνή µου, που είναι ανάµεσά τους. 

Αυτός είναι ο νόµος για εκείνον που έχει 
ουεύση· και για εκείνον από τον οποίο βγαίνει 
το σπέουµα συνουσίας για να µοουύνεται 
ντιαµέσου αυτού·  και για εκείνη που ασφενεί 
εξαιτίας των γυναικείων της· και για εκείνον 
που έχει τη ουεύση του, άνντουα ή γυναίκα, 
και για εκείνον που συγκοιµήφηκε µαζί µε µια 
οακάφαουτη. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, µετά 
τον φάνατο των ντύο γιων τού Ααουών, όταν 
έκαναν πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο, 
και πέφαναν·  και ο Κύουιος είπε στον 
Μωυσή: Να µιουήσεις στον Ααουών, τον 
αντεουφό σου, να µη µπαίνει όουη την ώουα 
µέσα στο αγιαστήουιο, που είναι από το µέσα 
µέουος του καταπετάσµατος, µπουοστά στο 
ιουαστήουιο, που βουίσκεται επάνω στην 
κιβωτό, για να µη πεφάνει· επειντή, µέσα σε 
νεφέουη φα εµφανίζοµαι επάνω στο 
ιουαστήουιο. 

Έτσι φα µπαίνει ο Ααουών µέσα στο 
αγιαστήουιο, µαζί µε ένα µοσχάουι από 
βόντια για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και 

ένα κουιάουι για οουοκαύτωµα.  Φα ντύνεται 
µε ουινόν χιτώνα, αγιασµένον, και ουινές 
πεουισκεουίντες φα είναι επάνω στη σάουκα 
του, και φα είναι ζωσµένος µε ζώνη ουινή και 
φα φοουάει ουινή µίτουα· αυτά είναι άγια 
ενντύµατα· και φα ούζει το σώµα του µε 
νεουό, και φα τα ντύνεται. 

Και φα πάουει από τη συναγωγή των γιων 
Ισουαήου ντύο τουάγους από κατσίκια για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και ένα 
κουιάουι για οουοκαύτωµα.  Και ο Ααουών 
φα πουοσφέουει το µοσχάουι τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, που είναι για 
τον εαυτό του, και φα κάνει εξιουέωση για τον 
εαυτό του, και για την οικογένειά του.  Και φα 
πάουει τους ντύο τουάγους, και φα τους 
στήσει µπουοστά στον Κύουιο, στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Και ο Ααουών φα 
ουίξει κουήους στους ντύο τουάγους· έναν 
κουήουο για τον Κύουιο, και έναν κουήουο 
για τον τουάγο που πουέπει να αποουυφεί.  
Και ο Ααουών φα φέουει τον τουάγο, στον 
οποίο έπεσε ο κουήουος τού Κυουίου, και φα 
τον πουοσφέουει ως πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας.  Και τον τουάγο, στον οποίο 
έπεσε ο κουήουος στο να αποουυφεί, φα τον 
παουαστήσει ζωντανό µπουοστά στον 
Κύουιο, για να κάνει εξιουέωση επάνω του, 
ώστε να τον εξαποστείουει εουεύφεουο στην 
έουηµο. 

Και ο Ααουών φα φέουει το µοσχάουι τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, που είναι για 
τον εαυτό του, και φα κάνει εξιουέωση για τον 
εαυτό του, και για την οικογένειά του· και φα 
σφάξει το µοσχάουι τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας, που είναι για τον εαυτό του.  Και 
φα πάουει το φυµιατήουιο γεµάτο από 
κάουβουνα φωτιάς από το φυσιαστήουιο, 
µπουοστά από τον Κύουιο· και φα γεµίσει τα 
χέουια του µε ευώντες φυµίαµα 
ουεπτοτουιµµένο, και φα το φέουει στο 
εσωτεουικό τού καταπετάσµατος.  Και φα 
βάουει το φυµίαµα επάνω στη φωτιά 
µπουοστά στον Κύουιο, και ο καπνός τού 
φυµιάµατος φα σκεπάσει το ιουαστήουιο, που 
είναι επάνω στο µαουτύουιο, για να µη 
πεφάνει.  Και φα πάουει από το αίµα τού 
µοσχαουιού, και φα ουαντίσει µε το 
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ντάχτυουό του επάνω στο ιουαστήουιο, πουος 
τα ανατοουικά· και µπουοστά στο 
ιουαστήουιο φα ουαντίσει επτά φοουές από το 
αίµα, µε το ντάχτυουό του. 

Τότε, φα σφάξει τον τουάγο τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας, αυτόν που είναι για τον 
ουαό· και φα φέουει το αίµα του στο 
εσωτεουικό τού καταπετάσµατος, και φα κάνει 
µε το αίµα του, όπως έκανε µε το αίµα τού 
µοσχαουιού, και φα το ουαντίσει επάνω στο 
ιουαστήουιο, και µπουοστά από το 
ιουαστήουιο.  Και φα κάνει εξιουέωση για το 
αγιαστήουιο, για τις ακαφαουσίες των γιων 
Ισουαήου, και για τις παουαβάσεις τους σε 
όουες τους τις αµαουτίες· το ίντιο φα κάνει 
και για τη σκηνή τού µαουτυουίου, που 
κατοικεί µεταξύ τους, ανάµεσα στην 
ακαφαουσία τους. 

Και κανένας άνφουωπος ντεν φα είναι στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, όταν αυτός µπαίνει 
για να κάνει την εξιουέωση στο αγιαστήουιο, 
µέχουις ότου βγει, αφού κάνει την εξιουέωση 
για τον εαυτό του, και για την οικογένειά του, 
και για οουόκουηουη τη συναγωγή τού 
Ισουαήου. 

Τότε, φα βγει πουος το φυσιαστήουιο, που 
είναι µπουοστά στον Κύουιο, και φα κάνει 
εξιουέωση γι' αυτό· και φα πάουει από το αίµα 
τού µοσχαουιού και από το αίµα τού 
τουάγου, και φα βάουει επάνω στα κέουατα 
του φυσιαστηουίου, οουόγυουα. 

Και φα ουαντίσει επάνω σ' αυτό µε το 
ντάχτυουό του από το αίµα επτά φοουές, και 
φα το καφαουίσει, και φα το αγιάσει από τις 
ακαφαουσίες των γιων Ισουαήου. 

Και αφού τεουειώσει να κάνει εξιουέωση για 
το αγιαστήουιο, και τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και το φυσιαστήουιο, φα φέουει 
τον ζωντανό τουάγο·  και ο Ααουών φα 
βάουει τα ντυο του χέουια επάνω στο κεφάουι 
τού ζωντανού τουάγου, και φα εξοµοουογηφεί 
επάνω σ' αυτόν όουες τις αµαουτίες των γιων 
Ισουαήου, και όουες τις παουαβάσεις τους σε 
όουες τους τις αµαουτίες· και φα τις βάουει 
στο κεφάουι τού τουάγου· και φα τον 

εξαποστείουει, µε ντιοουισµένον άνφουωπο, 
στην έουηµο. 

Και ο τουάγος φα βαστάξει επάνω του όουες 
τις ανοµίες τους σε ακατοίκητη γη· και φα 
αποουύσει τον τουάγο στην έουηµο. 

Και φα µπει ο Ααουών µέσα στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και φα βγάουει τη ουινή 
στοουή, που φόουεσε µπαίνοντας µέσα στο 
αγιαστήουιο, και φα την αποφέσει εκεί·  και 
φα ούσει το σώµα του µε νεουό σε έναν άγιο 
τόπο, και φα ντυφεί τα ιµάτιά του, και 
φάουφει, και φα πουοσφέουει το 
οουοκαύτωµά του και το οουοκαύτωµα του 
ουαού, και φα κάνει εξιουέωση για τον εαυτό 
του, και για τον ουαό.  Και το ουίπος τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας φα το κάψει 
επάνω στο φυσιαστήουιο. 

Κι εκείνος που εξαπέστειουε τον εουεύφεουο 
τουάγο, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα 
ούσει το σώµα του µε νεουό· και ύστεουα απ' 
αυτά φα µπει µέσα στο στουατόπεντο.  Και 
το µοσχάουι τής πουοσφοουάς πεουί 
αµαουτίας, και τον τουάγο τής πουοσφοουάς 
πεουί αµαουτίας, το αίµα των οποίων µπήκε 
µέσα στο αγιαστήουιο για να γίνει εξιουέωση, 
φα το φέουν έξω από το στουατόπεντο· και φα 
κάψουν στη φωτιά τα ντέουµατά τους, και το 
κουέας τους, και τα κόπουανά τους.  Κι 
εκείνος που τα καίει, φα πουύνει τα ιµάτιά 
του, και φα ούσει το σώµα του µε νεουό, και 
ύστεουα απ' αυτά φα µπει µέσα στο 
στουατόπεντο. 

Και τούτο φα είναι σε σας αιώνιος φεσµός· 
στον έβντοµο µήνα, τη ντέκατη ηµέουα τού 
µήνα, φα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, και ντεν 
φα κάνετε καµιά εουγασία, ούτε ο αυτόχφονας 
ούτε ο ξένος, που παουοικεί µεταξύ σας·  
επειντή, σ' αυτή την ηµέουα ο ιεουέας φα 
κάνει εξιουέωση για σας, για να σας 
καφαουίσει, ώστε να είστε καφαουοί από 
όουες τις αµαουτίες σας µπουοστά στον 
Κύουιο.  Σάββατο ανάπαυσης φα είναι σε 
σας, και φα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, σε 
αιώνιον φεσµό. 
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Και ο ιεουέας φα κάνει την εξιουέωση, αυτός 
που χουίστηκε και καφιεουώφηκε, για να 
ιεουατεύει στη φέση τού πατέουα του, και φα 
ντυφεί τη ουινή στοουή, την άγια στοουή. 

Και φα κάνει εξιουέωση για το άγιο 
αγιαστήουιο, και φα κάνει εξιουέωση για τη 
σκηνή τού µαουτυουίου, και για το 
φυσιαστήουιο· και φα κάνει εξιουέωση για 
τους ιεουείς, και για οουόκουηουο τον ουαό 
τής συναγωγής. 

Κι αυτό φα είναι σε σας αιώνιος φεσµός, να 
κάνετε εξιουέωση για τους γιους Ισουαήου για 
όουες τις αµαουτίες τους µια φοουά τον 
χουόνο. 

ΚΑΙ έγινε όπως ο Κύουιος είχε πουοστάξει 
στον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ααουών, και στους 
γιους του, και σε όους τους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Αυτός είναι ο ουόγος που ο 
Κύουιος πουόσταξε, ουέγοντας: 

ΟΠΟΙΟΣ άνφουωπος, από τον οίκο 
Ισουαήου, σφάξει βόντι ή αουνί ή κατσίκι, στο 
στουατόπεντο, ή όποιος σφάξει έξω από το 
στουατόπεντο,  και ντεν το φέουει στη φύουα 
τής σκηνής τού µαουτυουίου, για να 
πουοσφέουει πουοσφοουά στον Κύουιο 
µπουοστά στη σκηνή τού Κυουίου, αίµα φα 
ουογαουιαστεί σ' εκείνον τον άνφουωπο· 
έχυσε αίµα, και ο άνφουωπος εκείνος φα 
εξοουοφουευτεί από µέσα από τον ουαό του·  
για να φέουνουν οι γιοι Ισουαήου τις φυσίες 
τους, που φυσιάζουν στην πεντιάντα, και να τις 
πουοσφέουν στον Κύουιο, στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, πουος τον ιεουέα, 
και να τις φυσιάζουν σε ειουηνικές 
πουοσφοουές στον Κύουιο.  Και ο ιεουέας φα 
ουαντίσει το αίµα επάνω στο φυσιαστήουιο 
του Κυουίου, στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, και φα κάψει το ουίπος σε οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο.  Και ντεν φα 
φυσιάσουν πουέον τις φυσίες τους στους 
νταίµονες, πίσω από τους οποίους αυτοί 
ποουνεύουν· τούτο φα είναι σ' αυτούς αιώνιος 
φεσµός στις γενεές τους.  Και φα τους πεις: 

Όποιος άνφουωπος από τον οίκο Ισουαήου ή 
από τους ξένους, που παουοικούν µεταξύ σας, 
πουοσφέουει οουοκαύτωµα ή φυσία,  και ντεν 
το φέουει στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, για να το πουοσφέουει στον 
Κύουιο, εκείνος ο άνφουωπος φα 
εξοουοφουευτεί από µέσα απ' αυτόν τον ουαό. 

ΚΑΙ όποιος άνφουωπος τον οίκο Ισουαήου ή 
από τους ξένους, που παουοικούν µεταξύ σας, 
φάει οποιοντήποτε αίµα, φα στήσω το 
πουόσωπό µου ενάντια σ' εκείνη την ψυχή, 
που τουώει το αίµα, και φα την 
εξοουοφουεύσω από µέσα από τον ουαό της·  
επειντή, η ζωή τής σάουκας είναι στο αίµα· κι 
εγώ το έντωσα σε σας, για να κάνετε 
εξιουέωση για τις ψυχές σας επάνω στο 
φυσιαστήουιο· επειντή, αυτό το αίµα κάνει 
εξιουασµό υπέου της ψυχής.  Γι' αυτό, είπα 
στους γιους Ισουαήου: Καµιά ψυχή από σας 
ντεν φα φάει αίµα· ούτε ο ξένος, που 
παουοικεί µεταξύ σας, φα φάει αίµα.  Και 
όποιος άνφουωπος από τους γιους Ισουαήου 
ή από τους ξένους, που παουοικούν µεταξύ 
σας, κυνηγήσει και πιάσει ζώο ή πουί, που 
τουώγεται, φα χύσει το αίµα του, και φα το 
σκεπάσει µε χώµα. 

Επειντή, η ζωή κάφε σάουκας είναι το αίµα 
της· είναι για τη ζωή της· γι' αυτό, είπα στους 
γιους Ισουαήου: Ντεν φα φάτε αίµα από 
καµιά σάουκα· επειντή, η ζωή κάφε σάουκας 
είναι το αίµα της· καφένας που το τουώει, φα 
εξοουοφουευτεί. 

Και κάφε ψυχή, που φα φάει ψοφίµι ή 
ντιασπαουαγµένο από φηουίο, αυτόχφονας ή 
ξένος, φα πουύνει τα ιµάτιά του, και φα ουστεί 
µε νεουό, και φα είναι ακάφαουτος µέχουι την 
εσπέουα· τότε, φα είναι καφαουός.  Αουά, αν 
ντεν τα πουύνει ούτε ούσει το σώµα του, τότε 
φα κουατήσει την ανοµία του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: ΕΓΩ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας.  Σύµφωνα µε τις πουάξεις τής γης τής 
Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, ντεν φα 
πουάξετε· και σύµφωνα µε τις πουάξεις τής 
γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέουνω, ντεν 
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φα πουάξετε· και σύµφωνα µε τις συνήφειές 
τους ντεν φα πεουπατήσετε.  Φα κάνετε τις 
κουίσεις µου, και φα τηουείτε τα 
πουοστάγµατά µου για να πεουπατάτε σ' 
αυτά. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας.  Φα 
τηουείτε, ουοιπόν, τα πουοστάγµατά µου, και 
τις κουίσεις µου· τα οποία όταν ο άνφουωπος 
πουάξει, φα ζήσει ντιαµέσου αυτών. Εγώ είµαι 
ο Κύουιος. 

ΚΑΝΕΝΑΣ άνφουωπος ντεν φα πουησιάσει 
σε οποιονντήποτε συγγενή του κατά σάουκα, 
για να ξεσκεπάσει τη γυµνότητά του. Εγώ 
είµαι ο Κύουιος.  Τη γυµνότητα του πατέουα 
σου ή τη γυµνότητα της µητέουας σου, ντεν 
φα ξεσκεπάσεις· είναι η µητέουα σου· ντεν φα 
ξεσκεπάσεις τη γυµνότητά της.  Τη γυµνότητα 
της γυναίκας του πατέουα σου ντεν φα 
ξεσκεπάσεις· είναι η γυµνότητα του πατέουα 
σου.  Τη γυµνότητα της αντεουφής σου, 
φυγατέουας τού πατέουα σου ή φυγατέουας 
τής µητέουας σου, γεννηµένης στο σπίτι ή 
γεννηµένης έξω, ντεν φα ξεσκεπάσεις τη 
γυµνότητά τους.  Τη γυµνότητα της 
φυγατέουας τού γιου σου ή της φυγατέουας 
τής φυγατέουας σου, τη γυµνότητά τους ντεν 
φα ξεσκεπάσεις· επειντή, η γυµνότητά τους 
είναι ντική σου.  Τη γυµνότητα της 
φυγατέουας τής γυναίκας τού πατέουα σου, 
γεννηµένη από τον πατέουα σου, που είναι 
αντεουφή σου, ντεν φα ξεσκεπάσεις τη 
γυµνότητά της.  Τη γυµνότητα της αντεουφής 
τού πατέουα σου ντεν φα την ξεσκεπάσεις· 
είναι στενή συγγενής τού πατέουα σου.  Τη 
γυµνότητα της αντεουφής τής µητέουας σου 
ντεν φα την ξεσκεπάσεις· επειντή, είναι στενή 
συγγενής τής µητέουας σου.  Τη γυµνότητα 
του αντεουφού τού πατέουα σου ντεν φα την 
ξεσκεπάσεις· στη γυναίκα του ντεν φα 
πουησιάσεις· είναι φεία σου.  Τη γυµνότητα 
της νύφης σου ντεν φα ξεσκεπάσεις· είναι 
γυναίκα τού γιου σου· ντεν φα ξεσκεπάσεις τη 
γυµνότητά της.  Τη γυµνότητα της γυναίκας 
τού αντεουφού σου ντεν φα την ξεσκεπάσεις· 
είναι η γυµνότητα του αντεουφού σου.  Τη 
γυµνότητα γυναίκας και της φυγατέουας της 
ντεν φα την ξεσκεπάσεις ούτε φα πάουεις τη 
φυγατέουα τού γιου της ή τη φυγατέουα τής 
φυγατέουας της, για να ξεσκεπάσεις τη 
γυµνότητά της· είναι στενές συγγενείς της· 

είναι ασέβηµα.  Και ντεν φα πάουεις γυναίκα 
ως αντίζηουο πουος την αντεουφή της, ώστε 
να ξεσκεπάσεις τη γυµνότητά της, 
παουάουηουα µε την άουη, ενόσω ζει.  Και 
ντεν φα πουησιάσεις σε γυναίκα, στον καιουό 
του αποχωουισµού για την ακαφαουσία της, 
ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυµνότητά της.  Και 
µε τη γυναίκα τού πουησίον σου ντεν φα 
συνευουεφείς, ώστε να µοουυνφείς µαζί της. 

Και ντεν φα αφήσεις κάποιον από το σπέουµα 
σου να πεουάσει µέσα από τη φωτιά στον 
Μοουόχ, και ντεν φα βεβηουώσεις το όνοµα 
του Φεού σου. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και µε 
άουενα ντεν φα συνευουεφείς, όπως µε 
γυναίκα· είναι βντέουυγµα.  Ούτε φα 
συνευουεφείς µε οποιοντήποτε κτήνος, ώστε 
να µοουυνφείς µαζί του· ούτε γυναίκα φα 
σταφεί µπουοστά σε κτήνος, για να βατευτεί· 
είναι βέβηουο. 

Μη µοουύνεστε σε τίποτα απ' αυτά· επειντή, 
σε όουα αυτά µοουύνφηκαν τα έφνη, που εγώ 
ντιώχνω από µπουοστά σας.  Μοουύνφηκε και 
η γη· γι' αυτό, ανταποντίντω την ανοµία της 
επάνω της, και η γη φα ξεουάσει τούς 
κατοίκους της.  Εσείς, ουοιπόν, φα τηουήσετε 
τα πουοστάγµατά µου, και τις κουίσεις µου, 
και ντεν φα πουάττετε τίποτα από όουα αυτά 
τα βντεουύγµατα, ο αυτόχφονας ή ο ξένος, 
που παουοικεί µεταξύ σας·  (επειντή, όουα 
αυτά τα βντεουύγµατα έπουαξαν οι 
άνφουωποι της γης, που ήσαν πουιν από σας, 
και η γη µοουύνφηκε)·  για να µη σας 
ξεουάσει η γη, όταν τη µοουύνετε, καφώς 
ξέουάσε τα έφνη, που ήσαν πουιν από σας.  
Επειντή, οποιοσντήποτε πουάξει κάτι από τα 
βντεουύγµατα αυτά, οι ψυχές που φα τα 
έπουατταν, φα εξοουοφουευτούν από µέσα 
από τον ουαό τους.  Γι' αυτό, φα τηουείτε τα 
πουοστάγµατά µου, ώστε να µη πουάξετε 
καµιά από τούτες τις βντεουυουές συνήφειες, 
που ντιαπουάχφηκαν πουιν από σας, και να µη 
µοουυνφείτε σ' αυτές. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή των γιων Ισουαήου, και πες τους: 
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ΑΓΙΟΙ φα είστε· επειντή, άγιος είµαι εγώ, ο 
Κύουιος ο Φεός σας.  Φα φοβάστε κάφε ένας 
τη µητέουα του, και τον πατέουα του· και φα 
τηουείτε τα σάββατά µου. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σας.  Μη στουαφείτε σε 
είντωουα ούτε να κάνετε φεούς χωνευτούς για 
τον εαυτό σας. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας. 

Και όταν πουοσφέουετε φυσία ειουηνικής 
πουοσφοουάς στον Κύουιο, φα την 
πουοσφέουετε αυτοπουοαίουετα.  Φα 
τουώγεται κατά την ηµέουα που την 
πουοσφέουετε, και την επόµενη· και αν µείνει 
κάτι µέχουι την τουίτη ηµέουα, φα κατακαεί 
µε φωτιά.  Και αν ποτέ φαγωφεί την τουίτη 
ηµέουα, είναι βντεουυκτό· ντεν φα είναι 
ευπουόσντεκτη.  Γι' αυτό, όποιος τη φάει, φα 
κουατήσει την ανοµία του, επειντή βεβήουωσε 
τα άγια του Κυουίου· και η ψυχή αυτή φα  
εξοουοφουευτεί από τον ουαό της. 

Και όταν φεουίζετε τον φεουισµό τής γης σας, 
ντεν φα φεουίσεις οουοκουηουωτικά τα άκουα 
τού αγού σου, και ντεν φα µαζέψεις όσα 
πέφτουν από τον φεουισµό σου.  Και το 
αµπέουι σου ντεν φα το ξανατουυγήσεις ούτε 
φα µαζέψεις τις ουώγες τού αµπεουιού σου· 
φα τις αφήσετε στον φτωχό και στον ξένο. 
Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας. 

Ντεν φα κουέβετε ούτε φα ουέτε ψέµατα ούτε 
φα απατήσετε κάφε ένας τον πουησίον του.  
Και ντεν φα οουκίζεστε στο όνοµά µου 
ψευντώς, και ντεν φα βεβηουώνεις το όνοµα 
του Φεού σου. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Ντεν 
φα αντικήσεις τον πουησίον σου ούτε φα 
αουπάξεις· ντεν φα ντιανυχτεουεύσει ο µισφός 
τού µισφωτού σου µαζί σου µέχουι το πουωί. 

Ντεν φα κακοουογήσεις τον κουφό, και 
µπουοστά στον τυφουό ντεν φα βάουεις 
πουόσκοµµα, αουά φα φοβηφείς τον Φεό 
σου. Εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Ντεν φα κάνετε αντικία σε κουίση· ντεν φα 
αποβουέψεις σε πουόσωπο φτωχού ούτε φα 
σεβαστείς πουόσωπο ντυνάστη· µε 
ντικαιοσύνη φα κουίνεις τον πουησίον σου. 

Ντεν φα πεουιφέουεσαι συκοφαντώντας 
ανάµεσα στον ουαό σου· ούτε φα σηκωφείς 
ενάντια στο αίµα τού πουησίον σου. Εγώ 
είµαι ο Κύουιος.  Ντεν φα µισήσεις τον 
αντεουφό σου στην καουντιά σου· φα 
εουέγξεις τον πουησίον σου ανοιχτά, και ντεν 
φα ανεχφείς αµαουτία επάνω του.  Ντεν φα 
εκντικείσαι ούτε φα µνησικακείς ενάντια στους 
γιους τού ουαού σου· αουά φα αγαπάς τον 
πουησίον σου, όπως τον εαυτό σου. Εγώ είµαι 
ο Κύουιος. 

Φα τηουείτε τα ντικαιώµατά µου· ντεν φα 
κάνεις τα κτήνη σου να βατεύονται µε 
ετεουοειντή· στον αγουό σου ντεν φα 
σπείουεις ετεουοειντή σπέουµατα· ούτε φα 
βάουεις επάνω σου σύµµικτο ένντυµα από 
ετεουοειντή κουωστή. 

Και αν κάποιος συνευουεφεί µε γυναίκα, που 
είναι ντούη, αουαβωνιασµένη µε άνντουα, και 
ντεν είναι εξαγοουασµένη ούτε ντόφηκε σ' 
αυτή η εουευφεουία, φα µαστιγωφούν· ντεν φα 
φονευφούν, επειντή αυτή ντεν ήταν 
εουεύφεουη.  Κι αυτός φα φέουει την 
πουοσφοουά του πεουί ανοµίας στον Κύουιο, 
στη φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου, ένα 
κουιάουι για πουοσφοουά πεουί ανοµίας.  Και 
ο ιεουέας φα κάνει εξιουέωση γι' αυτόν 
ντιαµέσου του κουιαουιού τής πουοσφοουάς 
πεουί ανοµίας µπουοστά στον Κύουιο, για την 
αµαουτία του, που αµάουτησε· και φα 
συγχωουηφεί σ' αυτόν η αµαουτία του την 
οποία αµάουτησε. 

Και όταν µπείτε µέσα στη γη, και φυτέψετε 
κάφε ντέντουο για τουοφή, τότε φα 
καφαουίζετε οουόγυουα τον καουπό του ως 
ακάφαουτον· τουία χουόνια φα είναι σε σας 
ακάφαουτος· ντεν φα τουώγεται.  Και στον 
τέταουτο χουόνο οουόκουηουος ο καουπός 
του φα είναι άγιος, σε ντόξα τού Κυουίου.  
Και στον πέµπτο χουόνο φα τουώτε τον 
καουπό του, για να ποουαπουασιαστεί σε σας 
το εισόντηµά του. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

Ντεν φα τουώτε τίποτε µαζί µε το αίµα του· 
ούτε φα χουησιµοποιείτε µαντείες ούτε φα 
πουοµαντεύετε καιούς.  Ντεν φα κουεύετε την 
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κόµη του κεφαουιού σας κυκουοειντώς ούτε 
φα φφείουετε τις άκουες από τα πηγούνια σας.  
Ντεν φα κάνετε εντοµές στο σώµα σας για 
νεκουόν ούτε φα χαουάξετε επάνω σας στικτά 
γουάµµατα. Εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Ντεν φα βεβηουώσεις τη φυγατέουα σου, 
κάνοντάς την πόουνη· µήπως ο τόπος πέσει σε 
ποουνεία, και ο τόπος γεµίσει από ασέβεια. 

Τα σάββατά µου φα τα τηουείτε, και φα 
σέβεστε το αγιαστήουιό µου. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σας. 

Ντεν φα ακοουφείτε αυτούς που έχουν πνεύµα 
µαντείας ούτε φα πουοσκοουηφείτε σε 
επαοιντούς, ώστε ντιαµέσου αυτών να 
µοουύνεστε. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας. 

Φα σηκώνεσαι µπουοστά στους ανφουώπους 
µε άσπουα µαουιά, και φα τιµάς το πουόσωπο 
του γέουοντα, και φα φοβηφείς τον Φεό σου. 
Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και αν κάποιος ξένος 
παουοικεί µαζί σου στη γη σας, ντεν φα τον 
φουίψετε·  ο ξένος, που παουοικεί µε σας, φα 
είναι σε σας όπως ο αυτόχφονας, και φα τον 
αγαπάς όπως τον εαυτό σου· επειντή, ξένοι 
σταφήκατε στη γη τής Αιγύπτου. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σας. 

Ντεν φα πουάξετε αντικία, σε κουίση, σε 
µέτουα, σε σταφµά, και σε ζύγια·  ζύγια 
ντίκαια, σταφµά ντίκαια, εφά ντίκαιο, και ιν 
ντίκαιο, φα έχετε. 

Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας, που σας 
έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου,  φα 
τηουείτε, ουοιπόν, όουα τα ντιατάγµατά µου, 
και όουες τις κουίσεις µου, και φα τα κάνετε. 
Εγώ είµαι ο Κύουιος. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Και στους γιους Ισουαήου φα 
πεις: Όποιος από τους γιους Ισουαήου ή από 
τους ξένους, που παουοικούν στον Ισουαήου, 
ντώσει από το σπέουµα του στον Μοουόχ, φα 
φανατωφεί, οπωσντήποτε· ο ουαός τού τόπου 
φα τον ουιφοβοουήσει µε πέτουες.  Κι εγώ φα 
στήσω το πουόσωπό µου ενάντια στον 
άνφουωπο εκείνον, και φα τον εξοουοφουεύσω 

µέσα από τον ουαό του· επειντή, από το 
σπέουµα του έντωσε στον Μοουόχ, για να 
µοουύνει το αγιαστήουιό µου, και να 
βεβηουώσει το όνοµά µου το άγιο.  Και αν ο 
ουαός τού τόπου παουαβουέψει µε τα µάτια 
του εκείνον τον άνφουωπο, όταν ντίνει από το 
σπέουµα του στον Μοουόχ, και ντεν τον 
φονεύσει,  τότε, εγώ φα στήσω το πουόσωπό 
µου ενάντια στον άνφουωπο εκείνον, και 
ενάντια στη συγγένειά του· και φα 
εξοουοφουεύσω από µέσα από τον ουαό του 
αυτόν, και όους εκείνους που τον ακοουφούν 
στην ποουνεία, για να ποουνεύουν πίσω από 
τον Μοουόχ. 

Και η ψυχή που φα ακοουφήσει αυτούς που 
έχουν πνεύµα µαντείας, και τους επαοιντούς, 
για να ποουνεύει πίσω απ' αυτούς, φα στήσω 
το πουόσωπό µου ενάντια σ' εκείνη την ψυχή, 
και φα την εξοουοφουεύσω από µέσα από τον 
ουαό της.  Αγιαστείτε, ουοιπόν, και γίνεστε 
άγιοι· επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας.  Και φα τηουείτε τα ντιατάγµατά µου, 
και φα τα εκτεουείτε. Εγώ είµαι ο Κύουιος, 
που σας αγιάζω. 

Κάφε άνφουωπος, που φα κακοουογήσει τον 
πατέουα του ή τη µητέουα του, φα φανατωφεί 
οπωσντήποτε· τον πατέουα του ή τη µητέουα 
του κακοουόγησε· το αίµα του φα είναι επάνω 
του. 

Και ο άνφουωπος, που φα µοιχεύσει τη 
γυναίκα κάποιου, πουφα µοιχεύσει τη γυναίκα 
τού πουησίον του, φα φανατωφεί 
οπωσντήποτε, αυτός που µοιχεύει κι εκείνη 
που µοιχεύεται.  Και ο άνφουωπος, που φα 
κοιµηφεί µαζί µε τη γυναίκα τού πατέουα του, 
ξεσκέπασε τη γυµνότητα του πατέουα του· φα 
φανατωφούν οπωσντήποτε, και οι ντύο· το 
αίµα τους φα είναι επάνω τους.  Και αν 
κάποιος κοιµηφεί µε τη νύφη του, φα 
φανατώνονται οπωσντήποτε, και οι ντύο· 
έπουαξαν σύγχυση· το αίµα τους φα είναι 
επάνω τους.  Και αν κάποιος κοιµηφεί µε 
άουενα, όπως κοιµάται κανείς µε γυναίκα, 
έπουαξαν και οι ντύο βντέουυγµα· φα 
φανατωφούν οπωσντήποτε· το αίµα τους φα 
είναι επάνω τους.  Και αν κάποιος πάουει µια 
γυναίκα και τη µητέουα της, είναι ανοµία· φα 
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καούν µε φωτιά, αυτός κι αυτές, και ντεν φα 
υπάουχει µεταξύ σας ανοµία.  Και αν κάποιος 
συνουσιαστεί µε κτήνος, φα φανατωφεί 
οπωσντήποτε· και φα φονεύσετε το κτήνος.  
Και η γυναίκα, που φα πουησιάσει σε 
οποιοντήποτε κτήνος, για να βατευτεί, φα 
φονεύσεις τη γυναίκα και το κτήνος· φα 
φανατωφούν και οι ντύο· το αίµα τους φα είναι 
επάνω τους.  Και αν κάποιος πάουει την 
αντεουφή του, τη φυγατέουα τού πατέουα του 
ή τη φυγατέουα τής µητέουας του, και ντει τη 
γυµνότητά της, κι αυτή ντει τη γυµνότητα 
εκείνου, είναι αισχουό· και φα 
εξοουοφουευτούν µέσα από τον ουαό τους· τη 
γυµνότητα της αντεουφής του ξεσκέπασε· φα 
κουατήσει την ανοµία του.  Και ο άνφουωπος, 
που φα κοιµηφεί µαζί µε γυναίκα, που έχει τα 
γυναικεία της, και ξεσκεπάσει τη γυµνότητά 
της, αυτός ξεσκέπασε την πηγή της, κι αυτή 
αποκάουυψε την πηγή του αίµατός της· γι' 
αυτό, φα εξοουοφουευτούν και οι ντύο µέσα 
από τον ουαό τους.  Και τη γυµνότητα της 
αντεουφής τής µητέουας σου ή της αντεουφής 
τού πατέουα σου, ντεν φα αποκαουύψεις· 
επειντή, αποκαουύπτει τη στενή συγγενή του· 
φα σηκώσουν την ανοµία τους.  Και αν 
κάποιος κοιµηφεί µαζί µε τη φεία του, 
ξεσκέπασε τη γυµνότητα του φείου του· φα 
κουατήσουν την αµαουτία τους· άτεκνοι φα 
πεφάνουν.  Και αν κάποιος πάουει τη γυναίκα 
τού αντεουφού του, είναι ακαφαουσία· 
ξεσκέπασε τη γυµνότητα του αντεουφού του· 
φα µείνουν άτεκνοι. 

Φα τηουείτε, ουοιπόν, όουα τα ντιατάγµατά 
µου, και όουες τις κουίσεις µου, και φα τα 
πουάττετε· για να µη σας ξεουάσει η γη, όπου 
εγώ σας φέουνω να για κατοικήσετε σ' αυτή.  
Και ντεν φα πεουπατάτε σύµφωνα µε τις 
συνήφειες των εφνών, που εγώ ντιώχνω από 
µπουοστά σας· επειντή έπουαξαν όουα αυτά, 
και γι' αυτό τούς αηντίασα.  Και είπα σε σας: 
Εσείς φα κουηουονοµήσετε τη γη τους, κι εγώ 
φα τη ντώσω σε σας για ιντιοκτησία, γη που 
ουέει γάουα και µέουι. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας, που σας αποχώουισα από τους 
ουαούς.  Γι' αυτό, φα αποχωουίσετε τα κτήνη 
τα καφαουά από τα ακάφαουτα, και τα 
ακάφαουτα πουιά από τα καφαουά· και ντεν 
φα µοουύνετε τις ψυχές σας µε τα κτήνη ή µε 

τα πτηνά ή µε κάφε τι που σέουνεται επάνω 
στη γη, που εγώ σας αποχώουισα ως 
ακάφαουτα.  Και φα είστε άγιοι σε µένα· 
επειντή, άγιος είµαι εγώ, ο Κύουιος, και σας 
αποχώουισα από τους ουαούς, για να είστε 
ντικοί µου. 

Και κάφε άνντουας ή γυναίκα που έχει πνεύµα 
µαντείας ή είναι επαοιντός, φα φανατωφεί 
εξάπαντος· µε πέτουες φα τους 
ουιφοβοουήσετε· το αίµα τους φα είναι επάνω 
τους. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Μίουησε 
στους ιεουείς, τους γιους τού Ααουών, και πες 
τους: Κανένας ντεν φα µοουυνφεί ανάµεσα σ' 
αυτόν τον ουαό, εξαιτίας νεκού·  παουά µόνον 
για τον συγγενή του, τον πουησιέστεουο, για 
τη µητέουα του, και για τον πατέουα του, και 
για τον γιο του, και για τη φυγατέουα του, και 
για τον αντεουφό του,  και για την αντεουφή 
του, που είναι παουφένα, την πιο κοντινή σ' 
αυτόν, που ντεν πήουε άνντουα· γι' αυτή 
µποουεί να µοουυνφεί.  Ντεν φα µοουυνφεί 
όταν είναι αουχηγός τού ουαού του, ώστε να 
βεβηουώσει τον εαυτό του.  Ντεν φα 
φαουακουώσουν το κεφάουι τους ούτε φα 
ξυουίσουν τα πουάγια στα πηγούνια τους ούτε 
φα κάνουν εντοµές επάνω στις σάουκες τους.  
Άγιοι φα είναι στον Φεό τους, και ντεν φα 
βεβηουώνουν το όνοµα του Φεού τους· 
επειντή, τις πουοσφοουές τού Κυουίου, που 
γίνονται µε φωτιά, το ψωµί τού Φεού τους, 
πουοσφέουν· γι' αυτό, φα είναι άγιοι.  Ντεν φα 
πάουν γυναίκα πόουνη και βεβηουωµένη ούτε 
φα πάουν γυναίκα απόβουητη από τον 
άνντουα της· επειντή, ο ιεουέας είναι άγιος 
στον Φεό του.  Φα τον αγιάσεις, ουοιπόν· 
επειντή, αυτός πουοσφέουει το ψωµί τού 
Φεού σου· φα είναι άγιος σε σένα· επειντή, 
άγιος είµαι εγώ ο Κύουιος, που σας αγιάζω.  
Και η φυγατέουα κάποιου ιεουέα, αν 
βεβηουωφεί µε ποουνεία, αυτή βεβηουώνει 
τον πατέουα της· φα κατακαεί µε φωτιά. 

Και ο µεγάουος ιεουέας ανάµεσα στα 
αντέουφια του, επάνω στο κεφάουι του οποίου 
χύφηκε το ουάντι τού χουίσµατος, και ο 
οποίος καφιεουώφηκε για να ντύνεται τις 
ιεουές στοουές, ντεν φα ξεσκεπάσει το 
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κεφάουι του ούτε φα ξεσχίσει τα ιµάτιά του·  
και ντεν φα µπει µέσα σε κανένα νεκουό 
σώµα, ντεν φα µοουυνφεί, ούτε για τον 
πατέουα του ούτε για τη µητέουα του.  Και 
από το αγιαστήουιο ντεν φα βγει έξω φα 
βεβηουώσει το αγιαστήουιο του Φεού του· 
επειντή, το άγιο ουάντι του χουίσµατος του 
Φεού του είναι επάνω του. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Κι αυτός φα πάουει γυναίκα 
παουφένα·  χήουα ή απόβουητη ή βέβηουη ή 
πόουνη αυτές ντεν φα τις πάουει· αουά, 
παουφένα από τον ουαό του φα πάουει για 
γυναίκα.  Και ντεν φα βεβηουώσει το σπέουµα 
του ανάµεσα στον ουαό του· επειντή, εγώ 
είµαι ο Κύουιος, που τον αγιάζω. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στον Ααουών, αυτά τα 
ουόγια: Όποιος από το σπέουµα σου, στις 
γενεές τους, έχει ψεγάντι, ας µη πουησιάσει 
για να πουοσφέουει το ψωµί τού Φεού του·  
επειντή, καφένας που έχει ψεγάντι, ντεν φα 
πουησιάσει· άνφουωπος τυφουός ή χωουός ή 
µε ατουοφική µύτη ή έχοντας κάτι πεουιττό  
ή άνφουωπος που έχει σπάσιµο στο πόντι ή 
σπάσιµο στο χέουι  ή είναι κυουτός ή ποουύ 
ισχνός ή όποιος έχει βουαµµένα τα µάτια ή 
έχει ξεουή ψώουα ή ουειχήνα ή είναι µε 
σπασµένους όουχεις·  κανένας άνφουωπος 
από το σπέουµα τού Ααουών του ιεουέα, που 
έχει ψεγάντι, ντεν φα πουησιάσει για να 
πουοσφέουει τις πουοσφοουές στον Κύουιο, 
που γίνονται µε φωτιά· έχει ψεγάντι· ντεν φα 
πουησιάσει να πουοσφέουει το ψωµί τού 
Φεού του.  Φα τουώει το ψωµί τού Φεού του, 
από τα αγιότατα, και από τα άγια.  Όµως, 
µέσα στο καταπέτασµα ντεν φα µπαίνει ούτε 
στο φυσιαστήουιο φα πουησιάζει, επειντή έχει 
ψεγάντι· για να µη βεβηουώσει το 
αγιαστήουιό µου· επειντή, εγώ είµαι ο 
Κύουιος, που τους αγιάζω. 

ΚΑΙ ο Μωυσής τα είπε αυτά στον Ααουών, 
και στους γιους του, και σε όους τούς γιους 
Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στον Ααουών και στους γιους 
του, να απέχουν από τα άγια των γιων 
Ισουαήου, και να µη βεβηουώνουν το άγιό 

µου όνοµα, σε όσα αγιάζουν σε µένα. Εγώ 
είµαι ο Κύουιος.  Πες τους: Κάφε άνφουωπος 
από όουο το σπέουµα σας, στις γενεές σας, 
που φα πουησιάσει τα άγια, τα οποία οι γιοι 
τού Ισουαήου αγιάζουν στον Κύουιο, έχοντας 
την ακαφαουσία του επάνω του, η ψυχή εκείνη 
φα εξοουοφουευτεί από µπουοστά µου. Εγώ 
είµαι ο Κύουιος.  Όποιος από το σπέουµα 
τού Ααουών είναι ουεπουός ή έχει ουεύση, 
ντεν φα τουώει από τα άγια, µέχουις ότου 
καφαουιστεί. Και όποιος αγγίξει οτιντήποτε 
ακάφαουτο από νεκουό ή άνφουωπο, από τον 
οποίο έγινε ουεύση σπέουµατος,  ή όποιος 
αγγίξει οποιοντήποτε εουπετό, από το οποίο 
µποουεί να µοουυνφεί, ή άνφουωπο, από τον 
οποίο µποουεί να µοουυνφεί, οποιαντήποτε 
είναι η ακαφαουσία του·  η ψυχή που φα τα 
αγγίξει, φα είναι ακάφαουτη µέχουι την 
εσπέουα· και ντεν φα φάει από τα άγια, αν ντεν 
ούσει το σώµα του µε νεουό.  Και αφού 
ντύσει ο ήουιος, φα είναι καφαουός, και έπειτα 
φα φάει από τα άγια· επειντή, είναι η τουοφή 
του. 

Ψοφίµι ή σπαουαγµένο από φηουίο, ντεν φα 
φάει, ώστε να µοουυνφεί µ' αυτά. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Γι' αυτό, φα τηούν τα ντιατάγµατά 
µου, για να µη κουατήσουν απ' αυτό 
αµαουτία, και πεφάνουν γι' αυτό, αν τα 
βεβηουώσουν. Εγώ είµαι ο Κύουιος, που τους 
αγιάζω. 

Και κανένας αουογενής ντεν φα φάει από τα 
άγια· συγκάτοικος του ιεουέα ή µισφωτός, 
ντεν φα φάει από τα άγια.  Αουά, αν ο ιεουέας 
αγοουάσει µια ψυχή µε το ασήµι του, αυτός 
φα τουώει απ' αυτά, καφώς κι εκείνος που 
γεννήφηκε στο σπίτι του· αυτοί φα τουώνε από 
το ψωµί του. 

Και η φυγατέουα τού ιεουέα, αν είναι 
παντουεµένη µε ξένον άνντουα, αυτή ντεν φα 
τουώει από τα άγια των πουοσφοουών.  Αουά, 
αν η φυγατέουα τού ιεουέα χηουέψει ή 
αποβουηφεί, και ντεν έχει παιντί, και 
επιστουέψει στο πατουικό της σπίτι, καφώς 
βουισκόταν στη νιότη της, φα τουώει από το 
ψωµί τού πατέουα της· κανένας, όµως, ξένος 
ντεν φα φάει απ' αυτό.  Και αν κάποιος 
άνφουωπος φάει από τα άγια, από άγνοια, 
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τότε φα πουοσφέσει σε τούτο το ένα πέµπτο 
απ' αυτό, και φα αποντώσει το άγιο στον 
ιεουέα.  Και ντεν φα βεβηουώσουν τα άγια 
των γιων Ισουαήου, που πουοσφέουν στον 
Κύουιο,  και ντεν φα αναουάβουν επάνω τους 
ανοµία παουάβασης, τουώγοντας τα άγιά 
τους· επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος, που τους 
αγιάζω. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ααουών, και στους 
γιους του, και σε όους τους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Κάφε άνφουωπος από τον οίκο 
Ισουαήου ή από τους ξένους, εκείνους που 
είναι στον Ισουαήου, που πουοσφέουει το 
ντώουο του, σε όουες τις ευχές τους ή σε 
όουες τις αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές 
τους, που πουοσφέουν στον Κύουιο για 
οουοκαύτωµα,  για να είστε ντεκτοί, φα 
πουοσφέουετε ένα αουσενικό χωουίς ψεγάντι, 
από τα βόντια, από τα πουόβατα ή από τα 
κατσίκια.  Καφένα που έχει ψεγάντι, ντεν φα 
το πουοσφέουετε· επειντή, ντεν φα είναι 
ντεκτό για σας.  Και όποιος πουοσφέουει 
φυσία ειουηνικής πουοσφοουάς στον Κύουιο, 
για να εκπουηουώσει µια ευχή, ή 
αυτοπουοαίουετη πουοσφοουά, από τα βόντια 
ή από τα πουόβατα, φα είναι χωουίς ψεγάντι, 
για να είναι ντεκτό· κανένα ψεγάντι ντεν φα 
υπάουχει σ' αυτό.  Τυφουό ή συντουιµµένο ή 
κοουοβό ή κάποιο που έχει εξόγκωµα ή 
ξεουή ψώουα ή ουειχήνες, αυτά ντεν φα τα 
πουοσφέουετε στον Κύουιο, ούτε φα κάνετε 
απ' αυτά πουοσφοουά µε φωτιά στον Κύουιο 
επάνω στο φυσιαστήουιο.  Και µοσχάουι ή 
πουόβατο, που έχει κάτι πεουιττό ή είναι 
κοουοβό, µποουείς να το πουοσφέουεις για 
αυτοπουοαίουετη πουοσφοουά· για ευχή, 
όµως, ντεν φα είναι ντεκτό.  Σπασµένη ή 
συµπιεσµένον ή σχισµένη ή ευνουχισµένον, 
ντεν φα πουοσφέουετε στον Κύουιο· ούτε φα 
το κάνετε αυτό στη γη σας.  Ούτε φα 
πουοσφέουετε τον άουτο τού Φεού σας, από 
όουα αυτά, από χέουι αουογενούς· επειντή, η 
ντιαφφοουά τους είναι µέσα τους· υπάουχει 
µέσα τους ψεγάντι· ντεν φα είναι ντεκτά για 
σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Όταν γεννηφεί µοσχάουι ή αουνί 

ή κατσίκι, τότε φα είναι κάτω από τη µητέουα 
του επτά ηµέουες· από την όγντοη ηµέουα 
και ύστεουα φα είναι ντεκτό, σε φυσία που 
γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο.  Και ντεν φα 
σφάξετε ντάµαουη ή πουόβατο, αυτό και το 
παιντί του, σε µια ηµέουα. 

Και όταν πουοσφέουετε φυσία ευχαουιστίας 
στον Κύουιο, φα την πουοσφέουετε 
αυτοπουοαίουετα.  Φα φαγωφεί την ίντια 
ηµέουα· ντεν φα αφήσετε απ' αυτή µέχουι το 
πουωί. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Φα τηουείτε, 
ουοιπόν, τις εντοουές µου, και φα τις 
εκτεουείτε. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και ντεν 
φα βεβηουώνετε το άγιο όνοµά µου· αουά, φα 
αγιάζοµαι ανάµεσα στους γιους Ισουαήου. 
Εγώ είµαι ο Κύουιος, που σας αγιάζω·  ο 
οποίος σας έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου, 
για να είµαι Φεός σας. Εγώ είµαι ο Κύουιος. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους, οι γιοουτές τού Κυουίου που φα 
ανακηουύξετε άγιες συγκεντουώσεις, αυτές 
είναι οι γιοουτές µου. 

Έξι ηµέουες φα κάνεις εουγασία, την έβντοµη 
ηµέουα, όµως, είναι σάββατο ανάπαυσης, 
άγια συγκέντουωση· ντεν φα κάνετε καµιά 
εουγασία· είναι σάββατο του Κυουίου σε 
όουες τις κατοικίες σας.  Αυτές είναι οι 
γιοουτές του Κυουίου, άγιες συγκεντουώσεις, 
που φα ανακηουύξετε στις εποχές τους. 

Τον πουώτο µήνα, τη 14η του µήνα, στο 
ντειουινό, είναι το Πάσχα τού Κυουίου.  και 
τη 15η ηµέουα τού ίντιου µήνα, είναι η 
γιοουτή των αζύµων στον Κύουιο· επτά 
ηµέουες φα τουώτε άζυµα.  Στην πουώτη 
ηµέουα φα είναι σε σας άγια συγκέντουωση· 
ντεν φα κάνετε κανένα ντουευτικό έουγο.  Και 
φα πουοσφέουετε πουοσφοουά, που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο, επτά ηµέουες· στην 
έβντοµη ηµέουα είναι άγια συγκάουεση· ντεν 
φα κάνετε κανένα ντουευτικό έουγο. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν µπείτε µέσα στη γη, που 
εγώ σας ντίνω, και φεουίσετε τον φεουισµό 
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της, τότε φα φέουετε ένα χειουόβοουο από τις 
απαουχές τού φεουισµού σας στον ιεουέα·  
και φα κινήσει το χειουόβοουο µπουοστά 
στον Κύουιο, για να γίνει ντεκτό για σας· την 
επόµενη του σαββάτου φα το κινήσει ο 
ιεουέας.  Κι εκείνη την ηµέουα, κατά την 
οποία φα κινήσετε το χειουόβοουο, φα 
πουοσφέουετε ένα χουονιάουικο αουνί, 
χωουίς ψεγάντι, για οουοκαύτωµα στον 
Κύουιο·  και την πουοσφοουά του από 
άουφιτα, ντύο ντέκατα σιµιγντάουι ζυµωµένο 
µε ουάντι, σε πουοσφοουά που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο, σε οσµή ευωντίας· και τη 
σπονντή του, το ένα τέταουτο του ιν κουασί.  
Και ψωµί ή σιτάουι ψηµένο ή στάχυα, ντεν φα 
φάτε, µέχουι αυτή την ίντια ηµέουα, στην 
οποία πουοσφέουετε το ντώουο του Φεού 
σας· φα είναι αιώνιος φεσµός στις γενεές σας 
σε όουες τις κατοικίες σας. 

Και φα µετουήσετε µόνοι σας από την 
επόµενη του σαββάτου, από την ηµέουα που 
πουοσφέουετε το χειουόβοουο της κινητής 
πουοσφοουάς, επτά οουόκουηουες 
εβντοµάντες·  µέχουι την επόµενη του 
έβντοµου σαββάτου φα µετουήσετε 50 
ηµέουες, και φα πουοσφέουετε νέα 
πουοσφοουά από άουφιτα στον Κύουιο.  Από 
τις κατοικίες σας φα φέουετε σε κινητή 
πουοσφοουά ντύο ψωµιά· φα είναι ντύο 
ντέκατα σιµιγντάουι· ένζυµα φα ψηφούν· είναι 
πουωτογεννήµατα στον Κύουιο.  Και φα 
πουοσφέουετε µαζί µε το ψωµί επτά αουνιά 
χωουίς ψεγάντι, χουονιάουικα, και ένα 
µοσχάουι από βόντια, και ντύο κουιάουια· φα 
είναι οουοκαύτωµα στον Κύουιο, µαζί µε την 
πουοσφοουά τους από άουφιτα, και µε τις 
σπονντές τους, πουοσφοουά που γίνεται µε 
φωτιά σε οσµή ευωντίας στον Κύουιο.  Και 
φα πουοσφέουετε έναν τουάγο από κατσίκια 
σε πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και ντύο 
αουνιά χουονιάουικα σε φυσία ειουηνικής 
πουοσφοουάς.  Και ο ιεουέας φα τα κινήσει 
µαζί µε το ψωµί των πουωτογεννηµάτων, σε 
κινητή πουοσφοουά µπουοστά στον Κύουιο, 
µαζί µε τα ντύο αουνιά· άγια φα είναι στον 
Κύουιο για τον ιεουέα.  Και φα κηουύξετε την 
ίντια εκείνη ηµέουα άγια συγκέντουωση για 
σας· κανένα ντουευτικό έουγο ντεν φα κάνετε· 

φα είναι αιώνιος φεσµός σε όουες τις κατοικίες 
σας, στις γενεές σας. 

Και όταν φεουίζετε τον φεουισµό τής γης σας, 
ντεν φα φεουίσεις οουοκουηουωτικά τα άκουα 
τού χωουαφιού σου, και ντεν φα µαζέψεις όσα 
πέφτουν από τον φεουισµό σου· φα τα 
αφήσεις στον φτωχό και τον ξένο. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
τούτα τα ουόγια: Τον έβντοµο µήνα, την 
πουώτη ηµέουα του µήνα, φα είναι για σας 
σάββατο, ανάµνηση µε αουαουαγµό 
σαουπίγγων, άγια συγκέντουωση.  Ντεν φα 
κάνετε κανένα ντουευτικό έουγο· και φα 
πουοσφέουετε πουοσφοουά, που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Και τη ντέκατη ηµέουα αυτού του 
έβντοµου µήνα φα είναι ηµέουα εξιουασµού· 
άγια συγκέντουωση φα είναι σε σας· και φα 
ταπεινώσετε τις ψυχές σας, και φα 
πουοσφέουετε πουοσφοουά που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο.  Και ντεν φα κάνετε 
καµιά εουγασία σ' αυτή την ίντια ηµέουα· για 
τον ουόγο ότι, είναι ηµέουα εξιουασµού, για 
να γίνει εξιουέωση για σας µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σας.  Επειντή, κάφε ψυχή, 
που ντεν φα ταπεινωφεί σ' αυτή την ίντια 
ηµέουα, φα εξοουοφουευτεί από τον ουαό 
της.  Και κάφε ψυχή, που φα κάνει 
οποιαντήποτε εουγασία σ' αυτή την ίντια 
ηµέουα, φα εξοουοφουεύσω την ψυχή εκείνη 
από µέσα από τον ουαό της.  Ντεν φα κάνετε 
καµιά εουγασία· φα είναι αιώνιος φεσµός στις 
γενεές σας, σε όουες τις κατοικίες σας.  Φα 
είναι σάββατο ανάπαυσης για σας, και φα 
ταπεινώσετε τις ψυχές σας, την ένατη ηµέουα 
τού µήνα, την εσπέουα· από εσπέουα µέχουι 
εσπέουα φα γιοουτάσετε το σάββατό σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου 
τούτα τα ουόγια, Τη 15η ηµέουα τού 
έβντοµου αυτού µήνα φα είναι η γιοουτή των 
σκηνών επτά ηµέουες στον Κύουιο.  Την 
πουώτη ηµέουα φα είναι άγια συγκέντουωση· 
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ντεν φα κάνετε κανένα ντουευτικό έουγο.  
Επτά ηµέουες φα πουοσφέουετε πουοσφοουά, 
που γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο· την όγντοη 
ηµέουα φα είναι σε σας άγια συγκέντουωση, 
και φα πουοσφέουετε πουοσφοουά, που 
γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο· είναι επίσηµη 
σύναξη· ντεν φα κάνετε κανένα ντουευτικό 
έουγο. 

ΑΥΤΕΣ είναι οι γιοουτές τού Κυουίου, που 
φα ανακηουύξετε άγιες συγκεντουώσεις, για να 
πουοσφέουετε πουοσφοουά, που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο, οουοκαύτωµα, και 
πουοσφοουά από άουφιτα, φυσία και 
σπονντές, το ντιοουισµένο για κάφε φοουά 
στην ηµέουα του·  εκτός από τα σάββατα του 
Κυουίου, κι εκτός από τα ντώουα σας, κι 
εκτός από όουες τις ευχές σας, κι εκτός από 
όουες τις αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές 
σας, που ντίνετε στον Κύουιο. 

Και τη 15η ηµέουα τού έβντοµου µήνα, αφού 
συγκεντουώσετε τα γεννήµατα της γης, φα 
γιοουτάσετε τη γιοουτή τού Κυουίου επτά 
ηµέουες· την πσουώτη ηµέουα φα είναι 
ανάπαυση, και την όγντοη ηµέουα ανάπαυση.  
Και την πουώτη ηµέουα φα πάουετε για τον 
εαυτό σας καουπό από ένα ωουαίο ντέντουο, 
κουαντιά φοινίκων, και κουαντιά ντέντουων 
πυκνών, και ιτιές από χείµαουο· και φα 
ευφουανφείτε µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό σας επτά ηµέουες.  Και φα γιοουτάζετε 
αυτή τη γιοουτή στον Κύουιο επτά ηµέουες 
τον χουόνο· αιώνιος φεσµός φα είναι στις 
γενεές σας· τον έβντοµο µήνα φα τη 
γιοουτάζετε.  Επτά ηµέουες φα κατοικείτε σε 
σκηνές· όουοι οι αυτόχφονες Ισουαηουίτες φα 
κατοικούν σε σκηνές·  για να γνωουίσουν οι 
γενεές σας, ότι σε σκηνές έβαουα τους γιους 
Ισουαήου να κατοικήσουν, όταν τους έβγαουα 
από τη γη τής Αιγύπτου· εγώ ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

ΚΑΙ ο Μωυσής φανέουωσε τις γιοουτές τού 
Κυουίου στους γιους Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πουόσταξε τους γιους Ισουαήου 
να σου φέουν καφαουό ουάντι από 
κοπανισµένες εουιές, για το φως, ώστε η 

ουυχνία να καίει παντοτινά.  Απέξω από το 
καταπέτασµα του µαουτυουίου, µέσα στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, φα τη βάουει ο 
Ααουών από την εσπέουα µέχουι το πουωί, 
µπουοστά στον Κύουιο, παντοτινά· φα είναι 
αιώνιος φεσµός στις γενεές σας.  Επάνω στην 
καφαουή ουυχνία φα παουαφέσει τα 
ουυχνάουια µπουοστά στον Κύουιο, πάντοτε. 

Και φα πάουεις σιµιγντάουι και φα ψήσεις απ' 
αυτό 12 ψωµιά· κάφε ψωµί φα είναι ντύο 
ντέκατα.  Και φα τα βάουεις σε ντύο σειουές, 
έξι σε κάφε σειουά, επάνω στο καφαουό 
τουαπέζι, µπουοστά στον Κύουιο.  Και φα 
βάουεις επάνω σε κάφε σειουά καφαουό 
ουιβάνι, και φα είναι επάνω στο ψωµί σε 
ανάµνηση, σε πουοσφοουά που γίνεται µε 
φωτιά στον Κύουιο.  Κάφε ηµέουα σαββάτου 
φα τα παουαφέσει παντοτινά µπουοστά στον 
Κύουιο, από τους γιους Ισουαήου, σε µια 
αιώνια ντιαφήκη.  Και φα είναι του Ααουών 
και των γιων του· και φα τα τουώνε σε άγιον 
τόπο· επειντή, είναι σ' αυτόν αγιότατα, από τις 
πουοσφοουές τού Κυουίου που γίνονται µε 
φωτιά, σε αιώνιον φεσµό. 

ΚΑΙ βγήκε ο γιος κάποιας γυναίκας 
Ισουαηουίτισσας, που ήταν γιος ενός άνντουα 
Αιγυπτίου, ανάµεσα στους γιους Ισουαήου· 
και µάχονταν στο στουατόπεντο, ο γιος τής 
Ισουαηουίτισσας και κάποιος άνφουωπος 
Ισουαηουίτης.  Και ο γιος τής γυναίκας τής 
Ισουαηουίτισσας βουασφήµησε το όνοµα του 
Κυουίου, και καταουάστηκε· και τον έφεουαν 
στον Μωυσή· (και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Σεουωµείφ, φυγατέουα τού Ντιβουεί, 
από τη φυουή τού Νταν)·  και τον έβαουαν σε 
φυουακή, µέχουις ότου φανεουωφεί σ' αυτούς 
το φέουηµα του Κυουίου. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Φέουε έξω από το στουατόπεντο 
εκείνον που καταουάστηκε· και όουοι εκείνοι 
που τον άκουσαν ας βάουν τα χέουια τους 
επάνω στο κεφάουι του, και ας τον 
ουιφοβοουήσει οουόκουηουη η συναγωγή.  
Και µίουησε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Όποιος καταουαστεί τον Φεό του, 
φα βαστάξει την ανοµία του·  και όποιος 
βουασφηµήσει το όνοµα του Κυουίου, φα 
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φανατωφεί οπωσντήποτε· οουόκουηουη η 
συναγωγή φα τον ουιφοβοουήσει µε πέτουες· 
είτε ξένος είτε αυτόχφονας, όταν 
βουασφηµήσει το όνοµα του Κυουίου, φα 
φανατωφεί.  Και όποιος φονεύσει άνφουωπο, 
φα φανατωφεί οπωσντήποτε.  Και όποιος 
φονεύσει κτήνος, φα ανταποντώσει ζώο αντί 
για ζώο.  Και αν κάποιος πουοξενήσει 
βουάβη στον πουησίον του, όπως έπουαξε, 
έτσι φα γίνει σ' αυτόν·  σύντουιµµα αντί για 
σύντουιµµα, µάτι αντί για µάτι, ντόντι αντί για 
ντόντι, όπως έκανε βουάβη στον άνφουωπο, 
έτσι φα γίνει σ' αυτόν.  Και όποιος φανατώσει 
κτήνος, φα το ανταποντώσει· και όποιος 
φονεύσει άνφουωπο, φα φανατωφεί.  Ενιαία 
κουίση φα υπάουχει σε σας· όπως στον ξένο, 
έτσι φα γίνεται και στον αυτόχφονα· επειντή, 
εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας. 

ΚΑΙ ο Μωυσής είπε στους γιους Ισουαήου, 
και έφεουαν έξω από το στουατόπεντο εκείνον 
που καταουάστηκε, και τον ουιφοβόουησαν 
µε πέτουες· και οι γιοι Ισουαήου έκαναν όπως 
ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή στο 
όουος Σινά, ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους 
Ισουαήου, και πες τους: Όταν µπείτε µέσα 
στη γη, που εγώ σας ντίνω, τότε η γη φα 
φυουάξει σάββατο στον Κύουιο.  Έξι χουόνια 
φα σπείουεις το χωουάφι σου, και έξι χουόνια 
φα κουαντεύεις την άµπεουό σου, και φα 
µαζεύεις τον καουπό της·  και ο έβντοµος 
χουόνος φα είναι σάββατο ανάπαυσης στη γη, 
σάββατο για τον Κύουιο· ντεν φα σπείουεις το 
χωουάφι σου, και ντεν φα κουαντέψεις την 
άµπεουό σου.  Ντεν φα φεουίσεις τον 
φεουισµό σου, που βουαστάνει από µόνος 
του, και τα σταφύουια της ακουάντευτης 
αµπέου σου ντεν φα τα τουυγήσεις· φα είναι 
χουόνος ανάπαυσης στη γη.  Και το σάββατο 
της γης φα είναι τουοφή σε σας· σε σένα, και 
στον ντούο σου, και στη ντούη σου, και στον 
µισφωτό σου, και στον ξένο, που παουοικεί 
µαζί σου.  Και στα κτήνη σου, και στα ζώα 
που είναι στη γη σου, φα είναι οουόκουηουο 
το πουοϊόν του για τουοφή. 

Και φα αουιφµήσεις στον εαυτό σου επτά 
εβντοµάντες χουόνων, επτά φοουές επτά 

χουόνια· και οι ηµέουες των επτά 
εβντοµάντων των χουόνων φα είναι σε σένα 49 
χουόνια.  Τότε, φα κάνεις να ηχήσει ο 
αουαουαγµός τής σάουπιγγας τη ντέκατη 
ηµέουα τού έβντοµου µήνα· την ηµέουα τού 
εξιουασµού φα κάνετε να ηχήσει η σάουπιγγα 
σε οουόκουηουη τη γη σας.  Και φα αγιάσετε 
τον 50ό χουόνο, και φα ντιακηουύξετε άφεση 
στη γη πουος όους τους κατοίκους της· αυτός 
φα είναι χουόνος άφεσης σε σας· και φα 
επιστουέψει κάφε ένας στο κτήµα του, και φα 
επιστουέψει κάφε ένας στην οικογένειά του.  
Χουόνος άφεσης φα είναι σε σας ο 50ός 
χουόνος· ντεν φα σπείουετε ούτε φα φεουίσετε 
εκείνο που από µόνο του βουαστάνει σ' αυτό, 
και ντεν φα τουυγήσετε την ακουάντευτη 
άµπεουό του·  επειντή, είναι χουόνος άφεσης· 
φα είναι σε σας άγιος· από την πεντιάντα φα 
τουώτε το πουοϊόν της.  Σε τούτο τον χουόνο 
τής άφεσης, φα επιστουέψετε κάφε ένας στο 
κτήµα του.  Και αν πουήσεις κάτι στον 
πουησίον σου ή αγοουάσεις από τον πουησίον 
σου, κανένας από σας ντεν φα ντυναστεύσει 
τον αντεουφό του.  Σύµφωνα µε τον αουιφµό 
των χουόνων µετά από την άφεση φα 
αγοουάσεις από τον πουησίον σου, και 
σύµφωνα µε τον αουιφµό των χουόνων των 
γεννηµάτων φα σου πουήσει.  Σύµφωνα µε το 
πουήφος των χουόνων φα αυξήσεις την τιµή 
του, και σύµφωνα µε τον µικουό αουιφµό των 
χουόνων φα εουαττώσεις την τιµή του· 
επειντή, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
χουόνων των γεννηµάτων φα σου πουήσει.  
Και ντεν φα ντυναστεύσετε κάφε ένας τον 
πουησίον του, αουά φα φοβηφείς τον Φεό 
σου· επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας.  Και φα κάνετε τα πουοστάγµατά µου, 
και τις κουίσεις µου φα τηουείτε, και φα τα 
εκτεουείτε· και φα κατοικείτε επάνω στη γη µε 
ασφάουεια.  Και η γη φα ντίνει τους καουπούς 
της, και φα τουώτε σε χοουτασµό, και φα 
κατοικείτε επάνω σ' αυτή µε ασφάουεια. 

Και αν πείτε, τι φα φάµε τον έβντοµο χουόνο, 
αν εµείς ντεν σπείουµε µήτε συγκεντουώσουµε 
τα γεννήµατά µας;  Τότε, φα πουοστάξω την 
ευουογία µου νάουφει επάνω σας τον έκτο 
χουόνο, και φα κάνει τα γεννήµατά της για 
τουία χουόνια.  Και φα σπείουετε τον όγντοο 
χουόνο, και φα τουώτε από τα παουιά σας 
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γεννήµατα, µέχουι τον 9ο χουόνο· µέχουις 
ότου έουφουν τα γεννήµατά της, φα τουώτε τα 
παουιά. 

ΚΑΙ η γη ντεν φα πουιέται σε 
απαουοτουίωση· επειντή, ντική µου είναι η γη· 
για τον ουόγο ότι, εσείς είστε ξένοι και 
πάουοικοι µπουοστά µου.  Γι' αυτό, σε 
οουόκουηουη τη γη τής ιντιοκτησίας σας, φα 
επιτουέπετε την εξαγοουά τής γης.  Αν 
φτωχύνει ο αντεουφός σου, και πουήσει 
κάποια από τα κτήµατά του, και έουφει ο 
πουησιέστεουος συγγενής του, για να τα 
εξαγοουάσει, τότε φα εξαγοουάσει ό,τι 
πούησε ο αντεουφός του.  Και αν ο 
άνφουωπος ντεν έχει συγγενή για να τα 
εξαγοουάσει, και ευπόουησε και βουήκε 
αουκετά χουήµατα για να τα εξαγοουάσει,  
τότε ας µετουήσει τα χουόνια τής πώουησής 
του, και ας αποντώσει το επιπουέον στον 
άνφουωπο, στον οποίο τα πούησε, και ας 
επιστουέψει στα κτήµατά του.  Αουά, αν ντεν 
είναι ικανός, ώστε να ντώσει σ' αυτόν την αξία, 
τότε το πουηµένο φα µένει στο χέουι εκείνου 
που το αγόουασε, µέχουι τον χουόνο τής 
άφεσης· και φα απεουευφεουωφεί στην άφεση, 
και φα επιστουέψει στα κτήµατά του. 

Και αν κάποιος πουήσει ένα κατοικήσιµο 
σπίτι σε πεουιτειχισµένη πόουη, τότε µποουεί 
να το εξαγοουάσει µέσα σε έναν χουόνο από 
την πώουησή του· µέσα σε έναν οουόκουηουο 
χουόνο µποουεί να το εξαγοουάσει.  Αουά αν 
ντεν εξαγοουαστεί µέχουις ότου 
συµπουηουωφεί σ' αυτό οουόκουηουος ο 
χουόνος, τότε το σπίτι, που είναι σε 
πεουιτειχισµένη πόουη, φα επικυουωφεί για 
πάντα σ' εκείνον που το αγόουασε, στις γενεές 
του· ντεν φα απεουευφεουωφεί στην άφεση.  
Τα σπίτια, όµως, των χωουιών, που ντεν είναι 
πεουιτειχισµένα, φα ουογαουιάζονται όπως τα 
χωουάφια τής γης· µποούν να 
εξαγοουάζονται, και φα απεουευφεουώνονται 
στην άφεση. 

Και για τις πόουεις των Ουευιτών, τα σπίτια 
των πόουεων της ιντιοκτησίας τους µποούν να 
εξαγοουαστούν από τους Ουευίτες σε κάφε 
εποχή.  Και αν ένας αγοουάσει από κάποιον 
από τους Ουευίτες, τότε το σπίτι, που 

πουήφηκε στην πόουη τής ιντιοκτησίας του, 
φα απεουευφεουωφεί στην άφεση· επειντή, τα 
σπίτια των πόουεων των Ουευιτών είναι η 
ιντιοκτησία τους ανάµεσα στους γιους 
Ισουαήου.  Αουά, το χωουάφι των 
πουοαστίων των πόουεών τους ντεν φα 
πουιέται· επειντή, είναι παντοτινή τους 
ιντιοκτησία. 

ΚΑΙ αν φτωχύνει ο αντεουφός σου, και 
ντυστυχήσει, τότε φα τον βοηφήσεις, ως ξένον 
ή πάουοικον, για να ζήσει µαζί σου.  Μη 
πάουεις απ' αυτόν τόκο ή πουεονασµό· αουά 
να φοβάσαι τον Φεό σου· για να ζει ο 
αντεουφός σου µαζί σου.  Το ασήµι σου ντεν 
φα το ντώσεις σ' αυτόν µε τόκο, και µε 
πουεονασµό ντεν φα ντώσεις τις τουοφές σου.  
Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας, που σας 
έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου, για να σας 
ντώσω τη γη Χαναάν, ώστε να είµαι ο Φεός 
σας. 

Και αν φτωχύνει ο αντεουφός σου κοντά σου, 
και πουηφεί σε σένα, ντεν φα επιβάουεις σ' 
αυτόν ντουεία ντού.  Ως µισφωτός ή ως 
πάουοικος φα είναι κοντά σου· µέχουι τον 
χουόνο τής άφεσης φα σε ντουεύει.  Τότε, φα 
αποχωουήσει από σένα, αυτός και τα παιντιά 
του µαζί του, και φα επιστουέψει στη 
συγγένειά του, και φα επιστουέψει στην 
πατουική του ιντιοκτησία.  Επειντή, ντούοι 
µου είναι αυτοί, που έβγαουα από τη γη τής 
Αιγύπτου· ντεν φα πουιούνται, καφώς πουιέται 
ο ντούος.  Ντεν φα ντεσπόζεις επάνω του µε 
αυστηουότητα· αουά φα φοβηφείς τον Φεό 
σου.  Και ο ντούος σου και η ντούη σου, 
όσους κι αν έχεις, από τα έφνη που είναι 
γύουω σας, απ' αυτά φα αγοουάζεις ντούον 
και ντούη.  Κι ακόµα, από τους γιους των 
ξένων, που παουοικούν µεταξύ σας, απ' 
αυτούς φα αγοουάζετε, και από τις συγγένειές 
τους, που βουίσκονται µεταξύ σας, όσοι 
γεννήφηκαν στη γη σας· και φα είναι σε σας 
για ιντιοκτησία.  Και φα τους έχετε 
κουηουονοµιά για τα παιντιά σας, ύστεουα 
από σας, για να τους κουηουονοµήσουν ως 
ιντιοκτησία· ντούοι σας φα είναι παντοτινά· 
όµως, επάνω στους αντεουφούς σας, τους 
γιους Ισουαήου, ντεν φα εξουσιάζετε, ο ένας 
επάνω στον άουον, µε αυστηουότητα. 
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Και όταν ο ξένος, κι εκείνος που παουοικεί 
µαζί σου, πουτήσει, και ο αντεουφός σου, που 
είναι µαζί του, φτωχύνει, και πουηφεί σε 
ξένον, που παουοικεί µαζί σου ή στη γενεά 
τής συγγένειας του ξένου·  αφού πουηφεί, φα 
εξαγοουαστεί ξανά· ένας από τα αντέουφια 
του φα τον εξαγοουάσει·  ή ο φείος του ή ο 
γιος τού φείου του, φα τον εξαγοουάσει ή ένας 
εξ αίµατος συγγενής του από τη συγγένειά του 
φα τον εξαγοουάσει· ή, αν ο ίντιος ευπόουησε, 
φα εξαγοουάσει ο ίντιος τον εαυτό του.  Και 
φα ουογαουιάσει µε τον αγοουαστή του, από 
τον χουόνο που πουήφηκε σ' αυτόν, µέχουι 
τον χουόνο τής άφεσης· και η τιµή τής 
πώουησής του φα είναι σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των χουόνων· ανάουογα µε τον 
χουόνο ενός µισφωτού φα του ουογαουιαστεί.  
Αν µένουν ποουά χουόνια, ανάουογα µ' αυτά 
φα αποντώσει την τιµή τής εξαγοουάς του 
από το ασήµι µε το οποίο αγοουάστηκε.  Και 
αν υποουείπονται ουίγα χουόνια, µέχουι το 
χουόνο τής άφεσης, φα κάνει ουογαουιασµό 
µαζί του, και σύµφωνα µε τα χουόνια του φα 
αποντώσει την τιµή τής εξαγοουάς του.  Ως 
ετήσιος µισφωτός φα είναι µαζί του· ντεν φα 
ντεσπόζει επάνω του µε αυστηουότητα 
µπουοστά σου.  Και αν ντεν εξαγοουαστεί 
κατά τα χουόνια αυτά, τότε φα 
απεουευφεουωφεί στον χουόνο τής άφεσης, 
αυτός και τα παιντιά του µαζί του.  Επειντή, 
οι γιοι τού Ισουαήου είναι ντούοι σε µένα· 
ντούοι µου είναι, τους οποίους έβγαουα από 
τη γη τής Αιγύπτου. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

ΝΤΕΝ φα κάνετε είντωουα για τον εαυτό σας 
ούτε γουυπτά ούτε φα ανεγείουετε άγαουµα 
για τον εαυτό σας ούτε φα στήσετε πέτουα µε 
γουυπτές εικόνες στη γη σας, για να την 
πουοσκυνάτε· επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

ΦΑ τηουείτε τα σάββατά µου, και φα σέβεστε 
το φυσιαστήουιό µου. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  
ΑΝ πεουπατάτε στα πουοστάγµατά µου, και 
τηουείτε τις εντοουές µου, και τις εκτεουείτε,  
τότε, φα σας ντώσω τις βουοχές σας στις 
εποχές τους, και η γη φα ντώσει τα γεννήµατά 
της, και τα ντέντουα τού χωουαφιού φα 
ντώσουν τον καουπό τους.  Και το αουώνισµά 

σας φα σας φτάσει µέχουι τον τουυγητό, και ο 
τουυγητός φα φτάσει µέχουι την εποχή τής 
σποουάς· και φα τουώτε το ψωµί σας σε 
χοουτασµό· και φα κατοικείτε µε ασφάουεια 
στη γη σας.  Και φα ντώσω στη γη σας 
ειουήνη, και φα πουαγιάζετε, και κανένας ντεν 
φα σας εκφοβίζει· και φα εξοουοφουεύσω τα 
επικίνντυνα φηουία από τη γη, και µάχαιουα 
ντεν φα πεουάσει από µέσα από τη γη σας.  
Και φα ντιώξετε τους εχφούς σας, και φα 
πέσουν µπουοστά σας µε µάχαιουα·  και 
πέντε από σας φα ντιώξουν 100, και 100 από 
σας φα ντιώξουν 10.000· και οι εχφουοί σας 
φα πέσουν µπουοστά σας µε µάχαιουα.  Και 
φα επιβουέψω σε σας, και φα σας αυξήσω, και 
φα σας πουηφύνω, και φα στεουεώσω τη 
ντιαφήκη µου µαζί σας.  Και φα φάτε από 
παουιά αποφηκεύµατα, και φα 
αποκαφαουίσετε τα παουιά µπουοστά από τα 
καινούγια.  Και φα στήσω τη σκηνή µου 
ανάµεσά σας· και η ψυχή µου ντεν φα σας 
βντεουυχφεί·  και φα πεουπατώ µεταξύ σας, 
και φα είµαι Φεός σας κι εσείς φα είστε ουαός 
µου.  Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας, που 
σας έβγαουα από τη γη των Αιγυπτίων, από 
τη ντουεία τους· και σύντουιψα τα ντεσµά τού 
ζυγού σας, και σας έκανα να πεουπατάτε 
όουφιοι. 

Αουά, αν ντεν µε υπακούσετε και ντεν 
εκτεουείτε όουες αυτές τις εντοουές µου,  και 
αν καταφουονήσετε τα πουοστάγµατά µου ή 
αν η ψυχή σας αποστουαφεί τις κουίσεις µου, 
ώστε να µη εκτεουείτε όουες τις εντοουές µου, 
ώστε να εξουφενώσετε τη ντιαφήκη µου·  κι 
εγώ φα κάνω σε σας τούτο: Φα βάουω επάνω 
σας τουόµο, µαουασµό, και καύσωνα, που φα 
φφείουν τα µάτια σας, και φα ουιώνουν 
οουοκουηουωτικά την ψυχή· και µάταια φα 
σπείουετε τον σπόουο σας, επειντή φα τον 
τουώνε οι εχφουοί σας.  Και φα στήσω το 
πουόσωπό µου εναντίον σας, και φα 
φονευφείτε µπουοστά στους εχφούς σας· κι 
εκείνοι, που σας µισούν, φα σας εξουσιάζουν· 
και φα φεύγετε, ενώ κανένας ντεν φα σας 
καταντιώκει. 

Και αν µέχουις εντώ ντεν µε υπακούσετε, φα 
βάουω επάνω σας επταπουάσια τιµωουία για 
τις αµαουτίες σας.  Και φα συντουίψω την 
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υπεουηφάνεια της ντύναµής σας· και φα κάνω 
τον ουανό σας σαν σίντεουο, και τη γη σας 
σαν χαουκό·  και η ντύναµή σας φα 
αναουωφεί µάταια· επειντή, η γη σας ντεν φα 
ντίνει τα γεννήµατά της, και τα ντέντουα τής 
γης ντεν φα ντίνουν τον καουπό τους. 

Και αν ποουεύεστε ενάντια σε µένα, και ντεν 
φέουετε να µε υπακούσετε, φα πουοσφέσω σε 
σας επταπουάσιες πουηγές, σύµφωνα µε τις 
αµαουτίες σας.  Και φα στείουω εναντίον σας 
τα άγουια φηουία, που φα καταφάνε τα 
παιντιά σας, και φα εξοουοφουεύσουν τα 
κτήνη σας, και φα σας κάνουν ουιγοστούς· και 
οι ντουόµοι σας φα εουηµωφούν. 

Και αν απ' αυτά ντεν ντιοουφωφείτε, 
επιστουέφοντας σε µένα, αουά ποουεύεστε 
ενάντιοι σε µένα,  τότε φα ποουευτώ κι εγώ 
ενάντιος σε σας, και φα σας παιντεύσω κι εγώ 
επταπουάσια για τις αµαουτίες σας.  Και φα 
φέουω επάνω σας µάχαιουα, που φα κάνει την 
εκντίκηση της ντιαφήκης µου· και όταν 
καταφύγετε στις πόουεις σας, φα στείουω 
φανατικό ανάµεσά σας· και φα παουαντοφείτε 
στα χέουια τού εχφού.  Και όταν 
κατασυντουίψω το στήουιγµα του άουτου σας, 
ντέκα γυναίκες φα ψήνουν τα ψωµιά σας σε 
έναν φούνο, και τα ψωµιά σας φα σας 
αποντοφούν µε ζύγι· και φα τουώτε, και ντεν 
φα χοουταίνετε. 

Και αν και µε τούτα ντεν µε υπακούσετε, 
αουά ποουεύεστε ενάντιοι σε µένα,  τότε, εγώ 
φα ποουευτώ ενάντιος σε σας µε φυµό, και φα 
σας παιντεύσω κι εγώ επταπουάσια για τις 
αµαουτίες σας.  Και φα φάτε τις σάουκες των 
γιων σας, και τις σάουκες των φυγατέουων σας 
φα φάτε.  Και φα κατενταφίσω τους ψηούς σας 
τόπους, και φα καταστουέψω τα είντωουά σας, 
και φα ουίξω τα πτώµατά σας επάνω στα 
πτώµατα των βντεουυουών ειντώουων σας· και 
φα σας βντεουυχφεί η ψυχή µου.  Και φα 
καταστήσω τις πόουεις σας έουηµες, και φα 
εουηµώσω τα αγιαστήουιά σας, και ντεν φα 
οσφουανφώ την οσµή των ευωντιών σας·  και 
εγώ φα εουηµώσω οουοκουηουωτικά τη γη 
σας· και φα φαυµάσουν σ' αυτό οι εχφουοί 
σας, που κατοικούν σ' αυτή.  Και φα σας 
ντιασπείουω ανάµεσα στα έφνη· και φα σύουω 

από πίσω σας τη µάχαιουα· και η γη σας φα 
µένει έουηµη, και οι πόουεις σας φα είναι 
έουηµες.  Τότε, η γη φα αποουαύσει τα 
σάββατά της, όουο τον καιουό, όσο αυτή φα 
µείνει έουηµη, κι εσείς φα είστε στη γη των 
εχφουών σας· τότε, η γη φα αναπαυφεί, και φα 
αποουαύσει τα σάββατά της.  Όουο τον 
καιουό τής εουήµωσής της φα αναπαύεται· 
επειντή, ντεν αναπαυόταν στα σάββατά σας, 
όταν κατοικούσατε επάνω σ' αυτή.  Και σ' 
εκείνους που από σας εναπέµειναν, φα 
επιφέουω ντειουία στην καουντιά τους, στους 
τόπους των εχφουών τους· και ο ήχος ενός 
φύουου που σείεται φα τους ντιώκει· και φα 
φεύγουν, σαν να φεύγουν από µάχαιουα, και 
φα πέφτουν, χωουίς να τους καταντιώκει 
κανένας.  Και φα πέφτουν ο ένας επάνω στον 
άουον, σαν να βουίσκονται µπουοστά σε 
µάχαιουα, χωουίς κανένας να τους 
καταντιώκει· και ντεν φα µποουέσετε να 
σταφείτε µπουοστά στους εχφούς σας.  Και 
φα αποουεστείτε ανάµεσα στα έφνη, και η γη 
των εχφουών σας φα σας καταφάει.  Και όσοι 
από σας εναπέµειναν φα φφείουονται εξαιτίας 
των ανοµιών τους, στους τόπους των εχφουών 
σας· κι ακόµα, εξαιτίας των ανοµιών των 
πατέουων τους, φα φφείουονται µαζί τους. 

Και αν οµοουογήσουν την ανοµία τους, και 
την ανοµία των πατέουων τους, για την 
παουάβασή τους, που παουέβηκαν εναντίον 
µου, και επειντή ακόµα ποουεύτηκαν ενάντιοι 
σε µένα.  Κι εγώ ποουεύτηκα ενάντιος σ' 
αυτούς, και τους έφεουα στη γη των εχφουών 
τους· αν τότε ταπεινωφεί η απεουίτµητη 
καουντιά τους, και ντεχφούν τότε την 
τιµωουία τής ανοµίας τους,  τότε, φα φυµηφώ 
τη ντιαφήκη µου που έκανα στον Ιακώβ, και 
τη ντιαφήκη µου που έκανα στον Ισαάκ, και 
τη ντιαφήκη µου που έκανα στον Αβουαάµ φα 
φυµηφώ· φα φυµηφώ και τη γη.  Και η γη φα 
µείνει παουατηµένη απ' αυτούς, και φα 
αποουαύσει τα σάββατά της, µένοντας 
έουηµη απ' αυτούς· κι αυτοί φα ντεχφούν την 
τιµωουία τής ανοµίας τους· επειντή, 
καταφουόνησαν τις κουίσεις µου, και για τον 
ουόγο ότι η ψυχή τους αποστουάφηκε τα 
πουοστάγµατά µου. 
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Αουά, κι έτσι, ενώ βουίσκονται στη γη των 
εχφουών τους, ντεν φα τους αποουίψω ούτε φα 
τους βντεουυχφώ, ώστε να τους 
εξοουοφουεύσω, και να µαταιώσω τη 
ντιαφήκη µου, που έκανα σ' αυτούς· επειντή, 
εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός τους·  αουά, 
πουος το συµφέουον τους φα φυµηφώ τη 
ντιαφήκη των πατέουων τους, που τους 
έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου, µπουοστά 
στα έφνη, για να είµαι ο Φεός τους. Εγώ είµαι 
ο Κύουιος. 

Αυτά είναι τα πουοστάγµατα, και οι κουίσεις, 
και οι νόµοι, που έκανε ο Κύουιος ανάµεσα 
στον εαυτό του και στους γιους Ισουαήου, 
επάνω στο βουνό Σινά, ντιαµέσου του 
Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν κάποιος κάνει επίσηµη 
ευχή, εσύ φα κάνεις την εκτίµηση των ψυχών 
πουος τον Κύουιο.  Και η εκτίµησή σου φα 
είναι, του µεν αουσενικού, από 20 χουόνων 
µέχουι 60 χουόνων, η εκτίµησή σου βέβαια 
φα είναι 50 σίκουοι ασήµι, σύµφωνα µε τον 
σίκουο του αγιαστηουίου·  και αν είναι 
φηουυκό, η εκτίµησή σου φα είναι 30 σίκουοι.  
Και αν είναι από πέντε χουόνων µέχουι 20, η 
εκτίµησή σου φα είναι του µεν αουσενικού 20 
σίκουοι, του ντε φηουυκού ντέκα σίκουοι.  
Και αν είναι από έναν µήνα µέχουι πέντε 
χουόνων, η εκτίµησή σου φα είναι, του µεν 
αουσενικού πέντε σίκουοι ασήµι· του ντε 
φηουυκού, η εκτίµησή σου, τουεις σίκουοι 
ασήµι.  Και αν είναι από 60 χουόνων κι 
επάνω, αν µεν είναι αουσενικό, η εκτίµησή 
σου φα είναι 15 σίκουοι· αν, βέβαια, είναι 
φηουυκό, ντέκα σίκουοι.  Και αν είναι 
φτωχότεουος της εκτίµησής σου, φα 
παουασταφεί µπουοστά στον ιεουέα, και ο 
ιεουέας φα τον εκτιµήσει· σύµφωνα µε τη 
ντύναµη εκείνου που έκανε την ευχή, ο 
ιεουέας φα τον εκτιµήσει. 

Και αν η ευχή είναι ένα κτήνος, από όσα 
πουοσφέουονται ως ντώουο στον Κύουιο, 
κάφε τι που ντίνει κάποιος απ' αυτά στον 
Κύουιο, φα είναι άγιο.  Ντεν φα το αουάξει 
ούτε φα αντικαταστήσει καουό αντί για κακό 

ή κακό αντί για καουό· και αν ποτέ 
ανταουάξει ένα κτήνος αντί για ένα άουο 
κτήνος, τότε κι αυτό, και το αντάουαγµά του, 
φα είναι άγια.  Και αν είναι κάποιο 
ακάφαουτο κτήνος, από όσα ντεν 
πουοσφέουονται ως ντώουο στον Κύουιο, 
τότε φα παουστήσει το κτήνος µπουοστά στον 
ιεουέα·  και ο ιεουέας φα το εκτιµήσει, είτε 
καουό είναι είτε κακό· κατά την εκτίµησή σου, 
ω ιεουέα, έτσι φα είναι.  Και αν κάποιος 
φεουήσει να το εξαγοουάσει, τότε φα 
πουοσφέσει το ένα του πέµπτο στην εκτίµησή 
σου. 

Και όταν κάποιος αφιεουώσει το σπίτι του ως 
αφιέουωµα στον Κύουιο, τότε ο ιεουέας φα το 
εκτιµήσει, είτε καουό είναι είτε κακό· όπως φα 
το εκτιµήσει ο ιεουέας, έτσι φα είναι.  Και αν 
αυτός που το αφιέουωσε, φεουήσει να 
εξαγοουάσει το σπίτι του, φα πουοσφέσει το 
ένα πέµπτο από το ασήµι τής εκτίµησής σου 
σ' αυτό, και φα είναι ντικό του. 

Και αν κάποιος αφιεουώσει στον Κύουιο ένα 
µέουος τού χωουαφιού τής ιντιοκτησίας του, 
η εκτίµησή σου φα είναι σύµφωνα µε τον 
σπόουο του· ένα χοµόου σπόουος 
κουιφαουιού φα εκτιµηφεί αντί για 50 σίκους 
από ασήµι.  Αν από τον χουόνο τής άφεσης 
αφιεουώσει το χωουάφι του, φα είναι σύµφωνα 
µε την εκτίµησή σου.  Αουά, αν αφιεουώσει 
το χωουάφι του µετά την άφεση, ο ιεουέας φα 
ουογιαουιάσει σ' αυτό το ασήµι σύµφωνα µε 
τα υπόουοιπα χουόνια, µέχουι τον χουόνο τής 
άφεσης, και φα αφαιουεφεί από την εκτίµησή 
σου.  Και αν ποτέ αυτός που αφιέουωσε το 
χωουάφι, φεουήσει να το εξαγοουάσει, φα 
πουοσφέσει σ' αυτό το ένα πέµπτο από το 
ασήµι της εκτίµησής σου, και φα είναι ντικό 
του.  Και αν ντεν εξαγοουάσει το χωουάφι ή 
αν πούησε το χωουάφι σε κάποιον άουον, ντεν 
φα εξαγοουάζεται πουέον.  Αουά, όταν το 
χωουάφι πεουάσει εουεύφεουο την άφεση, φα 
είναι άγιο στον Κύουιο, ως καφιεουωµένο 
χωουάφι· η κυουιότητά του φα είναι του 
ιεουέα. 

Και αν κάποιος αφιεουώσει στον Κύουιο ένα 
χωουάφι, που αγόουασε, το οποίο ντεν είναι 
από τα χωουάφια τής ιντιοκτησίας του·  ο 
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ιεουέας φα ουογαουιάσει σ' αυτό την αξία τής 
εκτίµησής σου, µέχουι τον χουόνο τής 
άφεσης· και φα ντώσει την εκτίµησή σου 
εκείνη την ηµέουα· είναι άγιο στον Κύουιο.  
Στον χουόνο τής άφεσης το χωουάφι φα 
αποντοφεί σ' εκείνον από τον οποίο 
αγοουάστηκε, σ' αυτόν που έχει την 
κυουιότητα της γης. 

Και όουες οι εκτιµήσεις σου φα είναι 
σύµφωνα µε τον σίκουο τού αγιαστηουίου· ο 
σίκουος φα είναι 20 γεουά. 

Εντούτοις, το πουωτότοκο ανάµεσα στα 
κτήνη, που ανήκει ως πουωτότοκο στον 
Κύουιο, κανένας ντεν φα το αφιεουώσει· είτε 
µοσχάουι είτε αουνί, είναι του Κυουίου.  Και 
αν είναι από ακάφαουτα κτήνη, φα το 
εξαγοουάσει σύµφωνα µε την εκτίµησή σου, 
και φα πουοσφέσει το ένα του πέµπτο επάνω 
σ' αυτό· ή, αν ντεν εξαγοουάζεται, φα πουηφεί 
σύµφωνα µε την εκτίµησή σου. 

Κανένα καφιέουωµα, όµως, που κάποιος φα 
καφιεουώσει στον Κύουιο από όσα έχει, από 
άνφουωπο µέχουι κτήνος, και µέχουι χωουάφι 
τής ιντιοκτησίας του, ντεν φα πουηφεί ούτε φα 
εξαγοουαστεί· κάφε καφιέουωµα είναι 
αγιότατο στον Κύουιο.  Κανένα καφιέουωµα, 
που καφιεουώφηκε από άνφουωπο ντεν φα 
εξαγοουαστεί· φα φανατωφεί οπωσντήποτε. 

Και κάφε ντέκατο της γης, είτε από τον 
σπόουο τής γης είτε από τον καουπό των 
ντέντουων, είναι του Κυουίου· είναι άγιο στον 
Κύουιο.  Και αν κάποτε φεουήσει κάποιος να 
εξαγοουάσει το ντέκατό του, φα πουοσφέσει 
σ' αυτό το ένα του πέµπτο.  Και κάφε ντέκατο 
από βόντια, και από πουόβατα, και από κάφε 
ζώο, που ντιαβαίνει κάτω από τη ουάβντο, το 
ντέκατο φα είναι άγιο στον Κύουιο.  Ντεν φα 
κάνει ντιάκουιση, είτε καουό είναι είτε κακό, 
ούτε φα το αουάξει· και αν ποτέ το αουάξει, κι 
αυτό και το αντάουαγµά του φα είναι άγια· 
ντεν φα εξαγοουαστεί. 

ΑΥΤΕΣ είναι οι εντοουές, που ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή για τους γιους 
Ισουαήου στο βουνό Σινά. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή στην 
έουηµο Σινά, στη σκηνή τού µαουτυουίου, 
την πουώτη ηµέουα τού ντεύτεου µήνα στον 
ντεύτεουο χουόνο, αφότου βγήκαν από τη γη 
τής Αιγύπτου, ως εξής:  Να πάουετε το 
σύνοουο οουόκουηουης της συναγωγής των 
γιων Ισουαήου, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, απαουιφµώντας ονοµαστικά 
κάφε αουσενικό, ανά κεφαουή τους.  Από 20 
χουόνων κι επάνω, όους αυτούς που στον 
Ισουαήου µποούν να βγουν σε πόουεµο, εσύ 
και ο Ααουών να τους απαουιφµήσετε, 
σύµφωνα µε τα στουατεύµατά τους.  Και µαζί 
σας φα είναι ένας άνφουωπος από κάφε φυουή· 
κάφε ένας φα είναι άουχοντας της οικογένειας 
των πατέουων του. 

Κι αυτά είναι τα ονόµατα των ανντουών, που 
φα παουασταφούν µαζί σας: Από τον Ουβήν, 
ο Εουισού, γιος τού Σεντιού·  από τον 
Συµεών, ο Σεουµιήου, γιος τού Σουισανταϊ·  
από τον Ιούντα, ο Ναασσών, γιος τού 
Αµµιναντάβ·  από τον Ισσάχαου, ο 
Ναφαναήου, γιος τού Σουάου·  από τον 
Ζαβουών, ο Εουιάβ, γιος τού Χαιουών·  από 
τους γιους τού Ιωσήφ, από µεν τον Εφουαϊµ, 
ο Εουισαµά, γιος τού Αµµιούντ· από ντε τον 
Μανασσή, ο Γαµαουιήου, γιος τού 
Φεντασσού·  από τον Βενιαµίν, ο Αβειντάν, 
γιος τού Γιντεωνί·  από τον Νταν, ο Αχιέζεου, 
γιος τού Αµµισανταϊ·  από τον Ασήου, ο 
Φαγαιήου, γιος τού Οχουάν·  από τον Γαντ, ο 
Εουιασάφ, γιος τού Ντεουήου·  από τον 
Νεφφαουί, ο Αχιουά, γιος τού Αινάν.  Αυτοί 
ήσαν οι εκουεκτοί τής συναγωγής, άουχοντες 
των φυουών των πατέουων τους, αουχηγοί των 
χιουιάντων τού Ισουαήου. 

Ο Μωυσής, ουοιπόν, και ο Ααουών πήουαν 
αυτούς τους άνντουες, που αναφέουφηκαν 
ονοµαστικά·  και συγκάουεσαν οουόκουηουη 
τη συναγωγή, την πουώτη ηµέουα τού 
ντεύτεου µήνα, και καταγουάφτηκαν σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους, σύµφωνα µε 
τον αουιφµό των ονοµάτων, από 20 χουόνων 
κι επάνω, ανά κεφαουή τους.  Καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, έτσι τους 
αουίφµησε στην έουηµο Σινά. 
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Και οι γιοι τού Ουβήν, του πουωτότοκου του 
Ισουαήου, σύµφωνα µε τις γενεές τους, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, σύµφωνα µε 
τις οικογένειες των πατέουων τους, σύµφωνα 
µε τον αουιφµό των ονοµάτων, ανά κεφαουή 
τους, κάφε αουσενικό από 20 χουόνων κι 
επάνω, όουοι αυτοί που µποούσαν να βγουν 
σε πόουεµο,  εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
από τη φυουή τού Ουβήν, ήσαν 46.500. 

Από τους γιους τού Συµεών, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, εκείνοι που απαουιφµήφηκαν σύµφωνα 
µε τον αουιφµό των ονοµάτων, απ' αυτούς, 
ανά κεφαουή τους, κάφε αουσενικό από 20 
χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που µποούσαν 
να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Συµεών, 
ήσαν 59.300. 

Από τους γιους τού Γαντ, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκεί νοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Γαντ, 
ήσαν 45.650. 

Από τους γιους τού Ιούντα, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Ιούντα, 
ήσαν 74.600. 

Από τους γιους τού Ισσάχαου, σύµφωνα µε 
τις γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
ονοµάτων, από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι 
αυτοί που µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τη φυουή 
τού Ισσάχαου, ήσαν 54.400. 

Από τους γιους τού Ζαβουών, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 

σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Ζαβουών, 
ήσαν 57.400. 

Από τους γιους τού Ιωσήφ, από µεν τους 
γιους τού Εφουαϊµ, σύµφωνα µε τις γενεές 
τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οκογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Εφουαϊµ, 
ήσαν 40.500. 

Από τους γιους τού Μανασσή, σύµφωνα µε 
τις γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
ονοµάτων, από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι 
αυτοί που µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τη φυουή 
τού Μανασσή, ήσαν 32.200. 

Από τους γιους τού Βενιαµίν, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Βενιαµίν, 
ήσαν 35.400. 

Από τους γιους τού Νταν, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των ονοµάτων, 
από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τη φυουή τού Νταν, 
ήσαν 62.700. 

Από τους γιους τού Ασήου, σύµφωνα µε τις 
γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειές τους, σύµφωνα µε 
τον αουιφµό των ονοµάτων, από 20 χουόνων 
κι επάνω, όουοι αυτοί που µποούσαν να βγουν 
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σε πόουεµο,  εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
από τη φυουή τού Ασήου, ήσαν 41.500. 

Από τους γιους τού Νεφφαουί, σύµφωνα µε 
τις γενεές τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
ονοµάτων, από 20 χουόνων κι επάνω, όουοι 
αυτοί που µποούσαν να βγουν σε πόουεµο,  
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τη φυουή 
τού Νεφφαουί, ήσαν 53.400. 

Αυτοί είναι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν, 
τους οποίους απαουίφµησε ο Μωυσής, και ο 
Ααουών, και οι άουχοντες του Ισουαήου, οι 
12 άνντουες· κάφε ένας ήταν σύµφωνα µε την 
οικογένεια των πατέουων του.  Και ήσαν 
όουοι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τους 
γιους τού Ισουαήου, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους, από 20 
χουόνων κι επάνω, όουοι αυτοί που 
µποούσαν, ανάµεσα στον Ισουαήου, να βγουν 
σε πόουεµο,  όουοι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν, ήσαν 603.550. 

Οι Ουευίτες, όµως, σύµφωνα µε τη φυουή των 
πατέουων τους, ντεν απαουιφµήφηκαν 
ανάµεσα σ' αυτούς.  Επειντή, ο Κύουιος είχε 
µιουήσει στον Μωυσή, ουέγοντας.  Μόνον τη 
φυουή τού Ουευί µη την απαουιφµήσεις, και 
το σύνοουό τους µη το πάουεις µαζί µε τους 
γιους Ισουαήου·  αουά, ντώσε στους Ουευίτες 
την επιστασία τής σκηνής τού µαουτυουίου, 
και όουων των σκευών της, και όουων εκείνων 
που ανήκουν σ' αυτή· αυτοί φα σηκώνουν τη 
σκηνή και όουα τα σκεύη της, κι αυτοί φα 
υπηουετούν σ' αυτή, και φα στουατοπεντεύουν 
οουόγυουα στη σκηνή.  Και όταν η σκηνή 
πουόκειται να σηκωφεί, οι Ουευίτες φα την 
κατεβάζουν· και όταν η σκηνή πουέπει να 
σταφεί, οι Ουευίτες φα τη στήνουν· και όποιος 
ξένος πουησιάσει, ας φανατώνεται.  Και οι µεν 
γιοι Ισουαήου φα στουατοπευντεύουν, κάφε 
ένας στο στουατόπεντό του, και κάφε ένας 
κοντά στη σηµαία του, σύµφωνα µε τα 
στουατεύµατά τους.  Οι Ουευίτες, όµως, φα 
στουατοπεντεύουν οουόγυουα στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, για να µη είναι οουγή επάνω 
στη συναγωγή των γιων Ισουαήου· και οι 

Ουευίτες φα εκτεούν τις υπηουεσίες τής 
σκηνής τού µαουτυουίου. 

Και οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν σύµφωνα µε 
όουα όσα ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή· 
έτσι έκαναν. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και 
στον Ααουών, ουέγοντας:  Ας 
στουατοπεντεύουν οι γιοι Ισουαήου, κάφε 
ένας κοντά στη σηµαία του, µαζί µε το 
σηµείο τής οικογένειας των πατέουων του· φα 
στουατοπεντεύουν απέναντι από τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, οουόγυουα. 

Κι εκείνοι µεν που στουατοπεντεύουν πουος 
τα ανατοουικά φα είναι εκείνοι από τη σηµαία 
τού στουατοπέντου τού Ιούντα, σύµφωνα µε 
τα τάγµατά τους· και ο άουχοντας των γιων 
τού Ιούντα φα είναι ο Ναασσών, ο γιος τού 
Αµµιναντάβ·  και το στουάτευµά του, κι 
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 
74.600.  Κι αυτοί που στουατοπεντεύουν 
κοντά του φα είναι η φυουή τού Ισσάχαου· και 
ο άουχοντας των γιων τού Ισσάχαου φα είναι 
ο Ναφαναήου, ο γιος τού Σουάου·  και το 
στουάτευµά του, κι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 54.400.  
Έπειτα, η φυουή τού Ζαβουών· και ο 
άουχοντας των γιων τού Ζαβουών φα είναι ο 
Εουιάβ, ο γιος τού Χαιουών·  και το 
στουάτευµά του, κι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 57.400.  
Όουοι αυτοί που απαουιφµήφηκαν στο 
στουατόπεντο του Ιούντα ήσαν 186.400, 
σύµφωνα µε τα τάγµατά τους· αυτοί φα 
σηκώνονται πουώτοι. 

Και µεσηµβουινά φα είναι η σηµαία τού 
στουατοπέντου τού Ουβήν, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους· και ο άουχοντας των γιων τού 
Ουβήν φα είναι ο Εουισού, ο γιος τού 
Σεντιού·  και το στουάτευµά του, κι εκείνοι 
που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 
46.500.  Κι αυτοί που στουατοπεντεύουν 
κοντά του φα είναι η φυουή τού Συµεών· και ο 
άουχοντας των γιων τού Συµεών φα είναι ο 
Σεουµιήου, ο γιος τού Σουισανταϊ·  και το 
στουάτευµά του, κι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 59.300.  
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Έπειτα, η φυουή τού Γαντ· και ο άουχοντας 
των γιων τού Γαντ φα είναι ο Εουιασάφ, ο 
γιος του Ντεουήου·  και το στουάτευµά του, 
κι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, 
ήσαν 45.650.  Όουοι αυτοί που 
απαουιφµήφηκαν στο στουατόπεντο του 
Ουβήν ήσαν 151.450, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους· αυτοί φα σηκώνονται 
ντεύτεουοι. 

Έπειτα φα σηκώνεται η σκηνή τού 
µαουτυουίου, το στουατόπεντο των Ουευιτών 
στ µέσον των στουατοπέντων· όπως 
στουατοπέντευσαν, έτσι και φα σηκώνονται· 
κάφε ένας στην τάξη του, κοντά στη σηµαία 
τους. 

Και ντυτικά φα είναιη σηµαία τού 
στουατοπέντου τού Εφουαϊµ, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους· και ο άουχοντας των γιων τού 
Εφουαϊµ, φα είναι ο Εουισαµά, ο γιος τού 
Αµµιούντ·  και το στουάτευµά του, κι εκείνοι 
που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 
40.500.  Και κοντά του η φυουή τού 
Μανασσή· και ο άουχοντας των γιων τού 
Μανασσή φα είναι ο Γαµαουιήου, ο γιος τού 
Φεντασσού·  και το στουάτευµά του, κι 
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 
32.200.  Έπειτα, η φυουή τού Βενιαµίν· και ο 
άουχοντας των γιων τού Βενιαµίν φα είναι ο 
Αβειντάν, ο γιος τού Γιντεωνί·  και το 
στουάτευµά του, κι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 35.400.  
Όουοι αυτοί που απαουιφµήφηκαν από το 
στουατόπεντο του Εφουαϊµ ήσαν 108.100, 
σύµφωνα µε τα τάγµατά τους· αυτοί φα 
σηκώνονται τουίτοι. 

Και πουος τον βοουά φα είναιη σηµαία τού 
στουατοπέντου τού Νταν, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους· και ο αουχηγός των γιων τού 
Νταν φα είναι ο Αχιέζεου, ο γιος τού 
Αµµισανταϊ·  και το στουάτευµά του, κι 
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 
62.700.  Κι αυτοί που στουατοπεντεύουν 
κοντά του φα είναι η φυουή τού Ασήου· και ο 
άουχοντας των γιων τού Ασήου φα είναι ο 
Φαγαιήου, ο γιος τού Οχουάν·  και το 
στουάτευµά του, κι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 41.500.  

Έπειτα, η φυουή τού Νεφφαουί· και ο 
άουχοντας των γιων τού Νεφφαουί φα είναι ο 
Αχιουά, ο γιος τού Αινάν·  και το στουάτευµά 
του, κι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' 
αυτούς, ήσαν 53.400.  Όουοι αυτοί που 
απαουιφµήφηκαν από το στουατόπεντο του 
Νταν ήσαν 157.600· αυτοί φα σηκώνονται 
τεουευταίοι, σύµφωνα µε τις σηµαίες τους. 

ΑΥΤΟΙ είναι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
από τους γιους Ισουαήου, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους· όουοι αυτοί 
που απαουιφµήφηκαν στα στουατόπεντα ήσαν 
603.550, σύµφωνα µε τα τάγµατά τους.  Οι 
Ουευίτες, όµως, ντεν απαουιφµήφηκαν µαζί, 
ανάµεσα στους γιους Ισουαήου, όπως ο 
Κύουιος είχε πουοστάξει στον Μωυσή. 

Και οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν σύµφωνα µε 
όσα ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή· έτσι 
στουατοπέντευσαν, σύµφωνα µε τις σηµαίες 
τους, και έτσι σηκώφηκαν, κάφε ένας σύµφωνα 
µε τη συγγένειά του, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων του. 

Κι αυτές είναι οι γενεές τού Ααουών και του 
Μωυσή, την ηµέουα που ο Κύουιος µίουησε 
στον Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά.  Κι αυτά 
είναι τα ονόµατα των γιων τού Ααουών: Ο 
Ναντάβ, ο πουωτότοκος, και ο Αβιούντ, ο 
Εουεάζαου, και ο Ιφάµαου.  Αυτά είναι τα 
ονόµατα των γιων τού Ααουών, των 
χουισµένων ιεουέων, που καφιεουώφηκαν για 
να ιεουατεύουν.  Πέφανε, όµως, ο Ναντάβ και 
ο Αβιούντ µπουοστά στον Κύουιο, ενώ 
πουόσφεουναν ξένη φωτιά µπουοστά στον 
Κύουιο, στην έουηµο Σινά, και ντεν είχαν 
παιντιά· και ιεουάτευσε ο Εουεάζαου και ο 
Ιφάµαου, µπουοστά στον Ααουών τον 
πατέουα τους. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Φέουε τη φυουή τού Ουευί, και 
παουάστησέ τους µπουοστά στον Ααουών, 
τον ιεουέα, για να υπηουετούν σ' αυτόν.  Και 
φα φυουάττουν τις φυουάξεις του, και τις 
φυουάξεις οουόκουηουης της συναγωγής, 
µπουοστά στη σκηνή τού µαουτυουίου, 
εκτεουώντας τις υπηουεσίες τής σκηνής.  Και 
φα φυουάττουν όουα τα σκεύη τής σκηνής τού 
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µαουτυουίου, και τις φυουάξεις των γιων 
Ισουαήου, εκτεουώντας τις υπηουεσίες τής 
σκηνής.  Και φα ντώσεις τους Ουευίτες στον 
Ααουών και στους γιους του· αυτοί είναι 
ντοσµένοι ως ντώουο σ' αυτόν από τους γιους 
Ισουαήου.  Και τον Ααουών και τους γιους 
του φα τους τοποφετήσεις για να εκτεούν τα 
καφήκοντα της ιεουατείας τους· και όποιος 
ξένος πουησιάσει φα φανατώνεται. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Ντες, εγώ πήουα τους Ουευίτες 
από µέσα από τους γιους Ισουαήου, στη φέση 
κάφε πουωτότοκου, που ντιανοίγει µήτουα, 
από τους γιους Ισουαήου· και οι Ουευίτες φα 
είναι ντικοί µου·  Επειντή, κάφε πουωτότοκο 
είναι ντικό µου· για τον ουόγο ότι, κατά την 
ηµέουα που πάταξα κάφε πουωτότοκο στη γη 
τής Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό µου κάφε 
πουωτότοκο στον Ισουαήου, από άνφουωπο 
µέχουι κτήνος· ντικοί µου φα είναι. Εγώ είµαι 
ο Κύουιος. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή στην 
έουηµο Σινά, ουέγοντας:  Απαουίφµησε τους 
γιους τού Ουευί, σύµφωνα µε τις οικογένειες 
των πατέουων τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους· κάφε αουσενικό, από ενός µήνα κι 
επάνω, φα τους απαουιφµήσεις.  Και ο 
Μωυσής τούς απαουίφµησε, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, όπως πουοστάχφηκε. 

Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ουευί, σύµφωνα µε 
τα ονόµατά τους: Ο Γηουσών, και ο Καάφ, 
και ο Μεουαουί.  Κι αυτά ήσαν τα ονόµατα 
των γιων τού Γηουσών, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους· ο Ουιβνί, και ο Σεµεϊ.  Και 
οι γιοι τού Καάφ, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, ο Αµουάµ, και ο Ισαάου, και ο 
Χεβουών, και ο Οζιήου.  Και οι γιοι τού 
Μεουαουί, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, ο 
Μααουί και ο Μουσί. Αυτές είναι οι 
συγγένειες των Ουευιτών, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους. 

Από τον Γηουσών ήταν η συγγένεια του 
Ουιβνί, και η συγγένεια του Σεµεϊ· αυτές είναι 
οι συγγένειες των Γηουσωνιτών.  Αυτοί που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό όουων των αουσενικών, από ενός 

µήνα κι επάνω, εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
απ' αυτούς ήσαν 7.500.  Οι συγγένειες των 
Γηουσωνιτών φα στουατοπεντεύουν πίσω από 
τη σκηνή, ντυτικά.  Και ο άουχοντας της 
πατουικής οικογένειας των Γηουσωνιτών φα 
είναι ο Εουιασάφ, ο γιος τού Ουαήου.  Και η 
φύουαξη των γιων τού Γηουσών στη σκηνή 
τού µαουτυουίου φα είναι η σκηνή, η σκεπή, 
το κάουυµµά της, και το καταπέτασµα της 
φύουας τής σκηνής τού µαουτυουίου,  και τα 
παουαπετάσµατα της αυουής, και το 
καταπέτασµα της φύουας της αυουής, που 
είναι για τη σκηνή, και για το φυσιαστήουιο 
οουόγυουα, και τα σχοινιά της για όουες τις 
υπηουεσίες τους. 

Και από τον Καάφ ήταν η συγγένεια των 
Αµουαµιτών, και η συγγένεια των Ισααουιτών, 
και η συγγένεια των Χεβουωνιτών, και η 
συγγένεια των Οζιηουιτών· αυτές είναι οι 
συγγένειες των Κααφιτών.  Όουα τα 
αουσενικά, από ενός µήνα κι επάνω, ήσαν σε 
αουιφµό 8.600, που φύουαγαν τις φυουάξεις 
τού αγιαστηουίου.  Οι συγγένειες των γιων 
Καάφ φα στουατοπεντεύουν στα πουάγια της 
σκηνής, µεσηµβουινά.  Και ο άουχοντας της 
πατουικής οικογένειας των συγγενειών των 
Κααφιτών φα είναι ο Εουισαφάν, ο γιος τού 
Οζιήου.  Και η φύουαξή τους φα είναι η 
κιβωτός, και το τουαπέζι, και η ουυχνία, και 
τα φυσιαστήουια, και τα σκεύη τού 
αγιαστηουίου, µε τα οποία υπηουετούν, και το 
καταπέτασµα, και όουα αυτά που υπάουχουν 
για την υπηουεσία τους. 

Και ο Εουεάζαου, ο γιος τού Ααουών, του 
ιεουέα, φα είναι αουχηγός επάνω στους 
αουχηγούς των Ουευιτών, έχοντας την 
επιστασία εκείνων που φυουάττουν τις 
φυουάξεις τού αγιαστηουίου. 

Από τον Μεουαουί ήταν η συγγένεια των 
Μααουιτών, και η συγγένεια των Μουσιτών· 
αυτές είναι οι συγγένειες του Μεουαουί.  Κι 
αυτοί που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, 
σύµφωνα µε τον αουιφµό όουων των 
αουσενικών από ενός µήνα κι επάνω, ήσαν 
6.200.  Και ο άουχοντας της πατουικής 
οικογένειας των συγγενειών τού Μεουαουί 
ήταν ο Σουιήου, ο γιος τού Αβιχαίου· αυτοί 
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φα στουατοπεντεύουν στα πουάγια της 
σκηνής, πουος βοουάν.  Και κάτω από την 
επιστασία τής φύουαξης των γιων τού 
Μεουαουί φα είναι οι σανίντες τής σκηνής, και 
οι µοχουοί της, και οι στύουοι της, και τα 
υποστηουίγµατά της, και όουα τα σκεύη της, 
και όουα αυτά που υπάουχουν για την 
υπηουεσία της·  και οι στύουοι τής αυουής 
οουόγυουα, και τα υποστηουίγµατά τους, και 
οι πάσσαουοί τους, και τα σχοινιά τους. 

Κι εκείνοι που στουατοπεντεύουν κατά 
πουόσωπο της σκηνής, ανατοουικά, 
αντικουυνά στη σκηνή τού µαουτυουίου, 
ανατοουικά, φα είναι ο Μωυσής και ο 
Ααουών, και οι γιοι του, που φυουάττουν τις 
φυουάξεις τού αγιαστηουίου, στη φέση των 
φυουάξεων των γιων Ισουαήου· και όποιος 
ξένος πουησιάσει, φα φανατώνεται. 

Όουοι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τους 
Ουευίτες, που ο Μωυσής απαουίφµησε, και ο 
Ααουών, µε πουοσταγή τού Κυουίου, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, όουα τα 
αουσενικά από ενός µήνα κι επάνω, ήσαν 
22.000. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: 
Απαουίφµησε όουα τα αουσενικά 
πουωτότοκα των γιων Ισουαήου, από ενός 
µήνα κι επάνω, και πάουε τον αουιφµό των 
ονοµάτων τους.  Και φα πάουεις τους 
Ουευίτες για µένα, εγώ είµαι ο Κύουιος, στη 
φέση όουων των πουωτότοκων των γιων 
Ισουαήου· και τα κτήνη των Ουευιτών, στη 
φέση όουων των πουωτότοκων των κτηνών 
των γιων Ισουαήου.  Και όπως ο Κύουιος τον 
πουόσταξε, ο Μωυσής απαουίφµησε όουα τα 
πουωτότοκα των γιων Ισουαήου.  Και όουα 
τα αουσενικά πουωτότοκα, που 
απαουιφµήφηκαν ονοµαστικά, από ενός µήνα 
κι επάνω, στην απαουίφµησή τους, ήσαν 
22.273. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πάουε τους Ουευίτες, στη φέση 
όουων των πουωτοτόκων των γιων Ισουαήου, 
και τα κτήνη των Ουευιτών στη φέση των 
κτηνών τους· και οι Ουευίτες φα είναι ντικοί 
µου. Εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και για την 

εξαγοουά των 273 από τα πουωτότοκα των 
γιων Ισουαήου, που υπεουβαίνουν τον 
αουιφµό των Ουευιτών,  φα πάουεις από πέντε 
σίκους ανά κεφαουή, σύµφωνα µε τον άγιο 
σίκουο φα τους πάουεις (ο σίκουος είναι 20 
γεουά)·  και φα ντώσεις το ασήµι τής 
εξαγοουάς τού αουιφµού τους που 
πεουισσεύει, στον Ααουών και στους γιους 
του. 

Και ο Μωυσής πήουε το ασήµι τής 
εξαγοουάς εκείνων που υπεουέβαιναν τον 
αουιφµό αυτών που εξαγοουάστηκαν σε 
ανταουαγή των Ουευιτών·  από τα 
πουωτότοκα των γιων Ισουαήου πήουε το 
ασήµι, 1.365 σίκους, σύµφωνα µε τον άγιο 
σίκουο·  και ο Μωυσής έντωσε το ασήµι τής 
εξαγοουάς εκείνων που υπεουέβαιναν, στον 
Ααουών και στους γιους του, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, όπως ο Κύουιος 
πουόσταξε τον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και 
στον Ααουών, ουέγοντας:  Πάουε το σύνοουο 
των γιων Καάφ, ανάµεσα από τους γιους του 
Ουευί, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους,  από 30 χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 
χουόνων, όουων εκείνων που µπαίνουν µέσα 
στο τάγµα για να κάνουν εουγασίες στη σκηνή 
του µαουτυουίου.  Αυτή φα είναι η υπηουεσία 
των γιων του Καάφ στη σκηνή του 
µαουτυουίου· τα άγια των αγίων.  Και όταν το 
στουατόπεντο σηκώνεται, φα έουχονται ο 
Ααουών και οι γιοι του, και φα κατεβάσουν το 
καουυπτήουιο καταπέτασµα, και φα 
σκεπάζουν µ' αυτό την κιβωτό του 
µαουτυουίου·  και φα βάουν επάνω της 
σκέπασµα από ντέουµατα τσακαουιών, και 
από πάνω φα απουώσουν ύφασµα 
οουογάουαζο, και φα πεουάσουν τους µοχούς 
της.  Κι επάνω στο τουαπέζι τής πουόφεσης 
φα απουώσουν οουογάουαζο ύφασµα, και φα 
βάουν επάνω του τους ντίσκους, και τα 
φυµιατοντόχα, και τις ουεκανίτσες, και τα 
σπονντεία, για να κάνουν σπονντές· και οι 
παντοτινοί άουτοι φα είναι επάνω του·  και φα 
απουώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασµα, κι 
αυτό φα το σκεπάσουν µε σκέπασµα από 
ντέουµατα τσακαουιών, και φα πεουάσουν 
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τους µοχούς του.  Και φα πάουν 
οουογάουαζο ύφασµα, και φα σκεπάσουν 
οουόγυουα τη ουυχνία του φωτός, και τα 
ουυχνάουια της, και τα ουυχνοψάουιντά της, 
και τα υποφέµατά της, και όουα τα 
εουαιοντόχα σκεύη της, µε τα οποία εκτεούν 
τις υπηουεσίες της·  και φα τη βάουν, µαζί µε 
όουα τα σκεύη της, µέσα σε σκέπασµα από 
ντέουµατα τσακαουιών, και φα τη βάουν 
επάνω στους µοχούς.  Κι επάνω στο χουυσό 
φυσιαστήουιο φα απουώσουν οουογάουαζο 
ύφασµα, κι αυτό φα το σκεπάσουν µε 
σκέπασµα από ντέουµατα τσακαουιών, και φα 
πεουάσουν τους µοχούς του.  Και φα πάουν 
όουα τα σκεύη της υπηουεσίας, µε τα οποία 
υπηουετούν στα άγια, και φα τα βάουν σε 
οουογάουαζο ύφασµα, και φα τα σκεπάσουν 
µε σκέπασµα από ντέουµατα τσακαουιών, και 
φα βάουν τούς µοχούς.  Και φα καφαουίσουν 
το φυσιαστήουιο από τη στάχτη, και φα το 
σκεπάσουν οουόγυουα µε ύφασµα ποουφυούν·  
και φα βάουν επάνω σ' αυτό όουα τα σκεύη 
του, µε τα οποία εκτεούν τις υπηουεσίες του, 
τα φυµιατήουια, τις κουεάγουες, και τα 
φτυάουια, και τις ουεκάνες, και όουα τα σκεύη 
τού φυσιαστηουίου, και φα απουώσουν επάνω 
του σκέπασµα από ντέουµατα τσακαουιών, 
και φα πεουάσουν τους µοχούς του.  Και 
αφού ο Ααουών και οι γιοι του τεουειώσουν 
να σκεπάζουν οουόγυουα τα άγια, και όουα τα 
άγια σκεύη, όταν το στουατόπεντο πουόκειται 
να σηκωφεί, τότε φα πουησιάσουν οι γιοι τού 
Καάφ για να τα βαστάξουν· και ντεν φα 
αγγίξουν τα άγια, για να µη πεφάνουν. Αυτά 
είναι όσα φα βαστάζουν οι γιοι τού Καάφ, στη 
σκηνή τού µαουτυουίου. 

Και η επιστασία του Εουεάζαου, γιου του 
Ααουών, του ιεουέα, φα είναι το ουάντι του 
φωτός, και το ευώντες φυµίαµα, και η 
καφηµεουινή πουοσφοουά από άουφιτα, και 
το ουάντι του χουίσµατος, η επιστασία 
οουόκουηουης της σκηνής, και όουων όσα 
είναι σ' αυτή, του αγιαστηουίου, και όουων 
των σκευών του. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και στον 
Ααουών, ουέγοντας:  Μη εξοουοφουεύσετε τη 
φυουή των συγγενειών των Κααφιτών µέσα 
από τους Ουευίτες·  αουά, τούτο φα τους 

κάνετε, για να ζήσουν, και να µη πεφάνουν, 
όταν πουησιάζουν στα άγια των αγίων· ο 
Ααουών και οι γιοι του ας µπαίνουν µέσα, και 
ας τους ντιοουίζουν κάφε έναν στο έουγο του 
και στο φοουτίο του·  ας µη µπαίνουν, όµως, 
µέσα για να ντουν, όταν τα άγια σκεπάζονται 
οουόγυουα, για να µη πεφάνουν. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πάουε το σύνοουο και των γιων 
του Γηουσών, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους·  από 30 χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 
χουόνων, φα τους απαουιφµήσεις, όους 
αυτούς που µπαίνουν στο τάγµα, για να 
κάνουν εουγασίες στη σκηνή τού 
µαουτυουίου.  Αυτή είναι η υπηουεσία των 
συγγενειών των Γηουσωνιτών, να υπηουετούν 
και να βαστάζουν·  φα βαστάζουν, ουοιπόν, τα 
παουαπετάσµατα της σκηνής, και τη σκηνή 
του µαουτυουίου, το σκέπασµά της, και το 
σκέπασµα που είναι από ντέουµατα 
τσακαουιών, που βουίσκεται από πάνω της, 
και το καταπέτασµα της φύουας της σκηνής 
τού µαουτυουίου,  και τα παουαπετάσµατα 
της αυουής, και το καταπέτασµα της φύουας 
τής πύουης τής αυουής, που είναι για τη 
σκηνή, και για το φυσιαστήουιο οουόγυουα, 
και τα σχοινιά τους, και όουα τα σκεύη τής 
υπηουεσίας τους, και όουα όσα χουησιµεύουν 
σ' αυτά· έτσι φα υπηουετούν.  Με πουοσταγή 
τού Ααουών και των γιων του φα γίνονται 
όουες οι υπηουεσίες των γιων των 
Γηουσωνιτών, σε όουα τα φοουτία τους, και 
σε όουες τις υπηουεσίες τους· κι εσείς φα τους 
καφοουίζετε όουα όσα πουέπει να βαστάζουν.  
Αυτή είναι η υπηουεσία των συγγενειών των 
γιων των Γηουσωνιτών στη σκηνή του 
µαουτυουίου· και η υπηουεσία τους φα είναι 
κάτω από την επιστασία τού Ιφάµαου, γιου 
του Ααουών, του ιεουέα. 

Φα απαουιφµήσεις και τους γιους του 
Μεουαουί, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
σύµφωνα µε τις οικογένειες των πατέουων 
τους·  από 30 χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 
χουόνων, φα τους απαουιφµήσεις όους, όσους 
µπαίνουν στο τάγµα, για να κάνουν εουγασίες 
στη σκηνή του µαουτυουίου.  Κι αυτά είναι 
που οφείουν να βαστάζουν σε όουη την 
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υπηουεσία τους στη σκηνή τού µαουτυουίου· 
τις σανίντες τής σκηνής και τους µοχούς της, 
και τους στύους της, και τα υποστηουίγµατά 
της,  και τους στύους τής αυουής, οουόγυουα, 
και τα υποστηουίγµατά τους, και τους 
πασσάους τους, και τα σχοινιά τους, µε όουα 
τα σκεύη τους, και όουα όσα είναι για την 
υπηουεσία τους· και φα καφοουίσετε 
ονοµαστικά τα σκεύη, που οφείουν να 
βαστάζουν.  Αυτή είναι η υπηουεσία των 
συγγενειών των γιων τού Μεουαουί, σε όουη 
την υπηουεσία τους στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, κάτω από την επιστασία τού 
Ιφάµαου, γιου τού Ααουών, του ιεουέα. 

Ο ΜΩΥΣΗΣ, ουοιπόν, και ο Ααουών και οι 
άουχοντες της συναγωγής απαουίφµησαν τους 
γιους των Κααφιτών, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, και σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους,  από 30 
χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 χουόνων, όους 
όσους µπαίνουν στο τάγµα, για να κάνουν 
εουγασίες στη σκηνή του µαουτυουίου·  κι 
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750. 

Αυτοί είναι που απαουιφµήφηκαν από τις 
συγγένειες των Κααφιτών, όουοι όσοι 
υπηουετούν στη σκηνή του µαουτυουίου, που 
απαουίφµησαν ο Μωυσής και ο Ααουών, 
καφώς ο Κύουιος πουόσταξε ντιαµέσου του 
Μωυσή. 

Κι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τους 
γιους τού Γηουσών, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, και σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους,  από 30 
χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 χουόνων, όουοι 
όσοι µπαίνουν στο τάγµα, για να κάνουν 
εουγασίες στη σκηνή τού µαουτυουίου,  
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, σύµφωνα µε 
τις οικογένειες των πατέουων τους, ήσαν 
2.630.  Αυτοί είναι εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν από τις συγγένειες των γιων 
τού Γηουσών, όουοι όσοι υπηουετούν στη 
σκηνή του µαουτυουίου, που απαουίφµησαν ο 
Μωυσής και ο Ααουών, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Κυουίου. 

Κι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τις 
συγγένειες των γιων του Μεουαουί, σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους, σύµφωνα µε τις 
οικογένειές τους,  από 30 χουόνων κι επάνω, 
µέχουι 50 χουόνων, όουοι όσοι µπαίνουν στο 
τάγµα για να κάνουν εουγασίες στη σκηνή του 
µαουτυουίου,  εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
απ' αυτούς, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
ήσαν 3.200.  Αυτοί είναι που 
απαουιφµήφηκαν από τις συγγένειες των γιων 
του Μεουαουί, που απαουίφµησαν ο Μωυσής 
και ο Ααουών, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε 
ντιαµέσου του Μωυσή. 

Όουοι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν από τους 
Ουευίτες, που απαουίφµησαν ο Μωυσής και ο 
Ααουών και οι άουχοντες του Ισουαήου, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, και σύµφωνα 
µε τις οικογένειες των πατέουων τους,  από 30 
χουόνων κι επάνω, µέχουι 50 χουόνων, όουοι 
όσοι µπαίνουν µέσα για να υπηουετούν 
υπηουεσία και να βαστάζουν το φοουτίο στη 
σκηνή τού µαουτυουίου,  εκείνοι που 
απαουιφµήφηκαν απ' αυτούς, ήσαν 8.580.  
Απαουιφµήφηκαν καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε ντιαµέσου του Μωυσή, κάφε ένας 
σύµφωνα µε την υπηουεσία του, και σύµφωνα 
µε το φοουτίο του. Έτσι απαουιφµήφηκαν απ' 
αυτόν, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πουόσταξε τους γιους Ισουαήου 
να ντιώξουν από το στουατόπεντο κάφε 
ουεπουόν, και κάφε γονόουοιον, και κάφε 
µοουυσµένον εξαιτίας νεκού·  ντιώξτε τους, 
και αουσενικόν και φηουυκόν· ντιώξτε τους 
έξω από το στουατόπεντο, για να µη 
µοουύνουν τα στουατόπεντά τους, ανάµεσα 
στα οποία εγώ κατοικώ.  Έτσι και έκαναν οι 
γιοι Ισουαήου, και τους έντιωξαν έξω από το 
στουατόπεντο· όπως ο Κύουιος είπε στον 
Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στους γιους Ισουαήου, όταν 
ένας άνντουας ή µία γυναίκα πουάξει κάτι από 
τα ανφουώπινα αµαουτήµατα, 
ντιαπουάττοντας παουάβαση στον Κύουιο, κι 
εκείνη η ψυχή αµαουτήσει,  τότε φα 
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εξοµοουογηφεί την αµαουτία του που 
έπουαξε, και φα αποντώσει το αντίκηµά του, 
µαζί µε το κεφάουαιό του, και σ' αυτό φα 
πουοσφέσει το ένα πέµπτον απ' αυτό, και φα 
το ντώσει σε όποιον αντίκησε.  Και αν ο 
άνφουωπος ντεν έχει συγγενή για να του 
αποντοφεί το αντίκηµα, ας αποντίντεται το 
αντίκηµα στον Κύουιο, πουος τον ιεουέα, 
εκτός από το κουιάουι τής εξιουέωσης, 
ντιαµέσου τού οποίου φα γίνει γι' αυτόν 
εξιουέωση. 

Και κάφε πουοσφοουά που υψώνεται, από 
όουα τα αγιασµένα πουάγµατα των γιων 
Ισουαήου, την οποία πουοσφέουν στον 
ιεουέα, φα είναι ντική του.  Ντικά του, 
ουοιπόν, φα είναι όσα αγιάζονται από κάφε 
άνφουωπο· ό,τι κάφε ένας ντίνει στον ιεουέα, 
φα είναι ντικό του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Αν η γυναίκα κάποιου 
ανφουώπου παουαντουοµήσει και αµαουτήσει 
εναντίον του,  και κάποιος συγκοιµηφεί µαζί 
της, και ντιαφύγει από τα µάτια τού άνντουα 
της, και κουυφτεί, κι αυτή µοουυνφεί, και ντεν 
υπάουχει µάουτυουας εναντίον της, και ντεν 
πιαστεί,  και πέσει σ' αυτόν πνεύµα 
ζηουοτυπίας, και ζηουοτυπήσει τη γυναίκα 
του, κι αυτή είναι µοουυσµένη· ή, αν πέσει σ' 
αυτόν το πνεύµα της ζηουοτυπίας, και 
ζηουοτυπήσει τη γυναίκα του, κι αυτή ντεν 
είναι µοουυσµένη·  τότε, ο άνφουωπος φα 
φέουει τη γυναίκα του στον ιεουέα, και φα 
πουοσφέουει το ντώουο της γι' αυτή, το ένα 
ντέκατο του εφά, κουίφινο αουεύουι· ουάντι, 
όµως, ντεν φα χύσει επάνω σ' αυτό· ούτε 
ουιβάνι φα βάουει επάνω σ' αυτό, επειντή είναι 
πουοσφοουά ζηουοτυπίας, πουοσφοουά 
ενφύµησης, που φέουνει σε ενφύµηση ανοµία. 

Και ο ιεουέας φα την πουησιάσει, και φα τη 
στήσει µπουοστά στον Κύουιο.  Έπειτα, ο 
ιεουέας φα πάουει άγιο νεουό σε πήουινο 
αγγείο· και ο ιεουέας φα πάουει από το χώµα, 
που είναι στο ντάπεντο της σκηνής, και φα το 
βάουει στο νεουό.  Και ο ιεουέας φα στήσει 
τη γυναίκα µπουοστά στον Κύουιο, και φα 
ξεσκεπάσει το κεφάουι τής γυναίκας, και φα 

βάουει στα χέουια της την πουοσφοουά τής 
ενφύµησης, την πουοσφοουά τής ζηουοτυπίας· 
και στο χέουι τού ιεουέα φα είναι το νεουό, το 
πικουό, που φέουνει κατάουα.  Και ο ιεουέας 
φα την οουκίσει, και φα πει στη γυναίκα: Αν 
ντεν κοιµήφηκε κάποιος µαζί σου, και αν ντεν 
παουαντουόµησες για να µοουυνφείς, και ντεν 
ντέχφηκες άουον, αντί του άνντουα σου, ας 
είσαι χωουίς βουάβη απ' αυτό το νεουό, το 
πικουό, που φέουνει την κατάουα·  αν, όµως, 
παουαντουόµησες, και ντέχφηκες άουον, στη 
φέση του άνντουα σου, και µοουύνφηκες, και 
κάποιος κοιµήφηκε µαζί σου, εκτός από τον 
άνντουα σου,  (τότε ο ιεουέας φα οουκίσει τη 
γυναίκα µε όουκο κατάουας, και ο ιεουέας φα 
πει στη γυναίκα): Ο Κύουιος να σε κάνει 
κατάουα και όουκο ανάµεσα στον ουαό σου, 
κάνοντας ο Κύουιος να σαπίσει ο µηουός σου, 
και να πουηστεί η κοιουιά σου·  κι αυτό το 
νεουό, που φέουνει την κατάουα, φα µπει στα 
εντόσφιά σου, για να κάνει να πουηστεί η 
κοιουιά σου και να σαπίσει ο µηουός σου. 
Και η γυναίκα φα πει: Αµήν, αµήν.  Έπειτα, ο 
ιεουέας φα γουάψει αυτές τις κατάουες σε 
βιβουίο, και φα τις σβήσει µε το νεουό το 
πικουό·  και φα ντώσει στη γυναίκα να πιει 
από το νεουό, το πικουό, που φέουνει την 
κατάουα· και το νεουό, που φέουνει την 
κατάουα, φα µπει σ' αυτή για πικουία. 

Και ο ιεουέας φα πάουει από το χέουι τής 
γυναίκας την πουοσφοουά τς ζηουοτυπίας, και 
φα κινήσει την πουοσφοουά µπουοστά στον 
Κύουιο, και φα την πουοσφέουει στο 
φυσιαστήουιο·  και ο ιεουέας φα πάουει µια 
χούφτα από την πουοσφοουά, την ενφύµησή 
της, και φα την κάψει επάνω στο 
φυσιαστήουιο, κι ύστεουα απ' αυτά, φα ντώσει 
στη γυναίκα να πιει το νεουό.  Και αφού της 
ντώσει να πιει το νεουό, τότε φα συµβεί, ώστε 
αν είναι µοουυσµένη, και αντίκησε τον 
άνντουα της, φα µπει σ' αυτή το νεουό, που 
φέουνει την κατάουα, για πικουία, και η 
κοιουιά της φα πουηστεί, και ο µηουός της φα 
σαπίσει, και η γυναίκα φα είναι κατάουα 
ανάµεσα στον ουαό της.  Αν, όµως, ντεν είναι 
µοουυσµένη η γυναίκα, αουά είναι καφαουή, 
τότε φα µείνει χωουίς βουάβ, και φα συουάβει 
σπέουµα. 
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Αυτός είναι ο νόµος τής ζηουοτυπίας, όταν 
κάποια παουαντουοµήσει και ντεχφεί άουον, 
αντί του άνντουα της, και µοουυνφεί·  ή, όταν 
έουφει το πνεύµα τής ζηουοτυπίας σε κάποιον 
άνντουα, και ζηουοτυπήσει τη γυναίκα του, 
και στήσει τη γυναίκα του µπουοστά στον 
Κύουιο, και ο ιεουέας εφαουµόσει σ' αυτήν 
οουοκουηουωτικά αυτόν τον νόµο.  Τότε, ο 
µεν άνντουας φα είναι αφώος από την ανοµία, 
η ντε γυναίκα εκείνη φα βαστάξει την ανοµία 
της. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε πουος τους γιους 
Ισουαήου, και πες τους: Όταν ένας άνντουας 
ή µία γυναίκα ευχηφεί ευχή Ναζηουαίου, για 
να αφιεουωφεί στον Κύουιο,  φα 
εγκουατεύεται από κουασί και από σίκεουα, 
ούτε φα πιει ξίντι από κουασί ή ξίντι από 
σίκεουα ούτε φα πίνει οτιντήποτε είναι 
κατασκευασµένο από σταφύουι ούτε φα φάει 
φουέσκο σταφύουι ή σταφίντες.  Όουες τις 
ηµέουες τής αφιέουωσής του ντεν φα φάει 
τίποτε από όσα γίνονται από άµπεουο, από 
φουοιό σταφυουιού, µέχουι το κουκούτσι του.  
Όουες τις ηµέουες τής ευχής τής αφιέουωσής 
του, ξυουάφι ντεν φα πεουάσει στο κεφάουι 
του, µέχουις ότου εκπουηουωφούν οι 
ηµέουες, που ευχήφηκε στον Κύουιο· άγιος 
φα είναι, αφήνοντας τις τουίχες τής κόµης τού 
κεφαουιού του να αυξάνουν.  Όουες τις 
ηµέουες τής αφιέουωσής του στον Κύουιο, 
ντεν φα µπει σε πεφαµένο.  Ντεν φα 
µοουυνφεί για τον πατέουα του ή για τη 
µητέουα του, για τον αντεουφό του ή για την 
αντεουφή του, όταν πεφάνουν· επειντή, η 
αφιέουωσή του στον Φεό βουίσκεται επάνω 
στο κεφάουι του.  Όουες τις ηµέουες τής 
αφιέουωσής του είναι άγιος στον Κύουιο.  Και 
αν κάποιος πεφάνει κοντά του, ξαφνικά, και 
µοουυνφεί το κεφάουι τής αφιέουωσής του, 
τότε, φα ξυουίσει το κεφάουι του την ηµέουα 
τού καφαουισµού του· την έβντοµη ηµέουα 
φα το ξυουίσει.  Και την όγντοη ηµέουα φα 
φέουει στον ιεουέα ντύο τουυγόνια ή ντύο 
νεοσσούς φηουυκών πεουιστεουιών, στη 
φύουα της σκηνής τού µαουτυουίου·  και ο 
ιεουέας φα πουοσφέουει το ένα για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και το άουο 
για οουοκαύτωµα· και φα κάνει γι' αυτόν 

εξιουέωση, εξαιτίας τής αµαουτίας του, σε 
σχέση µε τον νεκουό, και φα αγιάσει το 
κεφάουι του εκείνη την ηµέουα.  Και φα 
αφιεουώσει τις ηµέουες τής αφιέουωσής του 
στον Κύουιο, και φα φέουει ένα χουονιάουικο 
αουνί για πουοσφοουά πεουί ανοµίας· και οι 
ηµέουες που πέουασαν ντεν φα 
ουογαουιαστούν, επειντή µοουύνφηκε η 
αφιέουωσή του. 

Και ο νόµος τού Ναζηουαίου, αφού 
συµπουηουωφούν οι ηµέουες της αφιέουωσής 
του, είναι τούτος: Φα φεουφεί στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου,  και φα 
πουοσφέουει το ντώουο του στον Κύουιο, ένα 
χουονιάουικο αουνί, χωουίς ψεγάντι, για 
οουοκαύτωµα, και ένα αουνί φηουυκό, 
χουονιάουικο, χωουίς ψεγάντι, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και ένα 
κουιάουι χωουίς ψεγάντι για ειουηνική 
πουοσφοουά,  και ένα κανίστουι µε άζυµα 
ψωµιά, από σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, 
και ουάγανα άζυµα χουισµένα µε ουάντι, και 
την πουοσφοουά τους από άουφιτα, και τη 
σπονντή τους.  Και ο ιεουέας φα τα 
πουοσφέουει µπουοστά στον Κύουιο, και φα 
κάνει την πουοσφοουά του πεουί αµαουτίας, 
και το οουοκαύτωµά του.  Και φα 
πουοσφέουει το κουιάουι για ειουηνική φυσία 
στον Κύουιο, µαζί µε το κανίστουι των 
αζύµων· ο ιεουέας φα πουοσφέουει ακόµα την 
πουοσφοουά του από άουφιτα, και τη σπονντή 
του. 

Και ο Ναζηουαίος φα ξυουίσει το κεφάουι 
τής αφιέουωσής του στη φύουα τής σκηνής 
τού µαουτυουίου, και φα πάουει τις τουίχες 
τού κεφαουιού τής αφιέουωσής του, και φα τις 
βάουει επάνω στη φωτιά, που βουίσκεται κάτω 
από την ειουηνική φυσία.  Και ο ιεουέας φα 
πάουει τον ψηµένο ώµο τού κουιαουιού, και 
ένα άζυµο ψωµί από το κανίστουι, και ένα 
άζυµο ουάγανο, και φα τα βάουει στα χέουια 
τού Ναζηουαίου, αφού ξυουίσει πουώτα τις 
τουίχες τής αφιέουωσής του.  Και ο ιεουέας 
φα τα κινήσει σε κινητή πουοσφοουά 
µπουοστά στον Κύουιο· αυτό είναι άγιο στον 
ιεουέα, µαζί µε το στήφος τής κινητής 
πουοσφοουάς, και µαζί µε τον ώµο τής 
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πουοσφοουάς που υψώνεται· και ύστεουα απ' 
αυτά, ο Ναζηουαίος µποουεί να πιει κουασί. 

Για τον Ναζηουαίο, που έκανε ευχή, ο νόµος 
τού ντώου του στον Κύουιο για την 
αφιέουωσή του, είναι αυτός, εκτός εκείνου που 
φα πουοσέφεουε εκούσια· σύµφωνα µε την 
ευχή, που ευχήφηκε, έτσι φα κάνει, σύµφωνα 
µε τον νόµο τής αφιέουωσής του. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ααουών, και στους 
γιους του, ως εξής: Έτσι φα ευουογείτε τους 
γιους Ισουαήου, ουέγοντάς τους, 

Ο Κύουιος να σε ευουογήσει και να σε 
φυουάξει! 

Ο Κύουιος να επιουάµψει το πουόσωπό του 
επάνω σου, και να σε εουεήσει! 

Ο Κύουιος να υψώσει το πουόσωπό του 
επάνω σου, και να σου ντώσει ειουήνη! 

Και φα βάουν το όνοµά µου επάνω στους 
γιους Ισουαήου· κι εγώ φα τους ευουογήσω. 

ΚΑΙ την ηµέουα που ο Μωυσής τεουείωσε να 
στήνει τη σκηνή, και την έχουισε, και την 
αγίασε, και όουα τα σκεύη της, και το 
φυσιαστήουιο, και όουα τα σκεύη του, και τα 
έχουισε, και τα αγίασε·  τότε, οι άουχοντες 
του Ισουαήου, οι αουχηγοί των οικογενειών 
των πατέουων τους, που ήσαν οι άουχοντες 
των φυουών, που επιστάτησαν στην 
απαουίφµηση, έκαναν πουοσφοουά·  και 
έφεουαν τα ντώουα τους µπουοστά στον 
Κύουιο, έξι άµαξες σκεπαστές, και 12 βόντια, 
µια άµαξα ανά ντύο άουχοντες, και ένα βόντι 
ο καφένας, και τα έφεουαν µπουοστά στη 
σκηνή. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή, ουέγοντας:  
Πάου' τα απ' αυτούς, και φα είναι για τα 
έουγα τής υπηουεσίας τής σκηνής τού 
µαουτυουίου· και φα τα ντώσεις στους 
Ουευίτες, σε κάφε έναν σύµφωνα µε την 
υπηουεσία του. 

Και ο Μωυσής πήουε τις άµαξες και τα 
βόντια, και τα έντωσε στους Ουευίτες.  Τις 

ντύο άµαξες και τα τέσσεουα βόντια τα 
έντωσε στους γιους τού Γηουσών, σύµφωνα µε 
την υπηουεσία τους.  Και τις τέσσεουις 
άµαξες και τα οκτώ βόντια τα έντωσε στους 
γιους τού Μεουαουί, σύµφωνα µε την 
υπηουεσία τους, κάτω από την επιστασία τού 
Ιφάµαου, γιου τού Ααουών, του ιεουέα.  
Όµως, στους γιους τού Καάφ ντεν έντωσε· 
επειντή, η υπηουεσία τους στο αγιαστήουιο 
ήταν να βαστάζουν τα σκεύη επάνω στους 
ώµους. 

Και οι άουχοντες πουόσφεουαν για τον 
εγκαινιασµό τού φυσιαστηουίου, την ηµέουα 
που χουίστηκε, και πουόσφεουαν οι 
άουχοντες τα ντώουα τους µπουοστά στο 
φυσιαστήουιο. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Φα 
πουοσφέουν τα ντώουα τους, ένας άουχοντας 
κάφε ηµέουα για τον εγκαινιασµό τού 
αγιαστηουίου. 

Κι εκείνος που πουόσφεουε το ντώουο του 
την πουώτη ηµέουα ήταν ο Ναασσών, ο γιος 
τού Αµµιναντάβ, από τη φυουή τού Ιούντα·  
και το ντώουο του ήταν ένας ασηµένιος 
ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια ουεκανίτσα 
ασηµένια 70 σίκουων, σύµφωνα µε τον άγιο 
σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε σιµιγντάουι, 
ζυµωµένο µε ουάντι, για πουοσφοουά από 
άουφιτα·  ένα χουυσό φυµιατοντόχο 10 
σίκουων γεµάτο µε φυµίαµα·  ένα µοσχάουι 
από βόντια, ένα κουιάουι, ένα αουνί 
χουονιάουικο, για οουοκαύτωµα·  έναν 
τουάγο από κατσίκες για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας·  και για ειουηνική φυσία, ντύο 
βόντια, πέντε κουιάουια, πέντε τουάγους, 
πέντε χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το 
ντώουο τού Ναασσών, του γιου τού 
Αµµιναντάβ. 

Τη ντεύτεουη ηµέουα πουόσφεουε ο 
Ναφαναήου, ο γιος τού Σουάου, ο άουχοντας 
της φυουής τού Ισσάχαου·  και πουόσφεουε 
το ντώουο του έναν ασηµένιο ντίσκο, βάους 
130 σίκουων, µια ασηµένια ουεκανίτσα 70 
σίκουων, σύµφωνα µε τον άγιο σίκουο· και τα 
ντύο γεµάτα µε σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε 
ουάντι, για πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα 
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χουυσό φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Ναφαναήου, του γιου τού Σουάου. 

Την τουίτη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Ζαβουών, ο Εουιάβ, ο γιος τού 
Χαιουών·  το ντώουο του ήταν ένας ασηµένιος 
ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια ασηµένια 
ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα µε τον άγιο 
σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε σιµιγντάουι, 
ζυµωµένο µε ουάντι, για πουοσφοουά από 
άουφιτα·  ένα χουυσό φυµιατοντόχο 10 
σίκουων, γεµάτο µε φυµίαµα·  ένα µοσχάουι 
από βόντια, ένα κουιάουι, ένα χουονιάουικο 
αουνί, για οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από 
κατσίκες, για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  
και για ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Εουιάβ, του γιου τού Χαιουών. 

Την τέταουτη ηµέουα πουόσφεουε ο 
Εουισού, ο γιος τού Σεντιού, ο άουχοντας 
των γιων τού Ουβήν·  το ντώουο του ήταν 
ένας ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· 
µια ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, 
σύµφωνα µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο 
γεµάτα µε σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, 
για πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Εουισού, του γιου τού Σεντιού. 

Την πέµπτη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Συµεών, ο Σεουµιήου, ο γιος 
τού Σουισανταϊ·  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 

µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  ένας τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Σεουµιήου, του γιου τού Σουισανταϊ. 

Την έκτη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Γαντ, ο Εουιασάφ, ο γιος τού 
Ντεουήου·  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 
µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Εουιασάφ, του γιου τού Ντεουήου. 

Την έβντοµη ηµέουα πουόσφεουε ο 
άουχοντας των γιων τού Εφουαϊµ, ο 
Εουισαµά, ο γιος τού Αµµιούντ·  το ντώουο 
του ήταν ένας ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 
σίκουων· µια ασηµένια ουεκανίτσα 70 
σίκουων, σύµφωνα µε τον άγιο σίκουο· και τα 
ντύο γεµάτα µε σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε 
ουάντι, για πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα 
χουυσό φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Εουισαµά, του γιου τού Αµµιούντ. 
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Την όγντοη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Μανασσή, ο Γαµαουιήου, ο γιος 
τού Φεντασσού·  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 
µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  ένας τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Γαµαουιήου, του γιου τού Φεντασσού. 

Την ένατη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Βενιαµίν, ο Αβειντάν, ο γιος τού 
Γιντεωνί·  το ντώουο του ήταν ένας ασηµένιος 
ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια ασηµένια 
ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα µε τον άγιο 
σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε σιµιγντάουι, 
ζυµωµένο µε ουάντι, για πουοσφοουά από 
άουφιτα·  ένα χουυσό φυµιατοντόχο 10 
σίκουων, γεµάτο µε φυµίαµα·  ένα µοσχάουι 
από βόντια, ένα κουιάουι, ένα αουνί 
χουονιάουικο, για οουοκαύτωµα·  έναν 
τουάγο από κατσίκες, για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας·  και για ειουηνική φυσία, ντύο 
βόντια, πέντε κουιάουια, πέντε τουάγους, 
πέντε χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το 
ντώουο τού Αβειντάν, του γιου τού Γιντεωνί. 

Τη ντέκατη ηµέουα πουόσφεουε ο άουχοντας 
των γιων τού Νταν, ο Αχιέζεου, ο γιος τού 
Αµµισανταϊ,  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 
µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο ντέκα σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 

χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Αχιέζεου, του γιου τού Αµµισανταϊ. 

Την ενντέκατη ηµέουα πουόσφεουε ο 
άουχοντας των γιων τού Ασήου, ο Φαγαιήου, 
ο γιος τού Οχουάν·  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 
µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων, γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Φαγαιήου, του γιου τού Οχουάν. 

Τη ντωντέκατη ηµέουα πουόσφεουε ο 
άουχοντας των γιων τού Νεφφαουί, ο Αχιουά, 
ο γιος τού Αινάν·  το ντώουο του ήταν ένας 
ασηµένιος ντίσκος, βάους 130 σίκουων· µια 
ασηµένια ουεκανίτσα 70 σίκουων, σύµφωνα 
µε τον άγιο σίκουο· και τα ντύο γεµάτα µε 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα·  ένα χουυσό 
φυµιατοντόχο 10 σίκουων· γεµάτο µε 
φυµίαµα·  ένα µοσχάουι από βόντια, ένα 
κουιάουι, ένα χουονιάουικο αουνί, για 
οουοκαύτωµα·  έναν τουάγο από κατσίκες, για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και για 
ειουηνική φυσία, ντύο βόντια, πέντε 
κουιάουια, πέντε τουάγους, πέντε 
χουονιάουικα αουνιά. Αυτό ήταν το ντώουο 
τού Αχιουά, του γιου τού Αινάν. 

Αυτός ήταν ο εγκαινιασµός του 
φυσιαστηουίου, την ηµέουα που χουίστηκε 
από τους άουχοντες του Ισουαήου· 12 
ασηµένιοι ντίσκοι, 12 ασηµένιες ουεκανίτσες, 
12 χουυσά φυµιατοντόχα·  ο κάφε ασηµένιος 
ντίσκος ήταν 130 σίκους, και η κάφε ασηµένια 
ουεκανίτσα ήταν 70 σίκους· οουόκουηουο το 
ασήµι των σκευών ήταν 2.400 σίκουοι, 
σύµφωνα µε τον άγιο σίκουο·  12 χουυσά 
φυµιατοντόχα, γεµάτα µε φυµίαµα, από 10 
σίκους το κάφε φυµιατοντόχο, σύµφωνα µε 
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τον άγιο σίκουο· οουόκουηουο το χουυσάφι 
των φυµιατοντόχων ήταν 120 σίκουοι.  Όουα 
τα βόντια για το οουοκαύτωµα ήσαν 12 
µοσχάουια, τα κουιάουια 12, τα χουονιάουικα 
αουνιά 12, µαζί µε τις πουοσφοουές τους από 
άουφιτα, και 12 οι τουάγοι από κατσίκες για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  Και όουα τα 
βόντια για ειουηνική φυσία ήσαν 24 
µοσχάουια, 60 τα κουιάουια, οι τουάγοι 60, 
τα χουονιάουικα αουνιά 60. Αυτός ήταν ο 
εγκαινιασµός τού φυσιαστηουίου, αφού 
χουίστηκε. 

ΚΑΙ όταν ο Μωυσής µπήκε στη σκηνή τού 
µαουτυουίου για να µιουήσει µε τον Κύουιο, 
τότε άκουσε τη φωνή εκείνου που του µιούσε 
από πάνω από το ιουαστήουιο, που ήταν 
επάνω στην κιβωτό τού µαουτυουίου, 
ανάµεσα στα ντύο χεουβείµ· και του µιούσε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ααουών, και πες 
του: Όταν ανάψεις τα ουυχνάουια, τα επτά 
ουυχνάουια φα φωτίζουν κατά πουόσωπο της 
ουυχνίας.  Και ο Ααουών έκανε έτσι· άναψε τα 
ουυχνάουια της, κατά πουόσωπο της 
ουυχνίας, όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή. 

Κι αυτή ήταν η κατασκευή τής ουυχνίας· από 
σφυουηουατηµένο χουυσάφι, και ο κοουµός 
της, και τα άνφη της, ήταν οουόκουηουη 
σφυουηουατηµένη· σύµφωνα µε το σχέντιο, 
που ο Κύουιος είχε ντείξει στον Μωυσή, έτσι 
έκανε τη ουυχνία. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πάουε τους Ουευίτες ανάµεσα 
από τους γιους Ισουαήου, και καφάουισέ τους.  
Και φα κάνεις σ' αυτούς για τον καφαουισµό 
τους, ως εξής: Ουάντισε επάνω τους νεουό 
καφαουισµού, και ας πεουάσουν ξυουάφι σε 
οουόκουηουο το σώµα τους, και ας πουύνουν 
τα ενντύµατά τους, και ας καφαουιστούν.  
Έπειτα, ας πάουν ένα µοσχάουι από βόντια, 
µαζί µε την πουοσφοουά του από άουφιτα, 
από σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, και φα 
πάουεις ένα άουο µοσχάουι από βόντια για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  Και φα 
φέουεις τους Ουευίτες µπουοστά στη σκηνή 

τού µαουτυουίου, και φα συγκεντουώσεις 
οουόκουηουη τη συναγωγή των γιων 
Ισουαήου·  και φα φέουεις τους Ουευίτες 
µπουοστά στον Κύουιο, και φα επιφέσουν οι 
γιοι Ισουαήου τα χέουια τους επάνω στους 
Ουευίτες·  και ο Ααουών φα πουοσφέουει 
τούς Ουευίτες µπουοστά στον Κύουιο 
πουοσφοουά από τους γιους Ισουαήου, για να 
υπηουετούν την υπηουεσία τού Κυουίου.  Και 
οι Ουευίτες φα επιφέσουν τα χέουια τους 
επάνω στα κεφάουια των µοσχαουιών, και φα 
πουοσφέουεις το ένα πεουί αµαουτίας, και το 
άουο για οουοκαύτωµα, στον Κύουιο· για να 
κάνεις εξιουέωση για τους Ουευίτες.  Και φα 
στήσεις τούς Ουευίτες µπουοστά στον 
Ααουών, και µπουοστά στους γιους του· και 
φα τους πουοσφέουεις πουοσφοουά στον 
Κύουιο.  Έτσι φα αποχωουίσεις τους 
Ουευίτες ανάµεσα από τους γιους Ισουαήου, 
και οι Ουευίτες φα είναι ντικοί µου.  Και 
ύστεουα απ' αυτά, φα µπουν οι Ουευίτες για 
να υπηουετούν τη σκηνή τού µαουτυουίου· και 
φα τους καφαουίσεις, και φα τους 
πουοσφέουεις πουοσφοουά.  Επειντή, αυτοί 
είναι ντοσµένοι ως ντώουο σε µένα από 
ανάµεσα από τους γιους Ισουαήου· στη φέση 
εκείνων που ντιανοίγουν κάφε µήτουα, όουων 
των πουωτότοκων των γιων Ισουαήου, τους 
πήουα για τον εαυτό µου.  Επειντή, όουα τα 
πουωτότοκα των γιων Ισουαήου είναι ντικά 
µου, από άνφουωπο µέχουι κτήνος· την 
ηµέουα που πάταξα όουα τα πουωτότοκα στη 
γη τής Αιγύπτου, τους αγίασα για τον εαυτό 
µου·  και πήουα τούς Ουευίτες στη φέση 
όουων των πουωτότοκων των γιων Ισουαήου.  
Και έντωσα τους Ουευίτες ντώουο στον 
Ααουών, και στους γιους του, από ανάµεσα 
τους γιους Ισουαήου, για να υπηουετούν την 
υπηουεσία των γιων Ισουαήου στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και για να κάνουν εξιουέωση για 
τους γιους Ισουαήου· για να µη είναι πουηγή 
επάνω στους γιους Ισουαήου, αν πουησιάσουν 
οι γιοι Ισουαήου στα άγια. 

 

ΚΑΙ ο Μωυσής και ο Ααουών και 
οουόκουηουη η συναγωγή των γιων Ισουαήου 
έκαναν στους Ουευίτες, σύµφωνα µε όουα 
όσα ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, για 
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τους Ουευίτες· έτσι έκαναν σ' αυτούς οι γιοι 
Ισουαήου·  Και καφαουίστηκαν οι Ουευίτες, 
και έπουυναν τα ιµάτιά τους· και τους 
πουόσφεουε ο Ααουών πουοσφοουά 
µπουοστά στον Κύουιο, και ο Ααουών έκανε 
γι' αυτούς εξιουέωση, για να τους καφαουίσει.  
Και ύστεουα απ' αυτά µπήκαν οι Ουευίτες για 
να υπηουετούν την υπηουεσία τους στη σκηνή 
τού µαουτυουίου, µπουοστά στον Ααουών, 
και µπουοστά στους γιους του· όπως ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή για τους 
Ουευίτες, έτσι έκαναν σ' αυτούς. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αυτό είναι που έχει σχέση µε 
τους Ουευίτες· από 25 χουόνων κι επάνω φα 
µπαίνουν να εκτεούν την υπηουεσία τής 
σκηνής τού µαουτυουίου·  και από 50 
χουόνων φα σταµατούν από το να εκτεούν την 
υπηουεσία, και ντεν φα υπηουετούν πουέον·  
αουά, φα υποβοηφούν τους αντεουφούς τους 
στη σκηνή τού µαουτυουίου, για να τηούν τις 
υπηουεσίες· υπηουεσία, όµως, ντεν φα κάνουν. 
Έτσι φα κάνεις στους Ουευίτες, ως πουος τις 
υπηουεσίες τους. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, στην 
έουηµο Σινά, τον πουώτο µήνα του ντεύτεου 
χουόνου, αφού βγήκαν από τη γη τής 
Αιγύπτου, ουέγοντας:  Ας κάνουν οι γιοι 
Ισουαήου το Πάσχα στον καιουό του·  τη 14η 
ηµέουα αυτού του µήνα, πουος την εσπέουα, 
φα το κάνετε, στον καιουό του· σύµφωνα µε 
όουα τα νόµιµά του, και σύµφωνα µε όουες 
τις τεουετές του, φα το κάνετε. 

Και ο Μωυσής µίουησε στους γιους Ισουαήου 
για να κάνουν το Πάσχα.  Και έκαναν το 
Πάσχα τη 14η ηµέουα τού πουώτου µήνα, 
πουος την εσπέουα, στην έουηµο Σινά· 
σύµφωνα µε όσα ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισουαήου. 

Και βουίσκονταν µεουικοί, που ήσαν 
ακάφαουτοι από νεκουό σώµα ανφουώπου, 
και ντεν µποούσαν να κάνουν το Πάσχα 
εκείνη την ηµέουα· και ήουφαν µπουοστά 
στον Μωυσή και µπουοστά στον Ααουών 
εκείνη την ηµέουα.  Και οι άνντουες εκείνοι 
του είπαν: Εµείς είµαστε ακάφαουτοι από 

νεκουό σώµα ανφουώπου· γιατί 
εµποντιζόµαστε να πουοσφέουµε το ντώουο 
τού Κυουίου στον καιουό του, ανάµεσα στους 
γιους Ισουαήου;  Και ο Μωυσής είπε σ' 
αυτούς: Σταφείτε αυτού, και φα ακούσω τι ο 
Κύουιος φα µε πουοστάξει για σας. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πες στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Αν κάποιος άνφουωπος από σας ή 
από τις γενεές σας γίνει ακάφαουτος από 
νεκουό σώµα ή είναι σε οντοιποουία φα κάνει 
το Πάσχα στον Κύουιο·  τη 14η ηµέουα τού 
ντεύτεου µήνα, πουος την εσπέουα, φα το 
κάνουν, και φα το φάνε µε άζυµα και πικουά 
χόουτα.  Ντεν φα αφήσουν απ' αυτό 
υπόουοιπο µέχουι το πουωί, ούτε φα 
συντουίψουν απ' αυτό κάποιο κόκαουό του· 
φα το κάνουν σύµφωνα µε όουα τα νόµιµα 
του Πάσχα.  Και ο άνφουωπος, που, ενώ είναι 
καφαουός, και ντεν βουίσκεται σε 
οντοιποουία, ουείψει από το να κάνει το 
Πάσχα, η ψυχή εκείνη φα εξοουοφουευτεί 
από τον ουαό της· επειντή, ντεν πουόσφεουε 
το ντώουο τού Κυουίου στον καιουό του, ο 
άνφουωπος εκείνος φα βαστάξει την αµαουτία 
του.  Και αν ένας ξένος παουοικεί µεταξύ σας, 
και κάνει το Πάσχα στον Κύουιο, σύµφωνα 
µε τα νόµιµα του Πάσχα, και σύµφωνα µε τις 
τεουετές του, έτσι φα το κάνει· τον ίντιο νόµο 
φα έχετε, και για τον ξένο και για τον 
αυτόχφονα. 

ΚΑΙ την ηµέουα που στήφηκε η σκηνή, η 
νεφέουη σκέπασε τη σκηνή, τον οίκο τού 
µαουτυουίου· και από την εσπέουα µέχουι το 
πουωί ήταν επάνω στη σκηνή, σαν ένα είντος 
φωτιάς.  Έτσι γινόταν πάντοτε· η νεφέουη τη 
σκέπαζε την ηµέουα, καις φωτιάς τη νύχτα.  
Και όταν ανέβαινε η νεφέουη από τη σκηνή, 
τότε σηκώνονταν οι γιοι Ισουαήου· και στον 
τόπο όπου στεκόταν η νεφέουη, εκεί 
στουατοπέντευαν οι γιοι Ισουαήου.  Σύµφωνα 
µε την πουοσταγή τού Κυουίου σηκώνονταν 
οι γιοι Ισουαήου, και σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Κυουίου στουατοπέντευαν· 
όουες τις ηµέουες που η νεφέουη παουέµενε 
επάνω στη σκηνή, έµεναν 
στουατοπεντευµένοι.  Και όταν η νεφέουη 
παουέµενε επάνω στη σκηνή ποουές ηµέουες, 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 163 από 1298 

τότε οι γιοι Ισουαήου τηούσαν τις υπηουεσίες 
τού Κυουίου, και ντεν σηκώνονταν  Και όταν 
η νεφέουη στεκόταν επάνω στη σκηνή, 
οσεσντήποτε ηµέουες, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Κυουίου, έµεναν 
στουατοπεντευµένοι, και σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Κυουίου σηκώνονταν.  Και 
όταν η νεφέουη στεκόταν από την εσπέουα 
µέχουι το πουωί, και ανέβαινε η νεφέουη το 
πουωί, τότε κι αυτοί σηκώνονταν· είτε την 
ηµέουα είτε τη νύχτα ανέβαινε η νεφέουη, 
τότε αυτοί σηκώνονταν.  Ντύο ηµέουες ή έναν 
µήνα ή έναν χουόνο, αν παουέµενε η νεφέουη 
επάνω στη σκηνή, καφώς στεκόταν επάνω της, 
οι γιοι Ισουαήου έµεναν στουατοπεντευµένοι, 
και ντεν σηκώνονταν· όταν, όµως, αυτή 
ανέβαινε, σηκώνονταν.  Σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Κυουίου στουατοπέντευαν, 
και σύµφωνα µε την πουοσταγή τού Κυουίου 
σηκώνονταν· τηούσαν τις υπηουεσίες τού 
Κυουίου, καφώς ο Κύουιος πουόσταξε 
ντιαµέσου τού Μωυσή. 

 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Κάνε για τον εαυτό σου ντύο 
ασηµένιες σάουπιγγες· σφυουηουατηµένες φα 
τις κάνεις, και φα είναι σε σέναγια να 
συγκαουείς τη συναγωγή, και να βάζεις σε 
κίνηση τα στουατόπεντα.  Και όταν 
σαουπίζουν µ' αυτές, οουόκουηουη η 
συναγωγή φα συναφουοίζεται πουος εσένα στη 
φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου.  Και αν 
σαουπίσουν µεµόνον µία, τότε φα 
συναφουοίζονται πουος εσένα οι άουχοντες, 
οι αουχηγοί των χιουιάντων τού Ισουαήου.  
Και όταν σαουπίζετε αουαουαγµό, τότε φα 
σηκώνονται τα στουατόπεντα, που είναι 
στουατοπεντευµένα πουος την ανατοουή.  Και 
όταν σαουπίζετε ντεύτεουον αουαουαγµό, 
τότε φα σηκώνονται τα στουατόπεντα, που 
είναι στουατοπεντευµένα πουος νότον· φα 
σαουπίζουν αουαουαγµό για να σηκωφούν.  
Και όταν συγκαουείται η συναγωγή, φα 
σαουπίζετε, όχι όµως αουαουαγµό.  Και οι 
γιοι τού Ααουών, οι ιεουείς, φα σαουπίζουν µε 
τις σάουπιγγες· κι αυτά φα είναι σε σας 
αιώνιος φεσµός στις γενεές σας.  Και αν στη 
γη σας βγείτε σε µάχη, ενάντια στον εχφουό, 

που ποουεµάει εναντίον σας, τότε φα 
σαουπίζετε αουαουαγµό µε τις σάουπιγγες, 
και φα έουφετε σε ενφύµηση µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σας, και φα ντιασωφείτε από 
τους εχφούς σας.  Και στις ηµέουες τής 
ευφουοσύνης σας, και στις γιοουτές σας, και 
στις νεοµηνίες σας, φα σαουπίζετε µε τις 
σάουπιγγες επάνω στα οουοκαυτώµατά σας, κι 
επάνω στις φυσίες των ειουηνικών 
πουοσφοουών σας, και φα είναι για σας πουος 
ενφύµηση µπουοστά στον Φεό σας. Εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας. 

ΚΑΙ την 20ή ηµέουα τού ντεύτεου µήνα, του 
ντεύτεου χουόνου, ανέβηκε η νεφέουη από τη 
σκηνή τού µαουτυουίου.  Και σηκώφηκαν οι 
γιοι Ισουαήου σύµφωνα µε την τάξη της 
οντοιποουίας τους, από την έουηµο Σινά, και 
η νεφέουη στάφηκε στην έουηµο Φαουάν.  
Και πουώτα σηκώφηκαν, καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε ντιαµέσου του Μωυσή. 

Και πουώτη σηκώφηκε η σηµαία τού 
στουατοπέντου των γιων τού Ιούντα, σύµφωνα 
µε τα τάγµατά τους, και επικεφαουής τού 
στουατεύµατός του ήταν ο Ναασσών, ο γιος 
τού Αµµιναντάβ.  Και επικεφαουής τού 
στουατεύµατος της φυουής των γιων τού 
Ισσάχαου ήταν ο Ναφαναήου, ο γιος τού 
Σουάου.  Και επικεφαουής του 
στουατεύµατος της φυουής των γιων τού 
Ζαβουών, ο Εουιάβ, ο γιος τού Χαιουών. 

Και κατέβασαν τη σκηνή· και οι γιοι τού 
Γηουσών, και οι γιοι τού Μεουαουί, 
σηκώφηκαν, βαστάζοντας τη σκηνή. 

Έπειτα, σηκώφηκε η σηµαία του 
στουατοπέντου τού Ουβήν, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους, και επικεφαουής τού 
στουατεύµατός του ήταν ο Εουισού, ο γιος 
τού Σεντιού.  Και επικεφαουής τού 
στουατεύµατος της φυουής των γιων τού 
Συµεών ήταν ο Σεουµιήου, ο γιος τού 
Σουισανταϊ.  Και επικεφαουής τής φυουής των 
γιων τού Γαντ ήταν ο Εουιασάφ, ο γιος τού 
Ντεουήου. 
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Και οι Κααφίτες σηκώφηκαν, βαστάζοντας τα 
άγια, και οι άουοι έστηναν τη σκηνή, µέχουις 
ότου φτάσουν αυτοί. 

Έπειτα, σηκώφηκε η σηµαία τού 
στουατοπέντου των γιων τού Εφουαϊµ, 
σύµφωνα µε τα τάγµατά τους, και 
επικεφαουής τού στουατεύµατός του ήταν ο 
Εουισαµά, ο γιος τού Αµµιούντ.  Και 
επικεφαουής τού στουατεύµατος της φυουής 
των γιων τού Μανασσή ήταν ο Γαµαουιήου, ο 
γιος τού Φεντασσού.  Και επικεφαουής τού 
στουατεύµατος της φυουής των γιων Βενιαµίν 
ήταν ο Αβειντάν, ο γιος τού Γιντεωνί. 

Έπειτα, σηκώφηκε η σηµαία τού 
στουατοπέντου των γιων τού Νταν, πίσω από 
όουα τα στουατόπεντα, σύµφωνα µε τα 
τάγµατά τους, και επικεφαουής τού 
στουατεύµατός του ήταν ο Αχιέζεου, ο γιος 
τού Αµµισανταϊ.  Και επικεφαουής τού 
στουατεύµατος της φυουής των γιων τού 
Ασήου ήταν ο Φαγαιήου, ο γιος τού Οχουάν.  
Και επικεφαουής του στουατεύµατος της 
φυουής των γιων τού Νεφφαουί ήταν ο 
Αχιουά, ο γιος τού Αινάν. 

Έτσι γινόταν η οντοιποουία των γιων 
Ισουαήου, σύµφωνα µε τα τάγµατά τους, όταν 
σηκώνονταν. 

Και ο Μωυσής είπε στον Οβάβ, τον γιο τού 
Ουαγουήου, του Μαντιανίτη, του πεφεού τού 
Μωυσή: Εµείς πηγαίνουµε στον τόπο, για τον 
οποίο ο Κύουιος είπε: Αυτόν φα σας ντώσω· 
έουα µαζί µας, και φα σε αγαφοποιήσουµε· 
επειντή, ο Κύουιος µίουησε αγαφά για τον 
Ισουαήου.  Και του είπε: Ντεν φάουφω, αουά 
φα επιστουέψω στη γη µου, και στη γενεά 
µου. 

Και είπε: Μη µας αφήσεις, παουακαουώ, 
επειντή εσύ γνωουίζεις πού πουέπει να 
στουατοπεντεύουµε στην έουηµο, και φα είσαι 
για µας όπως είναι τα µάτια στο σώµα·  και αν 
έουφεις µαζί µας, εκείνα τα αγαφά, που φα 
κάνει σε µας ο Κύουιος, τα ίντια φα κάνουµε 
κι εµείς σε σένα. 

ΚΑΙ οντοιπόουησαν από το βουνό τού 
Κυουίου ντουόµο τουιών ηµεουών· και η 

κιβωτός τής ντιαφήκης τού Κυουίου 
πουοποουευόταν µπουοστά τους ντουόµο 
τουιών ηµεουών, για να ζητήσει τόπο 
ανάπαυσης γι' αυτούς.  Και η νεφέουη τού 
Κυουίου ήταν από πάνω τους την ηµέουα, 
όταν σηκώνονταν από το στουατόπεντο. 

Και όταν η κιβωτός σηκωνόταν, ο Μωυσής 
έουεγε: Σήκω, Κύουιε, και ας 
ντιασκοουπιστούν οι εχφουοί σου, και ας 
φύγουν από µπουοστά σου εκείνοι που σε 
µισούν.  Και όταν αναπαυόταν, έουεγε: 
Γύουνα, Κύουιε, στις χιουιάντες των 
µυουιάντων τού Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο ουαός γόγγυζε πονηουά στα αυτιά τού 
Κυουίου· και ο Κύουιος άκουσε, και 
εξάφφηκε η οουγή του· και ανάµεσά τους 
άναψε µια φωτιά τού Κυουίου, και κατέφαγε 
την άκουη τού στουατοπέντου.  Και ο ουαός 
βόησε στον Μωυσή· και ο Μωυσής 
πουοσευχήφηκε στον Κύουιο, και σταµάτησε 
η φωτιά.  Και αποκουήφηκε το όνοµα εκείνου 
τού τόπου Ταβεουά, επειντή άναψε ανάµεσά 
τους µια φωτιά τού Κυουίου. 

Και το σύµµικτο πουήφος, που ήταν ανάµεσά 
τους, επιφύµησε µια επιφυµία· και έκουαιγαν 
πάουι και οι γιοι Ισουαήου, και είπαν: Ποιος 
φα µας ντώσει κουέας να φάµε;  Φυµούµαστε 
τα ψάουια, που τουώγαµε στην Αίγυπτο 
ντωουεάν, τα αγγούια, και τα πεπόνια, και τα 
πουάσα, και τα κουεµµύντια, και τα σκόουντα·  
τώουα, όµως, η ψυχή µας είναι κατάξεουη· 
ντεν είναι στα µάτια µας τίποτε άουο εκτός 
από τούτο το µάννα. 

Και το µάννα ήταν σαν τον σπόουο τού 
κοουιάνντου, και το χουώµα του σαν το 
χουώµα τού βντέουιου.  Ο ουαός 
πεουιφεουόταν µαζεύοντάς το, και το άουεφαν 
σε µύουο ή το κοπάνιζαν σε γουντί, και το 
έψηναν σε χύτουα, και έκαναν απ' αυτό ψωµιά 
στη στάχτη· και η γεύση του ήταν σαν γεύση 
ουαγάνας από ουάντι.  Και όταν κατέβαινε η 
ντουοσιά στο στουατόπεντο τη νύχτα, έπεφτε 
και το µάννα επάνω σ' αυτή. 

Και ο Μωυσής άκουσε τον ουαό να κουαίει 
στις συγγένειές τους, τον κάφε έναν στη φύουα 
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τής σκηνής του· και η οουγή τού Κυουίου 
άναψε υπεουβοουικά· και τούτο φάνηκε κακό 
και στον Μωυσή. 

Και ο Μωυσής είπε στον Κύουιο: Γιατί 
ταουαιπώουησες τον ντούο σου; Και γιατί 
ντεν βουήκα χάουη µπουοστά σου, ώστε 
έβαουες επάνω µου το φοουτίο οουόκουηου 
αυτού του ουαού;  Μήπως εγώ συνέουαβα 
οουόκουηουον αυτό τον ουαό; Ή, εγώ τους 
γέννησα, για να µου ουες: Πάου' τον στον 
κόουφο σου, όπως η τουοφός βαστάει το 
βουέφος που φηουάζει, στη γη που 
οουκίστηκες στους πατέουες τους;  Από πού 
να βουεφούν σε µένα κουέατα για να ντώσω 
σε οουόκουηουον αυτό τον ουαό; Επειντή, 
κουαίνε σε µένα, ουέγοντας: Ντώσε µας 
κουέας να φάµε·  ντεν µποουώ εγώ µόνος µου 
να βαστάξω οουόκουηουον αυτό τον ουαό, 
επειντή αυτό είναι ποουύ βαουύ για µένα·  και 
αν έτσι κάνεις σε µένα, φανάτωσέ µε αµέσως, 
παουακαουώ, αν βουήκα χάουη µπουοστά 
σου, για να µη βουέπω τη ντυστυχία µου. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: 
Συγκέντουωσέ µου 70 άνντουες από τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, που γνωουίζεις 
ότι είναι πουεσβύτεουοι του ουαού, και 
άουχοντές τους· και να τους φέουεις στη 
σκηνή του µαουτυουίου, όπου φα σταφούν 
µαζί σου.  Και φα κατέβω, και φα µιουήσω 
εκεί µαζί σου· και φα πάουω από το πνεύµα 
που είναι επάνω σου, και φα το βάουω επάνω 
σ' αυτούς· και φα βαστάζουν µαζί σου το 
φοουτίο του ουαού, για να µη το βαστάζεις 
εσύ µόνος.  Και πες στον ουαό: Αγιάστε τον 
εαυτό σας για την αυουιανή ηµέουα, και φα 
φάτε κουέας· επειντή, κουάψατε στα αυτιά τού 
Κυουίου, ουέγοντας: Ποιος φα µας ντώσει 
κουέας να φάµε; Επειντή, καουά ήµασταν 
στην Αίγυπτο. Γι' αυτό, ο Κύουιος φα σας 
ντώσει κουέας, και φα φάτε·  ντεν φα φάτε µία 
ηµέουα ούτε ντύο ηµέουες ούτε πέντε 
ηµέουες ούτε ντέκα ηµέουες ούτε 20 ηµέουες·  
οουόκουηουο τον µήνα φα φάτε, µέχουις 
ότου βγει από τα ουφούνια σας, και φα το 
αηντιάσετε, επειντή απειφήσατε στον Κύουιο, 
που είναι ανάµεσά σας, και κουάψατε 
µπουοστά του, ουέγοντας: Γιατί να 
αναχωουήσουµε από την Αίγυπτο; 

Και ο Μωυσής είπε: 600.000 πεζοί είναι ο 
ουαός, ανάµεσα στους οποίους βουίσκοµαι 
εγώ· κι εσύ είπες: Φα τους ντώσω κουέας για 
να φάνε έναν οουόκουηουο µήνα.  Φα 
σφαχτούν γι' αυτούς τα κοπάντια και οι 
αγέουες, ώστε να τους επαουκέσουν; Ή, φα 
µαζευτούν µαζί όουα τα ψάουια τής 
φάουασσας γι' αυτούς, ώστε να τους 
επαουκέσουν; 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Μήπως 
µίκουυνε το χέουι τού Κυουίου; Τώουα φα 
ντεις αν ο ουόγος µου εκτεουείται ή όχι. 

Και ο Μωυσής βγήκε, και είπε στον ουαό τα 
ουόγια τού Κυουίου· και συγκέντουωσε τους 
70 άνντουες από τους πουεσβύτεους του 
ουαού, και τους έστησε οουόγυουα στη 
σκηνή. 

Και ο Κύουιος κατέβηκε µέσα σε νεφέουη, 
και µίουησε σ' αυτόν, και πήουε από το 
πνεύµα, που ήταν επάνω του, και έβαουε 
επάνω στους 70 άνντουες, τους πουεσβύτεους· 
και αφού κάφησε επάνω τους το πνεύµα, 
πουοφήτευσαν, αουά ντεν εξακοούφησαν. 

Έµειναν, όµως, ντύο άνντουες στο 
στουατόπεντο, το όνοµα του ενός ήταν 
Εουντάντ, και το όνοµα του ντεύτεου 
Μηντάντ· και το πνεύµα κάφησε επάνω τους· 
κι αυτοί ήσαν από τους καταγουαµµένους, 
ντεν βγήκαν όµως στη σκηνή· και 
πουοφήτευαν µέσα στο στουατόπεντο.  Και 
έτουεξε ένας νέος, και το ανήγγειουε στον 
Μωυσή, ουέγοντας: Ο Εουντάντ και ο 
Μηντάντ πουοφητεύουν στο στουατόπεντο.  
Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο υπηουέτης 
τού Μωυσή, ο εκουεκτός του, αποκουίφηκε 
και είπε: Κύουιέ µου Μωυσή, εµπόντισέ τους.  
Και ο Μωυσής τού είπε: Ζηουοτυπείς για 
µένα; Είφε οουόκουηουος ο ουαός τού 
Κυουίου να ήσαν πουοφήτες, και ο Κύουιος 
να έβαζε επάνω τους το πνεύµα του! 

Και ο Μωυσής αναχώουησε στο 
στουατόπεντο, αυτός και οι πουεσβύτεουοι 
του Ισουαήου.  Και βγήκε ένας άνεµος από 
τον Κύουιο, και έφεουε οουτύκια από τη 
φάουασσα, και τα έουιξε κοντά στο 
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στουατόπεντο, σε απόσταση µέχουι µιας 
ηµέουας ντουόµο από το ένα µέουος, και 
µέχουι µιας ηµέουας ντουόµο από το άουο, 
οουόγυουα στο στουατόπεντο· και ήσαν 
στοιβαγµένα µέχουι ντύο πήχες επάνω στην 
επιφάνεια της γης.  Κι αφού ο ουαός 
σηκώφηκε, οουόκουηουη εκείνη την ηµέουα, 
και οουόκουηουη τη νύχτα, και οουόκουηουη 
την επόµενη ηµέουα, µάζεψαν τα οουτύκια· 
εκείνος που µάζεψε το ουιγότεουο, µάζεψε 
ντέκα χοµόου· και τα ξάπουωναν οουόγυουα 
στο στουατόπεντο για τον εαυτό τους. 

Κι ενώ το κουέας ήταν ακόµα στα ντόντια 
τους, πουιν µασηφεί, εξάφφηκε η οουγή τού 
Κυουίου εναντίον του ουαού· και ο Κύουιος 
πάταξε τον ουαό µε µια υπεουβοουικά 
µεγάουη πουηγή.  Και αποκάουεσε το όνοµα 
εκείνου του τόπου Κιβουώφ-αττααβά, 
επειντή, εκεί φάφτηκε ο ουαός, ο επιφυµητής. 

ΚΑΙ ο ουαός αναχώουησε από την Κιβουώφ-
αττααβά πουος την Ασηουώφ, και έµεινε στην 
Ασηουώφ. 

ΚΑΙ µίουησε η Μαουιάµ, και ο Ααουών, 
ενάντια στον Μωυσή, εξαιτίας της γυναίκας 
της Αιφιόπισσας, που είχε πάουει· επειντή, 
γυναίκα Αιφιόπισσα είχε πάουει·  και είπαν: 
Μήπως µόνον στον Μωυσή µίουησε ο 
Κύουιος; Ντεν µίουησε και σε µας; Και το 
άκουσε ο Κύουιος. 

Και ο άνφουωπος ο Μωυσής ήταν 
υπεουβοουικά πουάος, πεουισσότεουο από 
όους τους ανφουώπους, που ήσαν επάνω στη 
γη. 

Και ο Κύουιος είπε αµέσως στον Μωυσή, και 
στον Ααουών, και στη Μαουιάµ: Βγείτε έξω 
εσείς οι τουεις πουος τη σκηνή τού 
µαουτυουίου. Και οι τουεις βγήκαν έξω.  Και 
κατέβηκε ο Κύουιος σε στύουο νεφέουης, και 
στάφηκε στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, και κάουεσε τον Ααουών και τη 
Μαουιάµ· και βγήκαν έξω και οι ντύο.  Και 
είπε: Ακούστε τώουα τα ουόγια µου: Αν 
υπάουχει µεταξύ σας πουοφήτης, εγώ ο 
Κύουιος φα γνωουιστώ σ' αυτόν µε οπτασίες· 
φα του µιουήσω στον ύπνο·  ντεν είναι έτσι µε 

τον υπηουέτη µου τον Μωυσή· σε 
οουόκουηουο τον οίκο µου αυτός είναι 
πιστός·  στόµα πουος στόµα φα µιουάω σ' 
αυτόν, και φανεουά, και όχι µε αινίγµατα, και 
φα βουέπει το πουόσωπο του Κυουίου· γιατί, 
ουοιπόν, ντεν φοβηφήκατε να µιουήσετε 
εναντίον του ντού µου, του Μωυσή; 

Και άναψε η οουγή τού Κυουίου εναντίον 
τους, και αναχώουησε.  Και η νεφέουη 
αποµακουύνφηκε από τη σκηνή, και να, η 
Μαουιάµ έγινε ουεπουή, όπως το χιόνι· και ο 
Ααουών είντε τη Μαουιάµ, και να, ήταν 
ουεπουή. 

Και ο Ααουών είπε στον Μωυσή: 
Παουακαουώ, κύουιέ µου, µη βάουεις την 
αµαουτία επάνω µας, επειντή πουάξαµε 
ανόητα, και επειντή αµαουτήσαµε·  ας µη 
είναι αυτή σαν έκτουωµα, που το µισό της 
σάουκας είναι φαγωµένο, όταν βγαίνει από τη 
µήτουα τής µητέουας του. 

 

Και ο Μωυσής βόησε στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Παουακαουώ, Φεέ, γιάτουεψέ την. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Αν ο 
πατέουας της έφτυνε µόνον το πουόσωπό της, 
ντεν φα ήταν ντουοπιασµένη επτά ηµέουες; 
Ας αποχωουιστεί επτά ηµέουες από το 
στουατόπεντο, και ύστεουα ας επιστουέψει. 

Και αποχωουίστηκε η Μαουιάµ από το 
στουατόπεντο επτά ηµέουες· και ο ουαός ντεν 
σηκώφηκε, µέχουις ότου επέστουεψε η 
Μαουιάµ.  Και ύστεουα, σηκώφηκε ο ουαός 
από την Ασηουώφ, και στουατοπέντευσαν 
στην έουηµο Φαουάν. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Στείουε άνντουες, για να 
κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν, που εγώ 
ντίνω στους γιους Ισουαήου· φα στείουετε από 
έναν άνντουα από κάφε φυουή των πατέουων 
τους, κάφε έναν απ' αυτούς αουχηγόν.  Και ο 
Μωυσής τούς έστειουε µε πουοσταγή τού 
Κυουίου, από την έουηµο Φαουάν. Όουοι 
αυτοί οι άνντουες ήσαν αουχηγοί των γιων 
Ισουαήου. 
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Και τούτα ήσαν τα ονόµατά τους: Από τη 
φυουή Ουβήν, ο Σαµµουά, ο γιος τού 
Σακχού·  από τη φυουή Συµεών, ο Σαφάτ, ο 
γιος τού Χοουί·  από τη φυουή Ιούντα, ο 
Χάουεβ, ο γιος τού Ιεφοννή·  από τη φυουή 
Ισσάχαου, ο Ιγάου, ο γιος τού Ιωσήφ·  από τη 
φυουή Εφουαϊµ, ο Αυσή, ο γιος τού Ναυή·  
από τη φυουή Βενιαµίν, ο Φαουτί, ο γιος τού 
Ουαφού·  από τη φυουή Ζαβουών, ο 
Γαντιήου, ο γιος τού Σουντί·  από τη φυουή 
Ιωσήφ, από τη φυουή Μανασσή, ο Γαντντί, ο 
γιος τού Σουσί·  από τη φυουή Νταν, ο 
Αµµιήου, ο γιος τού Γεµαουί·  από τη φυουή 
Ασήου, ο Σεφού, ο γιος τού Μιχαήου·  από 
τη φυουή Νεφφαουί, ο Νααβί, ο γιος τού 
Βαυσί·  από τη φυουή Γαντ, ο Γεουήου, ο 
γιος τού Μαχί.  Αυτά είναι τα ονόµατα των 
ανντουών, που ο Μωυσής έστειουε για να 
κατασκοπεύσουν τη γη· και ο Μωυσής 
επονόµασε τον Αυσή, τον γιο τού Ναυή, 
Ιησού. 

Και ο Μωυσής τούς έστειουε για να 
κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν· και τους είπε: 
Ανεβείτε από τούτο το µέουος το 
µεσηµβουινό, και φα ανεβείτε στο βουνό·  και 
φα φεωουήσετε τη γη, πώς είναι, και τον ουαό 
που κατοικεί σ' αυτή, αν είναι ντυνατός ή 
αντύνατος, ουίγοι ή ποουοί·  και πώς είναι η 
γη στην οποία αυτοί κατοικούν, είναι καουή ή 
κακή· και πώς είναι οι πόουεις, που αυτοί 
κατοικούν, ατείχιστες ή πεουιτειχισµένες·  και 
πώς είναι η γη, είναι γόνιµη ή άγονη, αν 
υπάουχουν σ' αυτή ντέντουα ή όχι· και γίνεστε 
ανντουείοι, και φέουτε από τους καουπούς τής 
γης. 

Και οι ηµέουες ήσαν οι ηµέουες των πουώτων 
σταφυουιών. 

Και αφού ανέβηκαν, κατασκόπευσαν τη γη, 
από την έουηµο Σιν, µέχουι τη Ουεώβ, πουος 
την είσοντο Αιµάφ.  Και ανέβηκαν πουος το 
µεσηµβουινό, και ήουφαν µέχουι τη 
Χεβουών, όπου ήσαν ο Αχιµάν, ο Σεσαϊ, και 
ο Φαουµαϊ, οι γιοι τού Ανάκ. (Και η 
Χεβουών χτίστηκε επτά χουόνια πουιν από 
την Τάνη τής Αιγύπτου).  Και ήουφαν µέχουι 
τη φάουαγγα Εσχώου, και έκοψαν από εκεί 
ένα κουήµα αµπέου, µαζί µε ένα τσαµπί 

σταφύουι, και το βάσταζαν ντύο επάνω σε 
ξύουο· έφεουαν ακόµα και ουόντια και σύκα.  
Ο τόπος εκείνος ονοµάστηκε φάουαγγα 
Εσχώου, εξαιτίας τού τσαµπιού, που έκοψαν 
από εκεί οι γιοι Ισουαήου. 

Και επέστουεψαν, αφού κατασκόπευσαν τη 
γη, µετά από 40 ηµέουες.  Και αφού 
ποουεύτηκαν, ήουφαν στον Μωυσή, και στον 
Ααουών, και σε οουόκουηουη τη συναγωγή 
των γιων Ισουαήου, στην έουηµο Φαουάν, 
στην Κάντης· και έφεουαν απόκουιση σ' 
αυτούς, και σε οουόκουηουη τη συναγωγή, 
και τους έντειξαν τον καουπό τής γης.  Και 
ανήγγειουαν στον Μωυσή, και είπαν: 
Ήουφαµε στη γη, στην οποία µας έστειουες, 
και είναι πουαγµατικά γη που ουέει γάουα και 
µέουι· και, να, ο καουπός της·  ο ουαός, όµως, 
που κατοικεί στη γη, είναι ντυνατός, και οι 
πόουεις πεουιτειχισµένες, υπεουβοουικά 
µεγάουες· κι ακόµα, είνταµε εκεί και τους 
γιους τού Ανάκ·  οι Αµαουηκίτες κατοικούν 
στη µεσηµβουινή γη· και οι Χετταίοι, και οι 
Ιεβουσαίοι, και οι Αµοουαίοι, κατοικούν 
επάνω στα βουνά· και οι Χαναναίοι κατοικούν 
κοντά στη φάουασσα, και στις όχφες τού 
Ιοουντάνη. 

Και ο Χάουεβ κατασίγασε τον ουαό 
µπουοστά στον Μωυσή, και είπε: Ας 
ανέβουµε αµέσως, και ας την εξουσιάσουµε· 
επειντή, µποούµε να την κυουιεύσουµε. 

Οι άνφουωποι, όµως, που είχαν ανέβει µαζί 
του, είπαν: Ντεν µποούµε να ανέβουµε 
ενάντια σ' αυτόν τον ουαό, επειντή, είναι 
ντυνατότεουοί µας.  Και ντυσφήµησαν τη γη, 
που κατασκόπευσαν, πουος τους γιους 
Ισουαήου, ουέγοντας: Η γη, που 
ντιαπεουάσαµε για να την κατασκοπεύσουµε, 
είναι γη που κατατουώει τους κατοίκους της· 
και οουόκουηουος ο ουαός, που είνταµε σ' 
αυτή, είναι άνντουες υπεουµεγέφεις·  και 
είνταµε εκεί τους γίγαντες, τους γιους τού 
Ανάκ, που είναι από τους γίγαντες· και 
βουέπαµε τους εαυτούς µας σαν ακουίντες, 
και σαν τέτοιους έβουεπαν κι αυτοί εµάς. 

ΚΑΙ οουόκουηουη η συναγωγή, υψώνοντας 
τη φωνή της, ξέσπασε σε κουαυγές, και ο 
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ουαός έκουαψε εκείνη τη νύχτα.  Και όουοι οι 
γιοι Ισουαήου γόγγυζαν ενάντια στον Μωυσή 
και στον Ααουών, και οουόκουηουη η 
συναγωγή τούς είπε: Είφε να πεφαίναµε στη 
γη τής Αιγύπτου! Ή, ακόµα, είφε να 
πεφαίναµε σ' αυτή την έουηµο·  και γιατί ο 
Κύουιος µας έφεουε σ' αυτή τη γη, ώστε να 
πέσουµε µε µάχαιουα, να γίνουν ντιαουπαγή 
οι γυναίκες µας και τα παιντιά µας; Ντεν ήταν 
καουύτεουο σε µας να επιστουέψουµε στην 
Αίγυπτο;  Και ο ένας έουεγε στον άουον: Ας 
κάνουµε κάποιον  αουχηγό, και ας 
επιστουέψουµε στην Αίγυπτο. 

Τότε, έπεσε ο Μωυσής, και ο Ααουών, µε το 
πουόσωπό τους επάνω στη γη, µπουοστά σε 
οουόκουηουο το πουήφος τής συναγωγής των 
γιων Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και ο 
Χάουεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, από εκείνους 
που κατασκόπευσαν τη γη, ντιέσχισαν τα 
ιµάτιά τους·  και είπαν σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή των γιων Ισουαήου, τα εξής: Η γη, 
που ντιαπεουάσαµε για να την 
κατασκοπεύσουµε, είναι γη αγαφή, σε 
υπεουβοουικό βαφµό·  αν ο Κύουιος 
ευαουεστείται σε µας, τότε φα µας φέουει σ' 
αυτή τη γη, και φα τη ντώσει σε µας, γη που 
ουέει γάουα και µέουι·  µόνον, µη 
αποστατείτε ενάντια στον Κύουιο ούτε να 
φοβάστε τον ουαό τής γης· επειντή, αυτοί 
είναι για µας ψωµάκι· η σκέπη τους 
αποσύουφηκε από πάνω τους, και ο Κύουιος 
είναι µαζί µας· µη τους φοβάστε. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή είπε να τους 
ουιφοβοουήσουν µε πέτουες. 

Και η ντόξα τού Κυουίου φάνηκε επάνω στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, σε όους τούς γιους 
Ισουαήου.  Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: 
Μέχουι πότε αυτός ο ουαός φα µε 
παουοουγίζει; Και µέχουι πότε ντεν φα 
πιστεύουν σε µένα, ύστεουα από όουα τα 
σηµεία, που έκανα ανάµεσά τους;  Φα τους 
χτυπήσω µε φανατικό, και φα τους 
εξοουοφουεύσω, και φα σε κάνω έφνος 
µεγαουύτεουο και ντυνατότεουο απ' αυτούς. 

Και ο Μωυσής είπε στον Κύουιο: Τότε, η 
Αίγυπτος φα το ακούσει· επειντή, εσύ 
ανέβασες αυτό τον ουαό µε τη ντύναµή σου 
από ανάµεσά τους·  και φα το πουν στους 
κατοίκους αυτής της γης· που άκουσαν ότι, 
εσύ, Κύουιε, είσαι ανάµεσα σ' αυτό τον ουαό, 
ότι εσύ, Κύουιε, φαίνεσαι πουόσωπο µε 
πουόσωπο, και η νεφέουη σου στέκεται επάνω 
τους, κι εσύ πουοποουεύεσαι απ' αυτούς την 
ηµέουα µέσα σε στύουο νεφέουης, και τη 
νύχτα µέσα σε στύουο φωτιάς.  Αν, ουοιπόν, 
φανατώσεις αυτό τον ουαό σαν έναν 
άνφουωπο, τότε τα έφνη, που άκουσαν το 
όνοµά σου, φα πουν, ουέγοντας.  Επειντή, ο 
Κύουιος ντεν µποούσε να φέουει αυτό τον 
ουαό στη γη, που οουκίστηκε σ' αυτούς, γι' 
αυτό τους κατέστουεψε στην έουηµο.  Και 
τώουα, σε παουακαουώ, ας µεγαουυνφεί η 
ντύναµη του Κυουίου µου, µε τον τουόπο που 
είπες, ουέγοντας.  Ο Κύουιος είναι 
µακουόφυµος και ποουυέουεος, που 
συγχωουεί ανοµία και παουάβαση, και µε 
κανέναν τουόπο ντεν φα αφωώσει τον ένοχο, 
ανταποντίντοντας την ανοµία των πατέουων 
επάνω στα παιντιά, µέχουι τουίτης και 
τέταουτης γενεάς.  Συγχώουεσε, παουακαουώ, 
την ανοµία αυτού του ουαού, σύµφωνα µε το 
µεγάουο σου έουεος, και καφώς συγχώουεσες 
αυτόν τον ουαό από την Αίγυπτο και µέχουι 
τώουα. 

Και ο Κύουιος είπε: Τους συγχώουεσα, 
σύµφωνα µε τον ουόγο σου·  αουά, ζω εγώ, 
και οουόκουηουη η γη φα γεµίσει από τη 
ντόξα τού Κυουίου.  Επειντή, όουοι οι 
άνντουες, που είνταν τη ντόξα µου, και τα 
σηµεία µου, που έκανα στην Αίγυπτο και στην 
έουηµο, µε παουόουγισαν ήντη ντέκα φοουές, 
και ντεν υπάκουσαν στη φωνή µου,  βέβαια, 
ντεν φα ντουν τη γη, που οουκίστηκα στους 
πατέουες τους· κανένας από εκείνους που µε 
παουόουγισαν ντεν φα τη ντει.  Αουά, τον 
ντούο µου τον Χάουεβ, επειντή έχει µέσα του 
άουο πνεύµα, και µε ακοούφησε εντεουώς, 
αυτόν φα τον φέουω στη γη, µέσα στην οποία 
µπήκε, και το σπέουµα του φα την 
κουηουονοµήσει.  (Οι Αµαουηκίτες, όµως, 
και οι Χαναναίοι κατοικούν στην κοιουάντα). 
Αύουιο στουαφείτε, και πηγαίνετε στην 
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έουηµο, πουος τον ντουόµο τής Εουυφουάς 
Φάουασσας. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και στον 
Ααουών, ουέγοντας:  Μέχουι πότε φα 
υποφέουω αυτή την πονηουή συναγωγή, όσα 
αυτοί γογγύζουν εναντίον µου; Άκουσα τους 
γογγυσµούς των γιων Ισουαήου, που 
γογγύζουν εναντίον µου.  Πες τους: Ζω εγώ, 
ουέει ο Κύουιος, καφώς εσείς µιουήσατε στα 
αυτιά µου, έτσι βέβαια και φα κάνω σε σας·  
τα πτώµατά σας φα πέσουν σ' αυτή την 
έουηµο· και όουοι όσοι απαουιφµήφηκαν από 
σας, σε οουόκουηουο το σύνοουο του 
αουιφµού σας, από 20 χουόνων κι επάνω, 
όσοι γόγγυσαν εναντίον µου,  εσείς, βέβαια, 
ντεν φα µπείτε στη γη, για την οποία 
οουκίστηκα να σας κατοικίσω σ' αυτή, εκτός 
του Χάουεβ, του γιου τού Ιεφοννή και του 
Ιησού, του γιου τού Ναυή·  αουά, τα παιντιά 
σας, που είπατε ότι φα γίνουν ντιαουπαγή, 
αυτά φα τα φέουω µέσα, και φα γνωουίσουν 
τη γη, που εσείς καταφουονήσατε·  και τα 
πτώµατά σας φα πέσουν µέσα σ' αυτή την 
έουηµο·  και τα παιντιά σας φα 
πεουιπουανιόνται στην έουηµο 40 χουόνια, 
και φα φέουν επάνω τους την ποινή της 
ποουνείας σας, µέχουις ότου ντιαφφαούν τα 
πτώµατά σας στην έουηµο·  σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των ηµεουών, που κατασκοπεύσατε 
τη γη, 40 ηµέουες, φεωούµενης κάφε µιας 
ηµέουας για έναν χουόνο, 40 χουόνια φα 
φέουετε επάνω σας τις ανοµίες σας, και φα 
γνωουίσετε την εγκατάουειψή µου.  Εγώ ο 
Κύουιος µίουησα· βέβαια, αυτό φα το κάνω 
σε οουόκουηουη αυτή την πονηουή 
συναγωγή, που συγκεντουώφηκε εναντίον µου· 
σ' αυτή την έουηµο φα εξοουοφουευτούν, κι 
εκεί φα πεφάνουν. 

ΚΑΙ οι άνφουωποι, που ο Μωυσής έστειουε 
για να κατασκοπεύσουν τη γη, που, όταν 
γύουισαν, έκαναν οουόκουηουη τη συναγωγή 
να γογγύσει εναντίον του, ντυσφηµώντας τη 
γη,  και οι άνφουωποι εκείνοι που 
ντυσφήµησαν τη γη, πέφαναν µέσα στην 
πουηγή, µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο 
Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και ο Χάουεβ, ο 
γιος τού Ιεφοννή, επέζησαν, από τους 

ανφουώπους εκείνους, που πήγαν να 
κατασκοπεύσουν τη γη. 

ΚΑΙ ο Μωυσής µίουησε τα ουόγια αυτά 
πουος όους τους γιους Ισουαήου· και ο ουαός 
πένφησε υπεουβοουικά. 

Και αφού σηκώφηκαν ενωουίς το πουωί, 
ανέβηκαν στην κοουυφή τού βουνού, 
ουέγοντας: Να, εµείς, φα ανέβουµε 
οπωσντήποτε στον τόπο, που ο Κύουιος µας 
υποσχέφηκε, επειντή αµαουτήσαµε. 

Και ο Μωυσής είπε: Γιατί εσείς παουαβαίνετε 
την πουοσταγή τού Κυουίου; Τούτο, σίγουα, 
ντεν φα ευοντωφεί·  µη ανεβαίνετε· επειντή, ο 
Κύουιος ντεν είναι µαζί σας· για να µη 
χτυπηφείτε µπουοστά στους εχφούς σας·  
επειντή, οι Αµαουηκίτες και οι Χαναναίοι 
είναι εκεί µπουοστά σας, και φα πέσετε µε 
µάχαιουα· για τον ουόγο ότι, ξεκουίνατε από 
τον Κύουιο, γι' αυτό ο Κύουιος ντεν φα είναι 
µαζί σας. 

Αου' αυτοί αποτόουµησαν να ανέβουν στην 
κοουυφή τού βουνού· η κιβωτός, όµως, της 
ντιαφήκης τού Κυουίου, και ο Μωυσής, ντεν 
κινήφηκαν µέσα από το στουατόπεντο.  Τότε, 
οι Αµαουηκίτες και οι Χαναναίοι, που 
κατοικούσαν στο βουνό εκείνο, κατέβηκαν και 
τους χτύπησαν, και τους καταντίωξαν, µέχουι 
τηνΟουµά. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν µπείτε στη γη της 
κατοίκησής σας, που εγώ σας ντίνω,  και 
κάνετε πουοσφοουά µε φωτιά στον Κύουιο, 
οουοκαύτωµα ή φυσία σε εκπουήουωση ευχής 
ή αυτοπουοαίουετα ή στις γιοουτές σας, για 
να κάνετε οσµή ευωντίας στον Κύουιο, είτε 
από τα βόντια είτε από τα πουόβατα,  τότε, 
εκείνος που πουοσφέουει το ντώουο του στον 
Κύουιο, φα φέουει πουοσφοουά από άουφιτα, 
από ένα ντέκατο σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε 
ένα τέταουτο ιν ουαντιού·  και κουασί για 
σπονντή, το ένα τέταουτο ενός ιν, φα 
πουοσφέσεις στο οουοκαύτωµα ή τη φυσία 
για κάφε αουνί.  Ή, για κάφε κουιάουι φα 
πουοσφέσεις πουοσφοουά από άουφιτα, ντύο 
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ντέκατα σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε ένα τουίτο 
ιν ουαντιού·  και κουασί για σπονντή φα 
πουοσφέουεις, το ένα τουίτο του ιν, σε οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο.  Και αν πουοσφέουεις 
µοσχάουι από βόντια για οουοκαύτωµα ή για 
φυσία σε εκπουήουωση ευχής ή για ειουηνική 
πουοσφοουά στον Κύουιο,  τότε, φα φέουεις 
µαζί µε το µοσχάουι από βόντια, 
πουοσφοουά από άουφιτα, τουία ντέκατα 
σιµιγντάουι, ζυµωµένο µε µισό ιν ουαντιού·  
και φα φέουεις κουασί για σπονντή, το µισό 
τού ιν, σε πουοσφοουά που γίνεται µε φωτιά, 
σε οσµή ευωντίας στον Κύουιο.  Έτσι φα 
γίνεται για ένα µοσχάουι ή για ένα κουιάουι ή 
για ένα αουνί ή για έναν τουάγο.  Σύµφωνα µε 
τον αουιφµό που φα πουοσφέουετε, έτσι φα 
κάνετε σε κάφε έναν, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό τους.  Όουοι οι αυτόχφονες φα τα 
κάνουν αυτά, σύµφωνα µ' αυτό τον τουόπο, 
πουοσφέουοντας πουοσφοουά που γίνεται µε 
φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον Κύουιο. 

Και αν µεταξύ σας παουοικεί ένας ξένος ή 
οποιοσντήποτε είναι µεταξύ σας στις γενεές 
σας, και φέουει να κάνει πουοσφοουά, που 
γίνεται µε φωτιά σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο, καφώς εσείς κάνετε, έτσι φα κάνει·  
ένας νόµος φα είναι για σας, που είστε από τη 
συναγωγή, και για τον ξένο, που παουοικεί 
µεταξύ σας, ένας αιώνιος φεσµός στις γενεές 
σας· όπως εσείς, έτσι φα είναι και ο ξένος 
µπουοστά στον Κύουιο·  ένας νόµος, και µια 
ντιάταξη, φα είναι για σας, και για τον ξένο, 
που παουοικεί µεταξύ σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν έουφετε στη γη, στην 
οποία εγώ σας φέουνω,  τότε, όταν φάτε από 
τα ψωµιά τής γης, φα πουοσφέουετε στον 
Κύουιο πουοσφοουά που υψώνεται.  Φα 
πουοσφέουετε ψωµί από το πουώτο ζυµάουι 
σας, σε πουοσφοουά που υψώνεται· όπως την 
πουοσφοουά που υψώνεται από το αουώνι 
σας, έτσι φα την υψώσετε.  Από την πουώτη 
ζύµη σας, φα ντώσετε στον Κύουιο 
πουοσφοουά που υψώνεται, στις γενεές σας. 

Και αν σφάουετε, και ντεν πουάξετε όουα 
αυτά τα πουοστάγµατα, που ο Κύουιος 

µίουησε στον Μωυσή,  σύµφωνα µε όουα όσα 
ο Κύουιος πουόσταξε σε σας ντιαµέσου του 
Μωυσή, από την ηµέουα που ο Κύουιος 
πουόσταξε, και στο εξής στις γενεές σας·  
τότε, αν γίνει κάτι από άγνοια, χωουίς να το 
ξέουει αυτό η συναγωγή, οουόκουηουη η 
συναγωγή φα πουοσφέουει ένα µοσχάουι από 
βόντια για οουοκαύτωµα, σε οσµή ευωντίας 
στον Κύουιο, µαζί µε την πουοσφοουά του 
από άουφιτα, και τη σπονντή του, σύµφωνα µε 
το ντιαταγµένο, και έναν τουάγο από κατσίκες 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας·  και φα 
κάνει εξιουέωση ο ιεουέας για οουόκουηουη 
τη συναγωγή των γιων Ισουαήου, και φα τους 
συγχωουηφεί· επειντή, έγινε από άγνοια· και 
φα φέουν την πουοσφοουά τους, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά στον Κύουιο, και την 
πουοσφοουά τους πεουί αµαουτίας, µπουοστά 
στον Κύουιο, για την άγνοιά τους·  και φα 
συγχωουεφεί σε οουόκουηουη τη συναγωγή 
των γιων Ισουαήου, και στον ξένο που 
παουοικεί µεταξύ τους· επειντή, 
οουόκουηουος ο ουαός αµάουτησε από 
άγνοια. 

Και αν κάποια ψυχή αµαουτήσει από άγνοια, 
αυτός πουέπει να φέουει κατσίκα 
χουονιάουικη για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας·  και ο ιεουέας φα κάνει εξιουέωση 
για την ψυχή, που αµάουτησε από άγνοια, 
όταν αµαουτήσει από άγνοια µπουοστά στον 
Κύουιο, για να κάνει εξιουέωση γι' αυτόν· και 
φα του συγχωουηφεί.  Ένας νόµος φα είναι σε 
σας για τον αυτόχφονα ανάµεσα στους γιους 
Ισουαήου, και στον ξένο, που παουοικεί 
µεταξύ σας, όταν αµαουτήσει από άγνοια. 

Και η ψυχή που φα πουάξει αµάουτηµα µε 
υπεουήφανο χέουι, είτε αυτόχφονας είτε 
ξένος, αυτός καταφουονεί τον Κύουιο· και η 
ψυχή εκείνη φα εξοουοφουευτεί από µέσα από 
τον ουαό της.  Επειντή, καταφουόνησε τον 
ουόγο τού Κυουίου, και παουέβηκε την 
πουοσταγή του, η ψυχή εκείνη, φα 
εξοουοφουευτεί οπωσντήποτε· η αµαουτία της 
φα είναι επάνω της. 

ΚΑΙ όταν οι γιοι Ισουαήου ήσαν στην 
έουηµο, βουήκαν έναν άνφουωπο να µαζεύει 
ξύουα την ηµέουα τού σαββάτου.  Κι εκείνοι 
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που τον βουήκαν να µαζεύει ξύουα, τον 
έφεουαν στον Μωυσή, και στον Ααουών, και 
σε οουόκουηουη τη συναγωγή·  και τον 
έβαουαν υπό φύουαξη. Επειντή, ντεν ήταν 
ακόµα φανεουό τι έπουεπε να κάνουν σ' 
αυτόν.  Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ο 
άνφουωπος φα φανατωφεί οπωσντήποτε· 
οουόκουηουη η συναγωγή φα τον 
ουιφοβοουήσει µε πέτουες έξω από το 
στουατόπεντο. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή τον έφεουαν 
έξω από το στουατόπεντο, και τον 
ουιφοβόουησαν µε πέτουες, και πέφανε· όπως 
ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου 
και πες τους να κάνουν ποντόγυους στις 
άκουες των ιµατίων τους, στις γενεές τους, και 
να βάουν στους ποντόγυους των άκουων µία 
γαουάζια ταινία·  και φα την έχετε στους 
ποντόγυους, για να τη βουέπετε, και να 
φυµάστε όουες τις εντοουές τού Κυουίου, και 
να τις εκτεουείτε, και να µη ντιαστουαφείτε 
ακοουφώντας τις επιφυµίες των καουντιών 
σας, κι ακοουφώντας τις επιφυµίες των µατιών 
σας, πίσω από τις οποίες εσείς εκποουνεύετε·  
για να φυµάστε, και να εκτεουείτε όουες τις 
εντοουές µου, και να είστε άγιοι στον Φεό 
σας.  Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας, που 
σας έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου, για να 
είµαι ο Φεός σας. Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας. 

ΚΑΙ ο Κοουέ, ο γιος τού Ισαάου, γιου τού 
Καάφ, γιου τού Ουευί, και ο Νταφάν και ο 
Αβειουών, οι γιοι τού Εουιάβ, και ο Ων, ο 
γιος τού Φαουέφ, γιοι τού Ουβήν, στασίασαν,  
και σηκώφηκαν ενάντια στον Μωυσή, µαζί µε 
250 ανφουώπους από τους γιους Ισουαήου, 
αουχηγούς τής συναγωγής, σύγκουητους της 
βουής, άνντουες ονοµαστούς·  και µαζεύτηκαν 
ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον 
Ααουών, και τους είπαν: Αουκεί σε σας, 
επειντή οουόκουηουη η συναγωγή, όουοι είναι 
άγιοι, και ο Κύουιος είναι µεταξύ τους· και 
γιατί υψώνεστε ψηουότεουα από τη συναγωγή 
τού Κυουίου; 

Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε µε το 
πουόσωπό του επάνω στη γη·  και µίουησε 
στον Κοουέ, και σε οουόκουηουη τη 
συνοντεία του, ουέγοντας: Το πουωί ο 
Κύουιος φα φανεουώσει ποιοι είναι ντικοί του, 
και ποιος είναι άγιος, και φα τον κάνει να 
πουησιάσει σ' αυτόν· και όποιον έκουεξε, 
αυτόν φα κάνει να τον πουησιάσει.  Αυτό να 
κάνετε. Πάουτε για τον εαυτό σας 
φυµιατήουια, ο Κοουέ, και οουόκουηουη η 
συνοντεία του·  και βάουτε σ' αυτά φωτιά, και 
βάουτε επάνω σ' αυτά φυµίαµα, µπουοστά 
στον Κύουιο αύουιο· και ο άνφουωπος, που 
φα εκουέξει ο Κύουιος, αυτός φα είναι άγιος. 
Αουκεί σε σας, γιοι τού Ουευί. 

Και ο Μωυσής είπε στον Κοουέ: Ακούστε, 
τώουα, γιοι τού Ουευί.  Μικουό πουάγµα 
είναι τούτο σε σας, ότι σας ξεχώουισε ο Φεός 
τού Ισουαήου από τη συναγωγή τού 
Ισουαήου, για να σας φέουει κοντά του, να 
εκτεουείτε την υπηουεσία τής σκηνής τού 
Κυουίου, και να στέκεστε µπουοστά στη 
συναγωγή, για να τους υπηουετείτε;  Και αφού 
σε έφεουε κοντά του, και όους τους 
αντεουφούς σου, τους γιους τού Ουευί, µαζί 
σου, εσείς ζητάτε και την ιεουατεία;  Έτσι 
κάνεις, εσύ και οουόκουηουη η συνοντεία σου, 
που είστε συναφουοισµένοι ενάντια στον 
Κύουιο· και ποιος είναι ο Ααουών, ώστε να 
γογγύζετε εναντίον του; 

Και ο Μωυσής έστειουε να καουέσει τον 
Νταφάν και τον Αβειουών, τους γιους τού 
Εουιάβ· κι εκείνοι είπαν: Ντεν ανεβαίνουµε·  
µικουό είναι αυτό, ότι µας ανέβασες από τη 
γη που ουέει γάουα και µέουι, για να µας 
φανατώσεις στην έουηµο, κι ακόµα, φέουεις 
να µας κατεξουσιάζεις σαν άουχοντας;  
Εξάουου, εσύ ντεν µας έφεουες σε γη που 
ουέει γάουα και µέουι, ούτε µας έντωσες 
κουηουονοµιά χωουαφιών και αµπεουώνων· 
φέουεις να βγάουεις τα µάτια αυτών των 
ανφουώπων; Ντεν ανεβαίνουµε. 

Και ο Μωυσής βαουυφύµησε υπεουβοουικά, 
και είπε στον Κύουιο: Μη επιβουέψεις στην 
πουοσφοουά τους, ούτε ένα γαϊντούι ντεν 
πήουα απ' αυτούς, ούτε έβουαψα κάποιον απ' 
αυτούς. 
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Και ο Μωυσής είπε στον Κοουέ: Εσύ και 
οουόκουηουη η συνοντεία σου, να είστε 
µπουοστά στον Κύουιο, εσύ, κι αυτοί, και ο 
Ααουών, αύουιο·  και πάουτε ο κάφε ένας το 
φυµιατήουιό του, και βάουτε φυµίαµα επάνω 
σ' αυτά, και φέουτε ο κάφε ένας το 
φυµιατήουιό του µπουοστά στον Κύουιο, 250 
φυµιατήουια· και εσύ, και ο Ααουών, κάφε 
ένας το ντικό του φυµιατήουιο. 

Και πήουαν κάφε ένας το φυµιατήουιό του, 
και έβαουαν σ' αυτά φωτιά, και έβαουαν 
επάνω φυµίαµα, και στάφηκαν στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, µαζί µε τον Μωυσή 
και τον Ααουών.  Και ο Κοουέ συγκέντουωσε 
εναντίον τους οουόκουηουη τη συναγωγή στη 
φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου. Και η 
ντόξα τού Κυουίου φάνηκε σε οουόκουηουη 
τη συναγωγή.  Και ο Κύουιος µίουησε στον 
Μωυσή και στον Ααουών, ουέγοντας:  
Αποχωουιστείτε µέσα απ' αυτή τη συναγωγή, 
για να τους αφανίσω µονοµιάς. 

Και έπεσαν µε τα πουόσωπά τους επάνω στη 
γη και είπαν: Ω Φεέ, Φεέ των πνευµάτων 
κάφε σάουκας, ένας άνφουωπος αµάουτησε, 
και φα οουγιστείς ενάντια σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή; 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στη συναγωγή, 
ουέγοντας, Αναχωουήστε από τη σκηνή τού 
Κοουέ, του Νταφάν, και του Αβειουών, από 
οουόγυουά τους. 

Και ο Μωυσής σηκώφηκε, και πήγε στον 
Νταφάν και τον Αβειουών· και τον 
ακοούφησαν οι πουεσβύτεουοι του Ισουαήου,  
και µίουησε στη συναγωγή, ουέγοντας: 
Αποχωουιστείτε αµέσως από τις σκηνές των 
ασεβών αυτών ανφουώπων, και µη αγγίξετε 
τίποτε από όσα είναι ντικά τους, για να µη 
αφανιστείτε µέσα σε όουες τις αµαουτίες τους. 

Αναχώουησαν, ουοιπόν, από τη σκηνή τού 
Κοουέ, του Νταφάν, και του Αβειουών, 
οουόγυουα· και ο Νταφάν και ο Αβειουών 
βγήκαν, και στάφηκαν στη φύουα των σκηνών 
τους, και οι γυναίκες τους, και οι γιοι τους, και 
οι συγγενειές τους. 

Και ο Μωυσής είπε: Από τούτο φα 
γνωουίσετε ότι ο Κύουιος µε απέστειουε για 
να πουάξω όουα αυτά τα έουγα, και ότι ντεν 
έπουαξα από τον εαυτό µου.  Αν οι 
άνφουωποι αυτοί πεφάνουν τον συνηφισµένο 
φάνατο όουων των ανφουώπων ή αν γίνει 
ανταπόντοση σ' αυτούς, σύµφωνα µε την 
ανταπόντοση όουων των ανφουώπων, ντεν µε 
απέστειουε ο Κύουιος·  αν, όµως, ο Κύουιος 
κάνει φαύµα, και ανοίξει η γη το στόµα της, 
και τους καταπιεί, και όουα τα ντικά τους, και 
κατέβουν ζωντανοί στον άντη, τότε φα 
γνωουίσετε, ότι οι άνφουωποι αυτοί 
παουόξυναν τον Κύουιο. 

Και καφώς έπαυσε να ουέει όουα αυτά τα 
ουόγια, σχίστηκε το ένταφος, που ήταν από 
κάτω τους.  Και άνοιξε η γη το στόµα της, και 
κατάπιε αυτούς, και τις οικογένειές τους, και 
όους τους ανφουώπους, που ήσαν µαζί µε τον 
Κοουέ, και οουόκουηουη την πεουιουσία 
τους.  Κι αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον 
άντη, και όουα τα ντικά τους, και η γη 
έκουεισε από πάνω τους· και αφανίστηκαν 
µέσα από τη συναγωγή. 

Και ο οουόκουηουος ο Ισουαήου, που ήταν 
γύουω τους, έφυγαν στη βοή τους, ουέγοντας: 
Μήπως η γη καταπιεί και εµάς.  Και βγήκε 
φωτιά από τον Κύουιο, και κατέφαγε τους 250 
άνντουες, αυτούς που πουόσφεουαν το 
φυµίαµα. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  πες στον Εουεάζαου, τον γιο τού 
Ααουών, του ιεουέα, να πάουει τα 
φυµιατήουια από την πυουκαγιά, και τη φωτιά 
να τη σκοουπίσεις εκεί· επειντή, είναι 
αγιασµένα,  τα φυµιατήουια αυτών που 
αµάουτησαν ενάντια στις ψυχές τους· και ας 
τα κάνουν πουάκες για σκέπασµα του 
φυσιαστηουίου· επειντή, αυτοί τα 
πουόσφεουαν µπουοστά στον Κύουιο, γι' 
αυτό είναι αγιασµένα· και φα είναι για σηµείο 
στους γιους Ισουαήου. 

Και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, πήουε τα 
χάουκινα φυµιατήουια, που πουόσφεουαν 
αυτοί που κάηκαν· και τα έκαναν πουάκες για 
να σκεπάσουν το φυσιαστήουιο·  σε υπόµνηση 
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στους γιους Ισουαήου, ώστε κανένας 
αουογενής, που ντεν είναι από το σπέουµα 
τού Ααουών, να µη πουησιάζει για να 
πουοσφέουει φυµίαµα µπουοστά στον 
Κύουιο, για να µη γίνει όπως ο Κοουέ, και 
όπως η συνοντεία του, καφώς ο Κύουιος είπε 
σ' αυτόν, ντιαµέσου του Μωυσή. 

Και την επόµενη ηµέουα, οουόκουηουη η 
συναγωγή των γιων Ισουαήου γόγγυσαν 
ενάντια στον Μωυσή και στον Ααουών, 
ουέγοντας: Εσείς φονεύσατε τον ουαό τού 
Κυουίου. 

Κι ενώ η συναγωγή ήταν συναφουοισµένη 
ενάντια στον Μωυσή, και ενάντια στον 
Ααουών, ανέβουεψαν πουος τη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και να, η νεφέουη τη σκέπασε, 
και φάνηκε η ντόξα τού Κυουίου.  Και ήουφε 
ο Μωυσής και ο Ααουών µπουοστά στη 
σκηνή τού µαουτυουίου. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αποσυουφείτε µέσα απ' αυτή τη 
συναγωγή, για να τους αφανίσω µονοµιάς. Και 
έπεσαν µε το πουόσωπό τους στη γη. 

Και ο Μωυσής είπε στον Ααουών: Πάουε το 
φυµιατήουιο, και βάουε σ' αυτό φωτιά από το 
φυσιαστήουιο, και βάουε επάνω φυµίαµα, και 
πήγαινε γουήγοουα στη συναγωγή, και κάνε 
εξιουέωση γι' αυτούς· επειντή, βγήκε οουγή 
από τον Κύουιο· η πουηγή άουχισε.  Και ο 
Ααουών πήουε το φυµιατήουιο, όπως είπε ο 
Μωυσής, και έτουεξε στο µέσον της 
συναγωγής· και να, η πουηγή είχε αουχίσει 
στον ουαό· και έβαουε φυµίαµα, και έκανε 
εξιουέωση για τον ουαό.  Και στάφηκε 
ανάµεσα σ' εκείνους που πέφαναν και στους 
ζωντανούς, και η φουαύση σταµάτησε. 

Κι εκείνοι που πέφαναν στη φουαύση ήσαν 
14.700, εκτός από εκείνους που πέφαναν 
εξαιτίας του Κοουέ. 

Και επέστουεψε ο Ααουών στον Μωυσή, στη 
φύουα τής σκηνής τού µαουτυουίου· και η 
φουαύση σταµάτησε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 

και πάουε από κάφε έναν απ' αυτούς µία 
ουάβντο, σύµφωνα µε την οικογένεια των 
πατέουων τους, από όους τους άουχοντές 
τους, σύµφωνα µε την οικογένεια των 
πατέουων τους, 12 ουάβντους· καφενός το 
όνοµα γουάψ' το επάνω στη ουάβντο του·  και 
το όνοµα του Ααουών γουάψ' το επάνω στη 
ουάβντο τού Ουευί· επειντή, µία ουάβντος φα 
υπάουχει για κάφε έναν αουχηγό τής 
οικογένειας των πατέουων τους·  και φα τις 
αποφέσεις στη σκηνή τού µαουτυουίου, 
µπουοστά στο µαουτύουιο, όπου φα 
βουίσκοµαι µαζί σας·  και η ουάβντος τού 
ανφουώπου, που φα εκουέξω, φα βουαστήσει· 
και φα κάνω να παύσουν από µπουοστά µου 
οι γογγυσµοί των γιων Ισουαήου, που αυτοί 
γογγύζουν εναντίον σας. 

Και ο Μωυσής µίουησε στους γιους Ισουαήου 
και του έντωσαν όουοι οι άουχοντές τους, από 
µία ουάβντο κάφε ένας άουχοντας, σύµφωνα 
µε τις οικογένειες των πατέουων τους, 12 
ουάβντους· και η ουάβντος τού Ααουών ήταν 
ανάµεσα στις ουάβντους τους.  Και ο Μωυσής 
απέφεσε τις ουάβντους µπουοστά στον 
Κύουιο, στη σκηνή τού µαουτυουίου. 

Και την επόµενη ηµέουα µπήκε ο Μωυσής 
στη σκηνή τού µαουτυουίου· και να, η 
ουάβντος τού Ααουών, για την οικογένεια του 
Ουευί, βουάστησε, και έβγαουε βουαστό, και 
παουήγαγε άνφη, και έντωσε αµύγνταουα.  
Και ο Μωυσής έφεουε έξω όουες τις 
ουάβντους µπουοστά από τον Κύουιο, πουος 
όους τους γιους Ισουαήου· κι αυτοί είνταν, και 
πήουαν κάφε ένας τη ουάβντο του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή. Απόφεσε τη 
ουάβντο τού Ααουών µπουοστά στο 
µαουτύουιο, για να φυουάγεται ως σηµείο 
στους γιους τής αποστασίας· και φα 
σταµατήσεις οουοκουηουωτικά από µένα τους 
γογγυσµούς τους, για να µη πεφάνουν.  Και ο 
Μωυσής έκανε όπως τον πουόσταξε ο 
Κύουιος· έτσι έκανε. 

Και οι γιοι Ισουαήου είπαν στον Μωυσή, 
ουέγοντας: Ντες, εµείς πεφαίνουµε, 
αφανιζόµαστε, όουοι αφανιζόµαστε·  καφένας 
που πουησιάζει, εκείνος που πουησιάζει στη 
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σκηνή τού Κυουίου, πεφαίνει· φα εκουείψουµε 
όουοι, πεφαίνοντας; 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Ααουών: Εσύ και οι 
γιοι σου, και η οικογένεια του πατέουα σου, 
µαζί µε σένα, φα βαστάζετε την ανοµία τού 
αγιαστηουίου· κι εσύ και οι γιοι σου µαζί µε 
σένα φα βαστάζετε την ανοµία τής ιεουατείας 
σας. 

Κι ακόµα, τους αντεουφούς σου, τη φυουή 
τού Ουευί, τη φυουή τού πατέουα σου, να 
φέουεις µαζί σου, για να είναι ενωµένοι µαζί 
σου, και να σε υπηουετούν· εσύ, όµως, και οι 
γιοι σου µαζί µε σένα φα υπηουετείτε 
µπουοστά στη σκηνή τού µαουτυουίου.  Και 
φα τηούν τις υπηουεσίες σου, και τις 
υπηουεσίες οουόκουηουης της σκηνής· µόνον 
στα σκεύη τού αγιαστηουίου και στο 
φυσιαστήουιο ντεν φα πουησιάζουν, για να µη 
πεφάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς.  Και φα είναι 
ενωµένοι µαζί σου, και φα τηούν τις 
υπηουεσίες τής σκηνής τού µαουτυουίου, σε 
όουες τις υπηουεσίες τής σκηνής· και ξένος 
ντεν φα σας πουησιάζει.  Και φα τηουείτε τις 
υπηουεσίες τού αγιαστηουίου, και τις 
υπηουεσίες τού φυσιαστηουίου, και ντεν φα 
είναι πουέον οουγή στους γιους Ισουαήου.  Κι 
εγώ, ντέστε, πήουα τους αντεουφούς σας τους 
Ουευίτες µέσα από τους γιους Ισουαήου· 
αυτοί είναι ντοσµένοι σε σας ως ντώουο για 
τον Κύουιο, για να εκτεούν τις υπηουεσίες τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Κι εσύ και οι γιοι 
σου µαζί µε σένα φα τηουείτε την ιεουατεία 
σας, σε όουες τις υποφέσεις τού 
φυσιαστηουίου, και σ' εκείνες µέσα από το 
παουαπέτασµα, και φα κάνετε την υπηουεσία. 
Ντώουο έντωσα την υπηουεσία τής ιεουατείας 
σας· και όποιος ξένος πουησιάσει φα 
φανατώνεται. 

ΚΑΙ ο Κύουιος είπε στον Ααουών: Ντες, εγώ 
έντωσα ακόµα σε σένα την επιστασία των 
πουοσφοουών µου, που υψώνονται, και απ' 
όουα τα αγιασµένα από τους γιους Ισουαήου· 
σε σένα τα έντωσα για το χουίσµα, και στους 
γιους σου, σε έναν αιώνιο φεσµό.  Τούτο φα 
είναι ντικό σου από τα αγιότατα, απ' αυτά που 
πουοσφέουονται µε φωτιά· όουα τα ντώουα 
τους, όουες οι πουοσφοουές τους από 

άουφιτα, και όουες οι πουοσφοουές τους 
πεουί αµαουτίας, και όουες οι πουοσφοουές 
τους πεουί ανοµίας, που φα αποντίντουν σε 
µένα, φα είναι αγιότατα για σένα και για τους 
γιους σου.  Στο άγιο των αγίων φα τα τουώτε· 
κάφε αουσενικό φα τα τουώει· άγια φα είναι σε 
σένα.  Ντικό σου είναι και τούτο, η 
πουοσφοουά από τα ντώουα τους, που 
υψώνεται, µαζί µε όουες τις κινητές 
πουοσφοουές των γιων Ισουαήου· σε σένα τα 
έντωσα, και στους γιους σου, και στις 
φυγατέουες σου µαζί µε σένα, σε έναν αιώνιο 
φεσµό· κάφε καφαουός στην οικογένειά σου, 
φα τα τουώει.  Όουο το καουύτεουο από το 
ουάντι, και όουο το καουύτεουο από το 
κουασί και το σιτάουι, τις απαουχές τους, όσα 
πουοσφέουν στον Κύουιο, σε σένα τα έντωσα.  
Όουα τα πουωτογεννήµατα της γης, όσα 
φέουνουν στον Κύουιο, ντικά σου φα είναι· 
κάφε καφαουός στην οικογένειά σου, φα τα 
τουώει.  Κάφε καφιέουωµα του Ισουαήου φα 
είναι ντικό σου.  Καφένα που ντιανοίγει 
µήτουα, από κάφε σάουκα, που φα 
πουοσφέουν στον Κύουιο, από άνφουωπο 
µέχουι κτήνος, ντικό σου φα είναι· αουά, τα 
πουωτότοκα των ανφουώπων φα 
εξαγοουάζονται οπωσντήποτε, και τα 
πουωτότοκα των κτηνών των ακαφάουτων φα 
εξαγοουάζονται.  Και όσα πουέπει να 
εξαγοουαστούν από ηουικίας ενός µήνα, φα 
εξαγοουάζονται σύµφωνα µε την εκτίµησή 
σου, για πέντε σίκους ασήµι, σύµφωνα µε τον 
άγιο σίκουο, που είναι 20 γεουά.  Τα 
πουωτότοκα όµως των βοντιών ή τα 
πουωτότοκα των πουοβάτων ή τα 
πουωτότοκα των κατσικιών ντεν φα 
εξαγοουάζονται· είναι άγια· το αίµα τους φα 
το ουαντίζεις επάνω στο φυσιαστήουιο, και το 
πάχος τους φα το καις για πουοσφοουά, που 
γίνεται µε φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο.  Και το κουέας τους φα είναι ντικό 
σου, όπως το κινητό στήφος και ο ντεξιός 
ώµος είναι ντικός σου.  Όουες τις 
πουοσφοουές των άγιων πουαγµάτων που 
υψώνονται, τις οποίες οι γιοι Ισουαήου φα 
πουοσφέουν στον Κύουιο, τις έντωσα σε σένα 
και στους γιους σου, και στις φυγατέουες σου 
µαζί σου, σε έναν αιώνιο φεσµό. Αυτή είναι 
ντιαφήκη αουατιού, παντοτινή, µπουοστά 
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στον Κύουιο, σε σένα και στο σπέουµα σου 
µαζί µε σένα. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ααουών: Στη γη 
τους ντεν φα έχεις κουηουονοµιά, ούτε φα 
έχεις µεουίντα ανάµεσά τους· εγώ είµαι η 
µεουίντα σου και η κουηουονοµιά σου, 
ανάµεσα στους γιους Ισουαήου·  και ντες, 
έντωσα στους γιους Ουευί, όουα τα ντέκατα 
του Ισουαήου για κουηουονοµιά, για την 
υπηουεσία τους που υπηουετούν, την 
υπηουεσία τής σκηνής τού µαουτυουίου·  και 
του ουοιπού, ντεν φα πουησιάζουν οι γιοι 
Ισουαήου στη σκηνή τού µαουτυουίου, για να 
µη πάουν επάνω τους αµαουτία, και πεφάνουν·  
αουά οι Ουευίτες, αυτοί φα υπηουετούν την 
υπηουεσία τής σκηνής τού µαουτυουίου, και 
φα βαστάζουν την ανοµία τους· αυτό φα είναι 
αιώνιος φεσµός στις γενεές σας· και ντεν φα 
έχουν ανάµεσα στους γιους Ισουαήου καµιά 
κουηουονοµιά·  επειντή, τα ντέκατα των γιων 
Ισουαήου, που φα πουοσφέουν ως 
πουοσφοουά που υψώνεται στον Κύουιο, τα 
έντωσα κουηουονοµιά στους Ουευίτες· γι' 
αυτό είπα γι' αυτούς: Ανάµεσα στους γιους 
Ισουαήου ντεν φα έχουν καµιά κουηουονοµιά. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε και στους Ουευίτες, και 
πες τους: Όταν παίουνετε από τους γιους 
Ισουαήου το ντέκατο, που σας έντωσα απ' 
αυτούς για κουηουονοµιά σας, τότε φα 
πουοσφέουετε απ' αυτά πουοσφοουά που 
υψώνεται στον Κύουιο, ντέκατο από το 
ντέκατο.  Κι αυτές οι πουοσφοουές σας που 
υψώνονται φα ουογαουιάζονται σε σας, ως 
σιτάουι τού αουωνιού, και ως αφφονία τού 
ουηνού.  Έτσι κι εσείς φα πουοσφέουετε 
πουοσφοουά που υψώνεται στον Κύουιο από 
όουα τα ντέκατά σας, που παίουνετε από τους 
γιους Ισουαήου· και απ' αυτά φα ντίνετε την 
πουοσφοουά τού Κυουίου που υψώνεται στον 
Ααουών τον ιεουέα.  Από όουα τα ντώουα σας 
φα πουοσφέουετε κάφε πουοσφοουά τού 
Κυουίου που υψώνεται, από κάφε καουύτεουό 
τους, το αγιασµένο µέουος απ' αυτά.  Και φα 
τους πεις: Όταν πουοσφέουετε απ' αυτά, το 
καουύτεουό τους, αυτό φα ουογαουιάζεται για 
τους Ουευίτες ως πουοϊόν του αουωνιού, και 
ως πουοϊόν του ουηνού·  και φα τα τουώτε σε 

κάφε τόπο, εσείς και οι οικογένειές σας· 
επειντή, αυτό είναι µισφός σε σας για την 
υπηουεσία σας στη σκηνή τού µαουτυουίου·  
και ντεν φα φέουετε αµαουτία επάνω σας γι' 
αυτά, όταν πουοσφέουετε απ' αυτά το 
καουύτεουό τους· και ντεν φα βεβηουώσετε τα 
άγια των γιων Ισουαήου, για να µη πεφάνετε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή και 
στον Ααουών, ουέγοντας:  Αυτό είναι το 
ντιάταγµα του νόµου, που ο Κύουιος 
πουόσταξε, ουέγοντας: Πες στους γιους 
Ισουαήου να σου φέουν µια ξανφιά ντάµαουη, 
χωουίς ψεγάντι, που ντεν έχει εουάττωµα, 
επάνω στην οποία ντεν επιβουήφηκε ζυγός·  
και φα τη ντώσετε στον Εουεάζαου, τον 
ιεουέα, και φα τη φέουει έξω από το 
στουατόπεντο· και φα τη σφάξουν µπουοστά 
του·  και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, φα πάουει 
από το αίµα της µε το ντάκτυουό του, και φα 
ουαντίσει επτά φοουές από το αίµα της πουος 
τη µπουοστινή πουευουά τής σκηνής τού 
µαουτυουίου.  Και φα κάψουν τη ντάµαουη 
µπουοστά του· το ντέουµα της, και το κουέας 
της, και το αίµα της, µαζί µε τα κόπουανά 
της, φα καούν.  Και ο ιεουέας φα πάουει 
κέντουινο ξύουο και ύσσωπο, και κόκκινο και 
φα τα ουίξει στο µέσον της οουοσχεούς 
καύσης τής ντάµαουης.  Τότε, ο ιεουέας φα 
πουύνει τα ιµάτιά του και φα ούσει το σώµα 
του µε νεουό, και ύστεουα φα µπει µέσα στο 
στουατόπεντο, και φα είναι ακάφαουτος ο 
ιεουέας µέχουι την εσπέουα.  Κι εκείνος που 
την καίει φα πουύνει τα ιµάτιά του µε νεουό, 
και φα ούσει το σώµα του µε νεουό, και φα 
είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Και 
ένας καφαουός άνφουωπος φα µαζέψει τη 
στάχτη τής ντάµαουης, και φα την αποφέσει 
έξω από το στουατόπεντο σε έναν καφαουό 
τόπο· και φα φυουάγεται για τη συναγωγή των 
γιων Ισουαήου για νεουό χωουισµού· αυτό 
είναι για καφαουισµό αµαουτίας.  Κι εκείνος 
που µάζεψε τη στάχτη τής ντάµαουης φα 
πουύνει τα ιµάτιά του, και φα είναι 
ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα· κι αυτό φα 
είναι στους γιους Ισουαήου, και στους ξένους, 
που παουοικούν ανάµεσά σας, σε έναν αιώνιο 
φεσµό. 
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Όποιος αγγίξει νεκουό σώµα ανφουώπου, φα 
είναι ακάφαουτος επτά ηµέουες.  Αυτός φα 
αγνιστεί ντιαµέσου αυτού την τουίτη ηµέουα, 
και την έβντοµη ηµέουα φα είναι καφαουός· 
αν, όµως, ντεν αγνιστεί την τουίτη ηµέουα 
ούτε και την έβντοµη ηµέουα ντεν φα είναι 
καφαουός.  Όποιος αγγίξει νεκουό σώµα 
οποιουντήποτε πεφαµένου ανφουώπου, και 
ντεν αγνιστεί, µοουύνει τη σκηνή τού 
Κυουίου· και η ψυχή εκείνη φα 
εξοουοφουευτεί από τον Ισουαήου· επειντή, 
ντεν ουαντίστηκε επάνω του το νεουό τού 
χωουισµού, φα είναι ακάφαουτος· η 
ακαφαουσία του µένει επάνω του. 

Αυτός είναι ο νόµος όταν κάποιος άνφουωπος 
πεφάνει σε σκηνή: Όουοι εκείνοι που 
µπαίνουν στη σκηνή, και όουα όσα 
βουίσκονται στη σκηνή, φα είναι ακάφαουτα 
επτά ηµέουες·  και κάφε ανοιχτό σκεύος, που 
ντεν έχει σκέπασµα ντεµένο από πάνω του, 
είναι ακάφαουτο.  Και όποιος αγγίξει στην 
πεντιάντα κάποιον φονευµένο µε µάχαιουα ή 
ένα νεκουό σώµα ή κόκαουο ανφουώπου ή 
µνήµα, φα είναι ακάφαουτος επτά ηµέουες.  
Και φα πάουν για τον ακάφαουτο από τη 
στάχτη τής ντάµαουης, που κάηκε για 
καφαουισµό τής αµαουτίας, και φα χυφεί 
επάνω της νεουό τουεχούµενο σε σκεύος.  
Και ένας καφαουός άνφουωπος φα πάουει 
ύσσωπο, και αφού τον βυφίσει στο νεουό, φα 
ουαντίσει επάνω στη σκηνή, και σε όουα τα 
σκεύη της, κι επάνω στους ανφουώπους, που 
βουέφηκαν εκεί, και επάνω σ' εκείνον, που 
άγγιξε κόκαουο ή φονευµένο ή νεκουό ή 
µνήµα.  Και ο καφαουός φα ουαντίσει επάνω 
στον ακάφαουτο την τουίτη ηµέουα και την 
έβντοµη ηµέουα· την έβντοµη ηµέουα, όµως, 
φα τον αγνίσει· και αυτός φα πουύνει τα ιµάτιά 
του, και φα ουστεί µε νεουό· και την εσπέουα 
φα είναι καφαουός.  Και ο άνφουωπος, που 
είναι ακάφαουτος και ντεν αγνιστεί, η ψυχή 
εκείνη φα εξοουοφουευτεί µέσα από τη 
συναγωγή· επειντή, µόουυνε το αγιαστήουιο 
του Κυουίου· το νεουό τού χωουισµού ντεν 
ουαντίστηκε επάνω του· αυτός είναι 
ακάφαουτος.  Και φα είναι σ' αυτούς αιώνιος 
φεσµός, ότι όποιος ουαντίσει το νεουό τού 
χωουισµού, φα πουύνει τα ιµάτιά του και 
όποιος αγγίξει το νεουό του χωουισµού φα 

είναι ακάφαουτος µέχουι την εσπέουα.  Και 
κάφε τι που ο ακάφαουτος αγγίξει, φα είναι 
ακάφαουτο· και η ψυχή που φα το αγγίξει, φα 
είναι ακάφαουτη µέχουι την εσπέουα. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου, οουόκουηουη η 
συναγωγή, ήουφαν τον πουώτο µήνα στην 
έουηµο Σιν· και ο ουαός έµεινε στην Κάντης· 
και η Μαουιάµ πέφανε εκεί, και φάφτηκε εκεί. 

Και ντεν υπήουχε νεουό για τη συναγωγή· και 
συγκεντουώφηκαν ενάντια στον Μωυσή, και 
ενάντια στον Ααουών.  Και ο ουαός 
ουοιντοούσε ενάντια στον Μωυσή, και είπαν, 
ουέγοντας: Είφε να πεφαίναµε, όταν πέφαναν 
οι αντεουφοί µας µπουοστά στον Κύουιο!  
Και γιατί ανεβάσατε τη συναγωγή τού 
Κυουίου σ' αυτή την έουηµο, για να 
πεφάνουµε εκεί εµείς και τα κτήνη µας;  Και 
γιατί µας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να 
µας φέουετε σ' αυτόν τον κακό τόπο; Αυτός 
ντεν είναι τόπος σποουάς ή σύκων ή 
αµπέουων ή ουοντιών· ούτε νεουό για να 
πιούµε ντεν υπάουχει εντώ. 

Και ο Μωυσής και ο Ααουών ήουφαν 
µπουοστά από τη συναγωγή στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, και έπεσαν µε το 
πουόσωπό τους στη γη· και φάνηκε σ' αυτούς 
η ντόξα τού Κυουίου.  Και ο Κύουιος 
µίουησε στον Μωυσή, ουέγοντας:  Πάουε τη 
ουάβντο, και συγκάουεσε τη συναγωγή, εσύ 
και ο Ααουών ο αντεουφός σου, και µιουήστε 
στην πέτουα µπουοστά σ' αυτούς· και φα σας 
ντώσει τα νεουά της, και φα τους βγάουεις 
νεουό από την πέτουα· και φα ποτίσεις τη 
συναγωγή και τα κτήνη τους. 

Και ο Μωυσής πήουε τη ουάβντο µπουοστά 
από τον Κύουιο, όπως τον πουόσταξε·  και 
συγκάουεσε ο Μωυσής και ο Ααουών τη 
συναγωγή µπουοστά στην πέτουα· και τους 
είπε: Ακούστε τώουα, εσείς οι απειφείς· να σας 
βγάουµε νεουό από τούτη την πέτουα;  Και 
αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέουι του, 
χτύπησε την πέτουα µε τη ουάβντο του ντύο 
φοουές· και βγήκαν ποουά νεουά· και ήπιε η 
συναγωγή και τα κτήνη τους. 
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Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή και στον 
Ααουών: Επειντή, ντεν µε πιστέψατε, για να 
µε αγιάσετε µπουοστά στους γιους Ισουαήου, 
γι' αυτό εσείς ντεν φα φέουετε τη συναγωγή 
αυτή στη γη, που τους έντωσα. 

Αυτό είναι το νεουό Μεουιβά· επειντή, οι γιοι 
Ισουαήου ουοιντόουησαν ενάντια στον 
Κύουιο, κι αυτός αγιάστηκε µεταξύ τους. 

ΚΑΙ ο Μωυσής έστειουε πουέσβεις από την 
Κάντης στον βασιουιά τού Εντώµ, ουέγοντας: 
Τούτα ουέει ο αντεουφός σου, ο Ισουαήου· 
Εσύ γνωουίζεις οουόκουηουη την 
ταουαιπωουία που µας βουήκε·  ότι οι 
πατέουες µας κατέβηκαν στην Αίγυπτο, και 
κατοικήσαµε στην Αίγυπτο ποουύ καιουό· και 
οι Αιγύπτιοι καταντυνάστευσαν εµάς και τους 
πατέουες µας·  και βοήσαµε στον Κύουιο, κι 
αυτός εισάκουσε τη φωνή µας, και έστειουε 
άγγεουο, και µας έβγαουε από την Αίγυπτο· 
και ντέστε, είµαστε στην Κάντης, µια πόουη 
που είναι στις άκουες των οουίων σου·  ας 
πεουάσουµε, παουακαουώ, ντιαµέσου τής γης 
σου· ντεν φα πεουάσουµε ντιαµέσου των 
χωουαφιών ή ντιαµέσου των αµπεουώνων ούτε 
φα πιούµε νεουό από τα πηγάντια· φα 
πεουάσουµε ντιαµέσου τού βασιουικού 
ντουόµου· ντεν φα παουεκκουίνουµε ντεξιά ή 
αουιστεουά, µέχουις ότου πεουάσουµε τα 
όουιά σου. 

Και ο Εντώµ τού είπε: Ντεν φα πεουάσεις 
ντιαµέσου της γης µου· ειντεµή, φα βγω µε 
µάχαιουα σε συνάντησή σου. 

Και οι γιοι Ισουαήου τού είπαν: Εµείς 
ντιαβαίνουµε ντιαµέσου της ουεωφόου· και αν 
εγώ και τα κτήνη µου πιούµε από το νεουό 
σου, φα το πουηουώσω· µονάχα φα ντιαβώ, 
πεζοποουώντας, και τίποτε άουο. 

Κι εκείνος είπε: Ντεν φα ντιαβείς. Και ο 
Εντώµ βγήκε εναντίον του µε ποουύ ουαό, 
και µε ισχυουή ντύναµη.  Έτσι αουνήφηκε ο 
Εντώµ να ντώσει πέουασµα στον Ισουαήου 
ντιαµέσου των οουίων του· και ο Ισουαήου 
ξέκουινε απ' αυτόν. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου, οουόκουηουη η 
συναγωγή, σηκώφηκαν από την Κάντης, και 

ήουφαν στο βουνό Ωου.  Και ο Κύουιος 
µίουησε στον Μωυσή και στον Ααουών στο 
βουνό Ωου, κοντά στα όουια της γης τού 
Εντώµ, ουέγοντας:  Ο Ααουών φα πουοστεφεί 
στον ουαό του· επειντή, ντεν φα µπει µέσα 
στη γη, που έντωσα στους γιους Ισουαήου· 
επειντή απειφήσατε στον ουόγο µου, στο 
νεουό Μεουιβά·  πάουε τον Ααουών και τον 
Εουεάζαου, τον γιο του, και ανέβασέ τους στο 
βουνό Ωου·  και βγάουε από τον Ααουών τη 
στοουή του, και φόουεσέ την στον 
Εουεάζαου, τον γιο του· και ο Ααουών φα 
πουοστεφεί στον ουαό του, και φα πεφάνει 
εκεί. 

Και ο Μωυσής έκανε όπως ο Κύουιος 
πουόσταξε· και ανέβηκαν στο βουνό Ωου, 
µπουοστά σε οουόκουηουη τη συναγωγή.  
Και ο Μωυσής έβγαουε από τον Ααουών τη 
στοουή του, και τη φόουεσε στον Εουεάζαου, 
τον γιο του· και ο Ααουών πέφανε εκεί, επάνω 
στην κοουυφή τού βουνού· και ο Μωυσής και 
ο Εουεάζαου κατέβηκαν από το βουνό. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή είντε ότι ο 
Ααουών πέφανε· και πένφησαν τον Ααουών 30 
ηµέουες, οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Χαναναίος, ο βασιουιάς τής Αουάντ, 
που κατοικούσε µεσηµβουινά, άκουσε, ότι ο 
Ισουαήου ήουφε ντιαµέσου του ντουόµου 
Αφαουείµ, και ποουέµησε ενάντια στον 
Ισουαήου, και συνέουαβε απ' αυτούς 
αιχµαουώτους. 

Και ο Ισουαήου ευχήφηκε ευχή στον Κύουιο, 
και είπε: Αν πουαγµατικά παουαντώσεις αυτόν 
τον ουαό στο χέουι µου, φα καταστουέψω τις 
πόουεις τους. 

Και ο Κύουιος εισάκουσε τη φωνή τού 
Ισουαήου, και παουέντωσε τους Χαναναίους· 
και κατέστουεψαν αυτούς και τις πόουεις τους· 
και αποκάουεσαν το όνοµα του τόπου 
Οουµά. 

ΚΑΙ σηκώφηκαν από το βουνό Ωου, 
ντιαµέσου του ντουόµου τής Εουυφουάς 
Φάουασσας, για να πεουιέουφουν τη γη τού 
Εντώµ· και ο ουαός ουιγοψύχησε στον 
ντουόµο. 
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Και ο ουαός µίουησε ενάντια στον Φεό, και 
ενάντια στον Μωυσή, ουέγοντας: Γιατί µας 
ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεφάνουµε 
στην έουηµο; Επειντή, ψωµί ντεν υπάουχει, 
και νεουό ντεν υπάουχει· και η ψυχή µας 
αηντίασε τούτο το εουαφουύ ψωµί. 

Και ο Κύουιος έστειουε πουος τον ουαό τα 
φίντια, τα φουογεουά φίντια, και ντάγκωναν 
τον ουαό, και ποουύς ουαός από τον 
Ισουαήου πέφανε.  Και αφού ο ουαός ήουφε 
στον Μωυσή, είπαν: Αµαουτήσαµε, επειντή 
µιουήσαµε ενάντια στον Κύουιο και ενάντια 
σε σένα· παουακάουεσε τον Κύουιο να 
σηκώσει τα φίντια από µας. Και ο Μωυσής 
ντεήφηκε για τον ουαό. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Φτιάξε για 
τον εαυτό σου ένα φουογεουό φίντι, και βάου' 
το επάνω σε ένα ξύουο· και καφένας που φα 
νταγκωφεί, και κοιτάξει σ' αυτό, φα ζήσει. 

Και ο Μωυσής έκανε ένα φίντι χάουκινο, και 
το έβαουε επάνω σε ένα ξύουο· και αν ένα 
φίντι ντάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας 
το χάουκινο φίντι, ζούσε. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου σηκώφηκαν και 
στουατοπέντευσαν στην Ωβώφ.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Ωβώφ, 
στουατοπέντευσαν στην Ιιέ-αβαουίµ, στην 
έουηµο, που είναι κατάντικουυ του Μωάβ, 
πουος την ανατοουή τού ήουιου.  Από εκεί, 
αφού σηκώφηκαν, στουατοπέντευσαν στην 
κοιουάντα Ζαουέντ.  Από εκεί, αφού 
σηκώφηκαν, στουατοπέντευσαν στην 
αντίπεουα πουευουά του Αουνών, που είναι 
στην έουηµο, και βγαίνει από τα όουια των 
Αµοουαίων· επειντή, ο Αουνών είναι το όουιο 
του Μωάβ, ανάµεσα στον Μωάβ και τους 
Αµοουαίους. 

Γι' αυτό ουέγεται στο βιβουίο των ποουέµων 
τού Κυουίου: Πουος τον Βαέβ στη Σουφά, 
και πουος τα ουυάκια τού Αουνών,  και το 
ουεύµα των ουυακιών, που κατεβαίνει στην 
πόουη Αου, και βουίσκεται στα όουια του 
Μωάβ. 

Και από εκεί ήουφαν στη Βηου· αυτό είναι το 
πηγάντι, για το οποίο ο Κύουιος είχε πει στον 

Μωυσή: Συγκέντουωσε τον ουαό, και φα τους 
ντώσω νεουό.  Τότε, ο Ισουαήου έψαουε αυτή 
την ωντή: Ανέβα, ω πηγάντι· να ψάουετε σ' 
αυτό·  οι άουχοντες έσκαψαν το πηγάντι, οι 
ευγενείς του ουαού έσκαψαν, µε πουοσταγή 
τού νοµοφέτη, µε τις ουάβντους τους. 

Και από την έουηµο ήουφαν στη Ματτανά,  
και από τη Ματτανά στη Νααουιήου, και από 
τη Νααουιήου στη Βαµώφ,  και από την 
κοιουάντα Βαµώφ, που είναι στη γη τού 
Μωάβ, επάνω στην κοουυφή τού Φασγά, που 
βουέπει πουος τη Γεσιµών. 

ΚΑΙ ο Ισουαήου έστειουε πουέσβεις στον 
Σηών, τον βασιουιά των Αµοουαίων, 
ουέγοντας:  Ας πεουάσουµε ντιαµέσου της 
γης σου· ντεν φα παουεκκουίνουµε στα 
χωουάφια ούτε στους αµπεουώνες· ντεν φα 
πιούµε νεουό από τα πηγάντια· αουά 
ντιαµέσου του βασιουικού ντουόµου φα 
ποουευτούµε, µέχουις ότου πεουάσουµε τα 
όουιά σου. 

Και ο Σηών ντεν άφησε τον Ισουαήου να 
πεουάσει ντιαµέσου των οουίων του· αου' ο 
Σηών συγκέντουωσε οουόκουηουο τον ουαό 
του, και βγήκε να παουαταχφεί ενάντια στον 
Ισουαήου στην έουηµο· και ήουφε στην 
Ιασσά, και ποουέµησε ενάντια στον 
Ισουαήου. 

Και ο Ισουαήου τον πάταξε µε µάχαιουα, και 
κατακυουίευσε τη γη του, από τον Αουνών 
µέχουι τον Ιαβόκ, µέχουι τους γιους Αµµών· 
επειντή, τα όουια των γιων Αµµών ήσαν 
οχυουωµένα.  Και ο Ισουαήου κυουίευσε 
όουες αυτές τις πόουεις· και ο Ισουαήου 
κατοίκησε σε όουες τις πόουεις των 
Αµοουαίων, στην Εσεβών, και σε όουες τις 
κωµοπόουεις της·  επειντή, η Εσεβών ήταν η 
πόουη τού Σηών, του βασιουιά των 
Αµοουαίων, που είχε ποουεµήσει 
πουοηγουµένως τον βασιουιά τού Μωάβ, και 
πήουε οουόκουηουη τη γη του από το χέουι 
του, µέχουι τον Αουνών. 

Γι' αυτό, οι παουοιµιαστές ουένε: Εουάτε 
στην Εσεβών· ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί 
η πόουη τού Σηών·  επειντή, φωτιά βγήκε από 
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την Εσεβών, φουόγα από την πόουη τού 
Σηών· κατέφαγε την Αου τού Μωάβ, και τους 
άουχοντες των ψηουών τόπων τού Αουνών·  
ουαί σε σένα, Μωάβ! Αποουέστηκες, ουαέ τού 
Χεµώς· τους γιους του, που είχαν ντιασωφεί, 
και τις φυγατέουες του, έντωσε αιχµαουώτους 
στον Σηών, τον βασιουιά των Αµοουαίων·  
εµείς τους τοξεύσαµε· η Εσεβών αφανίστηκε 
µέχουι τη Νταιβών, και τους εουηµώσαµε 
οουοκουηουωτικά µέχουι τη Νοφά, που 
εκτείνεται µέχουι τη Μεντεβά. 

ΚΑΙ ο Ισουαήου κατοίκησε στη γη των 
Αµοουαίων. 

Και ο Μωυσής έστειουε να κατασκοπεύσουν 
την Ιαζήου· και κυουίευσαν τις κωµοπόουεις 
τους, και εκντίωξαν τους Αµοουαίους, που 
κατοικούσαν εκεί. 

Και αφού έστουεψαν, ανέβηκαν τον ντουόµο 
που είναι στη Βασάν· και ο Ωγ, ο βασιουιάς 
τής Βασάν, βγήκε σε συνάντησή τους, αυτός 
και οουόκουηουος ο ουαός του, για µάχη 
στην Εντουεϊ.  Και ο Κύουιος είπε στον 
Μωυσή: Μη τον φοβηφείς· επειντή, τον 
παουέντωσα στα χέουια σου, και 
οουόκουηουο τον ουαό του, και τη γη του· 
και φα κάνεις σ' αυτόν, όπως έκανες στον 
Σηών, τον βασιουιά των Αµοουαίων, που 
κατοικούσε στην Εσεβών.  Και πάταξαν 
αυτόν, και τους γιους του, και οουόκουηουο 
τον ουαό του, µέχουις ότου ντεν 
εναποουείφφηκε σ' αυτόν τίποτε· και 
κατακυουίευσαν τη γη του. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου, αφού σηκώφηκαν, 
στουατοπέντευσαν στις πεντιάντες τού Μωάβ, 
κοντά στον Ιοουντάνη, κατάντικουυ στην 
Ιεουιχώ. 

Και ο Βαουάκ, ο γιος τού Σεπφώου, είντε 
όουα όσα έκανε ο Ισουαήου στους 
Αµοουαίους.  Και ο Μωάβ φοβήφηκε 
υπεουβοουικά τον ουαό, επειντή, ήσαν 
ποουοί· και ο Μωάβ ήταν σε αµηχανία 
εξαιτίας των γιων Ισουαήου.  Και ο Μωάβ 
είπε στους πουεσβύτεους του Μαντιάµ: 
Τώουα, αυτό το πουήφος φα καταφάει όουα 
τα µέουη οουόγυουά µας, όπως το βόντι 

κατατουώει το χοουτάουι τής πεντιάντας.Και 
ο Βαουάκ, ο γιος τού Σεπφώου, ήταν 
βασιουιάς των Μωαβιτών εκείνο τον καιουό.  
Και έστειουε πουέσβεις στον Βαουαάµ, τον 
γιο τού Βεώου, στη Φεφοουά, που βουίσκεται 
κοντά στον ποταµό τής γης των γιων τού 
ουαού του, για να τον πουοσκαουέσει, 
ουέγοντας: Ντες, ένας ουαός βγήκε από την 
Αίγυπτο· ντες, σκεπάζει οουόγυουα το 
πουόσωπο της γης, και κάφεται απέναντί µου·  
τώουα, ουοιπόν, έουα, σε παουακαουώ, να 
µου καταουαστείς αυτόν τον ουαό, επειντή, 
είναι ντυνατότεουός µου· ίσως υπεουισχύσω, 
να τους πατάξουµε, και να τους ντιώξω ντΞΩ 
από τη γη· επειντή, ξέουω ότι όποιον 
ευουογήσεις είναι ευουογηµένος, και όποιον 
καταουαστείς είναι σ καταουαµένος. 

Και πήγαν οι πουεσβύτεουοι του Μωάβ και οι 
πουεσβύτεουοι του Μαντιάµ, φέουνοντας τα 
ντώουα τής µαντείας στα χέουια τους· και 
ήουφαν στον Βαουαάµ, και του είπαν τα 
ουόγια τού Βαουάκ.  Κι εκείνος τούς είπε: 
Μείνετε εντώ αυτή τη νύχτα, και φα σας 
απαντήσω ό,τι ο Κύουιος µιουήσει σε µένα. 
Και έµειναν µαζί µε τον Βαουαάµ οι 
άουχοντες του Μωάβ. 

Και ο Φεός ήουφε στον Βαουαάµ, και του 
είπε: Τι φέουν αυτοί οι άνφουωποι µαζί σου;  
Και ο Βαουαάµ είπε στον Φεό: Ο Βαουάκ, ο 
γιος τού Σεπφώου, ο βασιουιάς τού Μωάβ, 
τους έστειουε σε µένα, ουέγοντας:  Ντες, ένας 
ουαός βγήκε από την Αίγυπτο, και 
κατασκέπασε το πουόσωπο της γης· έουα, 
τώουα, να µου τον καταουαστείς· ίσως 
υπεουισχύσω να τον νικήσω, και να τον 
εκντιώξω.  Και ο Φεός είπε στον Βαουαάµ: 
Μη πας µαζί τους· µη καταουαστείς τον ουαό, 
επειντή είναι ευουογηµένος. 

Και αφού ο Βαουαάµ σηκώφηκε την αυγή, 
είπε στους άουχοντες του Βαουάκ: Πηγαίνετε 
στη γη σας· επειντή, ο Κύουιος ντεν µου 
επιτουέπει νάουφω µαζί σας.  Και αφού οι 
άουχοντες του Μωάβ σηκώφηκαν, ήουφαν 
στον Βαουάκ, και του είπαν: Ο Βαουαάµ ντεν 
φέουει νάουφει µαζί µας. 
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Και ο Βαουάκ έστειουε ξανά άουχοντες, 
πεουισσότεους και εντιµότεους απ' αυτούς·  
και ήουφαν στον Βαουαάµ, και του είπαν: 
Έτσι ουέει ο Βαουάκ, ο γιος τού Σεπφώου, 
Μη εµποντιστείς, σε παουακαουώ, νάουφεις 
σε µένα·  επειντή, φα σε τιµήσω µε µεγάουες 
τιµές, και φα κάνω κάφε τι που φα µου πεις· 
έουα, ουοιπόν, παουακαουώ, να µου 
καταουαστείς αυτόν τον ουαό. 

Και ο Βαουαάµ απάντησε, και είπε στους 
ντούς τού Βαουάκ, και αν ο Βαουάκ µού 
ντώσει το σπίτι του γεµάτο από ασήµι και 
χουυσάφι, ντεν µποουώ να παουαβώ τον 
ουόγο τού Κυουίου τού Φεού µου, για να 
κάνω κάτι ουιγότεουο ή πεουισσότεουο·  γι' 
αυτό, µείνετε, παουακαουώ, κι εσείς εντώ αυτή 
τη νύχτα, για να ντω τι ακόµα φα µου πει ο 
Κύουιος. 

Και ήουφε ο Φεός στον Βαουαάµ τη νύχτα, 
και του είπε: Αν έουφουν οι άνφουωποι αυτοί 
να σε καουέσουν, µόουις σηκωφείς, πήγαινε 
µαζί τους· όµως, ό,τι σου πω, αυτό φα κάνεις. 

Και ο Βαουαάµ σηκώφηκε το πουωί, και 
σαµάουωσε το γαϊντούι του, και πήγε µαζί µε 
τους άουχοντες του Μωάβ.  Και άναψε η 
οουγή τού Φεού ότι πήγε· και ένας άγγεουος 
του Κυουίου στάφηκε στον ντουόµο του, 
µπουοστά του, για να του εναντιωφεί· κι αυτός 
καφόταν επάνω στο γαϊντούι του, και ήσαν 
µαζί του ντύο ντούοι·  και όταν το γαϊντούι 
είντε τον άγγεουο του Κυουίου να στέκεται 
στον ντουόµο, και τη ουοµφαία του 
γυµνωµένη στο χέουι του, το γαϊντούι 
παουεξέκουινε από τον ντουόµο και πήγαινε 
πουος την πεντιάντα· και ο Βαουαάµ χτύπησε 
το γαϊντούι για να το επαναφέουει στον 
ντουόµο.  Αουά ο άγγεουος του Κυουίου 
στάφηκε σ' έναν στενό ντουόµο των 
αµπεουώνων, όπου ήταν φουαγµός από εντώ 
και φουαγµός από εκεί·  και το γαϊντούι, 
βουέποντας τον άγγεουο του Κυουίου, 
πιέστηκε πουος τον τοίχο, και συµπίεσε το 
πόντι τού Βαουαάµ στον τοίχο· κι αυτός το 
χτύπησε ξανά.  Και ο άγγεουος του Κυουίου 
πήγε παουαµπουός, και στάφηκε σε έναν 
στενό τόπο, όπου ντεν υπήουχε ντουόµος να 
παουεκκουίνει ντεξιά ή αουιστεουά·  και το 

γαϊντούι βουέποντας τον άγγεουο του 
Κυουίου, συγκάφησε κάτω από τον Βαουαάµ· 
και καφώς ο Βαουαάµ φύµωσε, χτύπησε το 
γαϊντούι µε τη ουάβντο. 

Και ο Κύουιος άνοιξε το στόµα τού 
γαϊντουιού· και είπε στον Βαουαάµ: Τι σου 
έκανα και µε χτύπησες για τουίτη φοουά 
τώουα;  Και ο Βαουαάµ είπε στο γαϊντούι: 
Επειντή, µε ενέπαιξες· είφε να είχα µάχαιουα 
στο χέουι µου, επειντή, τώουα φα σε 
φανάτωνα.  Και το γαϊντούι είπε στον 
Βαουαάµ: Ντεν είµαι εγώ το γαϊντούι σου, 
επάνω στο οποίο καφόσουν από την εποχή 
που µε έχεις, µέχουι την ηµέουα αυτή; Ήµουν 
ποτέ συνηφισµένο να κάνω έτσι σε σένα; Κι 
εκείνος είπε: Όχι. 

Και ο Κύουιος άνοιξε τα µάτια τού Βαουαάµ, 
και είντε τον άγγεουο του Κυουίου να 
στέκεται στον ντουόµο, και να έχει στο χέουι 
του τη ουοµφαία του γυµνωµένη· και αφού 
έσκυψε, πουοσκύνησε µε το πουόσωπό του 
πουος τη γη. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου τού είπε: Γιατί 
χτύπησες το γαϊντούι σου, για τουίτη φοουά 
τώουα; Ντες, εγώ βγήκα για να σου 
εναντιωφώ, επειντή, ο ντουόµος σου 
µπουοστά µου είναι ντιεστουαµµένος·  και το 
γαϊντούι βουέποντάς µε παουεξέκουινε από 
µένα για τουίτη φοουά τώουα· ντιαφοουετικά, 
αν ντεν είχε παουεκκουίνει από µένα, τώουα 
εσένα µεν φα σε φόνευα, εκείνο όµως φα το 
άφηνα ζωντανό. 

Και ο Βαουαάµ είπε στον άγγεουο του 
Κυουίου: Αµάουτησα· επειντή, ντεν ήξεουα 
ότι έστεκες εσύ στον ντουόµο εναντίον µου· 
γι' αυτό, τώουα, αν ντεν είναι σε σένα 
αουεστό, επιστουέφω. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου είπε στον 
Βαουαάµ: Πήγαινε µαζί µε τους ανφουώπους· 
όµως, ό,τι φα σου πω, αυτό φα µιουήσεις. Και 
ο Βαουαάµ πήγε µαζί µε τους άουχοντες του 
Βαουάκ.  Και καφώς ο Βαουάκ άκουσε ότι 
εουχόταν ο Βαουαάµ, βγήκε να τον 
πουοϋπαντήσει, µέχουι σε κάποια πόουη τού 
Μωάβ, που βουίσκεται στα όουια του 
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Αουνών, που είναι το τεουευταίο όουιο.  Και 
ο Βαουάκ είπε στον Βαουαάµ: Ντεν έστειουα 
σε σένα να σε καουέσω µε βιασύνη; Γιατί ντεν 
ήουφες σε µένα; Μήπως ντεν είµαι ικανός να 
σε τιµήσω; 

Και ο Βαουαάµ είπε στον Βαουάκ: Να, 
ήουφα σε σένα· έχω, µήπως, τώουα τη 
ντύναµη να µιουήσω κάτι; Όποιον ουόγο 
βάουει ο Φεός στο στόµα µου, αυτόν φα 
µιουήσω.  Και πήγε ο Βαουαάµ µαζί µε τον 
Βαουάκ, και ήουφαν στην Κιουιάφ-ουζώφ.  
Και ο Βαουάκ φυσίασε βόντια και πουόβατα, 
και έστειουε απ' αυτά στον Βαουαάµ, και 
στους άουχοντες, που ήσαν µαζί του. 

Και το πουωί ο Βαουάκ πήουε τον Βαουαάµ, 
και τον ανέβασε επάνω στους ψηούς τόπους 
τού Βάαου, και από εκεί είντε την άκουη τού 
ουαού. 

ΚΑΙ ο Βαουαάµ είπε στον Βαουάκ: 
Οικοντόµησέ µου εντώ επτά βωµούς, και 
ετοίµασέ µου εντώ επτά µοσχάουια και επτά 
κουιάουια. 

Και ο Βαουάκ έκανε όπως είπε ο Βαουαάµ· 
και πουόσφεουε ο Βαουάκ και ο Βαουαάµ ένα 
µοσχάουι και ένα κουιάουι επάνω σε κάφε 
βωµό.  Και ο Βαουαάµ είπε στον Βαουάκ: 
Στάσου κοντά στο οουοκαύτωµά σου, κι εγώ 
φα πάω· ίσως ο Κύουιος φανεί σε συνάντησή 
µου· και ό,τι µου ντείξει, αυτό φα σου 
αναγγείουω. Και πήγε σε έναν ψηουό τόπο. 

Και ο Φεός συνάντησε τον Βαουαάµ· και του 
είπε: Ετοίµασα τους επτά βωµούς, και 
πουόσφεουα ένα µοσχάουι και ένα κουιάουι 
επάνω σε κάφε βωµό.  Και ο Κύουιος έβαουε 
ουόγο στο στόµα τού Βαουαάµ, και είπε: 
Επίστουεψε στον Βαουάκ, και φα του πεις ως 
εξής.  Και επέστουεψε σ' αυτόν, και να, 
στεκόταν κοντά στο οουοκαύτωµά του, αυτός 
και όουοι οι άουχοντες του Μωάβ.  Και 
άουχισε την παουαβοουή του και είπε: 

Ο Βαουάκ, ο βασιουιάς τού Μωάβ µε έφεουε 
από την Αουάµ, από τα βουνά που είναι 
πουος τα ανατοουικά, ουέγοντας: Έουα να 
µου καταουαστείς τον Ιακώβ· και έουα να 
αναφεµατίσεις τον Ισουαήου. 

Πώς να καταουαστώ αυτόν που ο Φεός ντεν 
καταουιέται; Ή, πώς να αναφεµατίσω αυτόν 
που ο Κύουιος ντεν αναφεµάτισε; 

Επειντή, τον βουέπω από την κοουυφή των 
βουνών, και τον φωουώ από τους ουόφους. 

Ντες, ένας ουαός, που φα κατοικήσει µόνος, 
και ντεν φα ουογαουιαστεί ανάµεσα στα έφνη. 

Ποιος µποουεί να αουιφµήσει την άµµο τού 
Ιακώβ, και τον αουιφµό από το ένα τέταουτο 
του Ισουαήου; 

Είφε να πεφάνω σύµφωνα µε τον φάνατο των 
ντικαίων, και το τέουος µου να είναι όµοιο µε 
το ντικό του τέουος! 

Και ο Βαουάκ είπε στον Βαουαάµ: Τι µου 
έκανες; Εγώ σε παουέουαβα για να 
καταουαστείς τους εχφούς µου· και ντες, εσύ 
ευουογώντας τούς ευουόγησες. 

Κι εκείνος απαντώντας είπε: Ντεν πουέπει να 
πουοσέξω ό,τι ο Κύουιος έβαουε στο στόµα 
µου, τούτο να πω; 

Και ο Βαουάκ είπε σ' αυτόν: Έουα, 
παουακαουώ, µαζί µου σε έναν άουο τόπο απ' 
όπου φα τον ντεις· µόνον το άκουον του φα 
ντεις, το σύνοουό του, όµως, ντεν φα ντεις· και 
να µου τον καταουαστείς από εκεί.  Και τον 
έφεουε στην πεντιάντα Ζοφίµ, επάνω στην 
κοουυφή του Φασγά, και οικοντόµησε επτά 
βωµούς, και πουόσφεουε ένα µοσχάουι ένα 
και κουιάουι επάνω σε κάφε βωµό. 

Και είπε στον Βαουάκ: Στάσου εντώ, κοντά 
στο οουοκαύτωµά σου, και εγώ φα συναντήσω 
εκεί τον Κύουιο. 

Και ο Κύουιος συνάντησε τον Βαουαάµ, και 
έβαουε ουόγο στο στόµα του, και είπε: 
Επίστουεψε στον Βαουάκ, και πες του ως 
εξής.  Και ήουφε σ' αυτόν· και ντες, αυτός 
στεκόταν κοντά στο οουοκαύτωµά του, και οι 
άουχοντες του Μωάβ ήσαν µαζί του. 

Και ο Βαουάκ τού είπε: Τι µίουησε ο 
Κύουιος; 

Και αφού άουχισε την παουαβοουή του, είπε: 
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Σήκω, Βαουάκ, και άκουσε· ντώσε σε µένα 
ακουόαση, εσύ ο γιος τού Σεπφώου. 

Ο Φεός ντεν είναι άνφουωπος για να ψευστεί, 
ούτε γιος ανφουώπου για να µεταµεουηφεί. 

Αυτός είπε, και ντεν φα εκτεουέσει; Ή, 
µίουησε, και ντεν φα το τηουήσει; 

Ντες, παουέουαβα ευουογία· και ευουόγησε· 
και ντεν µποουώ να τη µεταστουέψω. 

Ντεν παουατήουησε ανοµία στον Ιακώβ ούτε 
είντε ντιαστουοφή στον Ισουαήου. 

Ο Κύουιος ο Φεός του είναι µαζί του, και 
αουαουαγµός βασιουιά είναι ανάµεσά τους. 

Ο Φεός τούς έβγαουε από την Αίγυπτο· 
έχουν σαν ντύναµη µονοκέουατου ζώου. 

Βέβαια, καµιά γοητεία ντεν πιάνει ενάντια 
στον Ιακώβ ούτε µαντεία ενάντια στον 
Ισουαήου. 

Στον καιουό του φα µιουηφεί για τον Ιακώβ 
και για τον Ισουαήου: Τι κατόουφωσε ο 
Φεός! 

Ντες, ο ουαός φα σηκωφεί σαν ουέαινα, και 
φα εγεουφεί σαν ουιοντάουι. 

Ντεν φα κοιµηφεί µέχουι να φάει το 
φήουαµα, και να πιει το αίµα των φονευµένων. 

Και ο Βαουάκ είπε στον Βαουαάµ: Ούτε να 
τους καταουαστείς καφόου ούτε να τους 
ευουογήσεις καφόου.  Και ο Βαουαάµ, 
απαντώντας, είπε στον Βαουάκ: Ντεν σου 
είπα, ουέγοντας: Κάφε τι που ο Κύουιος φα 
µου πει, αυτό πουέπει να κάνω; 

Και ο Βαουάκ είπε στον Βαουαάµ: Έουα, 
παουακαουώ, φα σε φέουω σε έναν άουο 
τόπο· ίσως να αουέσει στον Φεό να µου τον 
καταουαστείς από εκεί.  Και ο Βαουάκ έφεουε 
τον Βαουαάµ στην κοουυφή τού Φεγώου, που 
βουέπει πουος τη Γεσιµών.  Και ο Βαουαάµ 
είπε στον Βαουάκ: Οικοντόµησέ µου εντώ 
επτά βωµούς, και ετοίµασέ µου εντώ επτά 
µοσχάουια, και επτά κουιάουια.  Και ο 
Βαουάκ έκανε όπως του είπε ο Βαουαάµ, και 

πουόσφεουε ένα µοσχάουι και ένα κουιάουι 
επάνω σε κάφε βωµό. 

ΚΑΙ βουέποντας ο Βαουαάµ, ότι ήταν 
αουεστό µπουοστά στον Κύουιο να 
ευουογήσει τον Ισουαήου, ντεν πήγε, καφώς 
άουοτε, να ζητήσει µαντείες, αουά έστησε το 
πουόσωπό του πουος την έουηµο.  Και ο 
Βαουαάµ σήκωσε τα µάτια του ψηουά, και 
είντε τον Ισουαήου κατασκηνωµένον, 
σύµφωνα µε τις φυουές τους· και ήουφε επάνω 
του το πνεύµα τού Φεού. 

Και καφώς άουχισε την παουαβοουή του, 
είπε: 

Ο Βαουαάµ, ο γιος τού Βεώου, είπε, και ο 
άνφουωπος, που έχει ανοιχτά τα µάτια του, 
είπε: 

Εκείνος, που άκουσε τα ουόγια τού Φεού, 
που είντε όουαση του Παντοντύναµου, καφώς 
έπεσε σε έκσταση, έχοντας όµως ανοιχτά τα 
µάτια του, είπε: 

Πόσο ωουαίες είναι οι κατοικίες σου, Ιακώβ, 
οι σκηνές σου, Ισουαήου! 

Ως κοιουάντες είναι απουωµένες, ως 
παουάντεισοι σε όχφες ποταµού, 

Ως ντέντουα αουόης, που ο Κύουιος φύτεψε, 
ως κέντουοι κοντά στα νεουά. 

Φα εκχέει νεουό από την αντουία του, και το 
σπέουµα του φα είναι σε ποουά νεουά, 

Και ο βασιουιάς του φα είναι ψηουότεουος 
από τον Αγάγ, και η βασιουεία του φα 
µεγαουυνφεί. 

Ο Φεός τον έβγαουε από την Αίγυπτο· έχει 
σαν ντύναµη µονοκέουατου ζώου· Φα 
καταφάει τα έφνη, τους ποουεµίους του, και 
φα συντουίψει τα κόκαουά τους, και φα τους 
τοξεύσει µε τα βέουη του. 

Και όταν ξάπουωσε, κοιµήφηκε σαν 
ουιοντάουι, και σαν σκύµνος ουιονταουιού· 
ποιος φα τον ξυπνήσει; 
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Ευουογηµένος εκείνος που σε ευουογεί και 
καταουαµένος εκείνος που σε καταουιέται. 

Και εξάφφηκε ο φυµός τού Βαουάκ ενάντια 
στον Βαουαάµ, και χτύπησε τα χέουια του· 
και ο Βαουάκ είπε στον Βαουαάµ: Για να 
καταουαστείς τούς εχφούς µου σε κάουεσα· 
και ντες, εσύ ευουογώντας τούς ευουογείς, για 
τουίτη φοουά τώουα·  φύγε, ουοιπόν, τώουα 
στον τόπο σου· έουεγα να σε τιµήσω µε τιµές· 
αουά, να, ο Κύουιος σου στέουησε την τιµή. 

Και ο Βαουαάµ είπε στον Βαουάκ: Ντεν είπα 
και στους απεσταουµένους σου, που µου 
έστειουες, ουέγοντας,  Και αν ο Βαουάκ µού 
ντώσει το σπίτι του γεµάτο από ασήµι και 
χουυσάφι, ντεν µποουώ να παουαβώ την 
πουοσταγή τού Κυουίου, ώστε να κάνω από 
µόνος µου καουό ή κακό, αουά ό,τι ο 
Κύουιος µιουήσει, αυτό και φα πω;  Και 
τώουα, ντες, εγώ πηγαίνω στον ουαό µου· 
έουα, ουοιπόν, να σου φανεουώσω τι φα κάνει 
αυτός ο ουαός στον ουαό σου, στις έσχατες 
ηµέουες. 

Και αφού άουχισε την παουαβοουή του, είπε: 

Ο Βαουαάµ, ο γιος τού Βεώου, είπε, εκείνος 
που έχει ανοιχτά τα µάτια του, είπε: 

Είπε εκείνος, που άκουσε τα ουόγια τού 
Φεού, και έουαβε γνώση τού Υψίστου, 

Ο οποίος είντε όουαση του Παντοντύναµου, 
καφώς έπεσε σε έκσταση, έχοντας όµως 
ανοιχτά τα µάτια του: 

Φα τον ντω, αου' όχι τώουα· φα τον 
φωουήσω, αου' όχι από κοντά· αστέουι φα 
ανατείουει από τον Ιακώβ, και φα αναστηφεί 
σκήπτουο από τον Ισουαήου, 

Και φα πατάξει τους αουχηγούς τού Μωάβ, 
και φα εξοουοφουεύσει όους τούς γιους τού 
Σηφ. 

Και ο Εντώµ φα είναι κουηουονοµιά, και ο 
Σηείου φα είναι κουηουονοµιά στους εχφούς 
του. 

Και ο Ισουαήου φα πουάξει µε ισχύ. 

Και από τον Ιακώβ φα βγει εκείνος που 
εξουσιάζει, και φα εξοουοφουεύσει εκείνον 
που ντιασώφηκε από την πόουη. 

Και βουέποντας τον Αµαουήκ, άουχισε την 
παουαβοουή του, και είπε: Ο Αµαουήκ είναι 
αουχή των εφνών· αουά στο τέουος του φα 
αφανιστεί. 

Και βουέποντας τον Κεναίο άουχισε την 
παουαβοουή του, και είπε: Ισχυουή είναι η 
κατοικία σου, και βάζεις τη φωουιά σου επάνω 
στην πέτουα·  παουά ταύτα, ο Κεναίος φα 
καταποουφηφεί, µέχουις ότου σε φέουει 
αιχµάουωτον ο Ασσού. 

Και επανέουαβε την παουαβοουή του, και 
είπε: Ω! Ποιος φα ζήσει, όταν φα το κάνει 
αυτό ο Φεός!  Και, φάουφουν πουοία από τα 
παουάουια των Κητιαίων, και φα 
καταφουίψουν τον Ασσού, και φα 
καταφουίψουν τον Έβεου· αουά, κι εκείνοι φα 
εξαφανιστούν. 

Και αφού σηκώφηκε ο Βαουαάµ, 
αναχώουησε, και επέστουεψε στον τόπο του· 
και ο Βαουάκ αναχώουησε κι αυτός στον 
ντικό του ντουόµο. 

ΚΑΙ ο Ισουαήου έµεινε στη Σιττείµ· και ο 
ουαός άουχισε να ποουνεύει µε τις φυγατέουες 
τού Μωάβ·  οι οποίες πουοσκάουεσαν τον 
ουαό στις φυσίες των φεών τους· και ο ουαός 
έφαγε, και πουοσκύνησε τους φεούς τους.  
Και ο Ισουαήου πουοσκοουήφηκε στον 
Βέεου-φεγώου· και άναψε η οουγή τού 
Κυουίου ενάντια στον Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πάουε 
όους τους αουχηγούς τού ουαού, και 
κουέµασέ τους µπουοστά στον Κύουιο, 
κατάντικουυ στον ήουιο· για να σηκωφεί από 
τον Ισουαήου η φουογεουή οουγή τού 
Κυουίου. 

Και ο Μωυσής είπε στους κουιτές τού 
Ισουαήου: Φονεύστε κάφε ένας τους ντικούς 
του ανφουώπους, εκείνους που 
πουοσκοουήφηκαν στον Βέεου-φεγώου. 
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Και ντέστε, ένας από τους γιους Ισουαήου 
ήουφε φέουνοντας στα αντέουφια του µία 
γυναίκα Μαντιανίτισσα, µπουοστά στον 
Μωυσή, και µπουοστά σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή των γιων Ισουαήου, καφώς 
έκουαιγαν στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου.  Και όταν το είντε ο Φινεές, ο 
γιος τού Εουεάζαου, γιου τού Ααουών, του 
ιεουέα, σηκώφηκε από το µέσον της 
συναγωγής, και παίουνοντας στο χέουι του 
ένα µικουό ντόουυ,  πήγε πίσω από τον 
άνφουωπο τον Ισουαηουίτη στη σκηνή, και 
ντιαπέουασε και τους ντύο, και τον άνφουωπο 
τον Ισουαηουίτη, και τη γυναίκα µέσα από 
την κοιουιά της. Και η πουηγή των γιων 
Ισουαήου σταµάτησε.  Κι εκείνοι που 
πέφαναν στην πουηγή ήσαν 24.000. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Ο Φινεές, ο γιος τού Εουεάζαου, 
γιου τού Ααουών, του ιεουέα, απέτουεψε τον 
φυµό µου από τους γιους Ισουαήου, καφώς 
έντειξε ζήουο για µένα ανάµεσά τους, και έτσι 
ντεν εξοουόφουευσα τους γιους Ισουαήου 
µέσα στη ζηουοτυπία µου·  γι' αυτό, πες τους: 
Ντέστε, εγώ του ντίνω τη ντιαφήκη µου της 
ειουήνης·  κι αυτή φα είναι σ' αυτόν και στο 
σπέουµα του ύστεουα απ' αυτόν, ντιαφήκη 
αιώνιας ιεουατείας· επειντή, στάφηκε 
ζηουωτής υπέου του Φεού του, και έκανε 
εξιουέωση για τους γιους Ισουαήου.  Και το 
όνοµα του Ισουαηουίτη που φανατώφηκε, 
εκείνου που φανατώφηκε µαζί µε τη γυναίκα 
τη Μαντιανίτισσα, ήταν Ζιµβουί, γιος τού 
Σαού, άουχοντα επίσηµης οικογένειας 
ανάµεσα στους Συµεωνίτες.  Και το όνοµα 
της γυναίκας τής Μαντιανίτισσας, που 
φανατώφηκε, ήταν Χασβί, φυγατέουα τού 
Σου, αουχηγού ουαού, από επίσηµη 
οικογένεια στη Μαντιάµ. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Ποουεµάτε τους Μαντιανίτες, και 
πατάξτε τους·  επειντή, αυτοί σας ποουεµούν 
µε τις ντοουιότητές τους, µε τις οποίες σας 
ντοουιεύτηκαν στην υπόφεση του Φεγώου, και 
στην υπόφεση της Χασβί, της φυγατέουας τού 
Μαντιανίτη άουχοντα, της αντεουφής τους, 
που φανατώφηκε την ηµέουα τής πουηγής για 
την υπόφεση του Φεγώου. 

ΚΑΙ µετά την πουηγή, ο Κύουιος µίουησε 
στον Μωυσή, και στον Εουεάζαου, τον γιο 
τού Ααουών, τον ιεουέα, ουέγοντας:  Πάουτε 
το σύνοουο οουόκουηουης της συναγωγής 
των γιων Ισουαήου, από 20 χουόνων κι 
επάνω, σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατέουων τους, όους εκείνους στον Ισουαήου, 
που µποούν να βγουν σε πόουεµο. 

Και ο Μωυσής και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, 
µίουησαν σ' αυτούς στις πεντιάντες τού 
Μωάβ, κοντά στον Ιοουντάνη, κατάντικουυ 
στην Ιεουιχώ, ουέγοντας:  Απαουιφµήστε 
αυτούς που είναι από 20 χουόνων κι επάνω, 
όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, και 
στους γιους Ισουαήου, που βγήκαν από τη γη 
τής Αιγύπτου. 

Ουβήν, ο πουωτότοκος του Ισουαήου· οι γιοι 
τού Ουβήν ήσαν: Ο Ανώχ, από τον οποίο 
πουοέουχεται η συγγένεια των Ανωχιτών· από 
τον Φαού, η συγγένεια των Φαουουϊτών·  από 
τον Εσουών, η συγγένεια των Εσουωνιτών· 
από τον Χαουµί, η συγγένεια των Χαουµιτών.  
Αυτές είναι οι συγγένειες των Ουβηνιτών· και 
η απαουίφµησή τους ήταν 43.730.  Και οι γιοι 
τού Φαού ήσαν ο Εουιάβ·  και οι γιοι τού 
Εουιάβ, ο Νεµουήου, και ο Νταφάν, και ο 
Αβειουών. Αυτοί είναι ο Νταφάν και ο 
Αβειουών, οι ονοµαστοί εκείνοι στη 
συναγωγή, που στασίασαν ενάντια στον 
Μωυσή και ενάντια στον Ααουών, στη 
συνοντεία τού Κοουέ, όταν στασίασαν ενάντια 
στον Κύουιο·  και η γη άνοιξε το στόµα της, 
και τους κατάπιε, µαζί µε τον Κοουέ, στον 
εξοουοφουεµό τής συνοντείας του, όταν η 
φωτιά κατέφαγε τους 250 ανφουώπους· και 
έγιναν για σηµείο·  του Κοουέ, όµως, οι γιοι 
ντεν πέφαναν. 

Οι γιοι τού Συµεών, σύµφωνα µε τις 
οικογένειές τους, ήσαν, από τον Νεµουήου, η 
συγγένεια των Νεµουηουιτών· από τον Ιαµείν, 
η συγγένεια των Ιαµεινιτών· από τον Ιαχείν, η 
συγγένεια των Ιαχεινιτών·  από τον Ζεουά, η 
συγγένεια των Ζεουιτών· από τον Σαού, η 
συγγένεια των Σαουιτών.  Αυτές είναι οι 
συγγένειες των Συµεωνιτών· σύµφωνα µε την 
απαουίφµησή τους, 22.200. 
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Οι γιοι τού Γαντ, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, ήσαν, από τον Σιφών, η συγγένεια των 
Σιφωνιτών· από τον Αγγί, η συγγένεια των 
Αγγιτών· από τον Σουνί, η συγγένεια των 
Σουνιτών·  από τον Αζενί, η συγγένεια των 
Αζενιτών· από τον Ηουί, η συγγένεια των 
Ηουιτών·  από τον Αουόντ, η συγγένεια των 
Αουοντιτών· από τον Αουιηουί, η συγγένεια 
των Αουιηουιτών.  Αυτές είναι οι συγγένειες 
των γιων τού Γαντ· σύµφωνα µε την 
απαουίφµησή τους, 40.500. 

Οι γιοι τού Ιούντα ήσαν, ο Ηου και ο Αυνάν· 
και ο Ηου και ο Αυνάν πέφαναν στη γη 
Χαναάν.  Και οι γιοι τού Ιούντα, σύµφωνα µε 
τις συγγένειές τους, ήσαν, από τον Σηουά, η 
συγγένεια των Σηουανιτών· από τον Φαουές, 
η συγγένεια των Φαουεσιτών· από τον Ζαουά, 
η συγγένεια των Ζαουιτών·  και οι γιοι τού 
Φαουές ήσαν από τον Εσουών, η συγγένεια 
των Εσουωνιτών· από τον Αµού, η συγγένεια 
των Αµουιτών.  Αυτές είναι οι συγγένειες του 
Ιούντα· σύµφωνα µε την απαουίφµησή τους, 
76.500. 

Οι γιοι τού Ισσάχαου, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, ήσαν, από τον Φωουά, η 
συγγένεια των Φωουαϊτών· από τον Φουά, η 
συγγένεια των Φουνιτών·  από τον Ιασούβ, η 
συγγένεια των Ιασουβιτών· από τον Σιµβουών, 
η συγγένεια των Σιµβουωνιτών.  Αυτές είναι οι 
συγγένειες του Ισσάχαου· σύµφωνα µε την 
απαουίφµησή τους, 64.300. 

Οι γιοι τού Ζαβουών, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, ήσαν από τον Σεουέντ, η 
συγγένεια των Σεουεντιτών· από τον Αιουών, 
η συγγένεια των Αιουωνιτών· από τον 
Ιαουεήου, η συγγένεια των Ιαουεηουιτών.  
Αυτές είναι οι συγγένειες των Ζαβουωνιτών· 
σύµφωνα µε την απαουίφµησή τους, 60.500. 

Οι γιοι τού Ιωσήφ, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, ήσαν ο Μανασσής, και ο Εφουαϊµ.  Οι 
γιοι τού Μανασσή ήσαν, από τον Μαχείου, η 
συγγένεια των Μαχειουιτών. Και ο Μαχείου 
γέννησε τον Γαουαάντ· και από τον Γαουαάντ 
η συγγένεια των Γαουααντιτών·  αυτοί είναι οι 
γιοι τού Γαουαάντ· από τον Αχιέζεου, η 
συγγένεια των Αχιεζεουιτών· από τον Χεουέκ, 

η συγγένεια των Χεουεκιτών·  και από τον 
Ασουιήου, η συγγένεια των Ασουιηουιτών· 
από τον Συχέµ, η συγγένεια των Συχεµιτών· 
και από τον Σεµιντά, η συγγένεια των 
Σεµινταϊτών·  και από τον Εφέου, η συγγένεια 
των Εφεουιτών·  και ο Σαουπαάντ, ο γιος τού 
Εφέου, ντεν είχε γιους, αουά φυγατέουες· και 
τα ονόµατα των φυγατέουων του Σαουπαάντ 
ήσαν: Μααουά, και Νουά, Αγουά, και 
Μεουχά, και Φεουσά.  Αυτές είναι οι 
συγγένειες του Μανασσή· και η απαουίφµησή 
τους, 52.700. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Εφουαϊµ, σύµφωνα µε 
τις συγγένειές τους· από τον Σουφαουά, η 
συγγένεια των Σουφαουαϊτών· από τον 
Βεχέου, η συγγένεια των Βεχεουιτών· από τον 
Ταχάν, η συγγένεια των Ταχανιτών·  και αυτοί 
είναι οι γιοι τού Σουφαουά· από τον Εουάν, η 
συγγένεια των Εουανιτών.  Αυτές είναι οι 
συγγένειες των γιων τού Εφουαϊµ· σύµφωνα µε 
την απαουίφµησή τους, 32.500. Αυτοί είναι οι 
γιοι τού Ιωσήφ, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους. 

Οι γιοι τού Βενιαµίν, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, ήσαν, από τον Βεουά, η 
συγγένεια των Βεουαϊτών· από τον Ασβήου, η 
συγγένεια των Ασβηουιτών· από τον Αχιουάµ, 
η συγγένεια των Αχιουαµιτών·  από τον 
Σουφάµ, η συγγένεια των Σουφαµιτών· από 
τον Ουφάµ, η συγγένεια των Ουφαµιτών·  και 
οι γιοι τού Βεουά ήσαν ο Αουέντ και ο 
Νααµάν· από τον Αουέντ, η συγγένεια των 
Αουεντιτών· από τον Νααµάν, η συγγένεια 
των Νααµιτών.  Αυτοί είναι οι γιοι τού 
Βενιαµίν, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους· και 
η απαουίφµησή τους ήταν 45.600. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Νταν, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους· από τον Σουάµ, η συγγένεια 
των Σουαµιτών· αυτές είναι οι συγγένειες του 
Νταν, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους·  όουες 
οι συγγένειες των Σουαµιτών, σύµφωνα µε την 
απαουίφµησή τους, ήσαν 64.400. 

Οι γιοι τού Ασήου, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, ήσαν, από τον Ιεµνά, η συγγένεια των 
Ιεµνιτών· από τον Ιεσουϊ, η συγγένεια των 
Ιεσουϊτών· από τον Βεουιά, η συγγένεια των 
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Βεουιαϊτών·  από τους γιους τού Βεουιά ήσαν, 
από τον Έβεου, η συγγένεια των Εβεουιτών· 
από τον Μαουχιήου, η συγγένεια των 
Μαουχιηουιτών·  και το όνοµα της 
φυγατέουας τού Ασήου ήταν Σάουα.  Αυτές 
είναι οι συγγένειες των γιων τού Ασήου, 
σύµφωνα µε την απαουίφµησή τους, 53.400. 

Οι γιοι τού Νεφφαουί, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, ήσαν, από τον Ιασιήου, η 
συγγένεια των Ιασιηουιτών· από τον Γουνί, η 
συγγένεια των Γουνιτών·  από τον Ιεσέου, η 
συγγένεια των Ιεσεουιτών· από τον Σιουήµ, η 
συγγένεια των Σιουηµιτών.  Αυτές είναι οι 
συγγένειες του Νεφφαουί, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους· και η απαουίφµησή τους ήταν 
45.400. 

ΑΥΤΗ είναι η απαουίφµηση των γιων 
Ισουαήου, 601.730. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Σ' αυτούς φα µοιουαστεί η γη για 
κουηουονοµιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
ονοµάτων τους·  στους πεουισσότεους φα 
ντώσεις πεουισσότεουη κουηουονοµιά, και 
στους ουιγότεους φα ντώσεις ουιγότεουη 
κουηουονοµιά· στον κάφε έναν φα ντοφεί η 
κουηουονοµιά του σύµφωνα µε την 
απαουίφµησή του·  και η γη φα µοιουαστεί µε 
κουήους· φα κουηουονοµήσουν σύµφωνα µε 
τα ονόµατα των φυουών, σύµφωνα µε τις 
πατουιές τους·  σύµφωνα µε τον κουήουο, η 
κουηουονοµιά τους φα µοιουαστεί ανάµεσα 
σε ποούς και σε ουίγους. 

ΚΑΙ η απαουίφµηση των Ουευιτών, σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους είναι τούτη: Από τον 
Γηουσών, η συγγένεια των Γηουσωνιτών· από 
τον Καάφ, η συγγένεια των Κααφιτών· από 
τον Μεουαουί, η συγγένεια των Μεουαουιτών.  
Αυτές είναι οι συγγένειες των Ουευιτών· η 
συγγένεια των Ουιβνιτών, η συγγένεια των 
Χεβουωνιτών, η συγγένεια των Μααουιτών, η 
συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των 
Κοουαϊτών· και ο Καάφ γέννησε τον Αµουάµ. 

Και το όνοµα της γυναίκας τού Αµουάµ ήταν 
Ιωχαβέντ, φυγατέουα τού Ουευί, που 
γεννήφηκε στον Ουευί στην Αίγυπτο· και 

γέννησε στον Αµουάµ τον Ααουών, και τον 
Μωυσή, και τη Μαουιάµ, την αντεουφή τους.  
Και στον Ααουών γεννήφηκαν ο Ναντάβ, και 
ο Αβιούντ, ο Εουεάζαου, και ο Ιφάµαου.  Ο 
ντε Ναντάβ και ο Αβιούντ πέφαναν, όταν 
πουόσφεουαν ξένη φωτιά µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και η απαουίφµησή τους ήταν 
23.000, κάφε αουσενικό από έναν µήνα κι 
επάνω· επειντή, ντεν απαουιφµήφηκαν 
ανάµεσα στους γιους Ισουαήου, για τον ουόγο 
ότι ντεν τους ντόφηκε κουηουονοµιά ανάµεσα 
στους γιους Ισουαήου. 

ΑΥΤΟΙ είναι εκείνοι που απαουιφµήφηκαν 
από τον Μωυσή και τον Εουεάζαου, τον 
ιεουέα, που απαουίφµησαν τους γιους 
Ισουαήου στις πεντιάντες τού Μωάβ, κοντά 
στον Ιοουντάνη, κατάντικουυ στην Ιεουιχώ.  
Και ανάµεσα σ' αυτούς ντεν βουισκόταν ούτε 
ένας άνφουωπος, από εκείνους που 
απαουιφµήφηκαν από τον Μωυσή και τον 
Ααουών, τον ιεουέα, όταν απαουίφµησαν τους 
γιους Ισουαήου στην έουηµο Σινά.  Επειντή, 
ο Κύουιος είχε πει γι' αυτούς, φα πεφάνουν 
οπωσντήποτε µέσα στην έουηµο. Και ντεν 
εναποουείφφηκε απ' αυτούς ούτε ένας, παουά 
µόνον ο Χάουεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, και ο 
Ιησούς, ο γιος τού Ναυή. 

ΚΑΙ ήουφαν οι φυγατέουες τού Σαουπαάντ, 
γιου τού Εφέου, γιου τού Γαουαάντ, γιου τού 
Μαχείου, γιου του Μανασσή, από τις 
συγγένειες του Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ. Κι 
αυτά είναι τα ονόµατα των φυγατέουων του· 
Μααουά, Νουά, και Αγουά, και Μεουχά, και 
Φεουσά.  Και στάφηκαν µπουοστά στον 
Μωυσή, και µπουοστά στον Εουεάζαου, τον 
ιεουέα, και µπουοστά στους άουχοντες και σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή, στη φύουα τής 
σκηνής τού µαουτυουίου, ουέγοντας:  Ο 
πατέουας µας πέφανε µέσα στην έουηµο· κι 
αυτός ντεν ήταν στη συνοντεία εκείνων που 
συναφουοίστηκαν ενάντια στον Κύουιο στη 
συνοντεία τού Κοουέ, αουά πέφανε για ντική 
του αµαουτία και ντεν είχε γιους·  και γιατί να 
εξαουειφφεί το όνοµα του πατέουα µας µέσα 
από τη συγγένειά του, επειντή ντεν έχει γιο; 
Ντώστε σε µας κουηουονοµιά ανάµεσα στα 
αντέουφια τού πατέουα µας. 
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Και ο Μωυσής έφεουε την κουίση τους 
µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο Κύουιος 
µίουησε στον Μωυσή, ουέγοντας:  Σωστά 
µιούν οι φυγατέουες τού Σαουπαάντ· φα τους 
ντώσεις οπωσντήποτε κτήµα για 
κουηουονοµιά ανάµεσα στα αντέουφια τού 
πατέουα τους· και την κουηουονοµιά τού 
πατέουα τους φα τη ντιαβιβάσεις σ' αυτές.  
Και φα µιουήσεις στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Αν κάποιος άνφουωπος πεφάνει, 
και ντεν έχει γιο, την κουηουονοµιά του φα τη 
ντιαβιβάσετε τότε στη φυγατέουα του.  Και αν 
ντεν έχει φυγατέουα, τότε φα ντώσετε την 
κουηουονοµιά του στους αντεουφούς του.  
Και α ντεν έχει αντεουφούς, τότε φα ντώσετε 
την κουηουονοµιά του στους αντεουφούς τού 
πατέουα του.  Και αν ο πατέουας του ντεν 
έχει αντεουφούς, τότε φα ντώσετε την 
κουηουονοµιά του στον πουησιέστεουο 
συγγενή του από τη συγγένειά του, κι αυτός 
φα την εξουσιάζει. Κι αυτό φα είναι στους 
γιους Ισουαήου ντιάταγµα κουίσης, καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε 
τούτο το βουνό Αβαουίµ, και ντες τη γη, που 
έντωσα στους γιους Ισουαήου·  Και αφού τη 
ντεις, φα πουοστεφείς κι εσύ στον ουαό σου, 
όπως πουοστέφηκε ο Ααουών ο αντεουφός 
σου·  επειντή, εσείς εναντιωφήκατε στον 
ουόγο µου στην έουηµο Σιν, στην αντιουογία 
τής συναγωγής, ώστε να µε αγιάσετε 
µπουοστά τους στο νεουό. Αυτό είναι το 
νεουό Μεουιβά στην Κάντης, στην έουηµο 
Σιν. 

Και ο Μωυσής µίουησε στον Κύουιο, 
ουέγοντας:  Ο Κύουιος, ο Φεός των 
πνευµάτων κάφε σάουκας, ας ντιοουίσει έναν 
άνφουωπο για την επιστασία τής συναγωγής,  
που να βγει µπουοστά τους, και να µπει 
µπουοστά τους, και που να τους βγάζει έξω, 
και να τους βάζει µέσα· ώστε η συναγωγή τού 
Κυουίου να µη είναι σαν πουόβατα που ντεν 
έχουν ποιµένα. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Πάουε µαζί 
σου τον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, άνφουωπον 
στον οποίο είναι το πνεύµα, και βάουε το 
χέουι σου επάνω σ' αυτόν·  και παουάστησέ 

τον µπουοστά στον Εουεάζαου, τον ιεουέα, 
και µπουοστά σε οουόκουηουη τη συναγωγή, 
και ντώσε σ' αυτόν ντιαταγές µπουοστά τους·  
και φα βάουεις επάνω του από τη ντόξα σου, 
για να υπακούν σ' αυτόν οουόκουηουη η 
συναγωγή των γιων Ισουαήου·  και φα 
παουασταφεί µπουοστά στον Εουεάζαου, τον 
ιεουέα, που φα ουωτήσει γι' αυτόν, σύµφωνα 
µε την κουίση τού Ουίµ µπουοστά στον 
Κύουιο· σύµφωνα µε τον ουόγο του φα 
βγαίνουν έξω, και σύµφωνα µε τον ουόγο του 
φα µπαίνουν µέσα, αυτός και όουοι οι γιοι 
Ισουαήου µαζί του, και οουόκουηουη η 
συναγωγή. 

Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πουόσταξε ο 
Κύουιος· και πήουε τον Ιησού, και τον 
παουέστησε µπουοστά στον Εουεάζαου, τον 
ιεουέα, και µπουοστά σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή·  και έβαουε επάνω του τα χέουια 
του, και του έντωσε ντιαταγές, όπως ο 
Κύουιος πουόσταξε ντιαµέσου του Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πουόσταξε τους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Τα ντώουα µου, τα ψωµιά µου, 
τη φυσία µου, που γίνεται µε φωτιά σε οσµή 
ευωντίας σε µένα, πουοσέχετε να τα 
πουοσφέουετε σε µένα στην πουέπουσα εποχή 
τους. 

Και πες τους: ΑΥΤΗ είναι η πουοσφοουά που 
γίνεται µε φωτιά, που φα πουοσφέουετε στον 
Κύουιο· ντύο αουνιά χουονιάουικα, άµωµα 
κάφε ηµέουα, σε παντοτινό οουοκαύτωµα.  
Το ένα αουνί φα το πουοσφέουετε το πουωί, 
και το άουο αουνί φα το πουοσφέουετε το 
ντειουινό.  Και για την πουοσφοουά από 
άουφιτα φα πουοσφέουετε σιµιγντάουι, το ένα 
ντέκατο του εφά, ζυµωµένο µε ουάντι από 
κοπανισµένες εουιές, το ένα τέταουτο του ιν.  
Τούτο είναι παντοτινό οουοκαύτωµα, 
ντιοουισµένο στο όουος Σινά, σε οσµή 
ευωντίας, φυσία που γίνεται µε φωτιά στον 
Κύουιο.  Και η σπονντή του φα είναι το ένα 
τέταουτο του ιν για το ένα αουνί· στο 
αγιαστήουιο φα χύσεις σίκεουα για σπονντή 
στον Κύουιο.  Και το άουο αουνί φα το 
πουοσφέουεις το ντειουινό· σύµφωνα µε την 
πουωινή πουοσφοουά από άουφιτα, και 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 188 από 1298 

σύµφωνα µε την σπονντή της, φα το 
πουοσφέουεις φυσία, που γίνεται µε φωτιά σε 
οσµή ευωντίας στον Κύουιο. 

ΚΑΙ την ηµέουα του σαββάτου φα 
πουοσφέουεις ντύο αουνιά χουονιάουικα 
άµωµα, και ντύο ντέκατα σιµιγντάουι 
ζυµωµένο µε ουάντι για πουοσφοουά από 
άουφιτα, και την σπονντή της.  Αυτό είναι το 
οουοκαύτωµα κάφε σαββάτου, εκτός του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, και της 
σπονντής του. 

Και στις νεοµηνίες σας φα πουοσφέουετε 
οουοκαύτωµα στον Κύουιο, ντύο µοσχάουια, 
και ένα κουιάουι, επτά αουνιά χουονιάουικα, 
χωουίς ψεγάντι·  και για κάφε µοσχάουι τουία 
ντέκατα σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, για 
πουοσφοουά από άουφιτα, και για το ένα 
κουιάουι ντύο ντέκατα σιµιγντάουι ζυµωµένο 
µε ουάντι, για πουοσφοουά από άουφιτα·  και 
ανά ένα ντέκατο σιµιγντάουι ζυµωµένο µε 
ουάντι, για πουοσφοουά από άουφιτα για 
κάφε αουνί, πουος οουοκαύτωµα, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο.  Και η σπονντή τους φα είναι κουασί, 
το µισό τού ιν για το µοσχάουι και το ένα 
τουίτο τού ιν για το κουιάουι, και το ένα 
τέταουτο του ιν για το αουνί. Αυτό είναι το 
οουοκαύτωµα κάφε µήνα, σύµφωνα µε τους 
µήνες τού χουόνου.  Και ένας τουάγος από 
κατσίκες φα πουοσφέουεται στον Κύουιο 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, εκτός του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, και της 
σπονντής του. 

ΚΑΙ τη 14η ηµέουα τού πουώτου µήνα είναι 
το Πάσχα τού Κυουίου.  Και τη 15η του 
µήνα αυτού είναι γιοουτή· επτά ηµέουες φα 
τουώτε άζυµα.  Στην πουώτη ηµέουα φα είναι 
άγια σύναξη· ντεν φα κάνετε κανένα 
ντουευτικό έουγο.  Και φα πουοσφέουετε 
φυσία που γίνεται µε φωτιά, οουοκαύτωµα 
στον Κύουιο, ντύο µοσχάουια από βόντια, και 
ένα κουιάουι, και επτά αουνιά χουονιάουικα· 
άµωµα φα είναι σε σας.  Και η πουοσφοουά 
τους από άουφιτα φα είναι σιµιγντάουι 
ζυµωµένο µε ουάντι· τουία ντέκατα φα 
πουοσφέουετε για το µοσχάουι, και ντύο 
ντέκατα για το κουιάουι.  Ανά ένα ντέκατο φα 

πουοσφέουεις για καφένα αουνί, και στα επτά 
αουνιά·  και έναν τουάγο για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, για να γίνει εξιουέωση για 
σας.  Εκτός από το πουωινό οουοκαύτωµα, 
που είναι για παντοτινό οουοκαύτωµα, φα τα 
πουοσφέουετε αυτά.  Έτσι φα πουοσφέουετε 
κάφε ηµέουα, στις επτά ηµέουες, τα ντώουα, 
που είναι για φυσία που γίνεται µε φωτιά, σε 
οσµή ευωντίας στον Κύουιο. Αυτό φα 
πουοσφέουεται, εκτός από το παντοτινό 
οουοκαύτωµα, και τη σπονντή του.  Και στην 
έβντοµη ηµέουα φα έχετε άγια σύναξη· ντεν 
φα κάνετε κανένα ντουευτικό έουγο. 

ΚΑΙ στην ηµέουα των απαουχών, όταν 
πουοσφέουετε νέα πουοσφοουά στον Κύουιο 
από άουφιτα, στο τέουος των εβντοµάντων 
σας, φα έχετε άγια σύναξη· ντεν φα κάνετε 
κανένα ντουευτικό έουγο.  Και φα 
πουοσφέουετε οουοκαύτωµα, σε οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο, ντύο µοσχάουια από 
βόντια, ένα κουιάουι, επτά αουνιά 
χουονιάουικα·  και η πουοσφοουά τους από 
άουφιτα φα είναι σιµιγντάουι ζυµωµένο µε 
ουάντι, τουία ντέκατα για κάφε µοσχάουι, 
ντύο ντέκατα για το ένα κουιάουι,  ανά ένα 
ντέκατο για κάφε αουνί, και για τα επτά 
αουνιά·  έναν τουάγο από κατσίκες, για να 
γίνει εξιουέωση για σας.  Εκτός από το 
παντοτινό οουοκαύτωµα και την πουοσφοουά 
του από άουφιτα, αυτά φα πουοσφέουετε, 
(χωουίς ψεγάντι φα είναι σε σας), και τις 
σπονντές τους. 

ΚΑΙ στον έβντοµο µήνα, την πουώτη τού 
µήνα, φα έχετε άγια σύναξη· ντεν φα κάνετε 
κανένα έουγο ντουευτικό· αυτή είναι σε σας 
ηµέουα αουαουαγµού σαουπίγγων.  Και φα 
πουοσφέουετε οουοκαύτωµα, σε οσµή 
ευωντίας στον Κύουιο, ένα µοσχάουι από 
βόντια, ένα κουιάουι, επτά αουνιά 
χουονιάουικα, χωουίς ψεγάντι·  και η 
πουοσφοουά τους από άουφιτα φα είναι 
σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, τουία 
ντέκατα για το µοσχάουι, ντύο ντέκατα για το 
κουιάουι,  και ένα ντέκατο για κάφε αουνί, και 
για τα επτά αουνιά·  και έναν τουάγο από 
κατσίκες για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
για να γίνει εξιουέωση για σας·  εκτός από το 
οουοκαύτωµα του µήνα, και την πουοσφοουά 
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του από άουφιτα, και το παντοτινό 
οουοκαύτωµα, και την πουοσφοουά του από 
άουφιτα, και των σπονντών τους, σύµφωνα µε 
τα ντιαταγµένα γι' αυτά, φυσία που γίνεται µε 
φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον Κύουιο. 

ΚΑΙ τη ντέκατη ηµέουα αυτού του έβντοµου 
µήνα φα έχετε άγια σύναξη· και φα 
ταπεινώσετε τις ψυχές σας· ντεν φα κάνετε 
καµιά εουγασία·  και φα πουοσφέουετε 
οουοκαύτωµα στον Κύουιο σε οσµή ευωντίας, 
ένα µοσχάουι από βόντια, ένα κουιάουι, επτά 
αουνιά χουονιάουικα· χωουίς ψεγάντι φα είναι 
σε σας.  Και η πουοσφοουά τους από άουφιτα 
φα είναι σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, 
τουία ντέκατα για το µοσχάουι, ντύο ντέκατα 
για το ένα κουιάουι,  ανά ένα ντέκατο για 
κάφε αουνί, και στα επτά αουνιά·  έναν τουάγο 
από κατσίκες σε πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας, εκτός από την πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας πουος εξιουέωση, και του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, και την 
πουοσφοουά του από άουφιτα, και των 
σπονντών τους. 

ΚΑΙ τη 15η ηµέουα του έβντοµου µήνα φα 
έχετε άγια σύναξη· ντεν φα κάνετε κανένα 
έουγο ντουευτικό· και φα γιοουτάζετε γιοουτή 
στον Κύουιο για επτά ηµέουες.  Και φα 
πουοσφέουετε οουοκαύτωµα, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο, 13 µοσχάουια, ντύο κουιάουια, 14 
αουνιά χουονιάουικα· χωουίς ψεγάντι φα είναι.  
Και η πουοσφοουά τους από άουφιτα φα είναι 
σιµιγντάουι ζυµωµένο µε ουάντι, τουία 
ντέκατα για κάφε µοσχάουι από τα 13 
µοσχάουια, ντύο ντέκατα για κάφε κουιάουι 
από τα ντύο κουιάουια,  και ανά ένα ντέκατο 
για κάφε αουνί και για τα 14 αουνιά·  και έναν 
τουάγο από κατσίκες για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας, εκτός του παντοτινού 
οουοκαυτώµατος, την πουοσφοουά του από 
άουφιτα, και την σπονντή του. 

Και τη ντεύτεουη ηµέουα φα πουοσφέουετε 
12 µοσχάουια, ντύο κουιάουια, 14 αουνιά 
χουονιάουικα, χωουίς ψεγάντι·  και την 
πουοσφοουά τους από άουφιτα, και τις 
σπονντές τους, για τα µοσχάουια, για τα 
κουιάουια, και για τα αουνιά, σύµφωνα µε τον 

αουιφµό τους, καφώς είναι ντιαταγµένο·  και 
έναν τουάγο από κατσίκες για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, εκτός του παντοτινού 
οουοκαυτώµατος, και την πουοσφοουά του 
από άουφιτα, και των σπονντών τους. 

Και την τουίτη ηµέουα 11 µοσχάουια, ντύο 
κουιάουια, 14 αουνιά χουονιάουικα, χωουίς 
ψεγάντι·  και για πουοσφοουά τους από 
άουφιτα, και τις σπονντές τους, για τα 
µοσχάουια, για τα κουιάουια, και για τα 
αουνιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό τους, καφώς 
είναι ντιαταγµένο·  και έναν τουάγο για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, εκτός από το 
παντοτινό οουοκαύτωµα, και την πουοσφοουά 
του από άουφιτα, και την σπονντή του. 

Και την τέταουτη ηµέουα, ντέκα µοσχάουια, 
ντύο κουιάουια, 14 αουνιά χουονιάουικα, 
χωουίς ψεγάντι·  και την πουοσφοουά τους 
από άουφιτα, και τις σπονντές τους, για τα 
µοσχάουια, για τα κουιάουια, και για τα 
αουνιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό τους, καφώς 
είναι ντιαταγµένο·  και έναν τουάγο από 
κατσίκες για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
εκτός από το παντοτινό οουοκαύτωµα, την 
πουοσφοουά του από άουφιτα, και την 
σπονντή του. 

Και την πέµπτη ηµέουα εννιά µοσχάουια, 
ντύο κουιάουια, 14 αουνιά χουονιάουικα, 
χωουίς ψεγάντι·  και την πουοσφοουά τους 
από άουφιτα, και τις σπονντές τους, για τα 
µοσχάουια, για τα κουιάουια, και για τα 
αουνιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό τους, καφώς 
είναι ντιαταγµένο·  και έναν τουάγο για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, εκτός του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, και την 
πουοσφοουά του από άουφιτα, και την 
σπονντή του. 

Και την έκτη ηµέουα, οκτώ µοσχάουια, ντύο 
κουιάουια, 14 αουνιά χουονιάουικα, χωουίς 
ψεγάντι·  και την πουοσφοουά τους από 
άουφιτα, και τις σπονντές τους, για τα 
µοσχάουια, για τα κουιάουια, και για τα 
αουνιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό τους, καφώς 
είναι ντιαταγµένο·  και έναν τουάγο για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, εκτός του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, της 
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πουοσφοουάς του από άουφιτα, και της 
σπονντής του. 

Και την έβντοµη ηµέουα, επτά µοσχάουια, 
ντύο κουιάουια, 14 αουνιά χουονιάουικα 
χωουίς ψεγάντι·  και την πουοσφοουά τους 
από άουφιτα, και τις σπονντές τους, για τα 
µοσχάουια, για τα κουιάουια, και για τα 
αουνιά, σύµφωνα µε τον αουιφµό τους, καφώς 
είναι ντιαταγµένο γι' αυτά·  και έναν τουάγο 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, εκτός του 
παντοτινού οουοκαυτώµατος, της 
πουνσφοουά του από άουφιτα, και την 
σπονντή του. 

Την όγντοη ηµέουα φα έχετε επίσηµη σύναξη· 
κανένα έουγο ντουευτικό ντεν φα κάνετε·  και 
φα πουοσφέουετε οουοκαύτωµα, φυσία που 
γίνεται µε φωτιά, σε οσµή ευωντίας στον 
Κύουιο, ένα µοσχάουι, ένα κουιάουι, επτά 
αουνιά χουονιάουικα, χωουίς ψεγάντι·  την 
πουοσφοουά τους από άουφιτα, και τις 
σπονντές τους, για το µοσχάουι, για το 
κουιάουι, και για τα αουνιά, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό τους, καφώς είναι ντιαταγµένο·  και 
έναν τουάγο για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας, εκτός του παντοτινού 
οουοκαυτώµατος, και την πουοσφοουά του 
από άουφιτα, και την σπονντή του. 

Αυτά φα κάνετε στον Κύουιο στις 
ντιοουισµένες γιοουτές σας, εκτός από τις 
ευχές σας, και τις αυτοπουοαίουετες 
πουοσφοουές σας, για τα οουοκαυτώµατά 
σας, και για τις πουοσφοουές σας από 
άουφιτα, και για τις σπονντές σας, και για τις 
ειουηνικές σας πουοσφοουές. 

ΚΑΙ ο Μωυσής µίουησε στους γιους 
Ισουαήου, σύµφωνα µε όουα όσα ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

ΚΑΙ ο Μωυσής µίουησε στους άουχοντες των 
φυουών των γιων Ισουαήου, ουέγοντας: Αυτός 
είναι ο ουόγος, που ο Κύουιος πουόσταξε·  
Όταν ένας άνφουωπος κάνει ευχή στον 
Κύουιο ή οουκιστεί όουκο, ώστε να ντέσει την 
ψυχή του µε ντεσµό, ντεν φα παουαβεί τον 
ουόγο του· φα κάνει σύµφωνα µε όουα όσα 
βγήκαν από το στόµα του. 

Και αν µια γυναίκα κάνει ευχή στον Κύουιο, 
και ντέσει τον εαυτό της µε ντεσµό στο σπίτι 
τού πατέουα της, στη νιότη της,  και ο 
πατέουας της ακούσει την ευχή της, και τον 
ντεσµό της, µε τον οποίο έντεσε την ψυχή 
της, και ο πατέουας της σιωπήσει σ' αυτή, 
τότε όουες οι ευχές της φα µένουν· και κάφε 
ντεσµός, µε τον οποίο έντεσε την ψυχή της, 
φα µένει.  Αν, όµως, ο πατέουας της ντεν 
συγκατανεύσει σ' αυτή, την ηµέουα που φα 
ακούσει, όουες οι ευχές της ή οι ντεσµοί της, 
µε τους οποίους έντεσε την ψυχή της, ντεν φα 
µένουν· και ο Κύουιος φα την συγχωουέσει, 
επειντή ο πατέουας της ντεν συγκατένευσε σ' 
αυτή. 

Αν, όµως, ευχήφηκε, ενώ είχε άνντουα ή 
πουόφεουε κάτι µε τα χείουη της, µε το οποίο 
έντεσε την ψυχή της,  και ο άνντουας της 
άκουσε, και σιώπησε σ' αυτή, την ηµέουα που 
άκουσε, τότε οι ευχές της φα µένουν· και οι 
ντεσµοί της, µε τους οποίους έντεσε την ψυχή 
της, φα µένουν.  Αν, όµως, ο άνντουας της 
ντεν συγκατατένευσε σ' αυτήν, την ηµέουα 
που άκουσε, τότε φα ακυουώσει την ευχή της, 
που ευχήφηκε, και ό,τι πουόφεουε µε τα 
χείουη της, µε το οποίο έντεσε την ψυχή της· 
και ο Κύουιος φα τη συγχωουέσει. 

Όµως, κάφε ευχή χήουας ή γυναίκας 
αποβουηµένης, µε την οποία έντεσε την ψυχή 
της, φα µένει επάνω της. 

Και αν ευχήφηκε στο σπίτι τού άνντουα της ή 
έντεσε την ψυχή της µε ντεσµό όουκου,  και ο 
άνντουας της άκουσε, και σιώπησε σ' αυτή, 
και ντεν εναντιώφηκε, τότε όουες οι ευχές της 
φα µένουν· και όουοι οι ντεσµοί, µε τους 
οποίους έντεσε την ψυχή της, φα µένουν.  Αν, 
όµως, ο άνντουας της τα ακύουωσε ουητά, την 
ηµέουα που άκουσε κάφε τι που βγήκε από τα 
χείουη της, για τις ευχές της, και για τον 
ντεσµό τής ψυχής της, ντεν φα µένει· ο 
άνντουας της τα ακύουωσε, και ο Κύουιος φα 
την συγχωουέσει.  Κάφε ευχή, και κάφε 
όουκο, που υποχουεώνει σε κακουχία τής 
ψυχής, ο άνντουας της µποουεί να την 
επικυουώσει ή ο άνντουας της µποουεί να την 
ακυουώσει·  αν, όµως, ο άνντουας της 
σιωπήσει οουοκουηουωτικά σ' αυτή από 
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ηµέουα σε ηµέουα, τότε επικυουώνει όουες τις 
ευχές της ή όους τους ντεσµούς της, που είναι 
επάνω της· αυτός τα επικύουωσε, επειντή 
σιώπησε σ' αυτήν την ηµέουα που άκουσε.  
Αν, όµως, τα ακύουωσε ουητά, αφού άκουσε, 
τότε φα βαστάξει την αµαουτία της. 

Αυτά είναι τα ντιατάγµατα, που ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή, ανάµεσα σε άνντουα 
και τη γυναίκα του, κι ανάµεσα σε πατέουα 
και τη φυγατέουα του, στη νιότη της, στο 
σπίτι τού πατέουα της. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Κάνε την εκντίκηση των γιων 
Ισουαήου ενάντια στους Μαντιανίτες· και 
έπειτα, φα πουοστεφείς στον ουαό σου. 

Και ο Μωυσής µίουησε στον ουαό, 
ουέγοντας: Ας οπουιστούν από σας άνντουες 
για πόουεµο, και ας πάνε εναντίον του 
Μαντιάµ, για να εκντικήσουν τον Κύουιο 
ενάντια στον Μαντιάµ·  ανά 1.000 από κάφε 
φυουή, από όουες τις φυουές τού Ισουαήου, 
φα στείουετε στον πόουεµο. 

Και αουιφµήφηκαν, από τις χιουιάντες τού 
Ισουαήου, 1.000 από κάφε φυουή, 12.000 
οπουισµένοι για πόουεµο.  Και ο Μωυσής 
τούς έστειουε στον πόουεµο, 1.000 από κάφε 
φυουή, αυτούς και τον Φινεές, τον γιο τού 
Εουεάζαου, του ιεουέα, στον πόουεµο, µαζί 
µε τα άγια σκεύη και µε τις σάουπιγγες του 
αουαουαγµού στα χέουια του. 

Και ποουέµησαν εναντίον του Μαντιάµ, 
καφώς ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, 
και φανάτωσαν κάφε αουσενικό.  Και εκτός 
εκείνων που φανατώφηκαν, φανάτωσαν και 
τους βασιουιάντες τού Μαντιάµ, τον Ευί, και 
τον Ουεκέµ, και τον Σου, και τον Ου, και τον 
Ουεβά, πέντε βασιουιάντες τού Μαντιάµ· και 
τον Βαουαάµ, τον γιο τού Βεώου, τον 
φανάτωσαν µε µάχαιουα. 

Και οι γιοι Ισουαήου αιχµαουώτισαν τις 
γυναίκες τού Μαντιάµ, και τα παιντιά τους, 
και όουα τα κτήνη τους, και όουα τα κοπάντια 
τους, και όουα τα υπάουχοντά τους, τα 
ουεηουάτησαν.  Και όουες τις πόουεις τους 
σύµφωνα µε τις κατοικίες τους, και όους τους 

πύουγους τους, κατέκαψαν µε φωτιά.  Και 
πήουαν όουα τα ουάφυουα, και οουόκουηουη 
τη ουεηουασία από άνφουωπο µέχουι κτήνος.  
Και έφεουαν στον Μωυσή, και στον 
Εουεάζαου, τον ιεουέα, και στη συναγωγή των 
γιων Ισουαήου, τους αιχµαουώτους, και τα 
ουάφυουα, και τη ουεηουασία, στο 
στουατόπεντο, στις πεντιάντες τού Μωάβ, που 
είναι κοντά στον Ιοουντάνη, κατάντικουυ στην 
Ιεουιχώ. 

Και ο Μωυσής και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, 
και όουοι οι άουχοντες της συναγωγής, 
βγήκαν σε συνάντησή τους, έξω από το 
στουατόπεντο.  Και ο Μωυσής φύµωσε 
εναντίον των αουχηγών του στουατεύµατος, 
των χιουιάουχων, και των εκατοντάουχων, 
που ήουφαν από την παουάταξη του 
ποουέµου·  και ο Μωυσής τούς είπε: Αφήσατε 
ζωντανές όουες τις γυναίκες;  Ντέστε, αυτές 
έγιναν αιτία στους γιους Ισουαήου, σύµφωνα 
µε τη συµβουή τού Βαουαάµ, να ανοµήσουν 
ενάντια στον Κύουιο, στην υπόφεση του 
Φεγώου, και έγινε η πουηγή επάνω στη 
συναγωγή τού Κυουίου·  και τώουα, 
φανατώστε από τα παιντιά όουα τα αουσενικά, 
φανατώστε ακόµα και όουες τις γυναίκες, όσες 
γνώουισαν άνντουα, που κοιµήφηκαν µαζί 
του·  όουα, όµως, τα µικουά κοουίτσια, όσα 
ντεν γνώουισαν κοίτη άνντουα, φυουάξτε τα 
για τον εαυτό σας ζωντανά·  και µείνετε έξω 
από το στουατόπεντο επτά ηµέουες· όποιος 
φανάτωσε άνφουωπο, και όποιος άγγιξε 
φονευµένο, καφαουιστείτε εσείς και οι 
αιχµάουωτοί σας την τουίτη ηµέουα, και την 
έβντοµη ηµέουα·  και καφαουίστε όουα τα 
ιµάτια, και όουα τα ντεουµάτινα σκεύη, και 
όουα τα εουγασµένα από τουίχες κατσίκας, 
και όουα τα ξύουινα σκεύη. 

Και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, είπε στους 
ποουεµιστές, που έουχονταν από τον 
πόουεµο: Αυτό είναι το πουόσταγµα του 
νόµου, που ο Κύουιος πουόσταξε στον 
Μωυσή·  µόνον το χουυσάφι, και το ασήµι, 
τον χαουκό, το σίντεουο, τον κασίτεουο και 
το µοουύβι,  κάφε τι που µποουεί να µπει στη 
φωτιά, φα το πεουάσετε µέσα από τη φωτιά, 
και φα είναι καφαουό· πουέπει, όµως, να 
καφαουιστεί και µε το νεουό τού 
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καφαουισµού· και κάφε τι που ντεν µπαίνει 
στη φωτιά, φα το πεουάσετε µέσα από το 
νεουό·  και φα πουύνετε τα ιµάτιά σας την 
έβντοµη ηµέουα, και φα είστε καφαουοί· και 
ύστεουα φα µπείτε µέσα στο στουατόπεντο. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πάουε τον αουιφµό των 
ουαφύουων της αιχµαουωσίας, από άνφουωπο 
µέχουι κτήνος, εσύ, και ο Εουεάζαου, ο 
ιεουέας, και οι αουχηγοί των πατουιών τής 
συναγωγής·  και ντιαχώουισε τα ουάφυουα στα 
ντύο, ανάµεσα στους ποουεµιστές που βγήκαν 
στον πόουεµο, και σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή·  και αφαίουεσε για τον Κύουιο την 
απόντοση από τους άνντουες, τους 
ποουεµιστές, που βγήκαν στον πόουεµο, ανά 
ένα από 500, από ανφουώπους, και από 
βόντια, και από γαϊντούια, και από πουόβατα·  
φα πάουετε από το µισό τους, και ντώσε στον 
Εουεάζαου, τον ιεουέα, πουοσφοουά τού 
Κυουίου·  και από το µισό µεουίντιο των γιων 
Ισουαήου φα πάουεις ένα µεουίντιο από 50, 
από ανφουώπους, από βόντια, από γαϊντούια, 
και από πουόβατα, από κάφε κτήνος, και φα 
τα ντώσεις στους Ουευίτες, που τηούν τις 
υπηουεσίες τής σκηνής τού Κυουίου.  Και 
έκανε ο Μωυσής και ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, 
όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και τα ουάφυουα, που εναποουείφφηκαν από 
τη ουεηουασία, που έκαναν οι άνντουες οι 
ποουεµιστές, ήσαν 675.000 πουόβατα,  και 
72.000 βόντια,  και 61.000 γαϊντούια,  και οι 
ψυχές των ανφουώπων, από τις γυναίκες, που 
ντεν γνώουισαν κοίτη άνντουα, όουες οι 
ψυχές, 32.000. 

Και το µισό, το µεουίντιο εκείνων που βγήκαν 
στον πόουεµο, ήταν, κατά τον αουιφµό, τα 
πουόβατα 337.500·  και η απόντοση του 
Κυουίου από τα πουόβατα ήταν 675·  και τα 
βόντια 36.000, και η απόντοση του Κυουίου 
72·  και τα γαϊντούια 30.500, και η απόντοση 
του Κυουίου 61·  και οι ψυχές των ανφουώπων 
ήσαν 16.000, και η απόντοση του Κυουίου 32 
ψυχές.  Και ο Μωυσής έντωσε την απόντοση, 
την πουοσφοουά τού Κυουίου, στον 
Εουεάζαου, τον ιεουέα, καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και από το µισό µεουίντιο των γιων 
Ισουαήου, που ο Μωυσής ξεχώουισε από το 
µεουίντιο των ανντουών των ποουεµιστών·  
(και τούτο το µισό τής συναγωγής ήταν, 
337.500 πουόβατα,  και 36.000 βόντια,  και 
30.500 γαϊντούια,  και 16.000 ψυχές 
ανφουώπων·)  και ο Μωυσής πήουε από το 
µισό µεουίντιο των γιων Ισουαήου από ένα 
ανά 50, από ανφουώπους µέχουι κτήνη, και τα 
έντωσε στους Ουευίτες, που εκτεούν τις 
υπηουεσίες τής σκηνής τού Κυουίου, καφώς ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και ήουφαν στον Μωυσή οι αουχηγοί, που 
ήσαν επικεφαουής των χιουιάντων του 
στουατεύµατος, οι χιουίαουχοι και οι 
εκατόνταουχοι,  και είπαν στον Μωυσή: Οι 
ντούοι σου πήουαν τον αουιφµό των ανντουών 
των ποουεµιστών, που ήσαν κάτω από την 
επιστασία µας, και ντεν ουείπει από µας ούτε 
ένας·  και φέουαµε τα ντώουα τού Κυουίου, ο 
καφένας ό,τι βουήκε, σκεύη χουυσά, 
αουυσίντες και βουαχιόουα, νταχτυουίντια, 
σκουαουίκια και πεουιντέουαια, για να γίνει 
εξιουέωση για τις ψυχές µας µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Και πήουε ο Μωυσής και ο Εουεάζαου, ο 
ιεουέας, απ' αυτούς το χουυσάφι, όουο σε 
εουγασµένα σκεύη.  Και όουο το χουυσάφι 
τής πουοσφοουάς των χιουιάουχων και 
εκατοντάουχων, που πουόσφεουαν στον 
Κύουιο, ήταν 16.750 σίκουοι.  (Επειντή, οι 
ποουεµιστές άνντουες είχαν 
ουαφυουαγωγήσει, κάφε ένας για τον εαυτό 
του).  Και πήουε ο Μωυσής και ο Εουεάζαου, 
ο ιεουέας, το χουυσάφι από τους 
χιουίαουχους και τους εκατόνταουχους, και 
το έφεουαν στη σκηνή τού µαουτυουίου, σε 
ανάµνηση των γιων Ισουαήου µπουοστά στον 
Κύουιο. 

ΚΑΙ οι γιοι τού Ουβήν, και οι γιοι τού Γαντ, 
είχαν ένα υπεουβοουικά µεγάουο πουήφος 
από κτήνη· και όταν είνταν τη γη Ιαζήου, και 
τη γη Γαουαάντ, ότι, να, ο τόπος ήταν τόπος 
για κτήνη,  οι γιοι του Γαντ, και οι γιοι του 
Ουβήν, αφού ήουφαν στον Μωυσή, και στον 
Εουεάζαου, τον ιεουέα, και στους άουχοντες 
της συναγωγής, είπαν:  Η Αταουώφ, και η 
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Νταιβών, και η Ιαζήου, και Νιµουά, και η 
Εσεβών, και η Εουεαουή, και η Σεβάµ, και η 
Νεβώ, και η Βαιών,  η γη που ο Κύουιος 
πάταξε µπουοστά στη συναγωγή τού 
Ισουαήου, είναι γη κτηνοτουοφική, και οι 
ντούοι σου έχουν κτήνη·  γι' αυτό, είπαν, αν 
βουήκαµε χάουη µπουοστά σου, ας ντοφεί η 
γη στους ντούς σου για ιντιοκτησία· µη µας 
πεουάσεις πέουα από τον Ιοουντάνη. 

Και ο Μωυσής είπε στους γιους τού Γαντ, και 
στους γιους τού Ουβήν: Οι αντεουφοί σας φα 
πάνε σε πόουεµο, κι εσείς φα µείνετε εντώ;  
Και γιατί ντειουιάζετε την καουντιά των γιων 
Ισουαήου, για να µη πεουάσουν στη γη, που ο 
Κύουιος τους έντωσε;  Έτσι έκαναν οι 
πατέουες σας, όταν τους έστειουα από την 
Κάντης-βαουνή για να ντουν τη γη·  και 
ανέβηκαν µέχουι τη φάουαγγα Εσχώου, και 
αφού είνταν τη γη, ντείουιασαν την καουντιά 
των γιων Ισουαήου, για να µη µπουν µέσα στη 
γη, που ο Κύουιος τους έντωσε·  και άναψε η 
οουγή τού Κυουίου εκείνη την ηµέουα, και 
οουκίστηκε, ουέγοντας:  Οι άνντουες, που 
ανέβηκαν από την Αίγυπτο, από 20 χουόνων 
κι επάνω, ντεν φα ντουν τη γη, που 
οουκίστηκα στον Αβουαάµ, στον Ισαάκ, και 
στον Ιακώβ· επειντή, ντεν µε ακοούφησαν 
οουοκουηουωτικά·  εκτός από τον Χάουεβ, 
τον γιο τού Ιεφοννή, τον Κενεζίτη, και τον 
Ιησού, τον γιο τού Ναυή· επειντή, 
ακοούφησαν οουοκουηουωτικά τον Κύουιο.  
Και άναψε η οουγή τού Κυουίου ενάντια στον 
Ισουαήου, και τους έκανε να πεουιπουανιόνται 
στην έουηµο 40 χουόνια, µέχουις ότου 
εξοουοφουεύτηκε οουόκουηουη η γενεά, που 
είχε πουάξει αυτό το κακό µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και ντέστε, εσείς σωφήκατε αντί των 
πατέουων σας, γενεά αµαουτωουών 
ανφουώπων, για να ανάψετε πεουισσότεουο τη 
φουόγα τής οουγής τού Κυουίου ενάντια στον 
Ισουαήου.  Επειντή, αν παουεκκουίνετε απ' 
αυτόν, φα αφήσει ξανά, για άουη µια φοουά, 
τον Ισουαήου µέσα στην έουηµο, και φα 
εξοουοφουεύσετε οουόκουηουον αυτό τον 
ουαό. 

Και ήουφαν σ' αυτόν, και του είπαν: Φα 
οικοντοµήσουµε εντώ µάντουες για τα κτήνη 
µας, και πόουεις για τα παιντιά µας·  εµείς, 

όµως, οπουισµένοι, φα πουοχωούµε 
πουόφυµοι µπουοστά από τους γιους 
Ισουαήου, µέχουις ότου τούς φέουµε στον 
τόπο τους· και τα παιντιά µας φα κατοικούν 
σε πεουιτειχισµένες πόουεις, εξαιτίας των 
κατοίκων τού τόπου·  ντεν φα επιστουέψουµε 
στα σπίτια µας, µέχουις ότου οι γιοι 
Ισουαήου κουηουονοµήσουν κάφε ένας την 
κουηουονοµιά του·  επειντή, εµείς ντεν φα 
κουηουονοµήσουµε µαζί τους πέουα από τον 
Ιοουντάνη, και επέκεινα· για τον ουόγο ότι, η 
κουηουονοµιά µας έπεσε σε µας από την εντώ 
πουευουά τού Ιοουντάνη, ανατοουικά. 

Και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Αν κάνετε 
σύµφωνα µε τούτο τον ουόγο, αν 
πουοχωουείτε οπουισµένοι µπουοστά στον 
Κύουιο για πόουεµο,  και ντιαβείτε όουοι 
οπουισµένοι τον Ιοουντάνη µπουοστά στον 
Κύουιο, µέχουις ότου εκντιώξει τους εχφούς 
του από µπουοστά του,  και η γη υποταχφεί 
µπουοστά στον Κύουιο· τότε, µετά απ' αυτά 
φα επιστουέψετε, και φα είστε αφώοι 
µπουοστά στον Κύουιο, και µπουοστά στον 
Ισουαήου, και φα έχετε αυτή τη γη για 
ιντιοκτησία σας µπουοστά στον Κύουιο·  αν, 
όµως, ντεν κάνετε έτσι, ντέστε, φα 
αµαουτήσετε µπουοστά στον Κύουιο, και να 
είστε βέβαιοι ότι η αµαουτία σας φα σας 
βουει·  οικοντοµήστε πόουεις για τα παιντιά 
σας, και µάντουες για τα πουόβατά σας, και 
κάντε εκείνο που βγήκε από το στόµα σας. 

Και οι γιοι τού Γαντ, και οι γιοι τού Ουβήν 
είπαν στον Μωυσή, τα εξής: Οι ντούοι σου φα 
κάνουν όπως τους πουοστάζει ο κύουιός µου·  
τα παιντιά µας, οι γυναίκες µας, τα κοπάντια 
µας, και όουα τα κτήνη µας, φα µένουν εντώ, 
στις πόουεις τού Γαουαάντ·  οι ντούοι σου, 
όµως, φα ντιαβούν όουοι οπουισµένοι, 
παουαταγµένοι µπουοστά στον Κύουιο σε 
µάχη, καφώς ουέει ο κύουιός µου. 

Τότε, ο Μωυσής έντωσε πουοσταγή γι' αυτούς 
στον Εουεάζαου, τον ιεουέα, και στον Ιησού, 
τον γιο τού Ναυή, και στους αουχηγούς των 
πατουιών των φυουών των γιων Ισουαήου·  και 
ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Αν οι γιοι τού Γαντ 
και οι γιοι τού Ουβήν ντιαβούν µαζί σας τον 
Ιοουντάνη, όουοι οπουισµένοι σε µάχη, 
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µπουοστά στον Κύουιο, και η γη 
κατακυουιευφεί µπουοστά σας, τότε φα τους 
ντώσετε τη γη Γαουαάντ για ιντιοκτησία·  αν, 
όµως, ντεν φέουν να ντιαβούν οπουισµένοι 
µαζί σας, τότε φα πάουν κουηουονοµιά 
ανάµεσά σας στη γη Χαναάν. 

Και αποκουίφηκαν οι γιοι τού Γαντ και οι γιοι 
τού Ουβήν, τα εξής: Καφώς ο Κύουιος είπε 
στους ντούς σου, έτσι φα κάνουµε·  εµείς φα 
ντιαβούµε οπουισµένοι µπουοστά στον 
Κύουιο στη γη Χαναάν, για να έχουµε την 
ιντιοκτησία τής κουηουονοµιάς µας από την 
εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη. 

Και ο Μωυσής έντωσε σ' αυτούς, στους γιους 
τού Γαντ, και στους γιους τού Ουβήν, και στη 
µισή φυουή τού Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ, το 
βασίουειο του Σηών, του βασιουιά των 
Αµοουαίων, και το βασίουειο του Ωγ, του 
βασιουιά τής Βασάν, τη γη, µαζί µε τις 
πόουεις της στα σύνοουα, τις πόουεις τής γης 
οουόγυουα. 

Και οι γιοι τού Γαντ οικοντόµησαν τη 
Νταιβών και την Αταουώφ, και την Αουοήου,  
και την Ατουώφ, τη Σοφάν, και την Ιαζήου, 
και την Ιογβεά,  και τη Βαιφ-νιµουά, και τη 
Βαιφ-αουάν, πόουεις οχυουές, και µάντουες 
πουοβάτων.  Και οι γιοι τού Ουβήν 
οικοντόµησαν την Εσεβών, και την 
Εουεαουή, και την Κιουιαφαϊµ,  και τη Νεβώ, 
και τη Βάαου-µεών, (µετατουέποντας τα 
ονόµατά τους), και τη Σιβµά· και έντωσαν 
στις πόουεις, που οικοντόµησαν, άουα 
ονόµατα. 

Και οι γιοι τού Μαχείου, γιου τού Μανασσή, 
πήγαν στη Γαουαάντ, και την κυουίευσαν, 
αφού έντιωξαν τον Αµοουαίο, που ήταν σ' 
αυτή.  Και ο Μωυσής έντωσε τη Γαουαάντ 
στον Μαχείου, τον γιο τού Μανασσή· και 
κατοίκησε σ' αυτή.  Και ο Ιαείου, ο γιος τού 
Μανασσή, πήγε και κυουίευσε τις µικουές 
πόουεις της· και τις ονόµασε Αβώφ-ιαείου.  
Και ο Νοβά πήγε και κυουίευσε την Καινάφ, 
και τα χωουιά της· και την ονόµασε Νοβά, 
από το ντικό του όνοµα. 

ΑΥΤΕΣ είναι οι οντοιποουίες των γιων 
Ισουαήου, που βγήκαν από τη γη τής 
Αιγύπτου, µε τα στουατεύµατά τους, µε 
επιστασία τού Μωυσή και του Ααουών.  Και 
ο Μωυσής έγουαψε τις αναχωουήσεις τους, 
σύµφωνα µε τις οντοιποουίες τους, µε 
πουοσταγή τού Κυουίου· κι αυτές είναι οι 
οντοιποουίες τους, στις αναχωουήσεις τους. 

Και από τη Ουαµεσσή σηκώφηκαν τον 
πουώτο µήνα, τη 15η ηµέουα τού πουώτου 
µήνα· την επόµενη του Πάσχα οι γιοι 
Ισουαήου βγήκαν µε χέουι ντυνατό µπουοστά 
στα µάτια όουων των Αιγυπτίων·  ενώ οι 
Αιγύπτιοι έφαβαν εκείνους, που ο Κύουιος 
είχε πατάξει ανάµεσά τους, κάφε πουωτότοκο· 
και στους φεούς τους ο Κύουιος έκανε 
εκντίκηση. 

Και οι γιοι Ισουαήου, αφού σηκώφηκαν από 
τη Ουαµεσσή, στουατοπέντευσαν στη 
Σοκχώφ.  Και αφού σηκώφηκαν από τη 
Σοκχώφ, στουατοπέντευσαν στην Εφάµ, που 
είναι στην άκουη τής εουήµου.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Εφάµ, στουάφηκαν 
πουος την Πι-αϊουώφ, που είναι απέναντι από 
τη Βέεου-σεφών· και στουατοπέντευσαν 
απέναντι από τη Μιγντώου. 

Και αφού σηκώφηκαν από µπουοστά από την 
Αϊουώφ, ντιάβηκαν ντιαµέσου της φάουασσας 
στην έουηµο· και οντοιπόουησαν ντουόµο 
τουιών ηµεουών ντιαµέσου τής εουήµου 
Εφάµ, και στουατοπέντευσαν στη Μεουά.  
Και αφού σηκώφηκαν από τη Μεουά, ήουφαν 
στην Αιουείµ· και στην Αιουείµ ήσαν 12 
πηγές νεουών, και 70 ντέντουα φοινίκων· και 
στουατοπέντευσαν εκεί.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Αιουείµ, 
στουατοπέντευσαν κοντά στην Εουυφουά 
Φάουασσα.  Και αφού σηκώφηκαν από την 
Εουυφουά Φάουασσα, στουατοπέντευσαν 
στην έουηµο Σιν. 

Και αφού σηκώφηκαν από την έουηµο Σιν, 
στουατοπέντευσαν στη Ντοφκά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Ντοφκά, 
στουατοπέντευσαν στην Αιούς.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Αιούς, στουατοπέντευσαν 
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στη Ουαφιντείν, όπου ντεν υπήουχε νεουό για 
να πιει ο ουαός. 

Και αφού σηκώφηκαν από τη Ουαφιντείν, 
στουατοπέντευσαν στην έουηµο Σινά.  Και 
αφού σηκώφηκαν από την έουηµο Σινά, 
στουατοπέντευσαν στην Κιβουώφ-αττααβά.  
Και αφού σηκώφηκαν από την Κιβουώφ-
αττααβά, στουατοπέντευσαν στην Ασηουώφ.  
Και αφού σηκώφηκαν από την Ασηουώφ, 
στουατοπέντευσαν στη Ουιφµά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Ουιφµά, 
στουατοπέντευσαν στη Ουιµµών-φαουές.  Και 
αφού σηκώφηκαν από τη Ουιµµών-φαουές, 
στουατοπέντευσαν στη Ουιβνά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Ουιβνά, 
στουατοπέντευσαν στη Ουισσά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Ουισσά, 
στουατοπέντευσαν στην Κεεουαφά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Κεεουαφά, 
στουατοπέντευσαν στο βουνό Σαφέου.  Και 
αφού σηκώφηκαν από το βουνό Σαφέου, 
στουατοπέντευσαν στη Χαουαντά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Χαουαντά, 
στουατοπέντευσαν στη Μακηουώφ.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Μακηουώφ, 
στουατοπέντευσαν στην Ταχάφ.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Ταχάφ, 
στουατοπέντευσαν στη Φαουά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Φαουά, 
στουατοπέντευσαν στη Μιφκά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Μιφκά, στουατοπέντευσαν 
στην Ασεµωνά.  Και αφού σηκώφηκαν από 
την Ασεµωνά, στουατοπέντευσαν στη 
Μοσηουώφ.  Και αφού σηκώφηκαν από τη 
Μοσηουώφ, στουατοπέντευσαν στη Βενέ-
ιακάν.  Και αφού σηκώφηκαν από τη Βενέ-
ιακάν, στουατοπέντευσαν στο βουνό 
Γαντγάντ.  Και αφού σηκώφηκαν από το 
βουνό Γαντγάντ, στουατοπέντευσαν στην 
Ιοτβαφά.  Και αφού σηκώφηκαν από την 
Ιοτβαφά, στουατοπέντευσαν στην Εβουωνά.  
Και αφού σηκώφηκαν από την Εβουωνά, 
στουατοπέντευσαν στην Εσιών-γάβεου.  Και 
αφού σηκώφηκαν από την Εσιών-γάβεου, 
στουατοπέντευσαν στην έουηµο Σιν, που είναι 
η Κάντης. 

Και αφού σηκώφηκαν από την Κάντης, 
στουατοπέντευσαν στο βουνό Ωου, πουος το 

άκουον τής γης τού Εντώµ.  Και ανέβηκε ο 
Ααουών, ο ιεουέας, µε πουοσταγή τού 
Κυουίου, στο βουνό Ωου, και πέφανε εκεί, 
τον 40ό χουόνο από την έξοντο των γιων 
Ισουαήου από τη γη τής Αιγύπτου, τον 
πέµπτο µήνα, την πουώτη τού µήνα.  Και ο 
Ααουών ήταν 123 χουόνων, όταν πέφανε στο 
βουνό Ωου. 

Και ο Χαναναίος, ο βασιουιάς τής Αουάντ, 
που κατοικούσε µεσηµβουινά, µέσα στη γη 
Χαναάν, άκουσε τον εουχοµό των γιων 
Ισουαήου. 

Και αφού σηκώφηκαν από το βουνό Ωου, 
στουατοπέντευσαν στη Σαουµωνά.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Σαουµωνά, 
στουατοπέντευσαν στη Φυνών.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τη Φυνών, στουατοπέντευσαν 
στην Ωβώφ.  Και αφού σηκώφηκαν από την 
Ωβώφ, στουατοπέντευσαν στην Ιιέ-αβαουίµ, 
πουος τα σύνοουα του Μωάβ.  Και αφού 
σηκώφηκαν από την Ιείµ, στουατοπέντευσαν 
στη Νταιβών-γαντ.  Και αφού σηκώφηκαν 
από τη Νταιβών-γαντ στουατοπέντευσαν στην 
Αουµών-ντιβουαφαϊµ.  Και αφού σηκώφηκαν 
από την Αουµών-ντιβουαφαϊµ, 
στουατοπέντευσαν στα βουνά Αβαουίµ, 
απέναντι από τη Νεβώ.  Και αφού 
σηκώφηκαν από τα βουνά Αβαουίµ, 
στουατοπέντευσαν στις πεντιάντες τού Μωάβ, 
κοντά στον Ιοουντάνη, απέναντι από την 
Ιεουιχώ.  Και στουατοπέντευσαν κοντά στον 
Ιοουντάνη, από τη Βαιφ-ιεσιµώφ µέχουι την 
Αβέου-σιττίµ, στις πεντιάντες τού Μωάβ. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, στις 
πεντιάντες τού Μωάβ, κοντά στον Ιοουντάνη, 
απέναντι στην Ιεουιχώ, ουέγοντας:  Μίουησε 
στους γιους Ισουαήου, και πες τους: Αφού 
ντιαβείτε τον Ιοουντάνη, στη γη Χαναάν,  φα 
ντιώξετε όους τους κατοίκους τής γης από 
µπουοστά σας, και φα καταστουέψετε όουες 
τις εικόνες τους, και φα καταστουέψετε όουα 
τα χυτά είντωουά τους, και φα κατενταφίσετε 
όους τους βωµούς τους·  και φα κυουιεύσετε 
τη γη, και φα κατοικήσετε σ' αυτή· επειντή, σε 
σας έντωσα αυτή τη γη για κουηουονοµιά·  
και φα ντιαµοιουαστείτε τη γη µε κουήους 
ανάµεσα στις συγγένειές σας· στους 
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πεουισσότεους φα ντώσετε πεουισσότεουη 
κουηουονοµιά, και στους ουιγότεους φα 
ντώσετε ουιγότεουη κουηουονοµιά· του 
καφενός η κουηουονοµιά φα είναι στο µέουος 
όπου πέσει ο κουήουος του· σύµφωνα µε τις 
φυουές των πατέουων σας φα 
κουηουονοµήσετε.  Αν, όµως, ντεν ντιώξετε 
τους κατοίκους τής γης από µπουοστά σας, 
τότε όσους φα αφήνατε απ' αυτούς να µένουν, 
φα είναι στα µάτια σας αγκάφια, και κεντουιά 
στα πουευουά σας, και φα σας ενοχούν στον 
τόπο, όπου φα κατοικείτε·  κι ακόµα, καφώς 
στοχαζόµουν να κάνω σ' αυτούς, έτσι φα κάνω 
σε σας. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Πουόσταξε τους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν µπείτε µέσα στη γη 
Χαναάν, τη γη εκείνη που φα σας πέσει για 
κουηουονοµιά, τη γη Χαναάν µαζί µε τα 
σύνοουά της,  τότε, το µέουος σας, που είναι 
πουος τα µεσηµβουινά, φα είναι από την 
έουηµο Σιν, µέχουι κοντά στη γη τού Εντώµ· 
και τα µεσηµβουινά όουιά σας φα είναι από 
το άκουο τής Αουµυουής Φάουασσας πουος 
τα ανατοουικά·  και το όουιό σας φα γυουίζει 
από µεσηµβουινά πουος την ανάβαση 
Ακουαββίµ, και φα ντιέουχεται στη Σιν· και 
φα πουοχωουεί από το µεσηµβουινό µέουος 
µέχουι την Κάντης-βαουνή, και φα βγαίνει 
στην Ασάου-αντντάου, και φα ντιαβαίνει 
µέχουι την Ασµών·  και φα γυουίζει το όουιο 
από την Ασµών µέχουι τον χείµαουο της 
Αιγύπτου, και φα φτάσει στη φάουασσα.  Και 
για ντυτικό όουιο φα έχετε τη Μεγάουη 
Φάουασσα· αυτή φα είναι το ντυτικό σας 
όουιο.  Και τα βοουινά σας όουια φα είναι 
τούτα· από τη Μεγάουη Φάουασσα φα 
βάουετε όουιό σας το βουνό Ωου·  από το 
βουνό Ωου φα βάουετε όουιό σας µέχουι την 
είσοντο της Αιµάφ, και το όουιο φα 
πουοχωουεί στη Σεντάντ·  και φα πουοχωουεί 
το όουιο στη Ζιφουών, και φα φτάσει στην 
Ασάου-ενάν· αυτό φα είναι το βοουινό όουιό 
σας.  Και φα βάουετε τα ανατοουικά όουιά 
σας από την Ασάου-ενάν µέχουι τη Σεπφάµ·  
και το όουιο φα κατεβαίνει από τη Σεπφάµ 
µέχουι τη Ουιβουά, πουος τα ανατοουικά τού 
Αείν· και φα κατεβαίνει το όουιο, και φα 
φτάνει στο πουάγιο µέουος τής Φάουασσας 

Χιννεουώφ πουος τα ανατοουικά·  και φα 
κατεβαίνει το όουιο πουος τον Ιοουντάνη, και 
φα φτάσει τεουικά στην Αουµυουή 
Φάουασσα. Αυτή είναι η γη σας, µε τα όουιά 
της οουόγυουα. 

Και ο Μωυσής πουόσταξε τους γιους 
Ισουαήου, τα εξής: Αυτή είναι η γη, που φα 
κουηουονοµήσετε µε κουήους, την οποία ο 
Κύουιος πουόσταξε να ντοφεί στις εννέα 
φυουές, και στη µισή φυουή.  Επειντή, η 
φυουή των γιων τού Ουβήν, σύµφωνα µε την 
οικογένεια των πατέουων τους, και η φυουή 
των γιων τού Γαντ, σύµφωνα µε την 
οικογένεια των πατέουων τους, πήουαν την 
κουηουονοµιά τους· και το µισό τής φυουής 
τού Μανασσή πήουε την κουηουονοµιά του.  
Οι ντύο φυουές και το µισό τής φυουής 
πήουαν την κουηουονοµιά τους από την εντώ 
πουευουά τού Ιοουντάνη, κατάντικουυ στην 
Ιεουιχώ, πουος τα ανατοουικά. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Αυτά είναι τα ονόµατα των 
ανντουών, που φα ντιαµοιουάσουν σε σας τη 
γη· ο Εουεάζαου, ο ιεουέας, και ο Ιησούς, ο 
γιος του Ναυή·  και φα πάουετε ανά έναν 
άουχοντα από κάφε φυουή, για να 
ντιαµοιουάσουν τη γη·  κι αυτά είναι τα 
ονόµατα των ανντουών: Από τη φυουή τού 
Ιούντα, ο Χάουεβ, ο γιος τού Ιεφοννή·  και 
από τη φυουή των γιων τού Συµεών, ο 
Σαµουήου, ο γιος τού Αµµιούντ·  από τη 
φυουή τού Βενιαµίν, ο Εουιντάντ, ο γιος τού 
Χισουών·  και από τη φυουή των γιων τού 
Νταν, ο άουχοντας Βουκκί, ο γιος τού Ιογουί·  
από τους γιους τού Ιωσήφ, από τη φυουή των 
γιων τού Μανασσή, ο άουχοντας Ανιήου, ο 
γιος τού Εφώντ·  και από τη φυουή των γιων 
τού Εφουαϊµ, ο άουχοντας Κεµουήου, ο γιος 
τού Σιφτάν·  και από τη φυουή των γιων τού 
Ζαβουών, ο άουχοντας Εουισαφάν, ο γιος τού 
Φαουνάχ·  και από τη φυουή των γιων τού 
Ισσάχαου, ο άουχοντας Φαουτιήου, ο γιος 
τού Αζάν·  και από τη φυουή των γιων τού 
Ασήου, ο άουχοντας Αχιούντ, ο γιος τού 
Σεουωµί·  και από τη φυουή των γιων τού 
Νεφφαουί, ο άουχοντας Φενταήου, ο γιος τού 
Αµµιούντ.  Αυτοί είναι, που ο Κύουιος 
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πουόσταξε να ντιαµοιουάσουν τη γη στους 
γιους Ισουαήου στη γη Χαναάν. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, στις 
πεντιάντες τού Μωάβ, κοντά στον Ιοουντάνη, 
κατάντικουυ στην Ιεουιχώ, ουέγοντας:  
Πουόσταξε τους γιους Ισουαήου να ντώσουν 
στους Ουευίτες, από την κουηουονοµιά τής 
ιντιοκτησίας τους, πόουεις για να 
κατοικήσουν· και πεουίχωουα φα ντώσετε 
στους Ουευίτες για τις πόουεις οουόγυουά 
τους.  Και οι πόουεις φα είναι µεν σ' αυτούς 
για να κατοικούν· τα πεουίχωουά τους, όµως, 
φα είναι για τα κτήνη τους, και για τα 
υπάουχοντά τους, και για όουα τα ζώα τους.  
Και τα πεουίχωουα των πόουεων, που φα 
ντώσετε στους Ουευίτες, φα είναι, από το 
τείχος τής πόουης και έξω, 1.000 πήχες 
οουόγυουα.  Και φα µετουήσετε από το έξω 
µέουος τής πόουης πουος το ανατοουικό 
µέουος 2.000 πήχες, και πουος το 
µεσηµβουινό µέουος 2.000 πήχες, και πουος 
το ντυτικό µέουος 2.000 πήχες, και πουος το 
βόουειο µέουος 2.000 πήχες· και η πόουη φα 
είναι στο µέσον. Αυτά φα είναι σ' αυτούς τα 
πεουίχωουα των πόουεων. 

Και από τις πόουεις, που φα ντώσετε στους 
Ουευίτες, έξι πόουεις φα είναι για καταφύγιο, 
τις οποίες φα ντιοουίσετε για να φεύγει εκεί ο 
φονιάς· και σ' αυτές φα πουοσφέσετε 42 
πόουεις.  Όουες οι πόουεις, που φα ντώσετε 
στους Ουευίτες, φα είναι 48 πόουεις· αυτές φα 
τις ντώσετε µαζί µε τα πεουίχωουά τους. 

Και οι πόουεις, που φα ντώσετε, φα είναι από 
την ιντιοκτησία των γιων Ισουαήου· από 
όσους έχουν ποουά φα ντώσετε ποουά, και 
από όσους έχουν ουίγα φα ντώσετε ουίγα· 
κάφε ένας σύµφωνα µε την κουηουονοµιά, 
που κουηουονόµησε, φα ντώσει από τις 
πόουεις του στους Ουευίτες. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή, 
ουέγοντας:  Μίουησε στους γιους Ισουαήου, 
και πες τους: Όταν ντιαβείτε τον Ιοουντάνη 
πουος τη γη Χαναάν,  τότε φα ντιοουίσετε για 
τον εαυτό σας πόουεις, για να είναι σε σας 
πόουεις καταφυγίου, ώστε να ντιαφεύγει εκεί ο 
φονιάς, που ακούσια φόνευσε άνφουωπο.  Και 

φα υπάουχουν για σας πόουεις για καταφύγιο 
από εκείνον που εκντικείται το αίµα· για να µη 
πεφάνει ο φονιάς, µέχουις ότου παουασταφεί 
µπουοστά στη συναγωγή για κουίση.  Και 
από τις πόουεις, που φα ντώσετε, έξι πόουεις 
φα είναι για καταφύγιο σε σας.  Τις τουεις 
πόουεις φα τις ντώσετε από την εντώπουευουά 
του Ιοουντάνη, και τις άουες τουεις πόουεις 
φα τις ντώσετε στη γη Χαναάν· φα είναι 
πόουεις καταφυγίου.  Αυτές οι έξι πόουεις φα 
είναι καταφύγιο για τους γιους Ισουαήου, και 
για τον ξένο, και για εκείνον που παουοικεί 
ανάµεσά τους· ώστε, όποιος φονεύσει 
άνφουωπο, ακούσια, να καταφεύγει εκεί. 

Και αν τον χτυπήσει µε ένα σιντεουένιο 
όουγανο, ώστε να πεφάνει, είναι φονιάς· ο 
φονιάς φα φανατωφεί οπωσντήποτε.  Και αν 
τον χτυπήσει µε µια πέτουα από το χέουι, µε 
την οποία µποουεί να πεφάνει, και πεφάνει, 
είναι φονιάς· ο φονιάς φα φανατωφεί 
οπωσντήποτε.  Ή, αν τον χτυπήσει µε ξύουινο 
όουγανο από το χέουι, από το οποίο µποουεί 
να πεφάνει, και πεφάνει, είναι φονιάς· ο φονιάς 
φα φανατωφεί οπωσντήποτε.  Ο εκντικητής 
του αίµατος, αυτός φα φανατώνει τον φονιά· 
όταν τον συναντήσει, φα τον φανατώνει·  και 
αν τον σπουώξει από έχφουα ή 
παουαµονεύοντας ουίξει κάτι επάνω του, και 
πεφάνει  ή τον χτυπήσει από εχφουότητα, µε 
το χέουι του, και πεφάνει, αυτός που τον 
χτύπησε φα φανατωφεί, οπωσντήποτε· είναι 
φονιάς· ο εκντικητής του αίµατος φα 
φανατώνει τον φονιά, όταν τον συναντήσει. 

Αν, όµως, τον σπουώξει ξαφνικά, χωουίς 
έχφουα, ή ουίξει κάτι επάνω του, χωουίς να 
τον παουαµονεύσει,  ή κάποια πέτουα, χωουίς 
να τον ντει, από την οποία µποουεί να 
πεφάνει, και ουίξει επάνω του, ώστε να 
πεφάνει, και ντεν ήταν εχφουός του ούτε 
ζητούσε να του κάνει κακό,  τότε, η συναγωγή 
φα κουίνει ανάµεσα στον φονιά και σ' εκείνον 
που εκντικείται το αίµα, σύµφωνα µε τις 
κουίσεις αυτές·  και η συναγωγή φα 
εουευφεουώσει τον φονιά από το χέουι 
εκείνου που εκντικείται το αίµα, και η 
συναγωγή φα τον αποκαταστήσει στην πόουη 
τού καταφυγίου του, όπου είχε ντιαφύγει· και 
φα κατοικεί σ' αυτή µέχουι του φανάτου τού 
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µεγάου ιεουέα, του χουισµένου µε το άγιο 
ουάντι. 

Αν, όµως, ο φονιάς βγει έξω από τα όουια της 
πόουης τού καταφυγίου του, στην οποία 
ντιέφυγε,  και ο εκντικητής του αίµατος τον 
βουει έξω από τα όουια της πόουης τού 
καταφυγίου του, και ο εκντικητής τού αίµατος 
φανατώσει τον φονιά, ντεν φα είναι ένοχος 
αίµατος·  επειντή, έπουεπε να µένει στην 
πόουη τού καταφυγίου του µέχουι τον φάνατο 
του µεγάου ιεουέα· µετά τον φάνατο του 
µεγάου ιεουέα, ο φονιάς φα επιστουέφει στη 
γη της ιντιοκτησίας του. 

Κι αυτά φα είναι σε σας για ντιατάγµατα 
κουίσης, σε όουες τις γενεές σας, σε όουες τις 
κατοικίες σας. 

Όποιος φονεύσει κάποιον, ο φονιάς φα 
φανατωφεί µε βάση την οµοουογία 
µαουτύουων· όµως, ένας µόνον µάουτυουας 
ντεν φα µαουτυουήσει εναντίον κάποιου, ώστε 
να φανατωφεί.  Και ντεν φα παίουνετε καµιά 
εξαγοουά για τη ζωή τού φονιά, που είναι 
ένοχος φανάτου· αουά, φα φανατωφεί 
οπωσντήποτε.  Και ντεν φα παίουνετε 
εξαγοουά για εκείνον, που ντιέφυγε στην 
πόουη τού καταφυγίου του, για να επιστουέψει 
να κατοικεί στον τόπο του, µέχουι τον φάνατο 
του ιεουέα.  Και ντεν φα µοουύνετε τη γη 
στην οποία κατοικείτε· επειντή, το αίµα, αυτό 
µοουύνει τη γη· και η γη ντεν µποουεί να 
καφαουιστεί από το αίµα που χύφηκε επάνω 
της, παουά ντιαµέσου τού αίµατος εκείνου 
που το έχυσε.  Μη µοουύνετε, ουοιπόν, τη γη, 
που φα κατοικήσετε, στο µέσον τής οποίας 
κατοικώ εγώ· επειντή, εγώ ο Κύουιος είµαι 
που κατοικώ στο µέσον των γιων Ισουαήου. 

ΚΑΙ όταν οι αουχηγοί των πατουιών των 
συγγενειών των γιων τού Γαουαάντ, γιου τού 
Μαχείου, γιου τού Μανασσή, από τις 
συγγένειες των γιων τού Ιωσήφ, πουοσήουφαν, 
µίουησαν µπουοστά στον Μωυσή, και 
µπουοστά στους άουχοντες, που ήσαν οι 
αουχηγοί των πατουιών των γιων Ισουαήου·  
και είπαν: Ο Κύουιος πουόσταξε στον κύουιό 
µου να ντώσει τη γη µε κουήουο για 
κουηουονοµιά στους γιους Ισουαήου, και ο 

κύουιός µου πουοστάχφηκε από τον Κύουιο 
να ντώσει την κουηουονοµιά τού Σαουπαάντ, 
του αντεουφού µας, στις φυγατέουες του·  και 
αν παντουευτούν µε κάποιον από τους γιους 
των φυουών των γιων Ισουαήου, τότε η 
κουηουονοµιά τους φα αφαιουεφεί από την 
κουηουονοµιά των πατέουων µας, και φα 
πουοστεφεί στην κουηουονοµιά τής φυουής, 
που φα τις ντεχόταν· έτσι, φα αφαιουεφεί από 
τον κουήουο τής κουηουονοµιάς µας·  και 
όταν έουφει ο χουόνος τής άφεσης των γιων 
Ισουαήου, τότε η κουηουονοµιά τους φα 
πουοστεφεί στην κουηουονοµιά τής φυουής, 
που φα τις ντεχόταν· και η κουηουονοµιά 
τους φα αφαιουεφεί από την κουηουονοµιά 
της φήουής των πατέουων µας. 

Και ο Μωυσής πουόσταξε τους γιους 
Ισουαήου, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, ουέγοντας: Η φυουή των γιων τού 
Ιωσήφ µίουησε οουφά.  Αυτός είναι ο ουόγος, 
που ο Κύουιος πουόσταξε για τις φυγατέουες 
τού Σαουπαάντ, ουέγοντας: Ας παντουευτούν 
µε όποιον αουέσει σ' αυτές· µόνον, φα 
παντουευτούν µε άνντουες από τη συγγένεια 
της φυουής των πατέουων τους·  και ντεν φα 
πηγαίνει η κουηουονοµιά των γιων Ισουαήου 
από φυουή σε φυουή· επειντή, κάφε ένας από 
τους γιους Ισουαήου φα είναι 
πουοσκοουηµένος στην κουηουονοµιά τής 
φυουής των πατέουων του.  Και κάφε 
φυγατέουα, που έχει κουηουονοµιά σε κάποια 
φυουή των γιων Ισουαήου, φα είναι γυναίκα 
ενός από τη συγγένεια της φυουής τού 
πατέουα της· για να αποουαµβάνουν οι γιοι 
Ισουαήου, κάφε ένας την κουηουονοµιά των 
πατέουων του.  Και ντεν φα πηγαίνει η 
κουηουονοµιά από φυουή σε άουη φυουή, 
αουά κάφε ένας από τις φυουές των γιων 
Ισουαήου φα είναι πουοσκοουηµένος στην 
κουηουονοµιά του. 

Όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, 
έτσι έκαναν οι φυγατέουες τού Σαουπαάντ·  
επειντή, η Μααουά, η Φεουσά, και η Αγουά, 
και η Μεουχά, και η Νουά, οι φυγατέουες τού 
Σαουπαάντ, παντουεύτηκαν µε τους γιους των 
αντεουφών τού πατέουα τους·  παντουεύτηκαν 
µε άνντουες από τις συγγένειες των γιων 
Μανασσή, γιου τού Ιωσήφ· και η 
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κουηουονοµιά τους έµεινε στη φυουή τής 
συγγένειας του πατέουα τους. 

ΑΥΤΑ είναι τα πουοστάγµατα και οι κουίσεις, 
που ο Κύουιος πουόσταξε, ντιαµέσου του 
Μωυσή, στους γιους Ισουαήου, στις 
πεντιάντες τού Μωάβ, κοντά στον Ιοουντάνη, 
κατάντικουυ στην Ιεουιχώ. 

ΑΥΤΑ είναι τα ουόγια, που ο Μωυσής 
µίουησε σε οουόκουηουο τον Ισουαήου, από 
την εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη, στην 
έουηµο, στην πεντιάντα απέναντι της Σουφ, 
ανάµεσα στη Φαουάν, και την Τοφέου, και τη 
Ουαβάν, και την Ασηουώφ, και τη Ντιζαάβ.  
Από το Χωουήβ είναι 11 ηµέουες, ντιαµέσου 
του ντουόµου τού βουνού Σηείου, µέχουι την 
Κάντης-βαουνή. 

Και τον 40ό χουόνο, τον 11ο µήνα, την 
πουώτη τού µήνα, ο Μωυσής µίουησε στους 
γιους Ισουαήου, σύµφωνα µε όουα όσα ο 
Κύουιος τον είχε πουοστάξει γι' αυτούς·  αφού 
πάταξε τον Σηών, τον βασιουιά των 
Αµοουαίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, 
και τον Ωγ, τον βασιουιά τής Βασάν, που 
κατοικούσε στην Ασταουώφ, στην πεουιοχή 
Εντουεϊ·  από την εντώ πουευουά τού 
Ιοουντάνη, στη γη Μωάβ, ο Μωυσής άουχισε 
να εξηγεί τούτον τον νόµο, ουέγοντας: 

Ο Κύουιος ο Φεός µας µίουησε σε µας στο 
Χωουήβ, ουέγοντας: Αουκεί όσο µείνατε σε 
τούτο το βουνό·  στουέψτε, και ακοουφήστε 
τον ντουόµο σας, και πηγαίνετε στο βουνό 
των Αµοουαίων, και σε όους τους πεουιοίκους 
του, στην πεντιάντα, στο βουνό, και στην 
κοιουάντα, και στα µεσηµβουινά και στα 
παουάουια, τη γη των Χαναναίων, και τον 
Ουίβανο, µέχουι τον µεγάουο ποταµό, τον 
ποταµό Ευφουάτη·  Ντέστε, εγώ παουέντωσα 
µπουοστά σας τη γη· µπείτε µέσα και 
κυουιεύστε τη γη, που ο Κύουιος οουκίστηκε 
στους πατέουες σας, στον Αβουαάµ, στον 
Ισαάκ, και στον Ιακώβ, να τη ντώσει σ' 
αυτούς, και στο σπέουµα τους ύστεουα απ' 
αυτούς. 

Και κατά τον καιουό εκείνο είπα σε σας, 
ουέγοντας: Ντεν µποουώ εγώ µόνος µου να 

σας βαστάζω·  ο Κύουιος ο Φεός σας σάς 
πουήφυνε, και ντέστε, σήµεουα είστε όπως τα 
αστέουια τού ουανού σε πουήφος·  ο Κύουιος 
ο Φεός των πατέουων σας να σας κάνει 1.000 
φοουές πεουισσότεους από ό,τι είστε, και να 
σας ευουογήσει, καφώς µίουησε σε σας!  Πώς 
φα µποουέσω εγώ µόνος µου να βαστάξω την 
ενόχουησή σας, και το φοουτίο σας, και τις 
αντιουογίες σας;  Πάουτε άνντουες σοφούς, 
και συνετούς, και γνωστούς µεταξύ των 
φυουών σας, και φα τους καταστήσω 
αουχηγούς επάνω σας.  Και αποκουιφήκατε 
σε µένα, ουέγοντας: Καουός είναι ο ουόγος, 
που µίουησες, για να τον κάνουµε.  Τότε, 
πήουα τους αουχηγούς των φυουών σας, 
άνντουες σοφούς, και γνωστούς, και τους 
κατέστησα αουχηγούς επάνω σας, 
χιουίαουχους, και εκατόνταουχους, και 
πεντηκόνταουχους, και ντέκαουχους, και 
επιστάτες των φυουών σας.  Και πουόσταξα 
τους κουιτές σας κατά τον καιουό εκείνο, 
ουέγοντας: Ακούτε ανάµεσα στους 
αντεουφούς σας, και κουίνετε ντίκαια ανάµεσα 
σε άνφουωπο και στον αντεουφό του, και στον 
ξένο του.  Στην κουίση ντεν φα αποβουέπετε 
σε πουόσωπα· φα ακούτε τον µικουό, όπως 
τον µεγάουο· ντεν φα φοβάστε πουόσωπο 
ανφουώπου· επειντή, η κουίση είναι του Φεού· 
και κάφε υπόφεση, που φα ήταν ποουύ 
ντύσκοουη για σας, να την αναφέουετε σε 
µένα, κι εγώ φα την ακούω.  Και σας 
πουόσταξα εκείνο τον καιουό όουα όσα 
έπουεπε να πουάττετε. 

Και αφού σηκωφήκαµε από το Χωουήβ, 
ντιαπεουάσαµε οουόκουηουη εκείνη την 
έουηµο, τη µεγάουη και φοβεουή, που 
είντατε, οντοιποουώντας πουος το βουνό των 
Αµοουαίων, καφώς ο Κύουιος ο Φεός µας 
πουόσταξε σε µας, και ήουφαµε µέχουι την 
Κάντης-βαουνή.  Και σας είπα: Ήουφατε στο 
βουνό των Αµοουαίων, που µας ντίνει ο 
Κύουιος ο Φεός µας·  Ντέστε, ο Κύουιος ο 
Φεός σου παουέντωσε µπουοστά σου τη γη· 
ανέβα, κυουίευσε, όπως ο Κύουιος ο Φεός 
των πατέουων σου µίουησε σε σένα· µη 
φοβηφείς, µήτε να ντειουιάσεις.  Και ήουφατε 
σε µένα όουοι εσείς, και είπατε: Ας 
αποστείουµε άνντουες µπουοστά µας, και ας 
κατασκοπεύσουν για µας τη γη, και ας µας 
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αναγγείουν τον ντουόµο, ντιαµέσου του 
οποίου πουέπει να ανεβούµε, και τις πόουεις 
στις οποίες φα πάµε.  Και µου άουεσε ο 
ουόγος, και πήουα από σας 12 άνντουες, έναν 
άνντουα ανά φυουή.  Και αφού στουάφηκαν, 
ανέβηκαν το βουνό, και ήουφαν µέχουι τη 
φάουαγγα Εσχώου, και την κατασκόπευσαν.  
Και παίουνοντας στα χέουια τους από τους 
καουπούς τής γης, µας τους έφεουαν, και µας 
ανήγγειουαν, ουέγοντας: Η γη, που ο Κύουιος 
ο Φεός µας ντίνει σε µας, είναι καουή. 

Αου' εσείς ντεν φεουήσατε να ανεβείτε, αου' 
απειφήσατε στην πουοσταγή τού Κυουίου τού 
Φεού σας.  Και γογγύσατε στις σκηνές σας, 
ουέγοντας: Επειντή, ο Κύουιος µας µισούσε, 
µας έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου, για να 
µας παουαντώσει στο χέουι των Αµοουαίων, 
ώστε να εξοουοφουευτούµε·  πού ανεβαίνουµε 
εµείς; Οι αντεουφοί µας ντείουιασαν την 
καουντιά µας, ουέγοντας: Ο ουαός είναι 
µεγαουύτεουος και ψηουότεουος από µας· οι 
πόουεις µεγάουες και µε τείχη µέχουι τον 
ουανό· αουά είνταµε εκεί και τους γιους των 
Ανακείµ. 

Κι εγώ σας είπα: Μη τουοµάξετε ούτε να 
φοβηφείτε απ' αυτούς·  ο Κύουιος ο Φεός 
σας, που πουοποουεύεται µπουοστά σας, 
αυτός φα ποουεµήσει για σας, σύµφωνα µε 
όουα όσα έκανε πουος υπεουάσπισή µας στην 
Αίγυπτο µπουοστά στα µάτια σας·  και στην 
έουηµο, όπου είντες µε ποιον τουόπο ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε κουάτησε, όπως ένας 
άνφουωπος κουατάει τον γιο του, σε 
οουόκουηουο τον ντουόµο που 
πεουπατήσατε, µέχουις ότου ήουφατε σε 
τούτο τον τόπο. 

Κατά τούτο, όµως, ντεν πιστέψατε στον 
Κύουιο τον Φεό σας,  που πουοποουευόταν 
µπουοστά σας στον ντουόµο, για να σας 
βουίσκει τόπο στουατοπέντευσης, τη νύχτα 
µεν σε µοουφή φωτιάς, για να σας ντείχνει τον 
ντουόµο στον οποίο έπουεπε να βαντίζετε, 
την ηµέουα ντε σε µοουφή νεφέουης. 

Και ο Κύουιος άκουσε τη φωνή των ουόγων 
σας, και οουγίστηκε, και οουκίστηκε, 
ουέγοντας:  Κανένας απ' αυτούς τους 

ανφουώπους τούτης της κακής γενεάς ντεν φα 
ντει την καουή γη, που οουκίστηκα να ντώσω 
στους πατέουες σας,  εκτός από τον Χάουεβ, 
τον γιο τού Ιεφοννή· αυτός φα τη ντει, και σ' 
αυτόν φα ντώσω τη γη στην οποία πάτησε, και 
στους γιους του, επειντή αυτός ακοούφησε 
οουοκουηουωτικά τον Κύουιο.  Και εναντίον 
µου φύµωσε ο Κύουιος εξαιτίας σας, 
ουέγοντας: Ούτε εσύ φα µπεις εκεί µέσα·  ο 
Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, που παουίσταται 
µπουοστά σου, αυτός φα µπει εκεί µέσα· 
ενίσχυσέ τον, επειντή αυτό φα την 
κουηουοντοτήσει στον Ισουαήου·  και τα 
παιντιά σας, που ουέγατε ότι φα γίνουν 
ουάφυουο, και οι γιοι σας, που σήµεουα ντεν 
γνωουίζουν καουό ή κακό, αυτοί φα µπουν 
εκεί µέσα, και σ' αυτούς φα τη ντώσω, κι αυτοί 
φα την κουηουονοµήσουν·  εσείς, όµως, 
επιστουέψτε, και πηγαίνετε στην έουηµο, 
πουος τον ντουόµο της Εουυφουάς 
Φάουασσας. 

Τότε αποκουιφήκατε, και µου είπατε: 
Αµαουτήσαµε στον Κύουιο· εµείς φα 
ανέβουµε και φα ποουεµήσουµε, σύµφωνα µε 
όσα µας πουόσταξε ο Κύουιος ο Φεός µας. 
Και αφού ζωστήκατε ο καφένας τα ποουεµικά 
του όπουα, υπήουξατε πουοπετείς να ανεβείτε 
στο βουνό.  Και ο Κύουιος µου είπε: Πες 
τους: Μη ανεβείτε ούτε να ποουεµήσετε, 
επειντή εγώ ντεν είµαι ανάµεσά σας, για να µη 
συντουιφτείτε µπουοστά στους εχφούς σας. 

Έτσι σας µίουησα· κι εσείς ντεν εισακούσατε, 
αουά απειφήσατε στην πουοσταγή τού 
Κυουίου, και µε φουασύτητα ανεβήκατε στο 
βουνό.  Και οι Αµοουαίοι, που κατοικούν στο 
βουνό εκείνο, βγήκαν σε συνάντησή σας, και 
σας καταντίωξαν, καφώς κάνουν τα µεουίσσια, 
και σας πάταξαν στο Σηείου, µέχουι την 
Οουµά.  Τότε, αφού γυουίσατε, κουάψατε 
µπουοστά στον Κύουιο· ο Κύουιος, όµως, 
ντεν εισάκουσε τη φωνή σας ούτε έντωσε σε 
σας ακουόαση.  Και µείνατε στην Κάντης 
ποουές ηµέουες, οσεσντήποτε ηµέουες 
µείνατε. 

ΤΟΤΕ, στουαφήκαµε και οντοιποουήσαµε 
στην έουηµο µέσα από τον ντουόµο τής 
Εουυφουάς Φάουασσας, όπως ο Κύουιος 
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µίουησε σε µένα· και πεουιφεουόµασταν 
γύουω από το βουνό Σηείου ποουές ηµέουες.  
Και ο Κύουιος µου είπε, ουέγοντας:  Αουκεί 
όσο πεουιήουφατε αυτό το βουνό· στουαφείτε 
πουος τον βοουά·  και πουόσταξε τον ουαό, 
ουέγοντας: Φα πεουάσετε µέσα από τα όουια 
των αντεουφών σας, των γιων τού Ησαύ, που 
κατοικούν στο Σηείου· και φα σας φοβηφούν· 
και πουοσέξτε ποουύ·  µη ποουεµήσετε µαζί 
τους· επειντή, ντεν φα σας ντώσω από τη γη 
τους ούτε ένα βήµα ποντιού· επειντή, στον 
Ησαύ έντωσα το βουνό Σηείου για 
κουηουονοµιά·  φα αγοουάζετε απ' αυτούς 
τουοφές µε ασήµι, για να τουώτε· και νεουό 
ακόµα φα αγοουάζετε απ' αυτούς µε ασήµι, 
για να πίνετε·  επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου 
σε ευουόγησε σε όουα τα έουγα των χεουιών 
σου· γνωουίζει την οντοιποουία σου µέσα από 
τη µεγάουη αυτή έουηµο· τα 40 αυτά χουόνια 
ο Κύουιος ο Φεός σου ήταν µαζί σου· ντεν 
στεουήφηκες τίποτε. 

Και αφού πεουάσαµε µέσα από τους 
αντεουφούς µας, τους γιους τού Ησαύ, που 
κατοικούσαν στο Σηείου, µέσα από τον 
ντουόµο τής πεντιάντας, από την Εουάφ, και 
από την Εσιών-γάβεου, στουαφήκαµε, και 
πεουάσαµε από τον ντουόµο τής εουήµου 
Μωάβ.  Και ο Κύουιος µου είπε: Μη 
ενοχουήσετε τους Μωαβίτες, ούτε να έουφετε 
σε µάχη µαζί τους· επειντή, ντεν φα σου 
ντώσω από τη γη τους για κουηουονοµιά· για 
τον ουόγο ότι, στους γιους τού Ουωτ έντωσα 
την Αου για κουηουονοµιά·  (πουοηγουµένως, 
µάουιστα, κατοικούσαν σ' αυτήν οι Εµµαίοι, 
ένας ουαός µεγάουος, και ποουυάουιφµος, και 
ψηουός το ανάστηµα, όπως οι Ανακείµ·  που 
κι αυτοί φεωούνταν γίγαντες, όπως οι 
Ανακείµ· αουά, οι Μωαβίτες τούς ονοµάζουν 
Εµµαίους.  Και στο Σηείου κατοικούσαν 
πουοηγουµένως οι Χοουαίοι· αουά, οι γιοι 
τού Ησαύ τούς κουηουονόµησαν, και τους 
εξοουόφουευσαν, από µπουοστά τους, και 
κατοίκησαν αντί γι' αυτούς· καφώς έκανε ο 
Ισουαήου στη γη τής κουηουονοµιάς του, που 
ο Κύουιος τους έντωσε).  Σηκωφείτε, ουοιπόν, 
και ντιαβείτε τον χείµαουο Ζαουέντ. Και 
ντιαβήκαµε τον χείµαουο Ζαουέντ.  Και οι 
ηµέουες, στις οποίες οντοιποουήσαµε από 
Κάντης-βαουνή, µέχουις ότου ντιαβήκαµε 

τον χείµαουο Ζαουέντ, ήσαν 38 χουόνια, 
µέχουις ότου εξέουιπε οουόκουηουη η γενεά 
των ποουεµιστών ανντουών µέσα από το 
στουατόπεντο, όπως ο Κύουιος οουκίστηκε σ' 
αυτούς.  Το χέουι του Κυουίου ήταν ακόµα 
εναντίον τους, για να τους εξοουοφουεύσει 
µέσα από το στουατόπεντο, µέχουις ότου 
εξέουιπαν. 

Και αφού όουοι οι ποουεµιστές άνντουες 
εξέουιπαν, πεφαίνοντας µέσα από τον ουαό,  ο 
Κύουιος µου µίουησε, ουέγοντας:  Εσύ φα 
πεουάσεις σήµεουα από την Αου, το όουιο 
του Μωάβ·  και φα πουησιάσεις απέναντι από 
τους γιους τού Αµµών· µη τους ενοχουήσεις 
µήτε να ποουεµήσεις µαζί τους· επειντή, ντεν 
φα σου ντώσω κουηουονοµιά από τη γη των 
γιων τού Αµµών· για τον ουόγο ότι, την 
έντωσα κουηουονοµιά στους γιους τού Ουωτ.  
(Αυτή, παουόµοια, φεωουείτο γη των 
γιγάντων· γίγαντες κατοικούσαν 
πουοηγουµένως εκεί· και οι Αµµωνίτες τους 
ονοµάζουν Ζαµζουµµείµ·  ένας ουαός 
µεγάουος, και ποουυάουιφµος, και ψηουός το 
ανάστηµα, όπως οι Ανακείµ· αουά, ο Κύουιος 
τους εξοουόφουευσε από µπουοστά τους, κι 
αυτοί τους κουηουονόµησαν, και κατοίκησαν 
αντί γι' αυτούς·  όπως έκανε στους γιους τού 
Ησαύ, που κατοικούσαν στο Σηείου, όταν 
από µπουοστά τους εξοουόφουευσε τους 
Χοουαίους, και τους κουηουονόµησαν, και 
κατοίκησαν αντί γι' αυτούς, µέχουι την 
ηµέουα αυτή.  Και τους Αυείµ, που 
κατοικούσαν κατά κωµοπόουεις µέχουι τη 
Γάζα, οι Καφφοουείµ, που βγήκαν από την 
Καφφόου, τους εξοουόφουευσαν, και 
κατοίκησαν αντί γι' αυτούς).  Σηκωφείτε, 
αναχωουήστε, και ντιαβείτε τον ποταµό 
Αουνών· ντες, στα χέουια σου παουέντωσα 
τον Σηών τον Αµοουαίο, τον βασιουιά τής 
Εσεβών, και τη γη του· άουχισε να την 
κυουιεύεις, και ποουέµησε µαζί του·  σήµεουα 
φα αουχίσω να βάζω τον τουόµο σου και τον 
φόβο σου σε όουα τα έφνη, που είναι κάτω 
από οουόκουηουο τον ουανό· τα οποία, όταν 
ακούσουν το όνοµά σου, φα τουοµάξουν, και 
φα πέσουν σε αγωνία εξαιτίας σου. 

Και έστειουα πουέσβεις από την έουηµο 
Κεντηµώφ πουος τον Σηών, τον βασιουιά τής 
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Εσεβών, µε ειουηνικά ουόγια, ουέγοντας:  Ας 
πεουάσω µέσα από τη γη σου· κατευφείαν 
µέσα από τον ντουόµο φα πεουάσω· ντεν φα 
παουεκκουίνω ντεξιά ή αουιστεουά·  φα µου 
πουήσεις τουοφές µε ασήµι για να φάω, και µε 
ασήµι φα µου ντώσεις νεουό για να πιω· 
µόνον φα πεουάσω µε τα πόντια µου,  (όπως 
έκαναν σε µένα και οι γιοι τού Ησαύ, που 
κατοικούν στο Σηείου, και οι Μωαβίτες, που 
κατοικούν στην Αου), µέχουις ότου ντιαβώ 
τον Ιοουντάνη, πουος τη γη που ο Κύουιος ο 
Φεός µας ντίνει σε µας.  Και ο Σηών, ο 
βασιουιάς τής Εσεβών, ντεν φέουησε να 
πεουάσουµε µέσα από τη γη του· επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σου σκουήουυνε το πνεύµα 
του, και αποουίφωσε την καουντιά του, για να 
τον παουαντώσει στα χέουια σου, όπως τούτη 
την ηµέουα. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Ντες, άουχισα να 
παουαντίντω µπουοστά σου τον Σηών και τη 
γη του· άουχισε να κυουιεύεις, για να 
κουηουονοµήσεις τη γη του.  Τότε, ο Σηών 
βγήκε σε συνάντησή µας, αυτός και 
οουόκουηουος ο ουαός του, για µάχη στην 
Ιασσά.  Και ο Κύουιος ο Φεός µας τον 
παουέντωσε µπουοστά µας· και τον πατάξαµε, 
και τους γιους του, και οουόκουηουο τον 
ουαό του.  Και κυουιεύσαµε, εκείνη την 
εποχή, όουες τις πόουεις του, και 
εξοουοφουεύσαµε κάφε πόουη, άνντουες και 
γυναίκες, και παιντιά· ντεν αφήσαµε τίποτε 
υπόουοιπο.  Μόνον τα κτήνη ουεηουατήσαµε 
για τον εαυτό µας, και τα ουάφυουα των 
πόουεων, που κυουιεύσαµε.  Από την 
Αουοήου, ντίπουα στο χείουος τού ποταµού 
Αουνών, και την πόουη που είναι κοντά στον 
ποταµό, και µέχουι τη Γαουαάντ, ντεν 
στάφηκε πόουη ικανή να αντισταφεί σε µας· ο 
Κύουιος ο Φεός µας τις παουέντωσε όουες 
µπουοστά µας.  Μόνον στη γη των γιων τού 
Αµµών ντεν πουησίασες ούτε στα 
παουακείµενα του ποταµού Ιαβόκ ούτε στις 
οουεινές πόουεις ούτε σε οποιοντήποτε άουο 
µέουος, που µας απαγόουευσε ο Κύουιος ο 
Φεός µας. 

ΤΟΤΕ, αφού στουαφήκαµε, ανεβήκαµε τον 
ντουόµο που είναι στη Βασάν· και ο Ωγ, ο 
βασιουιάς τής Βασάν, βγήκε σε συνάντησή 

µας, αυτός και οουόκουηουος ο ουαός του, γα 
µάχη, στην Εντουεϊ.  Και ο Κύουιος µου είπε: 
Μη τον φοβηφείς· επειντή, τον παουέντωσα 
στο χέουι σου, και οουόκουηουο τον ουαό 
του, και τη γη του· και φα κάνεις σ' αυτόν, 
όπως έκανες στον Σηών, τον βασιουιά των 
Αµοουαίων, που κατοικούσε στην Εσεβών.  
Και ο Κύουιος ο Φεός µας παουέντωσε στο 
χέουι µας και τον Ωγ, τον βασιουιά τής 
Βασάν, και οουόκουηουο τον ουαό του· και 
τον πατάξαµε µέχουις ότου ντεν του αφήσαµε 
υπόουοιπο.  Και κυουιεύσαµε όουες τις 
πόουεις του κατά την εποχή εκείνη· ντεν 
στάφηκε πόουη, που ντεν πήουαµε απ' αυτούς· 
60 πόουεις, οουόκουηουη την πεουίχωουο 
της Αουγόβ, το βασίουειο του Ωγ στη Βασάν.  
Όουες αυτές οι πόουεις ήσαν οχυουωµένες µε 
ψηουά τείχη, µε πύουες και µοχούς· εκτός 
από ένα µεγάουο πουήφος ατείχιστων 
πόουεων.  Και τις εξοουοφουεύσαµε, καφώς 
κάναµε στον βασιουιά Σηών τής Εσεβών, 
εξοουοφουεύοντας οουόκουηουη την πόουη, 
άνντουες, γυναίκες και παιντιά.  Και όουα τα 
κτήνη, και τα ουάφυουα των πόουεων, τα 
ουεηουατήσαµε για τον εαυτό µας. 

Και την εποχή εκείνη πήουαµε από τα χέουια 
των ντύο βασιουιάντων των Αµοουαίων τη γη, 
από την εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη, από 
τον ποταµό Αουνών µέχουι το βουνό 
Αεουµών·  (το βουνό Αεουµών οι Σιντώνιοι 
ονοµάζουν Σιουιών, και οι Αµοουαίοι το 
ονοµάζουν Σενείου)·  όουες τις πόουεις τής 
πεντιάντας, και οουόκουηουη τη Γαουαάντ, 
και οουόκουηουη τη Βασάν, µέχουι τη 
Σαουχά και την Εντουεϊ, πόουεις τού 
βασιουείου τού Ωγ στη Βασάν.  Επειντή, 
µονάχα ο Ωγ, ο βασιουιάς τής Βασάν 
σωζόταν από το υπόουοιπο των γιγάντων· 
ντέστε, το κουεβάτι του ήταν κουεβάτι 
σιντεουένιο· ντεν ντιασώζεται αυτό στη 
Ουαββά των γιων Αµµών; το µάκουος του 
ήταν εννιά πήχες, και το πουάτος του 
τέσσεουις πήχες, σύµφωνα µε τον ανφουώπινο 
πήχη. 

Και τη γη εκείνη, που κυουιεύσαµε κατά την 
εποχή εκείνη, από την Αουοήου, που είναι 
κοντά στον ποταµό Αουνών, και το µισό 
µέουος τού βουνού Γαουαάντ, και τις πόουεις 
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του, τα έντωσα στους Ουβηνίτες, και στους 
Γαντίτες.  Και το υπόουοιπο της Γαουαάντ, 
και οουόκουηουη τη Βασάν, το βασίουειο του 
Ωγ, τα έντωσα στη µισή από τη φυουή τού 
Μανασσή, οουόκουηουη την πεουίχωουο της 
Αουγόβ, µαζί µε οουόκουηουη τη Βασάν, 
που ονοµαζόταν γη γιγάντων.  Ο Ιαείου, ο 
γιος τού Μανασσή, πήουε οουόκουηουη την 
πεουίχωουο της Αουγόβ µέχουι τα όουια της 
Γεσσουί και της Μααχαφί· και τις ονόµασε 
σύµφωνα µε το όνοµά του, Βασάν-αβώφ-
ιαείου, µέχουι την ηµέουα αυτή.  Και στον 
Μαχείου έντωσα τη Γαουαάντ.  Και στους 
Ουβηνίτες, και στους Γαντίτες, έντωσα από τη 
Γαουαάντ µέχουι τον ποταµό Αουνών, το 
µέσον τού ποταµού, και το όουιο και µέχουι 
τον ποταµό Ιαβόκ, το όουιο των γιων Αµµών·  
και την πεντιάντα, και τον Ιοουντάνη και το 
όουιο από τη Χιννεουώφ µέχουι τη φάουασσα 
της πεντιάντας, την Αουµυουή Φάουασσα, 
κάτω από τη Ασντώφ-φασγά πουος 
ανατοουάς. 

Και σας πουόσταξα κατά την εποχή εκείνη, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος ο Φεός σας έντωσε σε 
σας αυτή τη γη να την κυουιεύσετε· φα 
πεουάσετε οπουισµένοι µπουοστά από τους 
αντεουφούς σας, τους γιους Ισουαήου, όουοι 
οι ντυνατοί άνντουες·  εκτός από τις γυναίκες 
σας και τα παιντιά σας, και τα κτήνη σας, 
(ξέουω ότι έχετε ποουά κτήνη), που φα 
µένουν στις πόουεις σας, που σας έντωσα·  
µέχουις ότου ο Κύουιος ντώσει ανάπαυση 
στους αντεουφούς σας, καφώς και σε σας, και 
κυουιεύσουν κι αυτοί τη γη, που ο Κύουιος ο 
Φεός σας έντωσε σ' αυτούς, στην αντίπεουα 
πουευουά τού Ιοουντάνη· και τότε φα 
επιστουέψετε κάφε ένας στην κουηουονοµιά 
του, που έντωσα σε σας. 

Και την εποχή εκείνη πουόσταξα στον Ιησού, 
ουέγοντας: Τα µάτια σου είνταν όουα όσα ο 
Κύουιος ο Φεός σας έκανε στους ντύο αυτούς 
βασιουιάντες· έτσι φα κάνει ο Κύουιος σε 
όουα τα βασίουεια, στα οποία ντιαβαίνεις·  
ντεν φα τους φοβηφείτε· επειντή, ο Κύουιος ο 
Φεός σας, αυτός φα ποουεµήσει πουος 
υπεουάσπισή σας. 

Και ντεήφηκα στον Κύουιο, κατά την εποχή 
εκείνη, ουέγοντας:  Κύουιε, Φεέ, εσύ άουχισες 
να ντείχνεις στον ντούο σου τη µεγαουοσύνη 
σου, και το κουαταιό σου χέουι· επειντή, 
ποιος Φεός είναι στον ουανό ή στη γη, που 
µποουεί να κάνει σύµφωνα µε τα έουγα σου, 
και σύµφωνα µε τη ντύναµή σου;  Ας ντιαβώ, 
παουακαουώ, και ας ντω την αγαφή γη, που 
είναι πέουα από τον Ιοουντάνη, εκείνο το 
αγαφό βουνό, και τον Ουίβανο.  Αουά, ο 
Κύουιος φύµωσε εναντίον µου εξαιτίας σας, 
και ντεν µε εισάκουσε· και ο Κύουιος είπε σε 
µένα: Αουκεί σε σένα· µη µου µιουήσεις 
πουέον γι' αυτό.  Ανέβα στην κοουυφή τού 
βουνού Φασγά, και σήκωσε τα µάτια σου, 
πουος τα ντυτικά, και πουος τον βοουά, και 
πουος τα µεσηµβουινά, και πουος τα 
ανατοουικά, και παουατήουησε µε τα µάτια 
σου· επειντή, ντεν φα ντιαβείς τούτον τον 
Ιοουντάνη·  και παουάγγειουε στον Ιησού, και 
ενφάουυνέ τον, και ενίσχυσέ τον· επειντή, 
αυτός φα ντιαβεί µπουοστά από τούτον τον 
ουαό, κι αυτός φα τους κουηουοντοτήσει τη 
γη, που φα ντεις.  Και καφόµασταν στην 
κοιουάντα, απέναντι από τη Βαιφ-φεγώου. 

ΤΩΟΥΑ, ουοιπόν, Ισουαήου, άκου τα 
ντιατάγµατα και τις κουίσεις, που εγώ σας 
ντιντάσκω να κάνετε, για να ζήσετε, και να 
µπείτε µέσα και να κουηουονοµήσετε τη γη, 
που ο Κύουιος ο Φεός των πατέουων σας 
ντίνει σε σας.  Ντεν φα πουοσφέσετε στον 
ουόγο που εγώ σας πουοστάζω ούτε φα 
αφαιουέσετε απ' αυτόν· για να τηουείτε τις 
εντοουές τού Κυουίου του Φεού σας, που εγώ 
σας πουοστάζω. 

Τα µάτια σας είνταν τι ο Κύουιος έκανε 
εξαιτίας του Βέεου-φεγώου· επειντή, όους 
τους ανφουώπους, που ακοούφησαν τον 
Βέεου-φεγώου, ο Κύουιος ο Φεός σας τους 
εξοουόφουευσε από ανάµεσά σας.  Κι εσείς, 
που είστε πουοσκοουηµένοι στον Κύουιο τον 
Φεό σας, ζείτε σήµεουα όουοι. 

Ντέστε, εγώ σας ντίνταξα ντιατάγµατα και 
κουίσεις, καφώς ο Κύουιος ο Φεός µου µε 
πουόσταξε, για να κάνετε έτσι στη γη στην 
οποία µπαίνετε για να την κουηουονοµήσετε.  
Να τα τηουείτε, ουοιπόν, και να τα 
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εκτεουείτε· επειντή, αυτή είναι η σοφία σας, 
και η σύνεσή σας, µπουοστά στα έφνη· που φα 
ακούσουν όουα αυτά τα ντιατάγµατα, και φα 
πουν: Να, αυτό το µεγάουο έφνος είναι ουαός 
σοφός και συνετός.  Επειντή, ποιο έφνος είναι 
τόσο µεγάουο, στο οποίο ο Φεός µε τέτοιον 
τουόπο είναι κοντά του, όπως είναι ο Κύουιος 
ο Φεός µας, σε όουα όσα τον επικαούµαστε;  
Και ποιο έφνος είναι τόσο µεγάουο, που να 
έχει ντιατάγµατα και κουίσεις τόσο ντίκαιες, 
όπως οουόκουηουος αυτός ο νόµος, που 
σήµεουα βάζω µπουοστά σας; 

Μόνον πουόσεχε τον εαυτό σου, και φύουαγε 
καουά την ψυχή σου, µήπως και 
ουησµονήσεις τα πουάγµατα που είνταν τα 
µάτια σου, και µήπως κάποτε χωουιστούν από 
την καουντιά σου, σε όουες τις ηµέουες τής 
ζωής σου· αουά, ντίντασκέ τα στους γιους σου, 
και στους γιους των γιων σου.  Να φυµάσαι 
την ηµέουα που στάφηκες µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου, στο Χωουήβ, όταν ο 
Κύουιος µου είπε: Συγκέντουωσέ µου τον 
ουαό, και φα τους κάνω να ακούσουν τα 
ουόγια µου, για να µάφουν να µε φοβούνται 
όουες τις ηµέουες, όσες ζήσουν επάνω στη γη, 
και να ντιντάσκουν τους γιους τους.  Και 
πουησιάσατε, και σταφήκατε κάτω από το 
βουνό· και το βουνό καιγόταν µε φωτιά 
µέχουι το µέσον τού ουανού, και ήταν 
σκοτάντι, σύννεφα και πυκνό σκοτάντι.  Και ο 
Κύουιος σας µίουησε από το µέσον τής 
φωτιάς· εσείς ακούσατε µεν τη φωνή των 
ουόγων, ντεν είντατε, όµως, κανένα οµοίωµα· 
µόνον φωνή ακούσατε.  Και σας φανέουωσε 
τη ντιαφήκη του, που σας πουόσταξε να 
εκτεουείτε, τις ντέκα εντοουές· και τις έγουαψε 
επάνω σε ντύο πέτουινες πουάκες.  Και ο 
Κύουιος µε πουόσταξε εκείνη την εποχή να 
σας ντιντάξω ντιατάγµατα και κουίσεις, για να 
τα κάνετε στη γη στην οποία εσείς µπαίνετε 
για να την κουηουονοµήσετε. 

Φυουάγετε, ουοιπόν, καουά τις ψυχές σας, 
επειντή ντεν είντατε κανένα οµοίωµα, κατά 
την ηµέουα που ο Κύουιος µίουησε σε σας 
στο Χωουήβ από το µέσον τής φωτιάς·  
µήπως και ντιαφφαουείτε, και κάνετε για τον 
εαυτό σας κάποιο είντωουο, την εικόνα 
κάποιας µοουφής, οµοίωµα αουσενικού ή 

φηουυκού,  οµοίωµα κάποιου κτήνους, που 
είναι επάνω στη γη, οµοίωµα κάποιου 
φτεουωτού όουνεου, που πετάει στον ουανό,  
οµοίωµα κάποιου εουπετού επάνω στη γη, 
οµοίωµα κάποιου ψαουιού, που είναι στα 
νεουά κάτω από τη γη·  και µήπως σηκώσεις 
τα µάτια σου στον ουανό, και βουέποντας τον 
ήουιο, και το φεγγάουι, και τα αστέουια, 
οουόκουηουη τη στουατιά τού ουανού, 
πουανηφείς και τα πουοσκυνήσεις, και τα 
ουατουεύσεις, τα οποία ο Κύουιος ο Φεός 
σου ντιαµοίουασε σε όουα τα έφνη, που είναι 
κάτω από οουόκουηουο τον ουανό·  εσάς, 
όµως, ο Κύουιος σας πήουε, και σας έβγαουε 
από το σιντεουένιο καµίνι, από την Αίγυπτο, 
για να είστε σ' αυτόν ουαός κουηουονοµιάς, 
όπως αυτή την ηµέουα. 

Και ο Κύουιος φύµωσε εναντίον µου εξαιτίας 
σας, και οουκίστηκε να µη ντιαβώ τον 
Ιοουντάνη, και να µη µπω µέσα σ' εκείνη την 
αγαφή γη, που ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει 
σε σένα ως κουηουονοµιά·  αου' εγώ πεφαίνω 
σε τούτη τη γη· εγώ ντεν ντιαβαίνω τον 
Ιοουντάνη· εσείς, όµως, φα ντιαβείτε, και φα 
κουηουονοµήσετε εκείνη την αγαφή γη. 

Πουοσέχετε στον εαυτό σας, µήπως κάποτε 
ουησµονήσετε τη ντιαφήκη τού Κυουίου τού 
Φεού σας, που έκανε σε σας, και κάνετε για 
τον εαυτό σας είντωουο, εικόνα κάποιου, την 
οποία ο Κύουιος ο Φεός σου απαγόουευσε.  
Επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου είναι φωτιά 
που κατατουώει, είναι Φεός ζηουότυπος. 

Αν, αφού γεννήσεις γιους, και γιους των γιων, 
και ποουυχουονήσετε επάνω στη γη, 
ντιαφφαουείτε, και κάνετε είντωουο, εικόνα 
κάποιου, και πουάξετε πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό σου, ώστε να τον 
παουοουγίσετε,  επικαούµαι σήµεουα 
µάουτυουες εναντίον σου τον ουανό και τη γη, 
ότι οπωσντήποτε φα αποουεστείτε από τη γη, 
πουος την οποία ντιαβαίνετε τον Ιοουντάνη 
για να την κυουιεύσετε· ντεν φα 
ποουυχουονήσετε σ' αυτή, αουά φα 
αφανιστείτε οουοκουηουωτικά.  Και ο 
Κύουιος φα σας ντιασκοουπίσει ανάµεσα 
στους ουαούς και φα µείνετε ουίγοι σε 
αουιφµό ανάµεσα στα έφνη, στα οποία σας 
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φέουνει ο Κύουιος.  Και φα ουατουεύσετε 
εκεί φεούς, έουγα χεουιών ανφουώπων, ξύουο 
και πέτουα, που, ούτε βουέπουν ούτε ακούν 
ούτε τουώνε ούτε µυουίζουν. 

Και από εκεί φα εκζητήσετε τον Κύουιο τον 
Φεό σας, και φα τον βουείτε, όταν τον 
εκζητήσετε µε οουόκουηουη την καουντιά 
σας, και µε οουόκουηουη την ψυχή σας.  
Όταν βουεφείς σε φουίψη, και σε βουν όουα 
αυτά στις έσχατες ηµέουες, τότε φα 
επιστουέψεις στον Κύουιο τον Φεό σου, και 
φα ακούσεις τη φωνή του.  Ντεντοµένου ότι, 
ο Κύουιος ο Φεός σου είναι Φεός 
οικτίουµονας· ντεν φα σε εγκαταουείψει ούτε 
φα σε εξοουοφουεύσει ούτε φα ουησµονήσει 
τη ντιαφήκη των πατέουων σου, που 
οουκίστηκε σ' αυτούς. 

Επειντή, ουώτησε τώουα για τις 
πουοηγούµενες ηµέουες, που υπήουξαν πουιν 
από σένα, από την ηµέουα που ο Φεός 
ντηµιούγησε τον άνφουωπο επάνω στη γη, και 
ουώτησε ακόµα από το ένα άκουο τού ουανού 
µέχουι το άουο άκουο τού ουανού, αν 
στάφηκε κάτι τέτοιο όπως το µεγάουο αυτό 
πουάγµα ή αν ακούστηκε παουόµοιο µ' αυτό.  
Άκουσε ποτέ ουαός τη φωνή τού Φεού να 
µιουάει µέσα από τη φωτιά, καφώς άκουσες 
εσύ, και έζησε;  Ή, ντοκίµασε ο Φεός να 
έουφει να πάουει ένα έφνος για τον εαυτό του 
µέσα από ένα άουο έφνος, µε ντοκιµασίες, µε 
σηµεία και µε φαύµατα, και µε πόουεµο, και 
µε χέουι κουαταιό, και µε απουωµένον 
βουαχίονα, και µε µεγάουα τέουατα, σύµφωνα 
µε όουα όσα ο Κύουιος ο Φεός έκανε για σας 
στην Αίγυπτο µπουοστά στα µάτια σου;  Σε 
σένα ντείχφηκε αυτό, για να γνωουίσεις ότι ο 
Κύουιος, αυτός είναι ο Φεός· ντεν είναι άουος 
εκτός απ' αυτόν.  Σε έκανε να ακούσεις τη 
φωνή του από τον ουανό, για να σε ντιντάξει· 
κι επάνω στη γη έντειξε σε σένα τη µεγάουη 
του φωτιά, και τα ουόγια του τα άκουσες από 
το µέσον της φωτιάς.  Και επειντή αγαπούσε 
τους πατέουες σου, γι' αυτό ντιάουεξε το 
σπέουµα τους ύστεουα απ' αυτούς, και σε 
έβγαουε µε την παουσία του από την Αίγυπτο, 
µε την κουαταιά του ντύναµη·  για να ντιώξει 
από µπουοστά σου έφνη µεγαουύτεουα και 
ισχυουότεουα από σένα, ώστε να βάουει εκεί 

µέσα εσένα, για να σου ντώσει τη γη τους για 
κουηουονοµιά, όπως σήµεουα. 

Γνώουισε, ουοιπόν, αυτή την ηµέουα, και 
βάουε στην καουντιά σου, ότι ο Κύουιος, 
αυτός είναι ο Φεός, στον ουανό επάνω, και 
στη γη κάτω· ντεν υπάουχει άουος.  Και να 
τηουείς τα ντιατάγµατά του και τις εντοουές 
του, που εγώ πουοστάζω σήµεουα σε σένα· 
για να ευηµεουείς, εσύ και οι γιοι σου ύστεουα 
από σένα, και για να µακουοηµεουεύεις επάνω 
στη γη, την οποία ο Κύουιος ο Φεός σου 
έντωσε σε σένα για πάντα. 

ΤΟΤΕ, ο Μωυσής ξεχώουισε τουεις πόουεις 
από την εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη, πουος 
την ανατοουή τού ήουιου·  για να πουοσφεύγει 
εκεί ο φονιάς, που, από άγνοια, φα φονεύσει 
τον πουησίον του, χωουίς πουοηγουµένως να 
τον µισεί, και πουοσφεύγοντας σε µια απ' 
αυτές να ζει·  τη Βοσόου, στην έουηµο, στην 
πεντινή γη των Ουβηνιτών, και τη Ουαµώφ, 
στη Γαουαάντ των Γαντιτών, και τη Γωουάν, 
στη Βασάν των Μανασσιτών. 

ΚΙ αυτός είναι ο νόµος, που ο Μωυσής 
έβαουε µπουοστά στους γιους Ισουαήου·  
αυτές είναι οι µαουτυουίες, και τα 
ντιατάγµατα, και οι κουίσεις, που ο Μωυσής 
µίουησε στους γιους Ισουαήου, αφού βγήκαν 
από την Αίγυπτο,  από την εντώ πουευουά τού 
Ιοουντάνη, στην κοιουάντα απέναντι από τη 
Βαιφ-φεγώου, στη γη τού Σηών, του βασιουιά 
των Αµοουαίων, ο οποίος κατοικούσε στην 
Εσεβών, που τον πάταξε ο Μωυσής και οι γιοι 
Ισουαήου, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο·  
και κυουίευσαν τη γη του, και τη γη τού Ωγ, 
του βασιουιά τής Βασάν, ντύο βασιουιάντων 
των Αµοουαίων, που ήσαν από την εντώ 
πουευουά τού Ιοουντάνη, πουος την ανατοουή 
τού ήουιου·  από την Αουοήου, που είναι στο 
χείουος τού ποταµού Αουνών, µέχουι το 
βουνό Σηών, που είναι το βουνό Αεουµών·  
και οουόκουηουη την πεντινή πεουιοχή από 
την εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη, πουος 
ανατοουάς, µέχουι τη φάουασσα της 
πεντιάντας, κάτω από την Ασντώφ-φασγά. 

2.  ΚΑΙ ο Μωυσής κάουεσε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου, και τους είπε: Ισουαήου, άκου 
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τα ντιατάγµατα και τις κουίσεις, που εγώ 
µιουάω στα αυτιά σας σήµεουα, για να τις 
µάφετε, και να πουοσέχετε να τις εκτεουείτε.  
Ο Κύουιος ο Φεός µας έκανε σε µας 
ντιαφήκη στο Χωουήβ.  Ντεν έκανε αυτή τη 
ντιαφήκη ο Κύουιος πουος τους πατέουες 
µας, αουά πουος εµάς, εµάς που σήµεουα 
είµαστε όουοι εντώ ζωντανοί.  Πουόσωπο µε 
πουόσωπο µίουησε ο Κύουιος µαζί σας στο 
βουνό, από το µέσον τής φωτιάς,  (κι εγώ 
στεκόµουν ανάµεσα στον Κύουιο και σε σας 
εκείνη την εποχή, για να σας φανεουώσω τον 
ουόγο τού Κυουίου· επειντή, ήσασταν 
φοβισµένοι εξαιτίας της φωτιάς, και ντεν 
ανεβήκατε στο βουνό), ουέγοντας: 

Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σου, που σε 
έβγαουα από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο 
ντουείας. 

ΜΗ έχεις άουους φεούς, εκτός από µένα. 

ΜΗ κάνεις για τον εαυτό σου είντωουο ούτε 
οµοίωµα κάποιου, από όσα είναι επάνω στον 
ουανό ή όσα είναι κάτω στη γη ή όσα είναι 
µέσα στα νεουά κάτω από τη γη·  µη τα 
πουοσκυνήσεις ούτε να τα ουατουεύσεις· 
επειντή, εγώ ο Κύουιος ο Φεός σου είµαι 
Φεός ζηουότυπος, που ανταποντίντω τις 
αµαουτίες των πατέουων επάνω στα παιντιά, 
µέχουι τουίτη και τέταουτη γενεά, εκείνων 
που µε µισούν·  και κάνω έουεος σε χιουιάντες 
γενεών, εκείνων που µε αγαπούν, και τηούν τα 
πουοστάγµατά µου. 

ΜΗ πάουεις το όνοµα του Κυουίου του Φεού 
σου µάταια· επειντή, ο Κύουιος ντεν φα 
αφωώσει εκείνον που παίουνει το όνοµά του 
µάταια. 

ΝΑ τηουείς την ηµέουα τού σαββάτου, για να 
την αγιάζεις· όπως ο Κύουιος ο Φεός σου σε 
πουόσταξε·  έξι ηµέουες να εουγάζεσαι, και να 
κάνεις όουα τα έουγα σου·  η έβντοµη 
ηµέουα, όµως, είναι σάββατο του Κυουίου 
τού Φεού σου· µη κάνεις κατά την 
ηµέουααυτή κανένα έουγο, ούτε εσύ ούτε ο 
γιος σου ούτε η φυγατέουα σου ούτε ο ντούος 
σου ούτε η ντούη σου ούτε το βόντι σου ούτε 
το γαϊντούι σου ούτε κανένα από τα κτήνη 

σου ούτε ο ξένος σου, που είναι µέσα στις 
πύουες σου· για να αναπαυφεί ο ντούος σου, 
και η ντούη σου, καφώς εσύ.  Και να φυµάσαι, 
ότι ήσουν ντούος στη γη τής Αιγύπτου· και ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε έβγαουε από εκεί µε 
κουαταιό χέουι και µε απουωµένον 
βουαχίονα· γι' αυτό, ο Κύουιος ο Φεός σου 
σε πουόσταξε να τηουείς την ηµέουα τού 
σαββάτου. 

ΤΙΜΑ τον πατέουα σου και τη µητέουα σου, 
καφώς σε πουόσταξε ο Κύουιος ο Φεός σου· 
για να γίνεις µακουοχουόνιος, και για να 
ευηµεουείς επάνω στη γη, την οποία σου 
ντίνει ο Κύουιος ο Φεός σου. 

ΜΗ φονεύσεις. 

ΚΑΙ ΜΗ µοιχεύσεις. 

ΚΑΙ ΜΗ κουέψεις. 

ΚΑΙ ΜΗ ψευντοµαουτυουήσεις ενάντια στον 
πουησίον σου αναουηφή µαουτυουία. 

ΚΑΙ ΜΗ επιφυµήσεις τη γυναίκα τού 
πουησίον σου· ούτε να επιφυµήσεις το σπίτι 
τού πουησίον σου ούτε το χωουάφι του ούτε 
τον ντούο του ούτε τη ντούη του ούτε το 
βόντι του ούτε το γαϊντούι του ούτε κάφε τι 
που είναι του πουησίον σου. 

ΑΥΤΑ τα ουόγια µίουησε ο Κύουιος σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή σας στο βουνό, 
από το µέσον τής φωτιάς, του σύννεφου και 
του πυκνού σκοταντιού, µε ντυνατή φωνή· και 
ντεν πουόσφεσε τίποτε άουο· και τα έγουαψε 
επάνω σε ντύο πέτουινες πουάκες, και τις 
παουέντωσε σε µένα. 

Και αφού ακούσατε τη φωνή µέσα από το 
σκοτάντι, (και το βουνό καιγόταν µε φωτιά), 
τότε ήουφατε σε µένα, όουοι οι αουχηγοί των 
φυουών σας, και οι πουεσβύτεουοί σας,  και 
ουέγατε: Ντες, ο Κύουιος ο Φεός µας έντειξε 
σε µας τη ντόξα του, και τη µεγαουοσύνη του, 
και ακούσαµε τη φωνή του, από το µέσον τής 
φωτιάς· αυτή την ηµέουα είνταµε ότι ο Φεός 
µιουάει µε τον άνφουωπο, και ο άνφουωπος 
ζει·  τώουα, ουοιπόν, γιατί να πεφάνουµε; 
Επειντή, αυτή η µεγάουη φωτιά φα µας 
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καταφάει· αν εµείς ακούσουµε ακόµα τη φωνή 
τού Κυουίου τού Φεού µας, φα πεφάνουµε·  
επειντή, ποιος από όους τούς φνητούς είναι 
που άκουσε τη φωνή τού ζωντανού Φεού να 
µιουάει από το µέσον τής φωτιάς, όπως εµείς, 
και έζησε;  Πουησίασε εσύ, και άκουσε όουα 
όσα φα πει ο Κύουιος ο Φεός µας· κι εσύ, 
έπειτα, πες µας όσα ο Κύουιος ο Φεός µας 
φα πει σε σένα· κι εµείς φα τα ακούσουµε και 
φα τα κάνουµε. 

Και ο Κύουιος άκουσε τη φωνή των ουόγων 
σας, όταν µιούσατε σε µένα· και ο Κύουιος 
µου είπε: Άκουσα τη φωνή των ουόγων αυτού 
του ουαού, που µίουησαν σε σένα· καουώς 
είπαν όουα όσα µίουησαν.  Είφε να ήταν σ' 
αυτούς τέτοια καουντιά, ώστε να µε 
φοβούνται, και να τηούν πάντοτε όουα τα 
πουοστάγµατά µου, για να ευηµεούν αιώνια, 
αυτοί και τα παιντιά τους.  Πήγαινε, πες τους: 
Επιστουέψτε στις σκηνές σας.  Κι εσύ στάσου 
αυτού, µαζί µου, και φα σου πω όουες τις 
εντοουές, και τα ντιατάγµατα, και τις κουίσεις, 
που φα τους ντιντάξεις, για να τις κάνουν στη 
γη που εγώ τους ντίνω για κουηουονοµιά. 

Φα πουοσέχετε, ουοιπόν, να κάνετε, όπως σας 
πουόσταξε ο Κύουιος ο Φεός σας· ντεν φα 
ξεκουίνετε ντεξιά ή αουιστεουά.  Φα 
πεουπατάτε σε όους τους ντουόµους, που ο 
Κύουιος ο Φεός σας πουόσταξε σε σας· για 
να ζείτε, και να ευηµεουείτε, και να 
µακουοηµεουεύετε, στη γη που φα 
κουηουονοµήσετε. 

ΚΙ αυτές είναι οι εντοουές, τα ντιατάγµατα, 
και οι κουίσεις, όσες πουόσταξε ο Κύουιος ο 
Φεός σας, να σας ντιντάξω, για να τις κάνετε, 
στη γη στην οποία µπαίνετε για να την 
κουηουονοµήσετε·  για να φοβάσαι τον 
Κύουιο τον Φεό σου, ώστε να τηουείς όουα 
τα ντιατάγµατά του, και τις εντοουές του, που 
εγώ σε πουοστάζω, εσύ και ο γιος σου, και ο 
γιος τού γιου σου, όουες τις ηµέουες τής ζωής 
σου· και για να µακουοηµεουεύσεις.  Άκουσε, 
ουοιπόν, Ισουαήου, και πουόσεχε να τα κάνεις 
αυτά, για να ευηµεουείς, και για να 
πουηφύνετε υπεουβοουικά, καφώς ο Κύουιος 
ο Φεός των πατέουων σου υποσχέφηκε σε 
σένα, στη γη που ουέει γάουα και µέουι. 

Άκου, Ισουαήου· ο Κύουιος ο Φεός µας είναι 
ένας Κύουιος.  Και φα αγαπάς τον Κύουιο 
τον Φεό σου µε οουόκουηουη την καουντιά 
σου, και µε οουόκουηουη την ψυχή σου, και 
µε οουόκουηουη τη ντύναµή σου.  Κι αυτά τα 
ουόγια, που εγώ σήµεουα σε πουοστάζω, φα 
είναι στην καουντιά σου·  και φα τα 
ντιντάσκεις µε επιµέουεια στα παιντιά σου, και 
φα µιουάς γι' αυτά όταν κάφεσαι στο σπίτι 
σου, όταν πεουπατάς στον ντουόµο, και όταν 
πουαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι.  Φα τα 
ντέσεις για σηµείο επάνω στο χέουι σου, και 
φα είναι ως πουοµετωπίντια ανάµεσα στα 
µάτια σου.  Και φα τα γουάψεις επάνω στους 
παουαστάτες τού σπιτιού σου, κι επάνω στις 
πύουες σου. 

6.  Και όταν ο Κύουιος ο Φεός σου σε φέουει 
στη γη που οουκίστηκε στους πατέουες σου, 
στον Αβουαάµ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, 
για να σου ντώσει µεγάουες και καουές 
πόουεις, που ντεν έκτισες,  και σπίτια γεµάτα 
από όουα τα αγαφά, που ντεν γέµισες, και 
πηγάντια ανοιγµένα, που ντεν άνοιξες, 
αµπεουώνες και εουαιώνες, που ντεν φύτεψες· 
αφού φας και χοουτάσεις,  πουόσεχε στον 
εαυτό σου, µήπως και ουησµονήσεις τον 
Κύουιο, που σε έβγαουε από τη γη τής 
Αιγύπτου, από οίκο ντουείας.  Τον Κύουιο 
τον Φεό σου φα φοβάσαι, κι αυτόν φα 
ουατουεύεις, και στο όνοµά του φα 
οουκίζεσαι. 

Ντεν φα πάτε πίσω από άουους φεούς, από 
τους φεούς των εφνών, που σας 
πεουικυκουώνουν,  (επειντή, ο Κύουιος ο 
Φεός σου είναι ανάµεσά σου Φεός 
ζηουότυπος), για να µη εξαφφεί ο φυµός τού 
Κυουίου τού Φεού σου εναντίον σου, και σε 
εξοουοφουεύσει από το πουόσωπο της γης. 

Ντεν φα πειουάξετε τον Κύουιο τον Φεό σας, 
όπως τον πειουάξατε στη Μασσά.  Φα 
τηουείτε τις εντοουές τού Κυουίου τού Φεού 
σας µε επιµέουεια, και τα µαουτύουιά του, και 
τα ντιατάγµατά του, που πουόσταξε σε σένα.  
Και φα κάνεις το ευφύ και το αγαφό 
µπουοστά στον Κύουιο· για να ευηµεουείς, 
και για να µπεις µέσα, και να 
κουηουονοµήσεις την αγαφή γη, που ο 
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Κύουιος οουκίστηκε στους πατέουες σου·  για 
να εκντιώξει όους τους εχφούς σου από 
µπουοστά σου, όπως ο Κύουιος µίουησε. 

Όταν αουγότεουα ο γιος σου φα σε ουωτήσει, 
ουέγοντας: Τι σηµαίνουν τα µαουτύουια, και 
τα ντιατάγµατα, και οι κουίσεις, που ο 
Κύουιος ο Φεός µας πουόσταξε σε σας;  
Τότε, φα πεις στον γιο σου: Ήµασταν ντούοι 
τού Φαουαώ στην Αίγυπτο, και ο Κύουιος 
µας έβγαουε από την Αίγυπτο µε ντυνατό 
χέουι·  και ο Κύουιος έντειξε σηµεία και 
τέουατα, µεγάουα και ντεινά, ενάντια στην 
Αίγυπτο, ενάντια στον Φαουαώ, και ενάντια 
στο παουάτι του, µπουοστά στα µάτια µας·  
και µας έβγαουε από εκεί, για να µας φέουει 
µέσα, και να µας ντώσει τη γη, που 
οουκίστηκε στους πατέουες µας·  και ο 
Κύουιος µας πουόσταξε να τηούµε όουα αυτά 
τα ντιατάγµατα, να φοβόµαστε τον Κύουιο 
τον Φεό µας, για να ευηµεούµε πάντοτε, για 
να µας ντιατηουεί ζωντανούς, όπως τη 
σηµεουινή ηµέουα·  και φα είναι σε µας 
ντικαιοσύνη, αν πουοσέχουµε να εκτεούµε 
όουες αυτές τις εντοουές µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό µας, καφώς µας πουόσταξε. 

ΟΤΑΝ ο Κύουιος ο Φεός σου σε φέουει στη 
γη, στην οποία πηγαίνεις για να την 
κουηουονοµήσεις, και εκντιώξει από 
µπουοστά σου ποουά έφνη, τους Χετταίους, 
και τους Γεουγεσαίους, και τους Αµοουαίους, 
και τους Χαναναίους, και τους Φεουεζαίους, 
και τους Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους, επτά 
έφνη µεγαουύτεουα και ντυνατότεουα από 
σένα·  και όταν ο Κύουιος ο Φεός σου τούς 
παουαντώσει µπουοστά σου, φα τους 
πατάξεις· φα τους εξοουοφουεύσεις κατά 
κουάτος· ντεν φα κάνεις συνφήκη µαζί τους 
ούτε φα ντείξεις σ' αυτούς έουεος·  ούτε φα 
συµπεφεουέψεις µαζί τους· τη φυγατέουα σου 
ντεν φα ντώσεις στον γιο του ούτε τη 
φυγατέουα του φα πάουεις στον γιο σου·  
επειντή, φα αποπουανήσουν τους γιους σου 
από µένα, και φα ουατουεύουν άουους φεούς· 
και η οουγή τού Κυουίου φα εξαφφεί εναντίον 
σας, κι αµέσως φα σε εξοουοφουεύσει.  Αουά, 
έτσι φα κάνετε σ' αυτούς· τους βωµούς τους 
φα τους καταστουέψετε, και τα αγάουµατά 
τους φα τα συντουίψετε, και τα άουση τους φα 

τα κατακόψετε, και τα γουυπτά τους φα τα 
κάψετε µε φωτιά·  επειντή, εσύ είσαι άγιος 
ουαός στον Κύουιο τον Φεό σου· ο Κύουιος 
ο Φεός σου σε έκουεξε για να είσαι σ' αυτόν 
εκουεκτός ουαός, από όους τούς ουαούς, που 
είναι επάνω στο πουόσωπο της γης.  Ντεν σας 
πουοτίµησε ο Κύουιος ούτε σας ντιάουεξε, 
επειντή είστε ποουυπουηφέστεουοι από όουα 
τα έφνη· ντεντοµένου ότι, εσείς είστε οι πιο 
ουίγοι σε αουιφµό από όουα τα έφνη·  αου' 
επειντή ο Κύουιος σας αγάπησε και για να 
φυουάξει τον όουκο που οουκίστηκε στους 
πατέουες σας, ο Κύουιος σας έβγαουε µε 
χέουι ντυνατό, και σας ουύτουωσε από τον 
οίκο τής ντουείας, από το χέουι τού Φαουαώ, 
του βασιουιά τής Αιγύπτου. 

Γνώουισε, ουοιπόν, ότι ο Κύουιος ο Φεός 
σου, αυτός είναι ο Φεός, ο πιστός Φεός, που 
φυουάττει τη ντιαφήκη και το έουεος σ' 
εκείνους που τον αγαπούν και τηούν τις 
εντοουές του, σε 1.000 γενεές·  και που 
ανταποντίντει ενάντια στο πουόσωπό τους σ' 
εκείνους που τον µισούν, για να τους 
εξοουοφουεύσει· ντεν φα βουαντύνει σ' εκείνον 
που τον µισεί· φα κάνει σ' αυτόν ανταπόντοση 
ενάντια στο πουόσωπό του.  Να τηουείς, 
ουοιπόν, τις εντοουές, και τα ντιατάγµατα, και 
τις κουίσεις, που εγώ σήµεουα σε πουοστάζω 
για να τις εκτεουείς. 

Και αν ακούτε τις κουίσεις αυτές, και τις 
τηουείτε και τις εκτεουείτε, ο Κύουιος ο Φεός 
σου φα φυουάξει σε σένα τη ντιαφήκη και το 
έουεος, που οουκίστηκε στους πατέουες σου·  
και φα σε αγαπήσει, και φα σε ευουογήσει, και 
φα σε πουηφύνει και φα ευουογήσει τον 
καουπό τής κοιουιάς σου, και τον καουπό τής 
γης σου, το σιτάουι σου, και το κουασί σου, 
και το ουάντι σου, τις αγέουες των βοντιών 
σου, και τα κοπάντια των πουοβάτων σου, στη 
γη που οουκίστηκε στους πατέουες σου να 
ντώσει σε σένα.  Φα είσαι ευουογηµένος 
πεουισσότεουο από όουα τα έφνη· άγονη ή 
στείουα ντεν φα υπάουχει σε σένα ή στα κτήνη 
σου.  Και ο Κύουιος φα αφαιουέσει από σένα 
κάφε ασφένεια, και ντεν φα βάουει επάνω σου 
καµιά από τις κακές νόσους τής Αιγύπτου, 
που γνωουίζεις· αουά, φα τις βάουει επάνω σε 
όους εκείνους που σε µισούν. 
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Και φα εξοουοφουεύσεις όουα τα έφνη, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα παουαντώσει σε 
σένα· το µάτι σου ντεν φα σπουαχνιστεί γι' 
αυτούς· ούτε φα ουατουεύσεις τους φεούς 
τους· επειντή, αυτό φα γίνει σε σένα παγίντα. 

Αν, όµως, πεις στην καουντιά σου, τα έφνη 
αυτά είναι πεουισσότεουο ποουυάουιφµα από 
µένα· πώς µποουώ να τα ντιώξω;  Μη τους 
φοβηφείς· να φυµάσαι καουά τι έκανε ο 
Κύουιος ο Φεός σου στον Φαουαώ, και σε 
οουόκουηουη την Αίγυπτο·  τους µεγάους 
πειουασµούς που είνταν τα µάτια σου, και τα 
σηµεία, και τα τέουατα, και το ντυνατό χέουι, 
και τον απουωµένο βουαχίονα, µε τα οποία ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε έβγαουε· έτσι φα 
κάνει ο Κύουιος ο Φεός σου σε όουα τα έφνη 
που εσύ φοβάσαι. 

Κι ακόµα, ο Κύουιος ο Φεός σου φα στείουει 
σ' αυτούς τις σφήκες, µέχουις ότου 
εξοουοφουευτούν, όσοι εναποουείφφηκαν και 
κουύβονταν από το πουόσωπό σου.  Ντεν φα 
τουοµάξεις από το πουόσωπό τους· επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σου είναι ανάµεσά σου, 
Φεός µεγάουος και φοβεουός.  Και ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα εξαουείψει εκείνα τα 
έφνη από µπουοστά σου ουίγο ουίγο· ντεν 
µποουείς να τους αφανίσεις αµέσως, για να µη 
πουηφύνουν εναντίον σου τα φηουία του 
χωουαφιού.  Αου' ο Κύουιος ο Φεός σου φα 
τους παουαντώσει µπουοστά σου, και φα τους 
φφείουει µε µεγάουη φφοουά, µέχουις ότου 
εξοουοφουευτούν.  Και φα παουαντώσει στο 
χέουι σου τους βασιουιάντες τους, και φα 
εξαουείψεις το όνοµά τους κάτω από τον 
ουανό· κανένας ντεν φα µποουέσει να σταφεί 
µπουοστά σου, µέχουις ότου τους 
εξοουοφουεύσεις. 

Τα γουυπτά των φεών τους φα τα κάψετε µε 
φωτιά· ντεν φα επιφυµήσεις το ασήµι τους ή 
το χουυσάφι που είναι επάνω τους, ούτε φα το 
πάουεις για τον εαυτό σου· για να µη 
παγιντευτείς σ' αυτό· επειντή, είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο τον Φεό σου.  Και 
ντεν φα φέουεις βντέουυγµα στο σπίτι σου, για 
να µη γίνεις ανάφεµα, όπως αυτό· φα το 
αποστουαφείς οουοκουηουωτικά, και φα το 

βντεουυχφείς οουοκουηουωτικά· επειντή, είναι 
ανάφεµα. 

ΟΟΥΕΣ τις εντοουές, τις οποίες εγώ 
σήµεουα σε πουοστάζω, φα πουοσέχετε να τις 
εκτεουείτε, για να ζείτε και να πουηφύνετε, και 
για να µπείτε µέσα και να κουηουονοµήσετε 
τη γη, που ο Κύουιος οουκίστηκε στους 
πατέουες σας.  Και φα φυµάσαι οουόκουηουο 
τον ντουόµο, στον οποίο σε οντήγησε ο 
Κύουιος ο Φεός σου τα 40 αυτά χουόνια 
στην έουηµο, για να σε ταπεινώσει, να σε 
ντοκιµάσει, για να γνωουίσει τα όσα είναι στην 
καουντιά σου, αν φα φυουάξεις τις εντοουές 
του, ή όχι.  Και σε ταπείνωσε, και σε έκανε να 
πεινάσεις, και σε έφουεψε µε µάννα, (που ντεν 
γνώουιζες ούτε οι πατέουες σου γνώουιζαν), 
για να σε κάνει να µάφεις ότι ο άνφουωπος 
ντεν ζει µονάχα µε ψωµί, αου' ο άνφουωπος 
ζει µε κάφε ουόγο που βγαίνει από το στόµα 
τού Κυουίου.  Τα ιµάτιά σου ντεν πάουιωσαν 
επάνω σου, ούτε το πόντι σου πουήστηκε, τα 
40 αυτά χουόνια.  Φα γνωουίσεις, ουοιπόν, 
στην καουντιά σου, ότι καφώς ο άνφουωπος 
ντιαπαινταγωγεί τον γιο του, έτσι ο Κύουιος ο 
Φεός σου σε ντιαπαινταγώγησε.  Γι' αυτό, φα 
τηουείς τις εντοουές τού Κυουίου τού Φεού 
σου, για να πεουπατάς στους ντουόµους του, 
και να τον φοβάσαι. 

Επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου σε φέουνει σε 
αγαφή γη, γη µε ποτάµια νεουών, µε πηγές 
και αβύσσους, που αναβουύζουν από 
κοιουάντες και βουνά·  γη σιταουιού, και 
κουιφαουιού, και αµπέουων και συκιών, και 
ουοντιών· γη µε εουιές και µέουι·  γη, επάνω 
στην οποία φα τουως ψωµί χωουίς έουειψη, 
τίποτε ντεν φα στεουείσαι σ' αυτή τη γη, της 
οποίας οι πέτουες είναι σίντεουο, και από τα 
βουνά της φα βγάζεις χαουκό. 

Και φα φας, και φα χοουτάσεις, και φα 
ευουογήσεις τον Κύουιο τον Φεό σου επάνω 
στην αγαφή γη, που σου έντωσε.  Πουόσεχε 
στον εαυτό σου, µήπως ουησµονήσεις τον 
Κύουιο τον Φεό σου, αφετώντας τις εντοουές 
του, και τις κουίσεις του, και τα ντιατάγµατά 
του, που εγώ σε πουοστάζω σήµεουα·  µήπως, 
αφού φας και χοουτάσεις, και οικοντοµήσεις 
καουά σπίτια, και κατοικήσεις,  και τα βόντια 
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σου και τα πουόβατά σου αυξηφούν, και το 
ασήµι σου και το χουυσάφι σου 
ποουαπουασιαστεί, και όουα όσα έχεις 
αυξηφούν,  µήπως η καουντιά σου τότε 
υψωφεί και ουησµονήσεις τον Κύουιο τον 
Φεό σου, που σε έβγαουε από τη γη τής 
Αιγύπτου, από οίκο ντουείας·  ο οποίος σε 
οντήγησε µέσα από τη µεγάουη και 
τουοµεουή αυτή έουηµο, όπου υπήουχαν 
φουογεουά φίντια, και σκοουπιοί, και 
ξηουασία, όπου ντεν υπήουχε νεουό· ο οποίος 
ανέβουυσε σε σένα νεουό από τη σκουηουή 
πέτουα·  ο οποίος σε έφουεψε στην έουηµο µε 
το µάννα, που ντεν γνώουιζαν οι πατέουες 
σου, για να σε ταπεινώσει, και για να σε 
ντοκιµάσει, για να σε αγαφοποιήσει στα 
έσχατά σου·  και πεις στην καουντιά σου: Η 
ντύναµή µου, και η ισχύς τού χεουιού µου, 
απέκτησαν σε µένα αυτόν τον πούτο.  Αουά, 
φα φυµάσαι τον Κύουιο τον Φεό σου· 
επειντή, αυτός είναι που σου ντίνει ντύναµη να 
αποκτάς πούτη, για να στεουεώσει τη 
ντιαφήκη του, που οουκίστηκε στους πατέουες 
σου, όπως είναι τη σηµεουινή ηµέουα. 

Αν, όµως, ουησµονήσεις τον Κύουιο τον Φεό 
σου, και πας πίσω από άουους φεούς, και τους 
ουατουεύσεις, και τους πουοσκυνήσεις, 
ντιαµαουτύουοµαι σήµεουα σε σας, ότι 
οπωσντήποτε φα αφανιστείτε·  όπως τα έφνη 
που ο Κύουιος εξοουοφουεύει από µπουοστά 
σας, έτσι φα αφανιστείτε· επειντή, ντεν 
υπακούσατε στη φωνή τού Κυουίου τού Φεού 
σας. 

ΑΚΟΥ, Ισουαήου: Εσύ ντιαβαίνεις σήµεουα 
τον Ιοουντάνη, για να µπεις µέσα να 
κουηουονοµήσεις έφνη µεγαουύτεουα και 
ισχυουότεουα από σένα, πόουεις µεγάουες και 
πεουιτειχισµένες µέχουι τον ουανό,  ουαό 
µεγάουον και ψηουόν στο ανάστηµα, τους 
γιους των Ανακείµ, που γνωουίζεις, και 
άκουσες: Ποιος µποουεί να σταφεί µπουοστά 
στους γιους τού Ανάκ;  Γνώουισε, ουοιπόν, 
σήµεουα, ότι ο Κύουιος ο Φεός σου είναι 
εκείνος που πουοποουεύεται µπουοστά σου· 
είναι φωτιά που κατατουώει, αυτός φα τους 
εξοουοφουεύσει, κι αυτός φα τους 
καταστουέψει από µπουοστά σου· και φα τους 

ντιώξεις, και γουήγοουα φα τους 
εξοουοφουεύσεις, όπως ο Κύουιος σου είπε. 

Αφού ο Κύουιος ο Φεός σου τους ντιώξει από 
µπουοστά σου, µη πεις στην καουντιά σου, 
ουέγοντας: Εξαιτίας της ντικαιοσύνης µου ο 
Κύουιος µε έφεουε να κουηουονοµήσω αυτή 
τη γη· αου' εξαιτίας της ασέβειας αυτών των 
εφνών ο Κύουιος τα ντιώχνει από µπουοστά 
σου.  Όχι εξαιτίας της ντικαιοσύνης σου, ούτε 
εξαιτίας της ευφύτητας της καουντιάς σου, 
µπαίνεις µέσα να κουηουονοµήσεις τη γη 
τους· αου' εξαιτίας της ασέβειας αυτών των 
εφνών ο Κύουιος ο Φεός σου τα ντιώχνει από 
µπουοστά σου, για να στεουεώσει τον ουόγο, 
που ο Κύουιος οουκίστηκε στους πατέουες 
σου, στον Αβουαάµ, στον Ισαάκ, και στον 
Ιακώβ. 

Γνώουισε, ουοιπόν, ότι ο Κύουιος ο Φεός 
σου ντεν σου ντίνει τη γη αυτή την αγαφή να 
την κουηουονοµήσεις εξαιτίας της 
ντικαιοσύνης σου· επειντή, είσαι ουαός 
σκουηουοτουάχηουος.  Να φυµάσαι, µη 
ουησµονήσεις πόσο παουόουγισες τον 
Κύουιο τον Φεό σου στην έουηµο· από την 
ηµέουα που βγήκατε από τη γη τής Αιγύπτου, 
µέχουις ότου φτάσατε σε τούτο τον τόπο, 
πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύουιο. 

Και στο Χωουήβ παουοουγίσατε τον Κύουιο, 
και ο Κύουιος φύµωσε εναντίον σας για να 
σας εξοουοφουεύσει,  όταν ανέβηκα στο 
βουνό για να πάουω τις πέτουινες πουάκες, τις 
πουάκες τής ντιαφήκης, την οποία ο Κύουιος 
έκανε σε σας. Τότε έµεινα στο βουνό 40 
ηµέουες και 40 νύχτες· ψωµί ντεν έφαγα και 
νεουό ντεν ήπια·  και ο Κύουιος µου έντωσε 
τις ντύο πέτουινες πουάκες, γουαµµένες µε το 
ντάχτυουο του Φεού· και επάνω σ' αυτές ήσαν 
γουαµµένα όουα τα ουόγια, που ο Κύουιος 
µίουησε σε σας επάνω στο βουνό από το 
µέσον τής φωτιάς, την ηµέουα τής σύναξης.  
Και στο τέουος των 40 ηµεουών και 40 
νυχτών, ο Κύουιος µου έντωσε τις ντύο 
πέτουινες πουάκες, τις πουάκες τής ντιαφήκης.  
Και ο Κύουιος µου είπε: Σήκω, κατέβα 
γουήγοουα από εντώ· επειντή, ο ουαός σου, 
που έβγαουες από την Αίγυπτο, ανόµησε· 
παουεξέκουιναν γουήγοουα από τον ντουόµο, 
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που τους πουόσταξα· έκαναν για τον εαυτό 
τους χυτό είντωουο.  Ο Κύουιος µου είπε, 
ακόµα, τα εξής: Είντα αυτόν τον ουαό, και 
ντες, είναι ουαός σκουηουοτουάχηουος·  
άφησέ µε, να τους εξοουοφουεύσω, και να 
εξαουείψω το όνοµά τους κάτω από τον 
ουανό· και φα σε κάνω ένα έφνος 
ντυνατότεουο και µεγαουύτεουο απ' αυτούς. 

Και επέστουεψα, και κατέβηκα από το βουνό, 
(και το βουνό καιγόταν µε φωτιά), και οι ντύο 
πουάκες τής ντιαφήκης ήσαν στα ντυο µου 
χέουια·  και είντα, και να, είχατε αµαουτήσει 
ενάντια στον Κύουιο τον Φεό σας, κάνοντας 
για τον εαυτό σας χυτό µοσχάουι· είχατε 
παουεκκουίνει γουήγοουα από τον ντουόµο, 
που σας πουόσταξε ο Κύουιος·  και πιάνοντας 
τις ντύο πουάκες, τις έουιξα από τα ντυο µου 
χέουια, και τις σύντουιψα µπουοστά στα µάτια 
σας· 

και έπεσα µπουοστά στον Κύουιο, όπως και 
πουοηγούµενα, 40 ηµέουες και 40 νύχτες· 
ψωµί ντεν έφαγα, και νεουό ντεν ήπια, εξαιτίας 
όουων των αµαουτιών σας που αµαουτήσατε, 
πουάττοντας πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, ώστε να τον παουοουγίσετε·  επειντή, 
φοβήφηκα ποουύ εξαιτίας τού φυµού και της 
οουγής, µε την οποία ο Κύουιος ήταν 
φυµωµένος εναντίον σας για να σας 
εξοουοφουεύσει. Αου' ο Κύουιος µε 
εισάκουσε κι αυτή τη φοουά.  Και ο Κύουιος 
ήταν υπεουβοουικά φυµωµένος ενάντια στον 
Ααουών, για να τον εξοουοφουεύσει· και 
ντεήφηκα και για τον Ααουών εκείνο τον 
καιουό.  Και πήουα την αµαουτία σας, το 
µοσχάουι που κάνατε, και το κατέκαψα σε 
φωτιά, και το σύντουιψα, και το καταουέπτυνα 
µέχουις ότου έγινε ουεπτό σαν σκόνη· και 
έουιξα τη σκόνη του στον χείµαουο, που 
κατέβαινε από το βουνό. 

Και στην Ταβεουά, και στη Μασσά, και στην 
Κιβουώφ-αττααβά, παουοουγίσατε τον 
Κύουιο.  Και όταν ο Κύουιος σας έστειουε 
από την Κάντης-βαουνή, ουέγοντας: Ανεβείτε 
και κουηουονοµήστε τη γη, που σας έντωσα, 
τότε εσείς στασιάσατε ενάντια στην 
πουοσταγή τού Κυουίου τού Φεού σας, και 
ντεν πιστέψατε σ' αυτόν ούτε εισακούσατε τη 

φωνή του.  Πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον 
Κύουιο, από την ηµέουα που σας γνώουισα. 

Και έπεσα µπουοστά στον Κύουιο 40 
ηµέουες και 40 νύχτες, όπως είχα πουοσπέσει 
και πουιν· επειντή, ο Κύουιος είπε να σας 
εξοουοφουεύσει.  Και ντεήφηκα στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Κύουιε Φεέ, µη εξοουοφουεύσεις 
τον ουαό σου, και την κουηουονοµιά σου, που 
ουύτουωσες µε τη µεγαουοσύνη σου, που τον 
έβγαουες από την Αίγυπτο µε κουαταιό χέουι·  
φυµήσου τους ντούς σου, τον Αβουαάµ, τον 
Ισαάκ, και τον Ιακώβ· µη επιβουέψεις στη 
σκουηουότητα του ουαού αυτού ούτε στις 
ασέβειές τους ούτε στις αµαουτίες τους·  
µήπως οι κάτοικοι της γης, από την οποία 
µας έβγαουες, πουν: Επειντή ο Κύουιος ντεν 
µποούσε να τους βάουει µέσα στη γη που 
τους υποσχέφηκε, και επειντή τους µισούσε, 
τους έβγαουε για να τους φονεύσει στην 
έουηµο·  αου' αυτοί είναι ουαός σου, και 
κουηουονοµιά σου, που τους έβγαουες µε τη 
µεγάουη σου ντύναµη, και µε τον απουωµένο 
βουαχίονά σου. 

ΚΑΤΑ τον καιουό εκείνο ο Κύουιος µου 
είπε: Κόψε για τον εαυτό σου ντύο πέτουινες 
πουάκες, όπως τις πουώτες, και ανέβα σε µένα 
στο βουνό, και κάνε για τον εαυτό σου µια 
ξύουινη κιβωτό.  Κι εγώ φα γουάψω επάνω 
στις πουάκες τα ουόγια που ήσαν στις 
πουώτες πουάκες, που σύντουιψες, και φα τις 
εναποφέσεις στην κιβωτό. 

Και έκανα µια κιβωτό από ξύουο σιττίµ, και 
έκοψα ντύο πέτουινες πουάκες, όπως τις 
πουώτες, και ανέβηκα στο βουνό, έχοντας τις 
ντύο πουάκες στα χέουια µου. 

Και έγουαψε επάνω στις πουάκες, σύµφωνα µε 
την πουώτη γουαφή, τις ντέκα εντοουές, που ο 
Κύουιος µίουησε σε σας στο βουνό, από µέσα 
από τη φωτιά, την ηµέουα τής σύναξης· και ο 
Κύουιος µου τις έντωσε.  Και επιστουέφοντας 
κατέβηκα από το βουνό, και εναπέφεσα τις 
πουάκες στην κιβωτό, που είχα κάνει· και 
είναι εκεί, καφώς ο Κύουιος µε πουόσταξε. 

Και οι γιοι Ισουαήου σηκώφηκαν από τη 
Βηουώφ-βενέ-ιακάν πουος τη Μοσεουά. Εκεί 
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πέφανε ο Ααουών, και εκεί φάφτ ηκε· και 
ιεουάτευσε ο Εουεάζαου, ο γιος του, στη 
φέση του.  Από εκεί σηκώφηκαν πουος τη 
Γαντγάντ, και από τη Γαντγάντ πουος την 
Ιοτβαφά, γη µε ποτάµια νεουών. 

Κατά τον καιουό εκείνο, ο Κύουιος 
ξεχώουισε τη φυουή τού Ουευί, για να 
βαστάζει την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου, να παουαστέκεται µπουοστά στον 
Κύουιο, για να τον υπηουετεί, και να ευουογεί 
στο όνοµά του, µέχουι τούτη την ηµέουα.  Γι' 
αυτό, οι Ουευίτες ντεν έχουν µεουίντιο ή 
κουηουονοµιά ανάµεσα στα αντέουφια τους· ο 
Κύουιος είναι η κουηουονοµιά τους, όπως ο 
Κύουιος ο Φεός σου τους υποσχέφηκε. 

Κι εγώ στάφηκα επάνω στο βουνό, όπως και 
πουιν, 40 ηµέουες και 40 νύχτες· και ο 
Κύουιος µε εισάκουσε κι αυτή τη φοουά, και 
ο Κύουιος ντεν φέουησε να σε 
εξοουοφουεύσει.  Και ο Κύουιος µου είπε: 
Σήκω, να πουοποουεύεσαι του ουαού, για να 
µπουν και να κουηουονοµήσουν τη γη, που 
οουκίστηκα στους πατέουες τους να ντώσω σ' 
αυτούς. 

Και τώουα, Ισουαήου, τι ζητάει από σένα ο 
Κύουιος ο Φεός σου, παουά να φοβάσαι τον 
Κύουιο τον Φεό σου, να πεουπατάς σε όους 
τους ντουόµους του, και να τον αγαπάς, και 
να ουατουεύεις τον Κύουιο τον Φεό σου µε 
οουόκουηουη την καουντιά σου, και µε 
οουόκουηουη την ψυχή σου,  να τηουείς τις 
εντοουές τού Κυουίου, και τα ντιατάγµατά 
του, που εγώ σήµεουα σε πουοστάζω για το 
καουό σου;  Ντες, ο ουανός, και ο ουανός των 
ουανών είναι του Κυουίου τού Φεού σου· η 
γη, και όουα όσα είναι σ' αυτή.  Και όµως, ο 
Κύουιος πουοτίµησε τους πατέουες σου, να 
τους αγαπάει, και έκουεξε το σπέουµα τους 
µετά απ' αυτούς, εσάς από όους τούς ουαούς, 
καφώς συµβαίνει τη σηµεουινή ηµέουα.  
Κάντε, ουοιπόν, πεουιτοµή στην ακουοβυστία 
τής καουντιάς σας, και µη σκουηουύνετε 
πουέον τον τουάχηουό σας.  Επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σας είναι ο Φεός των φεών, 
και ο Κύουιος των κυουίων, Φεός µεγάουος, 
ισχυουός και φοβεουός, που ντεν αποβουέπει 
σε πουόσωπο ούτε παίουνει ντώουο·  που 

εκτεουεί κουίση στον οουφανό και στη χήουα, 
και αγαπάει τον ξένο, που ντίνει σ' αυτόν 
τουοφή και ενντύµατα.  Αγαπάτε, ουοιπόν, 
τον ξένο· επειντή, κι εσείς σταφήκατε ξένοι 
στη γη τής Αιγύπτου. 

Φα φοβάσαι τον Κύουιο τον Φεό σου· αυτόν 
φα ουατουεύεις, και σ' αυτόν φα είσαι 
πουοσηουωµένος, και στο όνοµά του φα 
οουκίζεσαι.  Αυτός είναι το καύχηµά σου, κι 
αυτός είναι ο Φεός σου, που έκανε για σένα 
αυτά τα µεγάουα και τουοµεουά, που είνταν 
τα µάτια σου.  Με 70 ψυχές κατέβηκαν οι 
πατέουες σου στην Αίγυπτο, και τώουα ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε κατέστησε όπως τα 
αστέουια τού ουανού σε πουήφος. 

Αγάπα, ουοιπόν, τον Κύουιο τον Φεό σου, 
και να τηουείς τις παουαγγεουίες του, και τα 
ντιατάγµατά του, και τις κουίσεις του, και τις 
εντοουές του, όουες τις ηµέουες.  Και 
γνωουίστε σήµεουα· επειντή, ντεν 
απευφύνοµαι στα παιντιά σας, (που ντεν 
γνώουισαν, και που ντεν είνταν την παιντεία 
τού Κυουίου τού Φεού σας, τα µεγαουεία 
του, το ντυνατό του χέουι, και τον απουωµένο 
του βουαχίονα,  και τα σηµεία του, και τα 
έουγα του, όσα έκανε µέσα στην Αίγυπτο, 
ενάντια στον Φαουαώ, τον βασιουιά τής 
Αιγύπτου, και ενάντια σε οουόκουηουη τη γη 
του,  και όσα έκανε στο στουάτευµα των 
Αιγυπτίων, στα άουογά τους, και στις άµαξές 
τους, µε ποιον τουόπο έκανε τα νεουά τής 
Εουυφουάς Φάουασσας να τους 
καταποντίσουν, όταν σας καταντίωκαν από 
πίσω, και ο Κύουιος τους εξοουόφουευσε 
µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα,  και τι έκανε σε 
σας στην έουηµο, µέχουις ότου έουφετε σε 
τούτο τον τόπο,  και τι έκανε στον Νταφάν 
και στον Αβειουών, τους γιους του Εουιάβ, 
γιου του Ουβήν, πώς άνοιξε η γη το στόµα 
της, και τους κατάπιε, και τις οικογένειές τους, 
και τις σκηνές τους, και οουόκουηουη την 
πεουιουσία τους, ανάµεσα σε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου·)  αουά, τα µάτια σας είνταν 
όουα τα έουγα τού Κυουίου, τα µεγάουα, όσα 
έκανε. 

Γι' αυτό, φα τηουείτε όουες τις εντοουές, που 
εγώ πουοστάζω σε σένα σήµεουα· για να 
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κουαταιωφείτε, και να µπείτε µέσα, και να 
κουηουονοµήσετε τη γη, στην οποία 
πηγαίνετε για να την κουηουονοµήσετε·  και 
για να µακουοηµεουεύσετε επάνω στη γη, που 
ο Κύουιος οουκίστηκε στους πατέουες σας να 
ντώσει σ' αυτούς, και στο σπέουµα τους, µια 
γη που ουέει γάουα και µέουι. 

Επειντή, η γη, στην οποία µπαίνεις µέσα για 
να την κουηουονοµήσεις, ντεν είναι όπως η γη 
τής Αιγύπτου απ' όπου βγήκατε, όπου 
έσπεουνες τον σπόουο σου, και την πότιζες µε 
το πόντι σου, σαν κήπο ουαχάνων·  αουά, η 
γη στην οποία ντιαβαίνετε για να την 
κουηουονοµήσετε, είναι γη βουνών και 
κοιουάντων, πίνει νεουό από τη βουοχή τού 
ουανού·  γη που ο Κύουιος ο Φεός σου την 
επιβουέπει πάντοτε· τα µάτια τού Κυουίου 
τού Φεού σου είναι επάνω της, από την αουχή 
τού χουόνου µέχουι το τέουος τού χουόνου. 

ΚΑΙ αν ακούσετε µε επιµέουεια τις εντοουές 
µου, που εγώ σήµεουα σας πουοστάζω, να 
αγαπάτε τον Κύουιο τον Φεό σας, και να τον 
ουατουεύετε µε οουόκουηουη την καουντιά 
σας, και µε οουόκουηουη την ψυχή σας,  τότε 
φα ντώσω τη βουοχή τής γης σας στην εποχή 
της, την πουώιµη, και την όψιµη, για να 
µαζέψεις το σιτάουι σου, και το κουασί σου, 
και το ουάντι σου·  και φα ντώσω χοουτάουι 
στα χωουάφια σου για τα κτήνη σου, για να 
τουως και να χοουταίνεις. 

Πουοσέχετε τον εαυτό σας, µήπως πουανηφεί 
η καουντιά σας, και παουαντουοµήσετε, και 
ουατουεύσετε άουους φεούς, και τους 
πουοσκυνήσετε·  και η οουγή τού Κυουίου 
εξαφφεί εναντίον σας, και κουείσει τον ουανό, 
για να µη βουέξει, και η γη να µη ντώσει τους 
καουπούς της· και εξοουοφουευτείτε αµέσως 
από την αγαφή γη, που ο Κύουιος σας ντίνει. 

Φα βάουετε, ουοιπόν, αυτά τα ουόγια µου, 
στην καουντιά σας και στην ψυχή σας· και φα 
τα ντέσετε για σηµείο επάνω στο χέουι σας, 
και φα είναι ως πουοµετωπίντια ανάµεσα στα 
µάτια σας·  και φα τα ντιντάσκετε στα παιντιά 
σας, µιουώντας γι' αυτά, όταν κάφεσαι στο 
σπίτι σου, και όταν πεουπατάς στον ντουόµο, 
και όταν πουαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι·  

και φα τα γουάψεις επάνω στους παουαστάτες 
τού σπιτιού σου, κι επάνω στις πύουες σου·  
για να ποουαπουασιαστούν οι ηµέουες σας, 
και οι ηµέουες των παιντιών σας, επάνω στη 
γη, που ο Κύουιος οουκίστηκε στους 
πατέουες σας να τους ντώσει, όπως οι ηµέουες 
τού ουανού επάνω στη γη. 

Επειντή, αν τηουήσετε µε επιµέουεια όουες 
αυτές τις εντοουές, που εγώ σας πουοστάζω, 
ώστε να τις εκτεουείτε, να αγαπάτε τον 
Κύουιο τον Φεό σας, να πεουπατάτε σε όους 
τούς ντουόµους του, και να είστε 
πουοσκοουηµένοι σ' αυτόν,  τότε, ο Κύουιος 
φα ντιώξει όουα αυτά τα έφνη από µπουοστά 
σας, και φα κουηουονοµήσετε έφνη 
µεγαουύτεουα και ντυνατότεουα από σας.  
Οουόκουηουος ο τόπος, όπου πατήσει το 
πέουµα των ποντιών σας, φα είναι ντικός σας· 
από την έουηµο και τον Ουίβανο, από τον 
ποταµό, τον ποταµό Ευφουάτη, και µέχουι τη 
φάουασσα, που είναι πουος τη ντύση, φα είναι 
το όουιό σας.  Κανένας ντεν φα µποουέσει να 
σταφεί µπουοστά σας· ο Κύουιος ο Φεός σας 
φα βάουει τον φόβο σας και τον τουόµο σας 
επάνω στο πουόσωπο οουόκουηουης της γης, 
την οποία φα πατήσετε, όπως σας είπε. 

Ντες, εγώ βάζω σήµεουα µπουοστά σας την 
ευουογία και την κατάουα·  την ευουογία, αν 
υπακούτε στις εντοουές τού Κυουίου τού 
Φεού σας, που εγώ σήµεουα σας πουοστάζω,  
και την κατάουα, αν ντεν υπακούτε στις 
εντοουές τού Κυουίου τού Φεού σας, αουά 
παουεκκουίνετε από τον ντουόµο, που εγώ 
σήµεουα σας πουοστάζω, ώστε να 
ακοουφήσετε άουους φεούς, που ντεν 
γνωουίσατε. 

Και όταν ο Κύουιος ο Φεός σου σε βάουει 
στη γη, στην οποία πηγαίνεις για να την 
κουηουονοµήσεις, φα βάουεις την ευουογία 
επάνω στο βουνό Γαουιζίν, και την κατάουα 
επάνω στο βουνό Εβάου.  Ντεν είναι αυτά 
πέουα από τον Ιοουντάνη, πουος τον ντουόµο 
που είναι πουος ντυσµάς του ήουιου, στη γη 
των Χαναναίων, που κατοικούν στην 
πεντιάντα, απέναντι στα Γάουγαουα, κοντά 
στη βεουανιντιά Μοουέχ;  Επειντή, εσείς 
ντιαβαίνετε τον Ιοουντάνη, για να µπείτε µέσα 
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να κουηουονοµήσετε τη γη, που ο Κύουιος ο 
Φεός σας ντίνει σε σας, και φα την 
κουηουονοµήσετε, και σ' αυτή φα 
κατοικήσετε.  Και φα πουοσέχετε να 
εκτεουείτε όουα τα ντιατάγµατα και τις 
κουίσεις, που εγώ βάζω σήµεουα µπουοστά 
σας. 

ΑΥΤΑ είναι τα ντιατάγµατα και οι κουίσεις, 
που φα πουοσέχετε να εκτεουείτε, στη γη που 
ο Κύουιος ο Φεός των πατέουων σου ντίνει σε 
σένα για να την κουηουονοµήσεις, όουες τις 
ηµέουες που ζείτε επάνω στη γη. 

Φα καταστουέψετε όους τους τόπους, όπου 
τα έφνη, που φα κυουιεύσετε, ουάτουευαν τους 
φεούς τους, επάνω στα ψηουά βουνά, κι επάνω 
στους ουόφους, και κάτω από κάφε πυκνό 
ντέντουο.  Και φα κατενταφίσετε τους βωµούς 
τους, και φα συντουίψετε τις στήουες τους, και 
φα κατακάψετε µε φωτιά τα άουση τους, και 
φα κατακόψετε τα είντωουα των φεών τους, 
και φα εξαουείψετε τα ονόµατά τους από 
εκείνο τον τόπο. 

Ντεν φα κάνετε έτσι στον Κύουιο τον Φεό 
σας·  αουά, στον τόπο που ο Κύουιος ο Φεός 
σας εκουέξει από όουες τις φυουές σας, για να 
βάουει εκεί το όνοµά του, στην κατοικία του 
φα τον ζητήσετε, κι εκεί φα έουφετε·  και εκεί 
φα φέουετε τα οουοκαυτώµατά σας, και τις 
φυσίες σας, και τα ντέκατά σας, και τις 
πουοσφοουές των χεουιών σας, που 
υψώνονται, και τις ευχές σας, και τις 
αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές σας, και τα 
πουωτότοκα των βοντιών σας και των 
πουοβάτων σας·  και εκεί φα τουώτε 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σας, και φα 
ευφουαίνεστε, εσείς και οι οικογένειές σας, σε 
όσα επιβάουετε τα χέουια σας, σε ό,τι ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε ευουόγησε. 

Ντεν φα κάνετε σύµφωνα µε όουα όσα εµείς 
κάνουµε σήµεουα εντώ, κάφε ένας ό,τι φανεί 
αουεστό στα µάτια του.  Επειντή, ντεν 
ήουφατε ακόµα στην ανάπαυση, και στην 
κουηουονοµιά, που ο Κύουιος ο Φεός σας 
ντίνει σε σας.  Αουά, όταν ντιαβείτε τον 
Ιοουντάνη, και κατοικήσετε επάνω στη γη, 
που ο Κύουιος ο Φεός σας ντίνει σε σας για 

να κουηουονοµήσετε, και σας ντώσει 
ανάπαυση από όους τούς εχφούς σας 
οουόγυουα, ώστε και να κατοικήσετε µε 
ασφάουεια,  τότε στον τόπο, που ο Κύουιος ο 
Φεός σας εκουέξει για να κατοικήσει εκεί το 
όνοµά του, εκεί φα φέουετε όουα όσα εγώ σας 
πουοστάζω· τα οουοκαυτώµατά σας, και τις 
φυσίες σας, τα ντέκατά σας, και τις 
πουοσφοουές των χεουιών σας, που 
υψώνονται, και όουες τις εκουεκτές ευχές σας, 
όσες ευχηφείτε στον Κύουιο·  και φα 
ευφουαίνεστε µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό σας, εσείς, και οι γιοι σας, και οι 
φυγατέουες σας, και οι ντούοι σας, και οι 
ντούες σας, και ο Ουευίτης, που είναι µέσα 
στις πύουες σας· επειντή, αυτός ντεν έχει 
µεουίντα ούτε κουηουονοµιά µε σας. 

Πουόσεχε τον εαυτό σου, µήπως 
πουοσφέουεις το οουοκαύτωµά σου σε κάφε 
τόπο που φα ντεις·  αουά, στον τόπο, που ο 
Κύουιος φα εκουέξει σε µια από τις φυουές 
σου, εκεί φα πουοσφέουεις τα οουοκαυτώµατά 
σου, κι εκεί φα κάνεις όουα όσα εγώ σε 
πουοστάζω. 

Μποουείς, όµως, να σφάζεις και να τουως 
κουέας µέσα σε όουες τις πύουες σου, 
σύµφωνα µε κάφε επιφυµία της ψυχής σου, 
σύµφωνα µε την ευουογία τού Κυουίου τού 
Φεού σου, που σου έντωσε· ο ακάφαουτος και 
ο καφαουός µποουεί να τουώει απ' αυτό, όπως 
τη ντοουκάντα, και όπως το εουάφι.  Όµως, 
το αίµα ντεν φα το τουώτε· φα το χύνετε σαν 
νεουό επάνω στη γη. 

Ντεν µποουείς να τουως µέσα στις πύουες 
σου το ντέκατο του σιταουιού σου ή του 
κουασιού σου ή του ουαντιού σου ή τα 
πουωτότοκα των βοντιών σου ή των 
πουοβάτων σου ούτε κάποια από τις ευχές 
σου, όσες ευχηφείς, ούτε τις 
αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές σου ή τις 
πουοσφοουές των χεουιών σου, που 
υψώνονται.  Αουά, πουέπει να τα τουως αυτά 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου, στον 
τόπο που ο Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει, 
εσύ, και ο γιος σου, και η φυγατέουα σου, και 
ο ντούος σου, και η ντούη σου, και ο 
Ουευίτης, που είναι µέσα στις πύουες σου· και 
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φα ευφουαίνεσαι µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό σου, σε όσα βάουεις επάνω τους το χέουι 
σου.  Πουόσεχε τον εαυτό σου, µήπως 
εγκαταουείψεις τον Ουευίτη, όσον χουόνο ζεις 
επάνω στη γη σου. 

Όταν ο Κύουιος ο Φεός σου πουατύνει τα 
όουιά σου, όπως υποσχέφηκε σε σένα, και 
πεις, φα φάω κουέας, (επειντή, η ψυχή σου 
επιφυµεί να φάει κουέας), µποουείς να τουως 
κουέας, σύµφωνα µε κάφε επιφυµία τής ψυχής 
σου.  Αν ο τόπος, που ο Κύουιος ο Φεός σου 
έκουεξε για να βάουει εκεί το όνοµά του, 
απέχει ποουύ από σένα, τότε φα σφάζεις από 
τα βόντια σου, και από τα πουόβατά σου, που 
σου έντωσε ο Κύουιος, όπως εγώ σας 
πουόσταξα, και φα τουως, µέσα στις πύουες 
σου, σύµφωνα µε κάφε επιφυµία τής ψυχής 
σου.  Όπως τουώγεται η ντοουκάντα και το 
εουάφι, έτσι φα τα τουως· ο ακάφαουτος και ο 
καφαουός φα τουώνε απ' αυτά, εξίσου. 

Μόνον να απέχεις πάουα ποουύ από το να 
φας το αίµα· επειντή, το αίµα είναι η ζωή· και 
ντεν µποουείς να φας τη ζωή µαζί µε το 
κουέας.  Ντεν φα το τουως· επάνω στη γη φα 
το χύνεις σαν νεουό.  Ντεν φα το τουως· για 
να ευηµεουείς, εσύ και τα παιντιά σου µετά 
από σένα, όταν εκτεουείς το αουεστό 
µπουοστά στον Φεό. 

Όµως, τα αφιεουώµατά σου, όσα κι αν έχεις, 
και τις ευχές σου, φα τα πάουεις, και φα πας 
στον τόπο που ο Κύουιος φα εκουέξει.  Και 
φα πουοσφέουεις τα οουοκαυτώµατά σου, το 
κουέας και το αίµα, επάνω στο φυσιαστήουιο 
του Κυουίου τού Φεού σου· και το αίµα των 
φυσιών σου φα χυφεί στο φυσιαστήουιο του 
Κυουίου τού Φεού σου, το κουέας όµως φα 
το φας. 

Πουόσεχε και άκου όουα τα ουόγια αυτά, που 
εγώ σε πουοστάζω· για να ευηµεουείς, εσύ, και 
τα παιντιά σου µετά από σένα, παντοτινά, 
όταν εκτεουείς το καουό και το αουεστό 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου. 

Όταν ο Κύουιος ο Φεός σου εξοουοφουεύσει 
τα έφνη από µπουοστά σου, όπου πηγαίνεις 
για να τα κουηουονοµήσεις, και τα 

κουηουονοµήσεις, και κατοικήσεις στη γη 
τους,  πουόσεχε τον εαυτό σου, µήπως 
παγιντευτείς και τους ακοουφήσεις, αφού 
εξοουοφουευτούν από µπουοστά σου· και 
µήπως εξετάσεις για τους φεούς τους, 
ουέγοντας: Πώς ουάτουευαν αυτά τα έφνη 
τους φεούς τους; Έτσι φα κάνω κι εγώ.  Ντεν 
φα κάνεις έτσι στον Κύουιο τον Φεό σου· 
επειντή, κάφε βντέουυγµα που ο Κύουιος 
µισεί, έκαναν εκείνοι στους φεούς τους· 
επειντή, και τους γιους τους και τις 
φυγατέουες τους καίνε µέσα σε φωτιά στους 
φεούς τους. 

Κάφε τι που εγώ σας πουοστάζω, αυτό φα 
πουοσέχετε να κάνετε· σ' αυτό ντεν φα 
πουοσφέσεις ούτε φα αφαιουέσεις απ' αυτό. 

ΑΝ εγεουφεί πουοφήτης ανάµεσά σου ή 
ενυπνιαστής ονείουων, και σου ντώσει ένα 
σηµείο ή τεουάστιο,  και αουηφεύσει το 
σηµείο ή το τεουάστιο, για το οποίο µίουησε 
σε σένα, ουέγοντας: Ας πάµε πίσω από 
άουους φεούς, που ντεν γνώουισες, και ας τους 
ουατουεύσουµε,  ντεν φα ντώσεις ακουόαση 
στα ουόγια εκείνου τού πουοφήτη ή εκείνου 
τού ενυπνιαστή ονείουων· επειντή, σας 
ντοκιµάζει ο Κύουιος ο Φεός σας, για να 
γνωουίσει αν αγαπάτε τον Κύουιο τον Φεό 
σας, µε όουη σας την καουντιά, και µε όουη 
σας την ψυχή.  Τον Κύουιο τον Φεό σας φα 
ακοουφείτε, κι αυτόν φα φοβάστε, και τις 
εντοουές του φα τηουείτε, και στη φωνή του 
φα υπακούτε, κι αυτόν φα ουατουεύετε, και σ' 
αυτόν φα είστε πουοσκοουηµένοι.  Κι εκείνος 
ο πουοφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαστής 
ονείουων, φα φανατωφεί· επειντή, µίουησε για 
αποστασία ενάντια στον Κύουιο τον Φεό σας, 
που σας έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου, και 
σας ουύτουωσε από οίκο ντουείας, για να σε 
αποπουανήσει από τον ντουόµο, στον οποίο ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε πουόσταξε να 
πεουπατάς· και φα εξαφανίσεις το κακό από 
ανάµεσά σου. 

Αν ο αντεουφός σου, ο γιος τής µητέουας σου 
ή ο γιος σου ή η φυγατέουα σου ή η γυναίκα 
τού κόουφου σου ή ο φίουος σου, που είναι 
όπως η ψυχή σου, σε παουακινήσει κουυφά, 
ουέγοντας: Ας πάµε, και ας ουατουεύσουµε 
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άουους φεούς, που ντεν γνώουισες ούτε εσύ 
ούτε οι πατέουες σου,  (από τους φεούς των 
εφνών, που είναι οουόγυουά σας, είτε αυτών 
που είναι κοντά σε σένα είτε εκείνων που είναι 
µακουιά από σένα, από το ένα άκουο τής γης 
µέχουι το άουο),  ντεν φα συγκατανεύσεις σ' 
αυτόν ούτε φα στουέψεις σ' αυτόν την ακοή 
σου ούτε φα τον ουυπηφεί το µάτι σου ούτε 
φα τον σπουαχνιστείς ούτε φα τον κουύψεις·  
αουά φα τον φανατώσεις, οπωσντήποτε· το 
χέουι σου φα είναι πουώτο επάνω του για να 
τον φανατώσεις, και έπειτα το χέουι 
οουόκουηου του ουαού.  Και φα τον 
ουιφοβοουήσεις µε πέτουες, ώστε να πεφάνει· 
επειντή, ζήτησε να σε αποπουανήσει από τον 
Κύουιο τον Φεό σου, που σε έβγαουε από τη 
γη τής Αιγύπτου, από οίκο ντουείας.  Και 
όταν οουόκουηουος ο Ισουαήου το ακούσει 
φα φοβηφεί, και ντεν φα κάνει πουέον τέτοιο 
κακό ανάµεσά σου. 

Αν, σε κάποια από τις πόουεις σου, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα για να 
κατοικείς εκεί, ακούσεις να ουένε,  ότι βγήκαν 
από ανάµεσά σου παουάνοµοι άνφουωποι, και 
πουάνησαν τους κατοίκους τής πόουης τους, 
µε ουόγια όπως: Ας πάµε, και ας 
ουατουεύσουµε άουους φεούς, που ντεν 
γνωουίσατε,  τότε, φα εξετάσεις, και φα 
ουωτήσεις, και φα εουευνήσεις µε επιµέουεια· 
και αν το πουάγµα είναι αουηφινό και βέβαιο, 
ότι τέτοιο βντέουυγµα έουαβε χώουα 
ανάµεσά σου,  φα πατάξεις οπωσντήποτε τους 
κατοίκους της πόουης εκείνης µε µάχαιουα, 
εξοουοφουεύοντάς την, και όους τους 
ανφουώπους σ' αυτή, και τα κτήνη της, µε 
µάχαιουα.  Και φα συγκεντουώσεις όουα τα 
ουάφυουά της στο µέσον τής πουατείας της, 
και φα κάψεις την πόουη µε φωτιά, και όουα 
τα ουάφυουά της, οουοκουηουωτικά, στον 
Κύουιο τον Φεό σου· και φα είναι εουείπια, 
παντοτινά· ντεν φα οικοντοµηφεί πουέον.  Και 
ντεν φα κοουηφεί στο χέουι σου τίποτα από 
το ανάφεµα· ώστε ο Κύουιος να επιστουέψει 
από την έξαψη του φυµού του, και να ντείξει 
σε σένα έουεος, και να σε σπουαχνιστεί, και 
να σε ποουαπουασιάσει, όπως οουκίστηκε 
στους πατέουες σου,  όταν υπακούσεις στη 
φωνή τού Κυουίου τού Φεού σου, ώστε να 
τηουείς όουες τις εντοουές του, που εγώ 

σήµεουα σε πουοστάζω, και να πουάττεις το 
αουεστό µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό 
σου. 

ΕΣΕΙΣ είστε γιοι τού Κυουίου τού Φεού σας· 
ντεν φα κάνετε στο σώµα σας εντοµές ούτε φα 
κάνετε φαουάκουωµα ανάµεσα στα µάτια σας, 
για χάουη νεκού.  Επειντή, είσαι ουαός άγιος 
στον Κύουιο τον Φεό σου· και ο Κύουιος σε 
έκουεξε για να είσαι σ' αυτόν ουαός 
εκουεκτός, πεουισσότεουο από όουα τα έφνη 
που είναι επάνω στη γη. 

Ντεν φα τουως τίποτε το βντεουυκτό.  Τούτα 
είναι τα κτήνη, που φα τουώτε: Το βόντι, το 
πουόβατο, και η κατσίκα,  το εουάφι, και η 
ντοουκάντα, και το βουβάουι, και ο 
αγουιότουαγος, και ο πύγαουγος, και το 
άγουιο βόντι, και η καµηουοπάουνταουη.  
Και κάφε τετουάποντο, που έχει ντίχηουο το 
πόντι του, και το νύχι του χωουισµένο σε ντύο 
χηουές, και που αναµασάει, ανάµεσα στα 
τετουάποντα, αυτά φα τουώτε.  Τούτα, όµως, 
ντεν φα τουώτε, από εκείνα που αναµασούν ή 
από εκείνα που έχουν το νύχι τους ντίχηουο: 
Την καµήουα, και τον ουαγό, και τον 
ντασύποντα· επειντή, αναµασούν µεν, όµως 
ντεν έχουν χωουισµένο το νύχι· αυτά είναι σε 
σας ακάφαουτα·  και το γούνι, επειντή έχει 
µεν το νύχι του ντίχηουο, όµως ντεν 
αναµασάει· είναι σε σας ακάφαουτο· από το 
κουέας τους ντεν φα τουώτε, ούτε φα αγγίζετε 
το ψοφίµι τους. 

Από όουα εκείνα που είναι στα νεουά, τούτα 
φα τουώτε: Όουα, όσα έχουν πτεουύγια, και 
ουέπια, φα τα τουώτε·  όουα, όµως, όσα ντεν 
έχουν πτεουύγια και ουέπια, ντεν φα τα 
τουώτε· είναι σε σας ακάφαουτα. 

Κάφε καφαουό πτηνό φα το τουώτε.  Τούτα, 
όµως, είναι εκείνα από τα οποία ντεν φα 
τουώτε: Ο αετός, και ο γουυπαετός, και ο 
µαυουαετός,  και ο γυπαετός, και ο ίκτινος, 
και ο γύπας στο είντος του,  και κάφε 
κόουακας στο είντος του,  και η 
στουφοκάµηουος, και η κουκουβάγια, και ο 
ίβιντας και το γεουάκι στο είντος του,  και ο 
νυχτοκόουακας, και η µεγάουη κουκουβάγια, 
και ο κύκνος,  και ο πεουεκάνος, και η κίσσα, 
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και η αίφυα,  και ο πεουαουγός, και ο 
εουωντιός στο είντος του, και ο 
τσαουαπετεινός, και η νυχτεουίντα.  Και όουα 
τα φτεουωτά εουπετά είναι ακάφαουτα σε σας· 
ντεν φα τουώγονται.  Κάφε καφαουό πτηνό φα 
το τουώτε. 

Ντεν φα τουώτε κανένα ψοφίµι (στον ξένο που 
είναι µέσα στις πύουες σου, φα τα ντίνεις αυτά, 
για να το τουώει· ή φα το πουάς σε αουογενή·) 
επειντή, είσαι άγιος ουαός στον Κύουιο τον 
Φεό σου. 

Ντεν φα ψήσεις κατσικάκι, που ακόµα 
φηουάζει το γάουα τής µητέουας του. 

ΦΑ αποντεκατίζεις οπωσντήποτε όουα τα 
γεννήµατα του σπόου σου, που φέουνει το 
χωουάφι κάφε χουόνο.  Και φα τουως 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου, στον 
τόπο που φα εκουέξει για να βάουει εκεί το 
όνοµά του, το ντέκατο του σιταουιού σου, του 
κουασιού σου, και του ουαντιού σου, και τα 
πουωτότοκα των βοντιών σου, και των 
πουοβάτων σου· για να µάφεις να φοβάσαι 
πάντοτε τον Κύουιο τον Φεό σου. 

Και αν ο ντουόµος είναι ποουύ µακουινός για 
σένα, ώστε να µη µποουείς να τα φέουεις ή αν 
ο τόπος απέχει ποουύ από σένα, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου εκουέξει για να βάουει 
εκεί το όνοµά του, όταν σε ευουόγησε ο 
Κύουιος ο Φεός σου,  τότε φα τα 
µετατουέψεις σε ασήµι, και φα κοµποντέσεις 
το ασήµι στο χέουι σου, και φα πας στον 
τόπο, που ο Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει·  
και φα ντώσεις το ασήµι αντί οποιουντήποτε 
άουου πουάγµατος επιφυµεί η ψυχή σου, αντί 
για βόντια ή αντί για πουόβατα ή αντί για 
κουασί ή αντί για σίκεουα ή αντί 
οποιουντήποτε άουου πουάγµατος οουέγεται 
η ψυχή σου· και φα τουως εκεί µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου, και φα ευφουανφείς, 
εσύ, και η οικογένειά σου,  και ο Ουευίτης, 
που είναι µέσα στις πύουες σου· ντεν φα τον 
εγκαταουείψεις· επειντή, ντεν έχει µεουίντα 
ούτε κουηουονοµιά µαζί σου. 

Στο τέουος τού τουίτου χουόνου, φα βγάουεις 
οουόκουηουο το ντέκατο των γεννηµάτων σου 

εκείνου τού χουόνου, και φα το εναποφέσεις 
µέσα στις πύουες σου·  και ο Ουευίτης, 
(επειντή, ντεν έχει µεουίντα ούτε 
κουηουονοµιά µαζί σου), και ο ξένος, και ο 
οουφανός, και η χήουα, που είναι µέσα στις 
πύουες σου, φα έουχονται, και φα τουώνε και 
φα χοουταίνουν· για να σε ευουογήσει ο 
Κύουιος ο Φεός σου, σε όουα τα έουγα των 
χεουιών σου, όσα εουγάζεσαι. 

ΚΑΙ στο τέουος τού έβντοµου χουόνου φα 
κάνεις άφεση.  Κι αυτός είναι ο νόµος τής 
άφεσης: Κάφε ντανειστής, που ντάνεισε κάτι 
στον πουησίον του, φα το αφήσει· ντεν φα το 
απαιτεί από τον πουησίον του ή από τον 
αντεουφό του· επειντή, αυτό ονοµάζεται 
άφεση του Κυουίου.  Από τον ξένο µποουείς 
να το απαιτήσεις· ό,τι, όµως, από τα ντικά σου 
έχει ο αντεουφός σου, το χέουι σου φα το 
αφήνει·  για να µη υπάουχει αναµεταξύ σας 
φτωχός· επειντή, ο Κύουιος φα σε ευουογήσει 
ποουύ στη γη, που ο Κύουιος ο Φεός σου 
ντίνει σε σένα για κουηουονοµιά, για να την 
εξουσιάζεις·  αν µόνον ακούς µε επιµέουεια τη 
φωνή τού Κυουίου του Φεού σου, για να 
πουοσέχεις να κάνεις όουες αυτές τις 
εντοουές, που εγώ σήµεουα σε πουοστάζω.  
Επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου φα σε 
ευουογήσει, καφώς σου υποσχέφηκε· και φα 
ντανείζεις σε ποουά έφνη, εσύ, όµως, ντεν φα 
ντανείζεσαι· και φα βασιουεύεις επάνω σε 
ποουά έφνη· επάνω σε σένα, όµως, ντεν φα 
βασιουεύουν. 

Αν υπάουχει ανάµεσά σου φτωχός από τους 
αντεουφούς σου, µέσα σε κάποια από τις 
πύουες σου, µέσα στη γη σου, που ο Κύουιος 
ο Φεός σου ντίνει σε σένα, ντεν φα 
σκουηουύνεις την καουντιά σου ούτε φα 
κουείσεις το χέουι σου από τον φτωχό 
αντεουφό σου·  αουά, φα ανοίξεις εξάπαντος 
το χέουι σου σ' αυτόν, και εξάπαντος φα του 
ντανείσεις αουκετά για την ανάγκη του, σε ό,τι 
χουειάζεται.  Πουόσεχε τον εαυτό σου, 
µήπως ανέβει στην καουντιά σου κάποιος 
κακός στοχασµός και πεις: Πουησιάζει ο 
έβντοµος χουόνος, ο χουόνος τής άφεσης· και 
το µάτι σου πονηουευτεί ενάντια στον φτωχό 
αντεουφό σου, και ντεν του ντώσεις, και 
βοήσει στον Κύουιο εναντίον σου, κι αυτό 
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γίνει σε σένα αµαουτία.  Εξάπαντος φα του 
ντώσεις, και η καουντιά σου ντεν φα 
πονηουευτεί, όταν του ντίνεις· επειντή, γι' αυτό 
φα σε ευουογεί ο Κύουιος ο Φεός σου σε 
όουα τα έουγα σου, και σε όουες τις 
επιχειουήσεις σου.  Επειντή, ντεν φα ουείψει 
φτωχός µέσα από τη γη σου· γι' αυτό, εγώ σε 
πουοστάζω, τα εξής: Φα ανοίγεις 
οπωσντήποτε το χέουι σου πουος τον 
αντεουφό σου, πουος τον φτωχό σου, και 
πουος τον ενντεή σου, στη γη σου. 

Αν ο αντεουφός σου, Εβουαίος ή Εβουαία, 
πουηφεί σε σένα, φα σε ντουέψει έξι χουόνια, 
και τον έβντοµο χουόνο φα τον 
εξαποστείουεις εουεύφεουο από σένα.  Και 
όταν τον εξαποστείουεις εουεύφεουο από 
σένα, ντεν φα τον εξαποστείουεις αντειανόν·  
φα τον εφοντιάσεις οπωσντήποτε από τα 
πουόβατά σου, και από το αουώνι σου, και 
από τον ουηνό σου· από ό,τι ο Κύουιος ο 
Φεός σου σε ευουόγησε, φα ντώσεις σ' αυτόν.  
Και φα φυµηφείς ότι στάφηκες ντούος στη γη 
της Αιγύπτου, και ο Κύουιος ο Φεός σου σε 
ουύτουωσε· γι' αυτό κι εγώ σε πουοστάζω 
σήµεουα αυτό το πουάγµα. 

Αου' αν σου πει: Ντεν φεύγω από σένα· 
επειντή, αγάπησε εσένα και την οικογένειά 
σου, επειντή, ευτυχεί µαζί σου·  τότε, φα 
πάουεις ένα τουυπητήουι, και φα τουυπήσεις 
το αυτί του, κοντά στη φύουα, και φα είναι 
παντοτινός σου ντούος· και στη ντούη σου φα 
κάνεις το ίντιο. 

Ντεν φα σου φανεί σκουηουό, όταν τον 
εξαποστείουεις εουεύφεουο από σένα· επειντή, 
σε ντούεψε το ντιπουάσιο από µισφωτόν 
ντούο, έξι χουόνια· και ο Κύουιος ο Φεός σου 
φα σε ευουογεί σε κάφε τι που κάνεις. 

Όουα τα πουωτότοκα, όσα γεννιούνται από τα 
βόντια σου και από τα πουόβατά σου, τα 
αουσενικά, φα τα αφιεουώνεις στον Κύουιο 
τον Φεό σου· ντεν φα µεταχειουιστείς το 
πουωτότοκο µοσχάουι σου για εουγασία ούτε 
φα κουέψεις το πουωτότοκο από τα πουόβατά 
σου.  Μπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου 
φα το τουως κάφε χουόνο, εσύ και η 

οικογένειά σου, στον τόπο που ο Κύουιος φα 
εκουέξει. 

Και αν έχει κάποιο ψεγάντι, αν είναι χωουό ή 
τυφουό ή έχει κάποιο κακό ψεγάντι, ντεν φα 
το φυσιάσεις στον Κύουιο τον Φεό σου.  
Μέσα στις πύουες σου φα το τουως· ο 
ακάφαουτος και ο καφαουός, εξίσου, όπως τη 
ντοουκάντα και όπως το εουάφι.  Μόνον το 
αίµα του ντεν φα φας· επάνω στη γη φα το 
χύσεις σαν νεουό. 

ΝΑ τηουείς τον µήνα Αβίβ, και να κάνεις το 
Πάσχα στον Κύουιο τον Φεό σου· επειντή, 
τον µήνα Αβίβ σε έβγαουε ο Κύουιος ο Φεός 
σου από την Αίγυπτο, µέσα στη νύχτα.  Φα 
φυσιάζεις, ουοιπόν, το Πάσχα στον Κύουιο 
τον Φεό σου, ένα πουόβατο και ένα βόντι, 
στον τόπο που ο Κύουιος φα εκουέξει για να 
κατοικίσει εκεί το όνοµά του.  Ντεν φα τουως 
µ' αυτό ένζυµα· επτά ηµέουες φα τουως µαζί 
µ' αυτό άζυµα, ψωµί φουίψης, (επειντή, µε 
βιασύνη βγήκες από τη γη τής Αιγύπτου·) για 
να φυµάσαι την ηµέουα τής εξόντου σου από 
τη γη τής Αιγύπτου, όουες τις ηµέουες τής 
ζωής σου.  Και ντεν φα φανεί σε σένα 
πουοζύµι, σε όουα τα όουιά σου, για επτά 
ηµέουες· και από το κουέας, που φυσίασες την 
πουώτη ηµέουα πουος την εσπέουα, ντεν φα 
µείνει τίποτε µέχουι το πουωί. 

Ντεν µποουείς να φυσιάσεις το Πάσχα σε 
καµιά από τις πόουεις σου, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα·  αουά, στον τόπο, 
που ο Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει για να 
κατοικίσει εκεί το όνοµά του, φα φυσιάζεις το 
Πάσχα την εσπέουα, πουος τη ντύση τού 
ήουιου, στον καιουό που βγήκες από τη γη 
τής Αιγύπτου.  Και φα το ψήσεις και φα το 
φας στον τόπο που ο Κύουιος ο Φεός σου φα 
εκουέξει· και το πουωί φα επιστουέφεις, και φα 
πηγαίνεις στις κατοικίες σου.  έξι ηµέουες φα 
τουως άζυµα· και την έβντοµη ηµέουα φα 
είναι επίσηµη σύναξη στον Κύουιο τον Φεό 
σου· ντεν φα κάνεις εουγασία. 

Φα µετουάς για τον εαυτό σου επτά 
εβντοµάντες· άουχισε να µετουάς τις επτά 
εβντοµάντες, αφού αουχίσεις να βάζεις το 
ντουεπάνι στα σπαουτά.  Και φα κάνεις τη 
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γιοουτή των εβντοµάντων στον Κύουιο τον 
Φεό σου, µαζί µε την ανήκουσα 
αυτοπουοαίουετη πουοσφοουά τού χεουιού 
σου, που φα πουοσφέουεις, όπως ο Κύουιος ο 
Φεός σου σε ευουόγησε.  Και φα ευφουανφείς 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου, εσύ, και 
ο γιος σου, και η φυγατέουα σου, και ο ντούος 
σου, και η ντούη σου, και ο Ουευίτης, που 
είναι µέσα στις πύουες σου, και ο ξένος, και ο 
οουφανός, και η χήουα, που είναι ανάµεσά 
σου, στον τόπο που ο Κύουιος ο Φεός σου 
φα εκουέξει, για να κατοικίσει εκεί το όνοµά 
του.  Και φα φυµάσαι ότι στάφηκες ντούος 
στην Αίγυπτο· και φα τηουείς και φα εκτεουείς 
αυτά τα ντιατάγµατα. 

Φα κάνεις τη γιοουτή τής σκηνοπηγίας για 
επτά ηµέουες, αφού συγκεντουώσεις το 
σιτάουι σου και το κουασί σου·  και φα 
ευφουανφείς στη γιοουτή σου, εσύ, και ο γιος 
σου, και η φυγατέουα σου, και ο ντούος σου, 
και η ντούη σου, και ο Ουευίτης, και ο ξένος, 
και ο οουφανός, και η χήουα, που είναι µέσα 
στις πύουες σου.  επτά ηµέουες φα 
γιοουτάζεις στον Κύουιο τον Φεό σου, στον 
τόπο που ο Κύουιος φα εκουέξει· επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα σε ευουογεί σε όουα 
τα γεννήµατά σου, και σε όουα τα έουγα των 
χεουιών σου· και οπωσντήποτε φα 
ευφουανφείς. 

Τουεις φοουές τον χουόνο φα εµφανίζεται 
κάφε αουσενικό σου µπουοστά στον Κύουιο 
τον Φεό σου, στον τόπο που φα εκουέξει· στη 
γιοουτή των αζύµων, και στη γιοουτή των 
εβντοµάντων, και στη γιοουτή τής 
σκηνοπηγίας· και ντεν φα εµφανίζονται 
µπουοστά στον Κύουιο αντειανοί.  Κάφε ένας 
φα ντίνει σύµφωνα µε τη ντύναµή του, 
σύµφωνα µε την ευουογία τού Κυουίου τού 
Φεού σου, που σου έντωσε. 

ΦΑ καταστήσεις κουιτές και άουχοντες για 
τον εαυτό σου σε όουες τις πόουεις σου, που 
ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα, 
σύµφωνα µε τις φυουές σου· και φα κουίνουν 
τον ουαό, µε ντίκαιη κουίση. 

Ντεν φα ντιαστουέψεις την κουίση· ντεν φα 
αποβουέπεις σε πουόσωπο, ούτε φα παίουνεις 

ντώουο· επειντή, το ντώουο τυφουώνει τα 
µάτια των σοφών, και ντιαφφείουει τα ουόγια 
των ντίκαιων.  Το ντίκαιο, το ντίκαιο φα 
ακοουφείς· για να ζήσεις, και να 
κουηουονοµήσεις τη γη, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα. 

Ντεν φα φυτέψεις για τον εαυτό σου άουσος, 
από οποιαντήποτε ντέντουα, κοντά στο 
φυσιαστήουιο του Κυουίου τού Φεού σου, 
που φα κάνεις για τον εαυτό σου·  ούτε φα 
στήσεις άγαουµα για τον εαυτό σου· τα οποία 
ο Κύουιος ο Φεός σου µισεί. 

ΝΤΕΝ φα φυσιάσεις στον Κύουιο τον Φεό 
σου βόντι ή πουόβατο, που έχει ψεγάντι ή 
οποιοντήποτε εουάττωµα· επειντή, είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο τον Φεό σου. 

Αν, ανάµεσά σου, σε κάποια από τις πόουεις 
σου, που ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε 
σένα, βουεφεί άνντουας ή γυναίκα, που 
έπουαξε κακό µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό σου, παουαβαίνοντας τη ντιαφήκη του,  
και πήγε και ουάτουευσε άουους φεούς, και 
τους πουοσκύνησε, τον ήουιο ή το φεγγάουι ή 
οποιονντήποτε από τη στουατιά τού ουανού, 
που εγώ ντεν πουόσταξα·  και σου 
αναγγεουφεί, και ακούσεις, και εξετάσεις µε 
επιµέουεια, και ντες, αν βουεφεί ότι είναι 
αουήφεια και το πουάγµα είναι βέβαιο, ότι 
ντιαπουάχφηκε τέτοιο βντέουυγµα στον 
Ισουαήου·  τότε, φα φέουεις έξω στις πύουες 
σου τον άνντουα εκείνον ή τη γυναίκα εκείνη, 
που έπουαξαν αυτό το κακό πουάγµα, τον 
άνντουα ή τη γυναίκα· και φα τους 
ουιφοβοουήσεις µε πέτουες, και φα πεφάνουν. 

Με την οµοουογία ντύο µαουτύουων ή τουιών 
µαουτύουων, φα φανατώνεται εκείνος που 
είναι άξιος φανάτου· µε την οµοουογία ενός 
µάουτυουα ντεν φα φανατώνεται.  Τα πουώτα 
χέουια επάνω του, στο να τον φανατώσουν, φα 
είναι των µαουτύουων, Και έπειτα τα χέουια 
οουόκουηου του ουαού. Έτσι φα βγάουεις το 
κακό από ανάµεσά σου. 

Αν σου τύχει κάποια υπόφεση ποουύ 
ντύσκοουη να την κουίνεις, ανάµεσα σε αίµα 
και αίµα, ανάµεσα σε ντίκη και ντίκη, κι 
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ανάµεσα σε πουηγή και πουηγή, υποφέσεις 
αµφισβητήσιµες, µέσα στις πόουεις σου, τότε 
φα σηκωφείς, και φα ανέβεις στον τόπο, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει·  και φα πας 
στους ιεουείς τούς Ουευίτες, και στον κουιτή, 
που είναι εκείνες τις ηµέουες, και φα 
ουωτήσεις· και φα σου αναγγείουν την 
απόφαση της κουίσης·  και φα κάνεις σύµφωνα 
µε την απόφαση, που φα σου αναγγείουν από 
τον τόπο εκείνο που ο Κύουιος φα εκουέξει· 
και φα πουοσέξεις να πουάξεις σύµφωνα µε 
όουα όσα σου παουαγγείουν.  Σύµφωνα µε 
την απόφαση του νόµου, που φα σου 
αναγγείουν, και σύµφωνα µε την κουίση που 
φα σου πουν, φα κάνεις· ντεν φα 
παουεκκουίνεις από τον ουόγο που φα σου 
αναγγείουν, είτε ντεξιά είτε αουιστεουά.  Και 
ο άνφουωπος που φα φεουφεί υπεουήφανα, 
ώστε να µη υπακούσει στον ιεουέα, που 
παουίσταται να υπηουετεί εκεί µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου ή στον κουιτή, ο 
άνφουωπος εκείνος φα πεφάνει· και φα 
βγάουεις το κακό µέσα από τον Ισουαήου.  
Και οουόκουηουος ο ουαός φα ακούσει, και 
φα φοβηφεί, και ντεν φα υπεουηφανεύονται 
πουέον. 

Αφού µπεις µέσα στη γη που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα, και την 
κουηουονοµήσεις, και κατοικήσεις σ' αυτή, 
και πεις, φα καταστήσω επάνω µου βασιουιά, 
όπως όουα τα έφνη που είναι οουόγυουά µου,  
φα καταστήσεις επάνω σου βασιουιά, όποιον 
ο Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει· από τους 
αντεουφούς σου φα καταστήσεις βασιουιά 
επάνω σου· ντεν µποουείς να καταστήσεις 
ξένον άνφουωπο επάνω σου, που ντεν είναι 
αντεουφός σου. 

Όµως, ντεν φα πουηφύνει άουογα στον εαυτό 
του ούτε φα επαναφέουει τον ουαό στην 
Αίγυπτο για να αυξήσει τα άουογα· επειντή, ο 
Κύουιος σας είπε: Ντεν φα επιστουέψετε 
πουέον µέσα από εκείνον το ντουόµο.  Ούτε 
φα πουηφύνει στον εαυτό του γυναίκες, για να 
µη αποπουανηφεί η καουντιά του· ούτε φα 
πουηφύνει υπεουβοουικά το ασήµι και το 
χουυσάφι για τον εαυτό του. 

Και όταν καφήσει επάνω στον φουόνο τής 
βασιουείας του, φα γουάψει για τον εαυτό του 
ένα αντίγουαφο αυτού του νόµου, σε βιβουίο, 
από εκείνο που είναι µπουοστά στους ιεουείς 
τούς Ουευίτες·  κι αυτό φα είναι κοντά του, 
και φα ντιαβάζει µέσα σ' αυτό όουες τις 
ηµέουες τής ζωής του· για να µάφει να 
φοβάται τον Κύουιο τον Φεό του, να τηουεί 
όουα τα ουόγια αυτού του νόµου, και τα 
ντιατάγµατα αυτά, ώστε να τα εκτεουεί·  για 
να µη υψωφεί η καουντιά του παουαπάνω από 
τους αντεουφούς του, και για να µη 
παουεκκουίνει από τις εντοουές, είτε ντεξιά 
είτε αουιστεουά· ώστε να µακουοηµεουεύσει 
στη βασιουεία του, αυτός και τα παιντιά του, 
ανάµεσα στον Ισουαήου. 

ΟΙ ΙΕΟΥΕΙΣ, οι Ουευίτες, οουόκουηουη η 
φυουή του Ουευί, ντεν φα έχουν µεουίντα 
ούτε κουηουονοµιά µαζί µε τον Ισουαήου· τις 
πουοσφοουές του Κυουίου, που γίνονται µε 
φωτιά, και την κουηουονοµιά του φα τουώνε.  
Γι' αυτό, ντεν φα έχουν κουηουονοµιά 
ανάµεσα στους αντεουφούς τους· ο Κύουιος 
είναι η κουηουονοµιά τους, όπως τους είπε. 

Κι αυτό φα είναι το ντικαίωµα των ιεουέων 
από τον ουαό, από εκείνους που φυσιάζουν τις 
φυσίες, είτε βόντι είτε πουόβατο· φα ντίνουν 
στον ιεουέα τον ώµο, και τις σιαγόνες, και την 
κοιουιά.  Τις απαουχές του σιταουιού σου, 
του κουασιού σου, και του ουαντιού σου, και 
το πουώτο από το µαουί των πουοβάτων σου, 
φα του ντίνεις.  Επειντή, αυτόν έκουεξε ο 
Κύουιος ο Φεός σου από όουες τις φυουές 
σου, για να παουαστέκεται να υπηουετεί στο 
όνοµα του Κυουίου, αυτός και οι γιοι του, 
παντοτινά. 

Και αν έουφει ένας Ουευίτης από κάποια από 
τις πόουεις σου, από οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, όπου παουοικεί, και έουφει µε 
οουόκουηουο τον πόφο της ψυχής του, στον 
τόπο που ο Κύουιος φα εκουέξει,  τότε, φα 
υπηουετεί στο όνοµα του Κυουίου του Φεού 
του, καφώς όουοι οι αντεουφοί του οι 
Ουευίτες, που παουαστέκονται εκεί µπουοστά 
στον Κύουιο.  Ίσες µεουίντες φα τουώνε, 
εκτός από εκείνο, που πουοέουχεται από την 
πώουηση της πατουικής του πεουιουσίας. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 221 από 1298 

ΑΦΟΥ µπεις µέσα στη γη, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα, ντεν φα µάφεις να 
κάνεις σύµφωνα µε τα βντεουύγµατα εκείνων 
των εφνών.  Ντεν φα βουεφεί σε σένα κανένας, 
που να ντιαπεουνάει τον γιο του ή τη 
φυγατέουα του µέσα από τη φωτιά ή που να 
ασκεί µαντεία ή να είναι πουογνώστης των 
καιουών ή οιωνοσκόπος ή µάγος  ή γόης ή 
ανταποκουιτής νταιµονίων ή τεουατοσκόπος ή 
νεκουοµάντης.  Επειντή, καφένας που τα 
κάνει αυτά είναι βντέουυγµα στον Κύουιο· και 
εξαιτίας αυτών των βντεουυγµάτων, ο Κύουιος 
ο Φεός σου τούς ντιώχνει από µπουοστά σου.  
Τέουειος φα είσαι µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό σου.  Επειντή, τα έφνη αυτά, που φα 
κουηουονοµήσεις, έντωσαν πουοσοχή σε 
πουογνώστες των καιουών, και σε µάντεις· 
εσένα, όµως, ντεν σε άφησε ο Κύουιος ο 
Φεός σου να κάνεις τα ίντια. 

ΕΝΑΝ ΠΟΥΟΦΗΤΗ φα σηκώσει σε σένα 
ο Κύουιος ο Φεός σου, από ανάµεσά σου, 
από τους αντεουφούς σου, όπως εµένα· αυτόν 
φα ακούτε·  σύµφωνα µε όουα όσα ζήτησες 
από τον Κύουιο τον Φεό σου στο Χωουήβ, 
την ηµέουα τής σύναξης, ουέγοντας: Ας µη 
ακούσω πουέον τη φωνή τού Κυουίου τού 
Φεού µου, ούτε να ντω πουέον τη µεγάουη 
αυτή φωτιά, για να µη πεφάνω.  Και ο 
Κύουιος µου είπε: Είναι σωστά όσα 
µίουησαν.  Πουοφήτην ανάµεσα από τους 
αντεουφούς τους φα σηκώσω σ' αυτούς, όπως 
εσένα, και φα βάουω τα ουόγια µου στο 
στόµα του, και φα τους µιουήσει όουα όσα 
εγώ τον πουοστάζω.  Και ο άνφουωπος, που 
ντεν φα υπακούσει στα ουόγια µου, που αυτός 
φα µιουήσει εξ ονόµατός µου, εγώ φα το 
εκζητήσω απ' αυτόν. 

Ο πουοφήτης, όµως, που φα ασεβήσει, και φα 
µιουήσει εξ ονόµατός µου έναν ουόγο, που 
εγώ ντεν τον πουόσταξα να µιουήσει ή όποιος 
µιουήσει εξ ονόµατος άουων φεών, ο 
πουοφήτης εκείνος φα φανατωφεί. 

Και αν πεις στην καουντιά σου: Πώς φα 
γνωουίσουµε τον ουόγο, που ο Κύουιος ντεν 
µίουησε;  Όταν κάποιος πουοφήτης µιουήσει 
εξ ονόµατος του Κυουίου, και ο ουόγος ντεν 
γίνει ούτε συµβεί, αυτός ο ουόγος είναι που ο 

Κύουιος ντεν µίουησε· τον µίουησε ο 
πουοφήτης µέσα από υπεουηφάνεια· ντεν φα 
φοβηφείτε απ' αυτόν. 

ΑΦΟΥ ο Κύουιος ο Φεός σου αφανίσει τα 
έφνη, των οποίων τη γη ο Κύουιος ο Φεός 
σου ντίνει σε σένα, και τα κατακτήσεις, και 
κατοικήσεις στις πόουεις τους, και στα σπίτια 
τους,  φα ξεχωουίσεις τουεις πόουεις για τον 
εαυτό σου µέσα στη γη σου, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα για να την 
κατακτήσεις.  Φα ετοιµάσεις για τον εαυτό 
σου τον ντουόµο· και φα ντιαιουέσεις σε τουία 
µέουη τα όουια της γης σου, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα να κουηουονοµήσεις, 
για να καταφεύγει εκεί κάφε φονιάς. 

Κι αυτή είναι η ντιάταξη για τον φονιά, που 
φα καταφύγει εκεί, για να ζήσει: Όποιος 
χτυπήσει τον πουησίον του από άγνοια, τον 
οποίο πουοηγουµένως ντεν µισούσε,  όπως 
όταν πηγαίνει κανείς µε τον πουησίον του στο 
ντάσος για να κόψει ξύουα, κι ενώ το χέουι 
του κατεβάζει ένα χτύπηµα µε τον πέουεκυ 
για να κόψει το ντέντουο, βγει το σίντεουο 
από το ξύουο, και πετύχει τον πουησίον του, 
κι αυτός πεφάνει, αυτός φα ντιαφύγει σε µια 
από τις πόουεις εκείνες, και φα ζήσει·  µήπως 
και ο εκντικητής του αίµατος καταντιώξει τον 
φονιά, ενώ βουίσκεται η καουντιά του σε 
έξαψη, και τον πουοφτάσει (αν ο ντουόµος 
είναι µακουινός), και τον φονεύσει, καίτοι ντεν 
είναι άξιος φανάτου, επειντή πουοηγουµένως 
ντεν τον µισούσε. 

Γι' αυτό, εγώ σε πουοστάζω, ουέγοντας: Φα 
ξεχωουίσεις τουεις πόουεις για τον εαυτό σου.  
Και αν ο Κύουιος ο Φεός σου πουατύνει τα 
όουιά σου, καφώς οουκίστηκε στους πατέουες 
σου, και σου ντώσει οουόκουηουη τη γη, που 
υποσχέφηκε να ντώσει στους πατέουες σου,  
αν τηουείς όουες αυτές τις εντοουές, ώστε να 
τις εκτεουείς, που εγώ σε πουοστάζω 
σήµεουα, να αγαπάς τον Κύουιο τον Φεό 
σου, και να πεουπατάς πάντοτε στους 
ντουόµους του, τότε φα πουοσφέσεις στον 
εαυτό σου ακόµα τουεις πόουεις, 
παουάουηουα µε τις τουεις εκείνες·  για να µη 
χυφεί αφώο αίµα στο µέσον τής γης σου, που 
ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει ως 
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κουηουονοµιά σε σένα, και να υπάουχει αίµα 
επάνω σου. 

Και αν κάποιος έχει µίσος ενάντια στον 
πουησίον του, και παουαµονεύοντάς τον, 
οουµήσει επάνω του, και τον χτυπήσει, και 
πεφάνει, και ντιαφύγει σε µια από τις πόουεις 
αυτές,  τότε, οι πουεσβύτεουοι της πόουης 
του φα στείουν και φα τον πάουν από εκεί, και 
φα τον παουαντώσουν στο χέουι τού 
εκντικητή του αίµατος, για να πεφάνει.  Το 
µάτι σου ντεν φα τον ουυπηφεί, αουά φα 
εξαουείψεις από τον Ισουαήου το αφώο αίµα, 
για να ευηµεουείς. 

ΝΤΕΝ φα µετακινήσεις τα όουια του 
πουησίον σου, όσα οι πατέουες σου έστησαν 
στην κουηουονοµιά σου, που φα 
κουηουονοµήσεις στη γη, την οποία ο 
Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα για να την 
κατακτήσεις. 

ΕΝΑΣ µάουτυουας ντεν φα σηκωφεί ενάντια 
κάποιου ανφουώπου, για οποιαντήποτε 
ανοµία ή για οποιοντήποτε αµάουτηµα, 
όποιο αµάουτηµα αµαουτήσει· µε οµοουογία 
ντύο µαουτύουων ή µε οµοουογία τουιών 
µαουτύουων, φα βεβαιώνεται κάφε ουόγος. 

Αν ένας ψευντοµάουτυουας σηκωφεί ενάντια 
σε άνφουωπο, για να µαουτυουήσει εναντίον 
του άντικα,  τότε και οι ντύο άνφουωποι, 
ανάµεσα στους οποίους υπάουχει η 
ντιαφοουά, φα σταφούν µπουοστά στον 
Κύουιο, µπουοστά στους ιεουείς, και στους 
κουιτές, που είναι εκείνες τις ηµέουες·  και οι 
κουιτές φα εξετάσουν ακουιβώς, και 
πουοσέξτε, αν ο µάουτυουας είναι 
ψευντοµάουτυουας, και έντωσε µαουτυουία 
ψευντώς ενάντια στον αντεουφό του,  τότε φα 
κάνετε σ' αυτόν, καφώς αυτός στοχάστηκε να 
κάνει στον αντεουφό του· και φα βγάουεις από 
ανάµεσά σου το κακό.  Και οι υπόουοιποι φα 
ακούσουν και φα φοβηφούν, και ντεν φα 
πουάξουν στο εξής τέτοιο κακό ανάµεσά σου.  
Και το µάτι σου ντεν φα ουυπηφεί· φα ντοφεί 
ζωή αντί ζωής, µάτι αντί µατιού, ντόντι αντί 
ντοντιού, χέουι αντί χεουιού, πόντι αντί 
ποντιού. 

Όταν βγεις σε µάχη ενάντια στους εχφούς 
σου, και ντεις άουογα, και άµαξες, και ουαό 
πεουισσότεουο από σένα, µη τους φοβηφείς· 
επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου, που σε 
ανέβασε από τη γη τής Αιγύπτου, είναι µαζί 
σου. 

Και όταν πουησιάσετε στη µάχη, ο ιεουέας 
φα πουοσέουφει, και φα µιουήσει στον ουαό,  
και φα τους πει: Άκου, Ισουαήου· εσείς 
πουησιάζετε σήµεουα σε µάχη ενάντια στους 
εχφούς σας· ας µη ντειουιάσει η καουντιά σας, 
µη φοβηφείτε ούτε να τουοµάξετε ούτε να 
εκπουαγείτε από το πουόσωπό τους·  επειντή, 
ο Κύουιος ο Φεός σας είναι αυτός που 
πουοποουεύεται µαζί σας, για να ποουεµήσει 
για σας ενάντια στους εχφούς σας, για να σας 
σώσει. 

Και οι άουχοντες φα µιουήσουν στον ουαό, 
ουέγοντας: Ποιος άνφουωπος οικοντόµησε 
καινούγιο σπίτι, και ντεν έκανε τον 
εγκαινιασµό του; Ας αναχωουήσει, και ας 
επιστουέψει στο σπίτι του, µήπως και πεφάνει 
στη µάχη, και το εγκαινιάσει άουος 
άνφουωπος.  Και ποιος άνφουωπος φύτεψε 
αµπεουώνα, και ντεν ευφουάνφηκε απ' αυτόν; 
Ας αναχωουήσει, και ας επιστουέψει στο σπίτι 
του, µήπως και πεφάνει στη µάχη, και 
ευφουανφεί απ' αυτόν άουος άνφουωπος.  Και 
ποιος άνφουωπος αουαβωνιάστηκε γυναίκα, 
και ντεν την πήουε; Ας αναχωουήσει, και ας 
επιστουέψει στο σπίτι του, µήπως και πεφάνει 
στη µάχη, και την πάουει άουος άνφουωπος.  
Και οι άουχοντες φα µιουήσουν ακόµα στον 
ουαό, και φα πουν: Ποιος άνφουωπος είναι 
ντειουός και ουιπόψυχος; Ας αναχωουήσει, 
και ας επιστουέψει στο σπίτι του, για να µη 
ντειουιάσει η καουντιά των αντεουφών του, 
όπως η ντική του καουντιά.  Και αφού οι 
άουχοντες τεουειώσουν στο να µιούν στον 
ουαό, φα καταστήσουν αουχηγούς στα 
στουατεύµατα, για να πουοϊστανται στον 
ουαό. 

Όταν πουησιάσεις σε πόουη για να 
ποουεµήσεις εναντίον της, τότε να την 
καουέσεις σε ειουήνη·  και αν σου αποκουιφεί 
ειουηνικά, και ανοίξει σε σένα, τότε 
οουόκουηουος ο ουαός, που βουίσκεται σ' 
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αυτή, φα γίνει σε σένα υποτεουής και φα σε 
ντουεύει· 

αν, όµως, ντεν κάνει ειουήνη µαζί σου, αουά 
σε ποουεµήσει, τότε φα την ποουιοουκήσεις·  
και αφού ο Κύουιος ο Φεός σου την 
παουαντώσει στα χέουια σου, φα πατάξεις 
όουα τα αουσενικά της µε µάχαιουα·  και τις 
γυναίκες, και τα βουέφη, και τα κτήνη, και 
όουα όσα βουίσκονται στην πόουη, όουα τα 
ουάφυουά της φα τα πάουεις για τον εαυτό 
σου· και φα τουως τα ουάφυουα των εχφουών 
σου, όσα ο Κύουιος ο Φεός σου έντωσε σε 
σένα. 

Έτσι φα κάνεις σε όουες τις πόουεις, που είναι 
ποουύ µακουιά από σένα, που ντεν είναι από 
τις πόουεις των εφνών αυτών·  από τις πόουεις, 
όµως, αυτών των ουαών, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου ντίνει σε σένα ως κουηουονοµιά, 
ντεν φα αφήσεις ζωντανό κανένα από εκείνα 
που έχουν πνοή·  αουά, φα τους 
εξοουοφουεύσεις κατακουάτος, τους 
Χετταίους, και τους Αµοουαίους, τους 
Χαναναίους, και τους Φεουεζαίους, τους 
Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους, καφώς σε 
πουόσταξε ο Κύουιος ο Φεός σου·  για να µη 
σας ντιντάξουν να κάνετε σύµφωνα µε όουα τα 
βντεουύγµατά τους, που έκαναν στους φεούς 
τους, και αµαουτήσετε ενάντια στον Κύουιο 
τον Φεό σας. 

Όταν ποουιοουκείς κάποια πόουη για ποουές 
ηµέουες, ποουεµώντας την για να την 
εξουσιάσεις, ντεν φα εξοουοφουεύσεις τα 
ντέντουα της, καταφέουοντας επάνω τους 
πέουεκυ· επειντή, απ' αυτά µποουείς να 
τουέφεσαι· και ντεν φα τα κόψεις. Μήπως το 
ντέντουο τού χωουαφιού είναι άνφουωπος, 
ώστε νάουφει εναντίον σου στην ποουιοουκία;  
Μόνον τα ντέντουα, όσα γνωουίζεις ότι ντεν 
είναι ντέντουα για τουοφή, αυτά φα 
εξοουοφουεύσεις και φα τα αποκόψεις· και φα 
οικοντοµήσεις πεουιχαουακώµατα ενάντια 
στην πόουη, που σε ποουεµάει, µέχουις ότου 
παουαντοφεί. 

ΑΝ βουεφεί κάποιος φονευµένος στη γη, που 
ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα για να 
την κουηουονοµήσεις, πεσµένος στην 

πεντιάντα, και είναι άγνωστο ποιος τον 
φόνευσε,  τότε, φα βγουν οι πουεσβύτεουοί 
σου και οι κουιτές σου, και φα µετουήσουν 
πουος τις πόουεις που είναι οουόγυουα από 
τον φονευµένο·  και της πόουης, που είναι 
πουησιέστεουη στον φονευµένο, οι 
πουεσβύτεουοι της πόουης εκείνης φα πάουν 
µια ντάµαουη, που ντεν υποβουήφηκε σε 
εουγασία, ούτε έσυουε κάτω από ζυγό·  και οι 
πουεσβύτεουοι της πόουης εκείνης φα 
κατεβάσουν τη ντάµαουη σε µια τουαχιά 
φάουαγγα, που ούτε γεωουγείται ούτε 
σπέουνεται· κι εκεί, στη φάουαγγα, φα κόψουν 
τον τουάχηουο της ντάµαουης. 

Και φα πουησιάσουν οι ιεουείς, οι γιοι τού 
Ουευί· (επειντή, αυτούς έκουεξε ο Κύουιος ο 
Φεός να υπηουετούν σ' αυτόν, και να 
ευουογούν στο όνοµα του Κυουίου· και 
σύµφωνα µε τον ουόγο τους φα κουίνεται 
κάφε ντιαφοουά και κάφε πουηγή·)  και όουοι 
οι πουεσβύτεουοι της πόουης εκείνης, της 
πουησιέστεουης στον φονευµένο, φα πουύνουν 
τα χέουια τους επάνω στη σφαγµένη 
ντάµαουη στη φάουαγγα·  και απαντώντας, φα 
πουν: Τα χέουια µας ντεν έχυσαν αυτό το 
αίµα ούτε τα µάτια µας είνταν·  γίνε έουεος, 
Κύουιε, στον ουαό σου τον Ισουαήου, που 
ουύτουωσες, και µη βάουεις επάνω στον ουαό 
σου τον Ισουαήου αφώο αίµα. Και φα τους 
συγχωουεφεί το αίµα.  Έτσι φα εξαουείψεις το 
αφώο αίµα από ανάµεσά σου, όταν κάνεις το 
αουεστό στα µάτια τού Κυουίου. 

ΟΤΑΝ βγεις να ποουεµήσεις τους εχφούς 
σου, και ο Κύουιος ο Φεός σου τους 
παουαντώσει στα χέουια σου, και πάουεις απ' 
αυτούς αιχµαουώτους,  και ντεις ανάµεσα 
στους αιχµαουώτους µια όµοουφη γυναίκα, 
και την επιφυµήσεις, για να την πάουεις στον 
εαυτό σου για γυναίκα,  τότε, φα τη φέουεις 
στο σπίτι σου, και φα ξυουίσει το κεφάουι της, 
και φα κόψει τα νύχια της·  και φα βγάουει τα 
ενντύµατα της αιχµαουωσίας της από πάνω 
της, και φα καφήσει στο σπίτι σου, και φα 
κουάψει τον πατέουα της και τη µητέουα της 
έναν οουόκουηουο µήνα· και ύστεουα φα 
µπεις µέσα σ' αυτή, και φα είσαι άνντουας της, 
κι εκείνη φα είναι γυναίκα σου.  Και αν συµβεί 
να µη ευχαουιστιέσαι σ' αυτήν, τότε φα την 
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εξαποστείουεις εουεύφεουη· και ντεν φα την 
πουήσεις για ασήµι, ντεν φα την 
εµποουευφείς, επειντή την ταπείνωσες. 

ΑΝ κάποιος έχει ντύο γυναίκες, τη µία που 
αγαπάει και την άουη που µισεί, και του 
γεννήσουν παιντιά, εκείνη που την αγαπάει κι 
εκείνη που τη µισεί, και ο πουωτότοκος γιος 
είναι εκείνης που µισεί,  τότε, την ηµέουα που 
µοιουάζει στους γιους του την πεουιουσία του, 
ντεν µποουεί να κάνει πουωτότοκο τον γιο 
εκείνης που αγαπάει, παουαβουέποντας τον 
γιο εκείνης που µισεί, τον αουηφινά 
πουωτότοκο·  αουά, φα αναγνωουίσει τον γιο 
εκείνης που µισεί ως πουωτότοκον, ντίνοντας 
σ' αυτόν ντιπουάσιο µεουίντιο από όουα τα 
υπάουχοντά του· επειντή, είναι η αουχή τής 
ντύναµής του· σ' αυτόν ανήκουν τα 
πουωτοτόκια. 

ΑΝ κάποιος έχει γιο πεισµατώντη και απειφή, 
που ντεν υπακούει στη φωνή τού πατέουα του 
ή στη φωνή τής µητέουας του, και αφού τον 
παινταγωγήσουν, ντεν υπακούει σ' αυτούς,  
τότε, ο πατέουας του και η µητέουα του φα 
τον πιάσουν, και φα τον φέουν έξω στους 
πουεσβύτεους της πόουης του, και στην 
πύουη τού τόπου του·  και φα πουν στους 
πουεσβύτεους της πόουης του: Αυτός ο γιος 
µας είναι πεισµατώντης και απειφής· ντεν 
υπακούει στη φωνή µας· είναι ουαίµαουγος 
και µέφυσος·  και όουοι οι άνφουωποι της 
πόουης του φα τον ουιφοβοουήσουν µε 
πέτουες, και φα πεφάνει. Και φα εξαφανίσεις 
το κακό από ανάµεσά σου· και οουόκουηουος 
ο Ισουαήου φα ακούσει και φα φοβηφεί. 

ΚΑΙ αν κάποιος έπουαξε αµάουτηµα άξιο 
φανάτου, και καταντικαστεί σε φάνατο, και 
τον κουεµάσεις σε ξύουο,  το σώµα του ντεν 
φα µένει όουη τη νύχτα επάνω στο ξύουο, 
αουά φα τον φάψεις οπωσντήποτε την ίντια 
ηµέουα· (επειντή, ο κουεµασµένος είναι 
καταουαµένος από τον Φεό)· για να µη 
µοουύνεις τη γη σου, που ο Κύουιος ο Φεός 
σου ντίνει σε σένα ως κουηουονοµιά. 

ΒΟΥΕΠΟΝΤΑΣ το βόντι τού αντεουφού 
σου ή το πουόβατό του να πεουιπουανιέται, 
µη τα παουαβουέψεις· εξάπαντος φα τα 

επιστουέψεις στον αντεουφό σου.  Και αν ο 
αντεουφός σου ντεν κατοικεί κοντά σου ή αν 
ντεν τον γνωουίζεις, τότε φα τα φέουεις µέσα 
στο σπίτι σου, και φα είναι µαζί σου µέχουις 
ότου τα ζητήσει ο αντεουφός σου· και φα τα 
αποντώσεις σ' αυτόν.  Έτσι φα κάνεις και για 
το γαϊντούι του· έτσι φα κάνεις και για το 
ιµάτιό του· έτσι φα κάνεις και για όουα τα 
χαµένα πουάγµατα του αντεουφού σου, όσα 
έχασε, και τα βουήκες εσύ· ντεν µποουείς να 
τα παουαβουέψεις.  Βουέποντας το γαϊντούι 
του αντεουφού σου ή το βόντι του πεσµένο 
στον ντουόµο, µη τα παουαβουέψεις· 
οπωσντήποτε φα τα σηκώσεις µαζί του. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ντεν φα φοουέσει αυτό που 
ανήκει στον άνντουα, ούτε ο άνντουας φα 
ντυφεί στοουή γυναίκας· επειντή, όουοι εκείνοι 
που πουάττουν έτσι είναι βντέουυγµα στον 
Κύουιο τον Φεό σου. 

ΑΝ συναντήσεις στον ντουόµο µπουοστά σου 
φωουιά πτηνού επάνω σε κάποιο ντέντουο ή 
καταγής, και έχει νεοσσούς ή αυγά, και τη 
µητέουα καφισµένη επάνω στους νεοσσούς ή 
επάνω στα αυγά, ντεν φα πάουεις τη µητέουα 
µαζί µε τα µικουά της·  φα αποουύσεις 
εξάπαντος τη µητέουα, τα ντε µικουά της φα 
τα πάουεις για τον εαυτό σου· για να 
ευηµεουήσεις, και να µακουοηµεουεύσεις. 

ΟΤΑΝ οικοντοµείς καινούγιο σπίτι, φα 
κάνεις ένα πεουιτείχισµα γύουω από τη στέγη 
σου, για να µη κάνεις ένοχο το σπίτι σου για 
αίµα, αν πέσει κάποιος άνφουωπος απ' αυτό. 

ΝΤΕΝ φα σπείουεις στον αµπεουώνα σου 
ετεουεοειντή σπέουµατα· για να µη µοουυνφεί 
το γέννηµα του σπόου, που έσπειουες, και ο 
καουπός τού αµπεουώνα.  Ντεν φα 
αουοτουιάσεις µε βόντι και γαϊντούι µαζί.  
Ντεν φα φοουάς σύµµικτο ένντυµα, από 
µάουινο µαζί και ουινάουι. 

ΦΑ κάνεις για τον εαυτό σου κουόσσια στις 
τέσσεουις άκουες τού ενντύµατός σου, µε το 
οποίο σκεπάζεσαι. 

ΑΝ κάποιος πάουει γυναίκα, και µπει µέσα σ' 
αυτή, και τη µισήσει,  και ντώσει αφοουµή να 
την κακοουογήσουν, και φέουει επάνω της 
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ντυσφήµηση, και πει: Πήουα αυτή τη γυναίκα, 
και όταν την πουησίασα ντεν την βουήκα 
παουφένα,  τότε, ο πατέουας τής νέας και η 
µητέουα της φα πάουν και φα φέουν έξω 
στους πουεσβύτεους της πόουης, στην πύουη, 
τα σηµάντια τής παουφενίας τής νέας·  και ο 
πατέουας τής νέας φα πει στους 
πουεσβύτεους: Έντωσα τη φυγατέουα µου σ' 
αυτόν τον άνφουωπο για γυναίκα, κι αυτός τη 
µισεί·  και να, έντωσε αφοουµή να την 
κακοουογούν, ουέγοντας: Ντεν βουήκα τη 
φυγατέουα σου παουφένα· όµως, να τα 
σηµάντια τής παουφενίας τής φυγατέουας 
µου. Και φα ξεντιπουώσουν το ιµάτιο 
µπουοστά στους πουεσβύτεους της πόουης.  
Και οι πουεσβύτεουοι της πόουης εκείνης φα 
πάουν τον άνφουωπο, και φα τον 
τιµωουήσουν·  κι αυτός φα καταβάουει 
αποζηµίωση 100 σίκους ασήµι, και φα τους 
ντώσουν στον πατέουα τής νέας, επειντή 
έφεουε ντυσφήµηση σε παουφένα 
Ισουαηουίτισσα· και φα είναι γυναίκα του· 
ντεν µποουεί να την αποβάουει πουέον όουες 
τις ηµέουες τής ζωής του.  Αν, όµως, αυτό το 
πουάγµα είναι αουηφινό, και η κόουη ντεν 
βουεφεί παουφένα,  τότε φα βγάουν έξω τη 
νέα, στη φύουα τού σπιτιού τού πατέουα της, 
και οι άνφουωποι της πόουης της φα τη 
ουιφοβοουήσουν µε πέτουες, και φα πεφάνει· 
επειντή, έπουαξε αφουοσύνη στον Ισουαήου, 
ντιαπουάττοντας ποουνεία στο σπίτι τού 
πατέουα της· και φα εξαφανίσεις το κακό από 
ανάµεσά σου. 

ΑΝ βουεφεί κάποιος να κοιµάται µε 
παντουεµένη γυναίκα, τότε φα φανατώνονται 
και οι ντύο, ο άνντουας που κοιµήφηκε µε τη 
γυναίκα, και η γυναίκα· και φα εξαφανίσεις το 
κακό από τον Ισουαήου. 

Αν µια νέα παουφένα είναι αουαβωνιασµένη 
µε άνντουα, και τη βουει κάποιος στην πόουη, 
και κοιµηφεί µαζί της,  τότε, φα τους 
βγάουετε έξω και τους ντύο, στην πύουη τής 
πόουης εκείνης, και φα τους ουιφοβοουήσετε 
µε πέτουες, και φα πεφάνουν· τη νέα, επειντή 
ντεν φώναξε, ενώ ήταν µέσα στην πόουη· και 
τον άνφουωπο, επειντή ταπείνωσε τη γυναίκα 
τού πουησίον του· και φα εξαφανίσεις το κακό 
από ανάµεσά σου.  Αουά, αν κάποιος βουει τη 

νέα στο χωουάφι, την αουαβωνιασµένη, και ο 
άνφουωπος τη βιάσει, και κοιµηφεί µαζί της, 
τότε ο άνφουωπος µόνον φα φανατώνεται, που 
κοιµήφηκε µαζί της·  στη νέα, όµως, ντεν φα 
κάνεις τίποτε· ντεν υπάουχει αµάουτηµα 
φανάτου στη νέα· επειντή, όπως όταν 
οουµήσει κάποιος ενάντια στον πουησίον του 
και τον φονεύσει, έτσι είναι και το πουάγµα 
αυτό·  επειντή, τη βουήκε στο χωουάφι, η 
αουαβωνιασµένη νέα φώναξε, αουά ντεν 
υπήουχε κάποιος να τη σώσει. 

Αν κάποιος βουει µια νέα παουφένα, µη 
αουαβωνιασµένη, και την πιάσει και κοιµηφεί 
µαζί της, και βουεφούν·  τότε, ο άνφουωπος 
που κοιµήφηκε µαζί της φα ντώσει στον 
πατέουα της νέας 50 σίκους ασήµι, κι αυτή φα 
είναι γυναίκα του, επειντή την ταπείνωσε, ντεν 
µποουεί να την αποβάουει όουες τις ηµέουες 
τής ζωής του. 

ΝΤΕΝ φα πάουει κάποιος τη γυναίκα του 
πατέουα του ούτε φα ξεσκεπάσει το 
συγκάουυµµα του πατέουα του. 

ΕΚΕΙΝΟΣ, που έχει τα κουύφιά του 
σπασµένα ή αποκοµµένα, ντεν φα µπει µέσα 
στη συναγωγή τού Κυουίου.  Ο νόφος ντεν φα 
µπει µέσα στη συναγωγή τού Κυουίου· µέχουι 
τη ντέκατη γενεά του, ντεν φα µπει µέσα στη 
συναγωγή τού Κυουίου. 

Αµµωνίτης και Μωαβίτης ντεν φα µπει µέσα 
στη συναγωγή τού Κυουίου· µέχουι τη 
ντέκατη γενεά τους, ποτέ ντεν φα µπουν µέσα 
στη συναγωγή τού Κυουίου.  Επειντή, ντεν 
σας πουοϋπάντησαν µε ψωµί και νεουό στον 
ντουόµο, όταν βγαίνατε έξω από την Αίγυπτο· 
κι επειντή, µίσφωσαν εναντίον σου τον 
Βαουαάµ, τον γιο τού Βεώου, από τη 
Φεφοουά τής Μεσοποταµίας, για να σε 
καταουαστεί.  Όµως, ο Κύουιος ο Φεός σου 
ντεν φέουησε να εισακούσει τον Βαουαάµ· 
αουά, ο Κύουιος ο Φεός σου µετέτουεψε σε 
σένα την κατάουα σε ευουογία, επειντή ο 
Κύουιος ο Φεός σου σε αγάπησε.  Ντεν φα 
ζητήσεις την ειουήνη τους ούτε την ευτυχία 
τους, όουες τις ηµέουες σου, παντοτινά. 
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ΝΤΕΝ φα βντεουύττεσαι τον Ιντουµαίο, 
επειντή είναι αντεουφός σου· ντεν φα 
βντεουύττεσαι τον Αιγύπτιο, επειντή στάφηκες 
ξένος στη γη του.  Τα παιντιά, όσα γεννηφούν 
απ' αυτούς, φα µπουν µέσα στη συναγωγή τού 
Κυουίου, στην τουίτη γενεά τους. 

ΟΤΑΝ εκστουατεύσεις ενάντια στους εχφούς 
σου, να φυουάγεσαι από κάφε κακό πουάγµα.  
Αν είναι ανάµεσά σου ένας άνφουωπος, που 
ντεν είναι καφαουός, από κάποιο συµβάν σ' 
αυτόν τη νύχτα, φα βγει έξω από το 
στουατόπεντο, ντεν φα µπει µέσα στο 
στουατόπεντο·  και πουος την εσπέουα φα 
ουστεί µε νεουό· και καφώς φα ντύει ο ήουιος 
φα µπει µέσα στο στουατόπεντο.  Και φα 
έχεις έναν τόπο έξω από το στουατόπεντο, και 
φα βγεις εκεί, έξω·  και φα έχεις ένα µικουό 
φτυάουι ανάµεσα στα όπουα σου· και όταν 
κάφεσαι έξω, φα σκάβεις µ' αυτό, και φα 
γυουίσεις και φα σκεπάσεις εκείνο που βγαίνει 
από σένα.  Επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου 
πεουπατάει στο µέσον τού στουατοπέντου 
σου, για να σε εουευφεουώσει, και για να 
παουαντώσει τους εχφούς σου µπουοστά σου· 
γι' αυτό, το στουατόπεντό σου φα είναι άγιο· 
για να µη βουέπει κάποια ακαφαουσία σε 
σένα, και αποστουέψει από σένα. 

ΝΤΕΝ φα παουαντώσεις ντούον στο 
αφεντικό του, ντούον που κατέφυγε από το 
αφεντικό του σε σένα·  φα συγκατοικεί µαζί 
σου, ανάµεσά σου, σε όποιον τόπο ντιαουέξει, 
σε µία από τις πύουες σου, όπου του αουέσει· 
ντεν φα τον καταντυναστεύσεις. 

ΠΟΟΥΝΗ ντεν φα υπάουχει από τις 
φυγατέουες του Ισουαήου ούτε κίναιντος φα 
υπάουχει από τους γιους τού Ισουαήου.  Ντεν 
φα φέουεις στον οίκο τού Κυουίου τού Φεού 
σου µισφό πόουνης ούτε µίσφωµα κίναιντου, 
για καµιά ευχή· επειντή, και τα ντύο αυτά 
είναι βντεουύγµατα στον Κύουιο τον Φεό 
σου. 

ΝΤΕΝ φα ντανείζεις στον αντεουφό σου 
χουήµατα µε τόκο, τουοφές µε τόκο, κανένα 
πουάγµα ντανειζόµενο µε τόκο.  Στον ξένο 
µποουείς να τοκίζεις· στον αντεουφό σου, 
όµως, ντεν φα τοκίσεις· για να σε ευουογεί ο 

Κύουιος ο Φεός σου σε όουες τις 
επιχειουήσεις σου επάνω στη γη όπου 
πηγαίνεις για να την κουηουονοµήσεις. 

ΟΤΑΝ ευχηφείς ευχή στον Κύουιο τον Φεό 
σου, ντεν φα βουαντύνεις να την αποντώσεις· 
επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σου φα την 
εκζητήσει από σένα οπωσντήποτε, και φα 
είναι σε σένα αµαουτία.  Αν, όµως, ντεν 
φέουεις να ευχηφείς, ντεν φα είναι αµαουτία 
σε σένα.  Ό,τι βγει από τα χείουη σου, φα το 
τηουήσεις, και φα το εκτεουέσεις· µε όποιον 
τουόπο ευχήφηκες στον Κύουιο τον Φεό σου 
την αυτοπουοαίουετη πουοσφοουά, που 
υποσχέφηκες µε το στόµα σου. 

ΟΤΑΝ µπαίνεις µέσα στον αµπεουώνα του 
πουησίον σου, µποουείς να τουως σταφύουια 
σύµφωνα µε την όουεξή σου, µέχουις ότου 
χοουτάσεις· στο σκεύος σου, όµως, ντεν φα 
βάουεις.  Όταν µπαίνεις µέσα στα σπαουτά 
τού πουησίον σου, µποουείς να αποσπάς 
στάχυα µε το χέουι σου· ντουεπάνι, όµως, 
ντεν µποουείς να βάουεις στα σπαουτά τού 
πουησίον σου. 

ΟΤΑΝ κάποιος πάουει γυναίκα, και 
νυµφευφεί µαζί της, και συµβεί να µη βουει 
χάουη στα µάτια του, επειντή βουήκε σ' αυτήν 
κάποιο άσχηµο πουάγµα, τότε ας γουάψει σ' 
αυτήν γουάµµα ντιαζυγίου, και ας το ντώσει 
στο χέουι της, και ας τη ντιώξει από το σπίτι 
του.  Και αφού αναχωουήσει από το σπίτι 
του, µποουεί να πάει και να συζευχφεί µε 
άουον άνντουα.  Και αν ο ντεύτεουος 
άνντουας της τη µισήσει, και γουάψει σ' αυτή 
γουάµµα ντιαζυγίου, και το ντώσει στο χέουι 
της, και τη ντιώξει από το σπίτι του ή αν 
πεφάνει ο ντεύτεουος άνντουας, που την 
πήουε για γυναίκα του,  ο πουώτος της 
άνντουας, που την έντιωξε, ντεν µποουεί να 
την ξαναπάουει στον εαυτό του για γυναίκα, 
αφού µοουύνφηκε· επειντή, είναι βντέουυγµα 
µπουοστά στον Κύουιο· και ντεν φα 
επιφέουεις αµαουτία στη γη, στην οποία ο 
Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα ως 
κουηουονοµιά. 

Αν κάποιος, πουόσφατα, πάουει µια γυναίκα, 
ντεν φα βγει σε πόουεµο, και ντεν φα 
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επιφοουτιστεί επάνω του τίποτε, αουά φα είναι 
εουεύφεουος στο σπίτι του για έναν χουόνο, 
και φα ευφουάνει τη γυναίκα του, την οποία 
πήουε. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ντεν φα πάουει για ενέχυουο 
ούτε την επάνω ούτε την κάτω πέτουα του 
µύου· επειντή, για ενέχυουο παίουνει ζωή. 

ΑΝ κάποιος γίνει αντιουηπτός να κουέβει 
έναν από τους αντεουφούς του, από τους γιους 
Ισουαήου, και αφού τον καταντουώσει, τον 
πουήσει, τότε ο κουέφτης αυτός φα 
φανατώνεται· και φα εξαφανίσεις το κακό από 
ανάµεσά σου. 

ΠΟΥΟΣΕΧΕ στην πουηγή τής ουέπουας, να 
τηουείς µε επιµέουεια και να κάνεις σύµφωνα 
µε όουα όσα οι ιεουείς οι Ουευίτες σάς 
ντιντάξουν· όπως τους πουόσταξα, φα 
πουοσέχετε να τα κάνετε.  Να φυµάσαι τι 
έκανε ο Κύουιος ο Φεός σου στη Μαουιάµ 
στον ντουόµο σας, αφού είχατε βγει έξω από 
την Αίγυπτο. 

ΟΤΑΝ ντανείσεις κάτι στον πουησίον σου, 
ντεν φα µπεις µέσα στο σπίτι του για να 
πάουεις το ενέχυουό του·  φα σταφείς απέξω, 
και ο άνφουωπος στον οποίο ντανείζεις φα 
σου φέουει έξω το ενέχυουο.  Και αν ο 
άνφουωπος είναι φτωχός, ντεν φα κοιµηφείς 
µαζί µε το ενέχυουό του·  φα το αποντώσεις σ' 
αυτόν, οπωσντήποτε, γύουω στη ντύση τού 
ήουιου, και φα κοιµηφεί µε το ιµάτιό του, και 
φα σε ευουογήσει· και φα είναι σε σένα 
ντικαιοσύνη µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό 
σου. 

ΝΤΕΝ φα αντικήσεις µισφωτό, φτωχό και 
ενντεή από τους αντεουφούς σου ή τους 
ξένους σου, που είναι στη γη σου, µέσα στις 
πύουες σου.  Φα του ντώσεις τον µισφό του 
αυφηµεουόν, πουιν ο ήουιος ντύσει επάνω 
του· επειντή, είναι φτωχός, και έχει την 
εουπίντα του σ' αυτόν· για να µη βοήσει 
εναντίον σου στον Κύουιο, και γίνει σε σένα 
αµαουτία. 

ΟΙ ΠΑΤΕΟΥΕΣ ντεν φα φανατώνονται για 
τα παιντιά ούτε τα παιντιά φα φανατώνονται 

για τους πατέουες· κάφε ένας φα φανατώνεται 
για το ντικό του αµάουτηµα. 

ΝΤΕΝ φα ντιαστουέφεις την κουίση τού 
ξένου, του οουφανού, ούτε φα παίουνεις το 
ιµάτιο τής χήουας για ενέχυουο·  αουά, φα 
φυµάσαι ότι στάφηκες ντούος στην Αίγυπτο, 
και ο Κύουιος ο Φεός σου σε ουύτουωσε από 
εκεί· γι' αυτό, εγώ σε πουοστάζω να κάνεις 
αυτό το πουάγµα. 

ΟΤΑΝ φεουίζεις τον φεουισµό σου στο 
χωουάφι σου, και ουησµονήσεις κάποιο 
χειουόβοουο στο χωουάφι, ντεν φα γυουίσεις 
για να το πάουεις· φα είναι για τον ξένο, για 
τον οουφανό και για τη χήουα· για να σε 
ευουογεί ο Κύουιος ο Φεός σου σε όουα τα 
έουγα των χεουιών σου.  Αφού τινάξεις τις 
εουιές σου, ντεν φα τινάξεις τα κουαντιά τού 
ντέντου ξανά· φα είναι για τον ξένο, για τον 
οουφανό, και για τη χήουα.  Αφού τουυγήσεις 
τον αµπεουώνα σου, ντεν φα µαζέψεις ξανά 
σταφύουια· φα είναι για τον ξένο, για τον 
οουφανό, και για τη χήουα.  Και φα φυµάσαι 
ότι στάφηκες ντούος στη γη τής Αιγύπτου· γι' 
αυτό, εγώ σε πουοστάζω να κάνεις αυτό το 
πουάγµα. 

ΑΝ συµβεί µια ντιαφοουά ανάµεσα σε 
ανφουώπους, και έουφουν σε κουίση, και τους 
κουίνουν, τότε φα ντικαιώσουν τον ντίκαιο, 
και φα καταντικάσουν τον ένοχο.  Και αν ο 
ένοχος είναι άξιος µαστίγωσης, ο κουιτής φα 
πουοστάξει να τον ουίξουν κάτω, και σύµφωνα 
µε το πταίσµα του να τον µαστιγώσουν 
µπουοστά του µεουικές φοουές.  Μποουεί να 
τον µαστιγώσει 40 φοουές, όχι όµως 
πεουισσότεουο· µήπως, αν πουοσφέσει να τον 
µαστιγώσει πέουα απ' αυτές, µε ποουές 
µαστιγώσεις, φανεί ο αντεουφός σου 
βντεουυκτός στα µάτια σου. 

ΝΤΕΝ φα φιµώσεις το στόµα τού βοντιού 
που αουωνίζει. 

ΑΝ συγκατοικούν αντεουφοί, και ένας απ' 
αυτούς πεφάνει, και ντεν έχει παιντιά, η 
γυναίκα εκείνου που πέφανε ντεν φα 
παντουευτεί µε ξένον· ο αντεουφός τού 
άνντουα της φα µπει µέσα σ' αυτή, και φα την 
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πάουει στον εαυτό του για γυναίκα, και φα 
εκπουηουώσει σ' αυτή το χουέος τού 
ανντουαντέουφου.  Και ο πουωτότοκος, που 
φα γεννήσει, φα ονοµαστεί µε το όνοµα του 
αντεουφού του που πέφανε, και ντεν φα 
εξαουειφφεί το όνοµά του από τον Ισουαήου.  
Και αν ο άνφουωπος ντεν ευαουεστείται να 
πάουει τη γυναίκα τού αντεουφού του, τότε η 
γυναίκα τού αντεουφού του ας ανέβει στην 
πύουη πουος τους πουεσβύτεους, και ας πει: 
Ο αντεουφός τού άνντουα µου αουνείται να 
αναστήσει το όνοµα του αντεουφού του στον 
Ισουαήου· ντεν φέουει να εκπουηουώσει σε 
µένα το χουέος τού ανντουαντέουφου.  Τότε, 
οι πουεσβύτεουοι της πόουης του φα τον 
καουέσουν, και φα µιουήσουν σ' αυτόν· και αν 
αυτός επιµένει, ουέγοντας: Ντεν επιφυµώ να 
την πάουω,  τότε, η γυναίκα τού αντεουφού 
του φάουφει σ' αυτόν, µπουοστά στους 
πουεσβύτεους, φα ουύσει το υπόντηµα από το 
πόντι του, και φα φτύσει στο πουόσωπό του, 
και απαντώντας φα πει: Έτσι φα γίνεται στον 
άνφουωπο, που ντεν φέουει να οικοντοµήσει 
το σπίτι τού αντεουφού του.  Και το όνοµά 
του µέσα στον Ισουαήου φα ονοµάζεται το 
σπίτι εκείνου που έχει ουυµένο το υπόντηµα. 

ΑΝ άνφουωποι µάχονται µεταξύ τους, και η 
γυναίκα τού ενός πουησιάσει για να 
εουευφεουώσει τον άνντουα της από το χέουι 
εκείνου που τον χτυπάει, και απουώνοντας το 
χέουι της, τον πιάσει από τα κουύφια µέουη 
του,  τότε φα κόψεις το χέουι της· το µάτι σου 
ντεν φα ουυπηφεί. 

ΝΤΕΝ φα έχεις ντιάφοουα ζύγια στο σακί 
σου, µεγάουο και µικουό.  Ντεν φα έχεις 
ντιάφοουα µέτουα στο σπίτι σου, µεγάουο και 
µικουό.  Φα έχεις αουηφινό και ντίκαιο ζύγι· 
φα έχεις αουηφινό και ντίκαιο µέτουο· για να 
πουηφαίνουν οι ηµέουες σου, επάνω στη γη, 
που ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα·  
επειντή, όουοι εκείνοι που τα κάνουν αυτά, 
όουοι εκείνοι που κάνουν αντικία, είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο τον Φεό σου. 

ΝΑ φυµάσαι τι έκανε σε σένα ο Αµαουήκ 
στον ντουόµο, αφού βγήκατε από την 
Αίγυπτο·  µε ποιον τουόπο αντιστάφηκε σε 
σένα στον ντουόµο, και απέκοψε τους 

τεουευταίους σου, όους τους αντύνατους, που 
ήσαν πίσω σου, ενώ ήσουν αποκαµωµένος και 
κουασµένος· και ντεν φοβήφηκε τον Φεό.  Γι' 
αυτό, αφού ο Κύουιος ο Φεός σου έντωσε σε 
σένα ανάπαυση από όους τους εχφούς σου, 
οουόγυουα, στη γη που ο Κύουιος ο Φεός 
σου ντίνει σε σένα ως κουηουονοµιά για να 
την κουηουονοµήσεις, τότε φα εξαουείψεις τη 
µνήµη τού Αµαουήκ κάτω από τον ουανό· 
ντεν φα ουησµονήσεις. 

ΚΑΙ όταν µπεις µέσα στη γη, που ο Κύουιος 
ο Φεός σου ντίνει σε σένα ως κουηουονοµιά, 
και την κουηουονοµήσεις, και κατοικήσεις σ' 
αυτή,  τότε, φα πάουεις από την απαουχή 
όουων των καουπών τής γης, που φα µαζέψεις 
από τη γη σου, που ο Κύουιος ο Φεός σου 
ντίνει σε σένα, και φα τη βάουεις σε ένα 
καουάφι, και φα πας στον τόπο, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα εκουέξει για να 
κατοικήσει εκεί το όνοµά του.  Και φα πας 
στον ιεουέα, που είναι εκείνες τις ηµέουες, και 
φα του πεις: Αναγγέουω σήµεουα στον 
Κύουιο τον Φεό σου, ότι µπήκα µέσα στη γη, 
που ο Κύουιος οουκίστηκε στους πατέουες 
µας να ντώσει σε µας.  Και ο ιεουέας φα 
πάουει το καουάφι από το χέουι σου, και φα 
το καταφέσει µπουοστά στο φυσιαστήουιο 
του Κυουίου τού Φεού σου. 

Και φα µιουήσεις, και φα πεις µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου: Ο πατέουας µου ήταν 
Σύουιος, που πεουιπουανιόταν, και κατέβηκε 
στην Αίγυπτο, και, ενώ παουοίκησε εκεί µε 
ουίγους ανφουώπους, έγινε εκεί ένα µεγάουο 
έφνος, ντυνατό, και ποουυάουιφµο·  οι 
Αιγύπτιοι, όµως, µας ταουαιπώουησαν, και 
µας κατέφουιψαν, και επέβαουαν επάνω µας 
σκουηουή ντουεία·  και αναβοήσαµε στον 
Κύουιο τον Φεό των πατέουων µας, και ο 
Κύουιος εισάκουσε τη φωνή µας, και 
επέβουεψε επάνω στη φουίψη µας, και επάνω 
στον µόχφο µας, και επάνω στη 
καταντυνάστευσή µας·  και ο Κύουιος µας 
έβγαουε από την Αίγυπτο µε χέουι ντυνατό, 
και µε βουαχίονα απουωµένον, και µε 
τέουατα µεγάουα, και µε σηµεία και µε 
φαύµατα·  και µας έφεουε µέσα σ' αυτό τον 
τόπο, και µας έντωσε αυτή τη γη, γη που 
ουέει γάουα και µέουι·  και τώουα, ντες, 
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έφεουα τις απαουχές των καουπών τής γης, 
την οποία εσύ, Κύουιε, µου έντωσες. 

Και φα τις καταφέσεις µπουοστά στον Κύουιο 
τον Φεό σου, και φα πουοσκυνήσεις 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου.  και φα 
ευφουανφείς σε όουα τα αγαφά, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου έντωσε σε σένα και στην 
οικογένειά σου, εσύ, και ο Ουευίτης, και ο 
ξένος που είναι ανάµεσά σου. 

Αφού τεουειώσεις να ντεκατίζεις όουα τα 
ντέκατα των γεννηµάτων σου στον τουίτο 
χουόνο, τον χουόνο τής ντεκάτης, και τα 
ντώσεις στον Ουευίτη, στον ξένο, στον 
οουφανό, και στη χήουα, και φάνε µέσα στις 
πύουες σου, και χοουτάσουν,  τότε, φα πεις 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό σου: 
Καφάουισα από το σπίτι µου τα 
αφιεουώµατα, κι ακόµα τα έντωσα στον 
Ουευίτη, και στον ξένο, στον οουφανό, και 
στη χήουα, σύµφωνα µε τα πουοστάγµατά 
σου, που µε πουόσταξες· ντεν παουέβηκα τις 
εντοουές σου ούτε τις ουησµόνησα·  ντεν 
έφαγα απ' αυτά στο πένφος µου ούτε πήουα 
απ' αυτά για ακάφαουτη χουήση ούτε και 
έντωσα απ' αυτά για νεκουόν· υπάκουσα στη 
φωνή τού Κυουίου τού Φεού µου, έκανα 
σύµφωνα µε όουα όσα µε πουόσταξες·  
επίβουεψε από τον οίκο τον άγιό σου, από τον 
ουανό, και ευουόγησε τον ουαό σου τον 
Ισουαήου, και τη γη που µας έντωσες, όπως 
οουκίστηκες στους πατέουες µας, γη που 
ουέει γάουα και µέουι. 

ΣΗΜΕΟΥΑ, ο Κύουιος ο Φεός σου σε 
πουόσταξε να εκτεουείς αυτά τα ντιατάγµατα 
και τις κουίσεις· γι' αυτό, φα τα τηουείς και φα 
τα εκτεουείς, µε οουόκουηουη την καουντιά 
σου, και µε οουόκουηουη την ψυχή σου.  
Σήµεουα έκουεξες τον Κύουιο να είναι ο 
Φεός σου, και να πεουπατάς στους ντουόµους 
του, και να τηουείς τα ντιατάγµατά του, και 
τις εντοουές του, και τις κουίσεις του, και να 
υπακούς στη φωνή του·  και ο Κύουιος είπε σε 
σένα σήµεουα να είσαι σ' αυτόν ουαός 
εκουεκτός, καφώς είχε µιουήσει σε σένα, και 
να τηουείς όουες τις εντοουές του·  και να σε 
καταστήσει εξαίουετον επάνω από όουα τα 
έφνη που έκανε, για καύχηµα και για όνοµα, 

και για ντόξα· και να είσαι ουαός άγιος στον 
Κύουιο τον Φεό σου, καφώς είχε µιουήσει. 

ΚΑΙ πουόσταξε ο Μωυσής, και οι 
πουεσβύτεουοι του Ισουαήου, τον ουαό, 
ουέγοντας: Να τηουείτε όουες τις εντοουές, 
που εγώ σήµεουα σας πουοστάζω.  Και την 
ηµέουα, που φα ντιαβείτε τον Ιοουντάνη, 
πουος τη γη που ντίνει σε σένα ο Κύουιος ο 
Φεός σου, φα στήσεις για τον εαυτό σου 
µεγάουες πέτουες, και φα τις χουίσεις µε 
ασβέστη·  και φα γουάψεις επάνω σ' αυτές 
όουα τα ουόγια αυτού τού νόµου, αφού 
ντιαβείς τον Ιοουντάνη, για να µπεις µέσα στη 
γη, που ο Κύουιος ο Φεός σου ντίνει σε σένα, 
γη που ουέει γάουα και µέουι, όπως ο 
Κύουιος ο Φεός των πατέουων σου 
υποσχέφηκε σε σένα. 

Γι' αυτό, αφού ντιαβείτε τον Ιοουντάνη, φα 
στήσετε αυτές τις πέτουες, που σήµεουα εγώ 
σας πουοστάζω, στο βουνό Εβάου, και φα τις 
χουίσεις µε ασβέστη.  Και φα οικοντοµήσεις 
εκεί φυσιαστήουιο στον Κύουιο τον Φεό σου, 
φυσιαστήουιο από πέτουες· σίντεουο ντεν φα 
βάουεις επάνω σ' αυτές.  Φα οικοντοµήσεις 
το φυσιαστήουιο του Κυουίου του Φεού σου 
από οουόκουηουες πέτουες· και φα 
πουοσφέουεις επάνω σ' αυτό οουοκαύτωµα 
στον Κύουιο τον Φεό σου·  και φα 
πουοσφέουεις ειουηνικές φυσίες, και φα τουως 
εκεί, και φα ευφουαίνεσαι µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σου·  και φα γουάψεις επάνω 
στις πέτουες, ευκουινέστατα, όουα τα ουόγια 
αυτού τού νόµου. 

ΚΑΙ ο Μωυσής και οι ιεουείς, οι Ουευίτες, 
µίουησαν σε οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
ουέγοντας: Πουόσεχε, και άκου, Ισουαήου· 
αυτή την ηµέουα έγινες ουαός τού Κυουίου 
τού Φεού σου·  φα υπακούς, ουοιπόν, στη 
φωνή τού Κυουίου τού Φεού σου, και φα 
εκτεουείς τις εντοουές του, και τα 
ντιατάγµατά του, που εγώ σήµεουα σε 
πουοστάζω. 

Και ο Μωυσής πουόσταξε τον ουαό εκείνη 
την ηµέουα, ουέγοντας:  Τούτοι φα σταφούν 
επάνω στο βουνό Γαουιζίν για να 
ευουογήσουν τον ουαό, αφού ντιαβείτε τον 
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Ιοουντάνη· ο Συµεών, και ο Ουευί, και ο 
Ιούντας και ο Ισσάχαου, και ο Ιωσήφ, και ο 
Βενιαµίν.  Και τούτοι φα σταφούν επάνω στο 
βουνό Εβάου για να καταουαστούν· ο Ουβήν, 
ο Γαντ, και ο Ασήου, και ο Ζαβουών, ο Νταν, 
και ο Νεφφαουί.  Και οι Ουευίτες φα 
µιουήσουν, και φα πουν σε όους τους 
ανφουώπους τού Ισουαήου µε ντυνατή φωνή: 

Επικατάουατος ο άνφουωπος, που φα κάνει 
γουυπτό ή χωνευτό, που είναι βντέουυγµα 
στον Κύουιο, έουγο χεουιών τεχνίτη, και φα 
το βάουει σε απόκουυφο µέουος. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα απαντήσει και φα 
πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος κακοουογήσει τον 
πατέουα του ή τη µητέουα του. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος µετακινήσει το 
οουοφέσιο του πουησίον του. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος αποπουανήσει τον 
τυφουό στον ντουόµο. Και οουόκουηουος ο 
ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος ντιαστουέψει την 
κουίση τού ξένου, του οουφανού, και της 
χήουας. Και οουόκουηουος ο ουαός φα πει: 
Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος κοιµηφεί µε τη 
γυναίκα τού πατέουα του· επειντή, ξεσκεπάζει 
το συγκάουυµµα του πατέουα του. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος κοιµηφεί µε 
οποιοντήποτε κτήνος. Και οουόκουηουος ο 
ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος κοιµηφεί µε την 
αντεουφή του, τη φυγατέουα τού πατέουα του 
ή τη φυγατέουα τής µητέουας του. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος κοιµηφεί µε την 
πεφεουά του. Και οουόκουηουος ο ουαός φα 
πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος χτυπήσει τον 
πουησίον του κουυφά. Και οουόκουηουος ο 
ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος πάουει ντώουα για να 
φονεύσει αφώον άνφουωπο. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

Επικατάουατος όποιος ντεν µένει στα ουόγια 
αυτού του νόµου, για να τα εκτεουεί. Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα πει: Αµήν. 

ΚΑΙ αν υπακούς µε επιµέουεια στη φωνή τού 
Κυουίου τού Φεού σου, για να πουοσέχεις να 
κάνεις όουες τις εντοουές του, που σήµεουα 
εγώ σε πουοστάζω, ο Κύουιος ο Φεός σου φα 
σε υψώσει επάνω από όουα τα έφνη τής γης·  
Και φάουφουν επάνω σου όουες αυτές οι 
ευουογίες, και φα σε βουν, αν υπακούσεις στη 
φωνή τού Κυουίου τού Φεού σου. 

Ευουογηµένος φα είσαι στην πόουη, και 
ευουογηµένος φα είσαι στο χωουάφι. 

Ευουογηµένος ο καουπός τής κοιουιάς σου, 
και ο καουπός τής γης σου, και ο καουπός 
των κτηνών σου, οι αγέουες των βοντιών σου, 
και τα κοπάντια των πουοβάτων σου. 

Ευουογηµένο το καουάφι σου και η σκάφη 
σου. 

Ευουογηµένος φα είσαι όταν µπαίνεις µέσα, 
και ευουογηµένος φα είσαι όταν βγαίνεις έξω. 

Τους εχφούς σου, που εγείουονται εναντίον 
σου, ο Κύουιος φα τους κάνει να 
συντουιφτούν µπουοστά σου· από έναν 
ντουόµο φα βγουν εναντίον σου, και από επτά 
ντουόµους φα φύγουν από µπουοστά σου. 

Ο Κύουιος φα στέουνει επάνω σου την 
ευουογία του στις αποφήκες σου, και σε όουα 
όσα φα βάουεις επάνω το χέουι σου· και φα σε 
ευουογήσει επάνω στη γη, που ντίνει σε σένα 
ο Κύουιος ο Φεός σου. 

Ο Κύουιος φα σε καταστήσει για τον εαυτό 
του ουαόν άγιο, όπως οουκίστηκε σε σένα, αν 
τηουείς τις εντοουές τού Κυουίου τού Φεού 
σου, και πεουπατάς στους ντουόµους του. 
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Και όουοι οι ουαοί τής γης φα ντουν, ότι το 
όνοµα του Κυουίου έχει ονοµαστεί επάνω 
σου, και φα τουοµάζουν από σένα. 

Και ο Κύουιος φα σε πουηφύνει σε αγαφά, 
στον καουπό τής κοιουιάς σου, και στον 
καουπό των κτηνών σου, και στα γεννήµατα 
της γης σου, στη γη, που ο Κύουιος 
οουκίστηκε στους πατέουες σου να σου 
ντώσει. 

Ο Κύουιος φα ανοίξει για σένα τον αγαφό 
φησαυουό του, τον ουανό, για να ντίνει 
βουοχή στη γη σου, στην εποχή της, για να 
ευουογεί όουα τα έουγα των χεουιών σου· και 
φα ντανείζεις σε ποουά έφνη, εσύ όµως ντεν 
φα ντανείζεσαι. 

Και ο Κύουιος φα σε καταστήσει κεφάουι, και 
όχι ουά· και φα είσαι µόνον από πάνω, και 
ντεν φα είσαι από κάτω· αν υπακούσεις τις 
εντοουές τού Κυουίου τού Φεού σου, που εγώ 
σήµεουα σε πουοστάζω, να τις φυουάττεις, και 
να τις εκτεουείς·  και ντεν φα παουεκκουίνεις 
ντεξιά ή αουιστεουά από όουα τα ουόγια, που 
εγώ πουοστάζω σε σας σήµεουα, για να πας 
πίσω από άουους φεούς για να τους 
ουατουεύσεις. 

Αουά, αν ντεν υπακούσεις στη φωνή τού 
Κυουίου τού Φεού σου, για να πουοσέχεις να 
εκτεουείς όουες τις εντουές του, και τα 
ντιατάγµατά του, που εγώ σήµεουα σε 
πουοστάζω, όουες οι κατάουες αυτές 
φάουφουν επάνω σου, και φα σε βουν.  
Καταουαµένος φα είσαι στην πόουη, και 
καταουαµένος φα είσαι στο χωουάφι.  
Καταουαµένο το καουάφι σου, και η σκάφη 
σου.  Καταουαµένος ο καουπός τής κοιουιάς 
σου, και τα γεννήµατα της γης σου, οι αγέουες 
των βοντιών σου, και τα κοπάντια των 
πουοβάτων σου.  Καταουαµένος φα είσαι 
όταν µπαίνεις µέσα, και καταουαµένος φα 
είσαι όταν βγαίνεις έξω. 

Ο Κύουιος φα στείουει επάνω σου την 
κατάουα, τη φουίψη, και τη φφοουά, σε όουα 
όσα βάουεις επάνω το χέουι σου για να 
κάνεις, µέχουις ότου εξοουοφουευτείς, και 
µέχουις ότου γουήγοουα αφανιστείς, εξαιτίας 

της πονηουίας των έουγων σου, επειντή µε 
εγκατέουειψες.  Ο Κύουιος φα 
πουοσκοουήσει σε σένα το φανατικό, µέχουις 
ότου σε εξοουοφουεύσει από τη γη, όπου 
πηγαίνεις να την κουηουονοµήσεις.  Ο 
Κύουιος φα σε πατάξει µε µαουασµό, και µε 
πυουετό, και µε ουίγος, και µε φουόγωση, και 
µε µάχαιουα, και µε ανεµοφφοουία, και µε 
εουυσίβη· και φα σε καταντιώκουν µέχουις 
ότου αφανιστείς.  Και ο ουανός σου, που είναι 
επάνω από το κεφάουι σου, φα είναι χαουκός, 
και, η γη που είναι από κάτω σου, σίντεουος.  
Ο Κύουιος φα ντώσει τη βουοχή τής γης σου 
σκόνη και χώµα· από τον ουανό φα 
κατεβαίνει επάνω σου, µέχουις ότου 
εξοουοφουευτείς. 

Ο Κύουιος φα σε κάνει να συντουιφτείς 
µπουοστά στους εχφούς σου· από έναν 
ντουόµο φα βγεις εναντίον τους, και από επτά 
ντουόµους φα φύγεις από µπουοστά τους· και 
φα ντιασκοουπιστείς σε όουα τα βασίουεια της 
γης.  Και το πτώµα σου φα είναι τουοφή σε 
όουα τα όουνεα του ουανού, και στα φηουία 
τής γης, και ντεν φα υπάουχει εκείνος που φα 
τα αποντιώχνει.  Ο Κύουιος φα σε χτυπήσει 
µε την Αιγυπτιακή πουηγή, και µε 
αιµοουοϊντες, και µε ψώουα, και µε φαγούα, 
ώστε να µη µποουείς να γιατουευτείς.  Ο 
Κύουιος φα σε χτυπήσει µε αφουοσύνη και µε 
τύφουωση, και µε έκσταση καουντιάς·  και φα 
ψηουαφίζεις καταµεσήµεουα, όπως 
ψηουαφίζει ο τυφουός στο σκοτάντι, και ντεν 
φα ευοντώνεσαι στους ντουόµους σου· και φα 
είσαι µονάχα κάτω από καταντυνάστευση και 
αουπαγή όουες τις ηµέουες τής ζωής σου, και 
ντεν φα υπάουχει εκείνος που σώζει.  Φα 
αουαβωνιαστείς γυναίκα, και άουος άνντουας 
φα κοιµηφεί µαζί της· φα οικοντοµήσεις σπίτι, 
και ντεν φα κατοικήσεις σ' αυτό· φα φυτέψεις 
αµπεουώνα, και ντεν φα τον τουυγήσεις.  Το 
βόντι σου φα είναι µπουοστά σου σφαγµένο, 
και ντεν φα φας απ' αυτό· το γαϊντούι σου φα 
αουπαχτεί από µπουοστά σου, και ντεν φα 
σου αποντοφεί· τα πουόβατά σου φα 
παουαντοφούν στους εχφούς σου, και ντεν φα 
υπάουχει για σένα εκείνος που σώζει.  Οι γιοι 
σου και οι φυγατέουες σου φα παουαντοφούν 
σε έναν ουαόν, και τα µάτια σου φα βουέπουν 
και φα µαουαίνονται γι' αυτούς όουη την 
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ηµέουα· και ντεν φα υπάουχει ντύναµη στο 
χέουι σου.  Τον καουπό τής γης σου, και όους 
τούς κόπους σου, φα φάει ένα έφνος που ντεν 
το γνωουίζεις· και φα είσαι µονάχα κάτω από 
καταντυνάστευση, και από καταπάτηση όουες 
τις ηµέουες τής ζωής σου.  Και φα 
παουαφουονήσεις εξαιτίας των φεαµάτων των 
µατιών σου, τα οποία φα ντεις.  Ο Κύουιος φα 
σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέουη µε 
κακή πουηγή, ώστε να µη µποουείς να 
γιατουευτείς, από το πέουµα των ποντιών σου, 
µέχουι την κοουυφή του κεφαουιού σου. 

Ο Κύουιος φα φέουει εσένα και τον βασιουιά 
σου, που φα βάουεις επάνω σου, σε έφνος που 
ντεν γνώουισες, ούτε εσύ ούτε οι πατέουες 
σου· και εκεί φα ουατουεύσεις άουους φεούς, 
ξύουα και πέτουες.  Και φα είσαι σε 
έκπουηξη, σε παουοιµία και σε πεουίγεουο 
ανάµεσα σε όουα τα έφνη, όπου και αν σε 
φέουει ο Κύουιος. 

Ποουύ σπόουο φα φέουεις στο χωουάφι, και 
ουίγο φα µαζέψεις· επειντή, φα τον καταφάει η 
ακουίντα.  Φα φυτέψεις αµπεουώνες, και φα 
καουιεουγήσεις, και κουασί ντεν φα πιεις ούτε 
φα τουυγήσεις· επειντή, το σκουήκι φα τους 
καταφάει.  Φα έχεις εουιόντεντουα σε όουα 
τα όουιά σου, και µε ουάντι ντεν φα χουιστείς· 
επειντή, τα εουιόντεντουά σου φα αποβάουν 
τον καουπό τους.  Φα γεννήσεις γιους και 
φυγατέουες, και ντεν φα είναι ντικοί σου· 
επειντή, φα πάνε σε αιχµαουωσία.  Όουα τα 
ντέντουα σου, και τον καουπό τής γης σου, φα 
τα καταφφείουει ο βούχος.  Ο ξένος, που φα 
είναι ανάµεσά σου, φα ανεβαίνει πιο πάνω από 
σένα, επάνω-επάνω, εσύ όµως φα κατεβαίνεις 
κάτω-κάτω.  Εκείνος φα σου ντανείζει, κι εσύ 
ντεν φα ντανείζεις σ' αυτόν· αυτός φα είναι η 
κεφαουή, κι εσύ φα είσαι η ουά. 

Και φάουφουν επάνω σου όουες αυτές οι 
κατάουες, και φα σε καταντιώξουν, και φα σε 
βουν, µέχουις ότου εξοουοφουευτείς· επειντή, 
ντεν υπάκουσες στη φωνή τού Κυουίου τού 
Φεού σου, για να τηουείς τις εντοουές του, 
και τα ντιατάγµατά του, που σε πουόσταξε.  
Κι αυτά φα είναι επάνω σου, κι επάνω στο 
σπέουµα σου, ως σηµείο και υπεουµεγέφες 
φαύµα, παντοτινά.  Επειντή, ντεν ουάτουευσες 

τον Κύουιο τον Φεό σου µε ευφουοσύνη, και 
µε αγαφότητα καουντιάς, εξαιτίας τής 
αφφονίας όουων των αγαφών·  γι' αυτό, φα 
γίνεις ντούος των εχφουών σου, που ο 
Κύουιος φα στείουει εναντίον σου, µε πείνα, 
και µε ντίψα, και µε γύµνια, και µε έουειψη 
των πάντων· και φα βάουει επάνω στον 
τουάχηουό σου σιντεουένιον ζυγό, µέχουις 
ότου σε εξοουοφουεύσει. 

Ο Κύουιος φα φέουει εναντίον σου ένα έφνος 
από µακουιά, από την άκουη τής γης, σαν µε 
οουµή αετού· έφνος, που ντεν φα 
καταουαβαίνεις τη γουώσσα του·  έφνος 
αγουιοπουόσωπο, που ντεν φα σεβαστεί το 
πουόσωπο του γέουοντα ούτε φα εουεήσει τον 
νέο·  και φα τουώει τον καουπό των κτηνών 
σου, και τα γεννήµατα της γης σου, µέχουις 
ότου εξοουοφουευτείς· το οποίο ντεν φα 
αφήσει σε σένα σιτάουι, κουασί ή ουάντι, τις 
αγέουες των βοντιών σου ή τα κοπάντια των 
πουοβάτων σου, µέχουις ότου σε 
εξοουοφουεύσει. 

Και φα σε ποουιοουκήσει σε όουες τις 
πόουεις σου, µέχουις ότου πέσουν τα ψηουά 
και οχυουωµένα τείχη σου, στα οποία 
έουπιζες, σε οουόκουηουη τη γη σου· και φα 
σε ποουιοουκήσει σε όουες τις πόουεις σου, 
σε οουόκουηουη τη γη σου, που ο Κύουιος ο 
Φεός σου έντωσε σε σένα.  Και φα φας τον 
καουπό τής κοιουιάς σου, τις σάουκες των 
γιων σου και των φυγατέουων σου, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου έντωσε σε σένα, στην 
ποουιοουκία, και στη σύνφουιψη, µε την 
οποία φα σε συνφουίψει ο εχφουός σου·  ο 
απαουός άνντουας ανάµεσά σου, και ο 
υπεουβοουικά τουυφεουός, φα κοιτάξει µε 
πονηουό βουέµµα στον αντεουφό του, και 
στη γυναίκα τού κόουφου του, και στα παιντιά 
του που εναπέµειναν, όσα φα εναποµείνουν·  
ώστε να µη ντώσει σε κανέναν απ' αυτούς από 
τις σάουκες των παιντιών του, που φα 
έτουωγε· επειντή, ντεν του έµεινε τίποτε στην 
ποουιοουκία, και στη σύνφουιψη, µε την 
οποία ο εχφουός σου φα σε συνφουίψει σε 
όουες τις πόουεις σου.  Η απαουή και 
τουυφεουή γυναίκα ανάµεσά σου, της οποίας 
το πόντι ντεν ντοκίµασε να πατήσει επάνω στη 
γη, ουόγω της τουυφεουότητας και 
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απαουότητας, φα κοιτάξει µε βουέµµα 
πονηουό στον άνντουα τού κόουφου της, και 
στον γιο της, και στη φυγατέουα της,  και στο 
βουέφος της, που βγήκε από µέσα από τα 
πόντια της, και στα παιντιά που γέννησε· 
επειντή, φα τα φάει κουυφά, εξαιτίας της 
έουειψης των πάντων, στην ποουιοουκία και 
στη σύνφουιψη, µε την οποία ο εχφουός σου 
φα σε συνφουίψει στις πόουεις σου. 

Αν ντεν πουοσέχεις να κάνεις όουα τα ουόγια 
αυτού τού νόµου, που είναι γουαµµένα σ' 
αυτό το βιβουίο, ώστε να φοβάσαι το ένντοξο 
και φοβεουό αυτό όνοµα, ΤΟΝ ΚΥΟΥΙΟ 
ΤΟΝ ΦΕΟ ΣΟΥ,  τότε ο Κύουιος φα κάνει 
τις πουηγές σου τουοµεουές, και τις πουηγές 
τού σπέουµατός σου, πουηγές µεγάουες και 
ασταµάτητες, και νόσους κακές και 
ασταµάτητες.  Και φα φέουει επάνω σου 
όουες τις οντύνες τής Αιγύπτου, για τις οποίες 
τουόµαξες· και φα πουοσκοουηφούν σε σένα·  
και κάφε ασφένεια, και κάφε πουηγή, που ντεν 
είναι γουαµµένη στο βιβουίο αυτού τού 
νόµου, αυτές φα τις φέουει ο Κύουιος επάνω 
σου, µέχουις ότου εξοουοφουευτείς.  Και φα 
εναποµείνετε ουιγοστοί στον αουιφµό, ενώ 
ήσασταν όπως τα άστουα τού ουανού σε 
πουήφος· επειντή, ντεν υπάκουσες στη φωνή 
τού Κυουίου τού Φεού σου. 

Και όπως ο Κύουιος ευφουάνφηκε σε σας στο 
να σας αγαφοποιεί και να σας 
ποουαπουασιάζει, έτσι ο Κύουιος φα 
ευφουανφεί σε σας, στο να σας εξαουείψει, και 
να σας καταστουέψει· και φα αουπαχφείτε από 
τη γη, όπου πηγαίνετε να την 
κουηουονοµήσετε.  Και ο Κύουιος φα σε 
ντιασπείουει σε όουα τα έφνη, από τη µια 
άκουη τής γης µέχουι την άουη άκουη τής 
γης· και εκεί φα ουατουεύσετε άουους φεούς, 
που ντεν γνώουισες, ούτε εσύ ούτε οι πατέουες 
σου, ξύουα και πέτουες.  Αουά, και ανάµεσα 
στα έφνη αυτά, ντεν φα βουεις ανάπαυση ούτε 
φα έχει στάση το πέουµα τού ποντιού σου· 
αου' ο Κύουιος φα σου ντώσει εκεί καουντιά 
που τουέµει, και µάτια που µαουαίνονται και 
ψυχή που ουιώνει.  Και η ζωή σου φα είναι 
µπουοστά σου σε αµφιβοουία και φα φοβάσαι 
νύχτα και ηµέουα, και ντεν φα έχεις 
ασφάουεια της ζωής σου.  Το πουωί φα πεις: 

Είφε να ήταν εσπέουα! Και την εσπέουα φα 
πεις: Είφε να ήταν πουωί! Εξαιτίας του φόβου 
της καουντιάς σου, τον οποίο φα φοβάσαι, και 
εξαιτίας των φεαµάτων των µατιών σου, τα 
οποία φα βουέπεις. 

Και ο Κύουιος φα σε επαναφέουει στην 
Αίγυπτο µε πουοία, από τον ντουόµο για τον 
οποίο σού είπα: Ντεν φα τον ντεις πουέον 
άουη φοουά· και φα πουιέστε εκεί στους 
εχφούς σας ως ντούοι και ντούες, και ντεν φα 
υπάουχει αγοουαστής. 

ΑΥΤΑ είναι τα ουόγια τής ντιαφήκης, που ο 
Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή να κάνει 
πουος τους γιους Ισουαήου στη γη τού 
Μωάβ· εκτός από τη ντιαφήκη, που έκανε σ' 
αυτούς στο Χωουήβ. 

ΚΑΙ ο Μωυσής κάουεσε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, και τους είπε: Εσείς είντατε όουα 
όσα ο Κύουιος έκανε µπουοστά στα µάτια 
σας στη γη τής Αιγύπτου, στον Φαουαώ, και 
σε όους τούς ντούς του, και σε οουόκουηουη 
τη γη του,  τους µεγάους πειουασµούς, που 
είνταν τα µάτια σου, τα σηµεία, και τα 
τεουάστια, εκείνα τα µεγάουα·  όµως, ο 
Κύουιος ντεν σας έντωσε καουντιά για να 
καταουαβαίνετε, και µάτια για να βουέπετε, 
και αυτιά για να ακούτε, µέχουι τούτη την 
ηµέουα.  Και σας πεουιέφεουα 40 χουόνια 
στην έουηµο· τα ιµάτιά σας ντεν πάουιωσαν 
επάνω σας, και το υπόντηµά σου, ντεν 
πάουιωσε στο πόντι σου.  Ψωµί ντεν φάγατε, 
και κουασί και σίκεουα ντεν ήπιατε· για να 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
σας.  Και όταν ήουφατε σε τούτο τον τόπο, ο 
Σηών, ο βασιουιάς τής Εσεβών, και ο Ωγ, ο 
βασιουιάς τής Βασάν, βγήκαν σε συνάντησή 
µας, για πόουεµο, κι εµείς τους πατάξαµε·  
και κυουιεύσαµε τη γη τους, και τη ντώσαµε 
κουηουονοµιά στους Ουβηνίτες, και στους 
Γαντίτες, και στο µισό τής φυουής τού 
Μανασσή.  Να τηουείτε, ουοιπόν, τα ουόγια 
αυτής τής ντιαφήκης, και να τα εκτεουείτε, για 
να ευηµεουείτε σε όουα όσα κάνετε. 

Σήµεουα, εσείς στέκεστε µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό σας, οι αουχηγοί των 
φυουών σας, οι πουεσβύτεουοί σας, και οι 
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άουχοντές σας, όουοι οι άνντουες τού 
Ισουαήου,  τα παιντιά σας, οι γυναίκες σας, 
και ο ξένος σου, που είναι στο µέσον τού 
στουατοπέντου σου, από τον ξυουοκόπο σου 
µέχουι τον υντουοφόουο σου,  για να µπεις 
µέσα στη ντιαφήκη τού Κυουίου τού Φεού 
σου, και στη ντιαφήκη τού όουκου του, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου κάνει σήµεουα σε σένα·  
για να σε καταστήσει σήµεουα ουαό στον 
εαυτό του, κι αυτός να είναι σε σένα ο Φεός, 
καφώς σου είπε, και καφώς οουκίστηκε στους 
πατέουες σου, στον Αβουαάµ στον Ισαάκ, και 
στον Ιακώβ.  Και ντεν κάνω εγώ µόνον σε σας 
αυτή τη ντιαφήκη κι αυτό τον όουκο  αουά, 
και σ' αυτούς που παουαστέκονται εντώ µαζί 
µας σήµεουα, µπουοστά στον Κύουιο τον 
Φεό µας, και σε όσους ντεν παουαστέκονται 
εντώ µαζί µας σήµεουα·  (επειντή, εσείς 
ξέουετε πώς κατοικήσαµε στη γη τής 
Αιγύπτου, και πώς πεουάσαµε µέσα από τα 
έφνη, ντιαµέσου των οποίων ντιαβήκατε·  και 
είντατε τα βντεουύγµατά τους, και τα 
είντωουά τους, ξύουα και πέτουες, ασήµι και 
χουυσάφι, που ήσαν ανάµεσά τους)·  για να 
µη είναι ανάµεσά σας άνντουας ή γυναίκα ή 
συγγένεια ή φυουή, των οποίων η καουντιά να 
παουεκκουίνει σήµεουα από τον Κύουιο τον 
Φεό µας, για να πάει να ουατουεύσει τους 
φεούς εκείνων των εφνών· για να µη είναι 
ανάµεσά σας ουίζα, που αναντίντει χοουή και 
πικουία·  και όταν ακούει τα ουόγια αυτού τού 
όουκου να µακαουίζει τον εαυτό του στην 
καουντιά του, ουέγοντας: Εγώ φα έχω 
ειουήνη, καίτοι, πεουπατώντας στην 
αποπουάνηση της καουντιάς µου, 
πουοσφέτοντας µέφη στη ντίψα·  ο Κύουιος 
ντεν φα τον σπουαχνιστεί, αουά, τότε, η 
οουγή τού Κυουίου, και ο ζήουος του, φα 
εξαφφούν ενάντια σ' εκείνον τον άνφουωπο· 
και όουες οι κατάουες, που είναι γουαµµένες 
σ' αυτό το βιβουίο, φα πέσουν επάνω του, και 
ο Κύουιος φα εξαουείψει το όνοµά του κάτω 
από τον ουανό.  Και ο Κύουιος φα τον 
αποχωουίσει για απώουεια από όουες τις 
φυουές τού Ισουαήου, σύµφωνα µε όουες τις 
κατάουες τής ντιαφήκης, που είναι 
γουαµµένες σ' αυτό το βιβουίο τού νόµου·  
Και η επεουχόµενη γενεά των γιων σας, που 
φα σηκωφούν µετά από σας, και ο ξένος, που 

φάουφει από µακουινή γη, φα πουν, όταν 
ντουν τις πουηγές εκείνης τής γης, και τις 
αουώστιες που ο Κύουιος έφεουε επάνω της,  
οουόκουηουος ο τόπος της είναι κατακαµένος 
µε φειάφι και αουάτι, ούτε σπείουεται ούτε 
βουαστάνει ούτε αυξάνει επάνω της 
χοουτάουι, όπως στην καταστουοφή των 
Σοντόµων και των Γοµόουων, της Ανταµά 
και της Σεβωείµ, που ο Κύουιος κατέστουεψε 
στον φυµό του, και στην οουγή του,  και όουα 
τα έφνη φα πουν: Γιατί ο Κύουιος έκανε έτσι 
σ' αυτή τη γη; Γιατί ο φυµός αυτής τής 
µεγάουης οουγής;  Τότε φα πουν: Επειντή, 
εγκατέουειψαν τη ντιαφήκη τού Κυουίου τού 
Φεού των πατέουων τους, που έκανε σ' 
αυτούς, όταν τους έβγαουε από τη γη τής 
Αιγύπτου·  και πήγαν και ουάτουευσαν άουους 
φεούς, και τους πουοσκύνησαν, φεούς που 
ντεν τους ήξεουαν ούτε τους είχε ντώσει σ' 
αυτούς·  γι' αυτό, ο φυµός τού Κυουίου άναψε 
ενάντια στη γη εκείνη, για να φέουει επάνω 
της όουες τις κατάουες, που είναι γουαµµένες 
σ' αυτό το βιβουίο·  και ο Κύουιος τους 
ξεουίζωσε από τη γη τους µε φυµό και µε 
οουγή· και µε µεγάουη αγανάκτηση· και τους 
έουιξε σε άουη γη, όπως συµβαίνει αυτή την 
ηµέουα. 

Τα κουυµµένα πουάγµατα ανήκουν στον 
Κύουιο τον Φεό µας· τα αποκαουυµµένα, 
όµως, σε µας και στα παιντιά µας, παντοτινά, 
για να εκτεούµε όουα τα ουόγια αυτού τού 
νόµου. 

ΚΑΙ όταν έουφουν επάνω σου όουα αυτά τα 
πουάγµατα, η ευουογία και η κατάουα, που 
έβαουα µπουοστά σου, και τα φέουεις σε 
ενφύµηση στην καουντιά σου, ανάµεσα σε 
όουα τα έφνη, όπου και αν σε ντιασκοουπίσει 
ο Κύουιος ο Φεός σου,  και επιστουέψεις 
στον Κύουιο τον Φεό σου, και υπακούσεις 
στη φωνή του, σύµφωνα µε όουα όσα εγώ σε 
πουοστάζω σήµεουα, εσύ και τα παιντιά σου, 
µε οουόκουηουη την καουντιά σου, και µε 
οουόκουηουη την ψυχή σου,  τότε, ο Κύουιος 
ο Φεός σου φα σε επαναφέουει από την 
αιχµαουωσία, και φα σε σπουαχνιστεί, και φα 
σε συγκεντουώσει ξανά από όουα τα έφνη, 
όπου ο Κύουιος ο Φεός σου σε 
ντιασκόουπισε·  και αν η ντιασποουά σου είναι 
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στα έσχατα του ουανού, και από εκεί φα σε 
συνάξει ο Κύουιος ο Φεός σου, και από εκεί 
φα σε πάουει·  και ο Κύουιος ο Φεός σου φα 
σε φέουει µέσα στη γη, που οι πατέουες σου 
κουηουονόµησαν· και φα την 
κουηουονοµήσεις· και φα σε αγαφοποιήσει, 
και φα σε ποουαπουασιάσει πεουισσότεουο 
από τους πατέουες σου.  Και ο Κύουιος ο 
Φεός σου φα κάνει πεουιτοµή στην καουντιά 
σου, και στην καουντιά του σπέουµατός σου, 
για να αγαπάς τον Κύουιο τον Φεό σου µε 
οουόκουηουη την καουντιά σου, και µε 
οουόκουηουη την ψυχή σου, για να ζεις.  Και 
ο Κύουιος ο Φεός σου φα φέουει όουες τις 
κατάουες αυτές επάνω στους εχφούς σου, κι 
επάνω σε κείνους που σε µισούν, που φα σε 
καταντιώξουν.  Κι εσύ φα επιστουέψεις και φα 
υπακούσεις στη φωνή τού Κυουίου, και φα 
εκτεουείς όουες τις εντοουές του, που εγώ σε 
πουοστάζω σήµεουα.  Και ο Κύουιος ο Φεός 
σου φα σε πουηφύνει σε όουα τα έουγα των 
χεουιών σου, και στον καουπό τής κοιουιάς 
σου, και στον καουπό των κτηνών σου, και 
στα γεννήµατα της γης σου, σε αγαφό· 
επειντή, ο Κύουιος φα ευφουανφεί ξανά επάνω 
σου για αγαφό, όπως ευφουάνφηκε επάνω 
στους πατέουες σου,  αν υπακούσεις στη φωνή 
τού Κυουίου τού Φεού σου, ώστε να τηουείς 
τις εντοουές του, και τα ντιατάγµατά του, που 
είναι γουαµµένα σ' αυτό το βιβουίο τού 
νόµου· αν επιστουέψεις στον Κύουιο τον Φεό 
σου µε οουόκουηουη την καουντιά σου, και 
µε οουόκουηουη την ψυχή σου. 

Επειντή, αυτή η εντοουή, που εγώ σε 
πουοστάζω σήµεουα, ντεν είναι ποουύ βαουιά 
για σένα, ούτε βουίσκεται µακουιά.  Ντεν 
είναι στον ουανό, ώστε να πεις: Ποιος φα 
ανέβει για µας στον ουανό, και φα µας τη 
φέουει, για να την ακούσουµε, και να την 
εκτεουέσουµε;  Ούτε είναι πέουα από τη 
φάουασσα, ώστε να πεις: Ποιος φα ντιασχίσει 
τη φάουασσα για µας, και φα τη φέουει σε 
µας, για να την ακούσουµε και να την 
εκτεουέσουµε;  Αουά, είναι ποουύ κοντά σου 
ο ουόγος, στο στόµα σου, και στην καουντιά 
σου, για να τον εκτεουείς. 

Να, εγώ έβαουα σήµεουα µπουοστά σου τη 
ζωή και το αγαφό, και τον φάνατο και το 

κακό·  επειντή, εγώ σήµεουα σε πουοστάζω να 
αγαπάς τον Κύουιο τον Φεό σου, να 
πεουπατάς στους ντουόµους του, και να 
τηουείς τις εντοουές του, και τα ντιατάγµατά 
του, και τις κουίσεις του, για να ζεις, και να 
πουηφαίνεις· και για να σε ευουογήσει ο 
Κύουιος ο Φεός σου στη γη, στην οποία 
µπαίνεις για να την κουηουονοµήσεις.  Αν, 
όµως, παουεκτουαπεί η καουντιά σου, και ντεν 
υπακούσεις, αουά αποπουανηφείς, και 
πουοσκυνήσεις άουους φεούς, και τους 
ουατουεύσεις,  εγώ σας αναγγέουω σήµεουα 
ότι, οπωσντήποτε, φα αφανιστείτε· ντεν φα 
µακουοηµεουεύσετε επάνω στη γη, πουος την 
οποία ντιαβαίνεις τον Ιοουντάνη, για να 
µπείτε εκεί µέσα να την κατακτήσετε. 

Επικαούµαι σήµεουα σε σας µάουτυουες τον 
ουανό και τη γη, ότι έβαουα µπουοστά σας τη 
ζωή και τον φάνατο, την ευουογία και την 
κατάουα· γι' αυτό, ντιαουέξτε τη ζωή, για να 
ζείτε, εσύ και το σπέουµα σου·  για να αγαπάς 
τον Κύουιο τον Φεό σου, για να υπακούς στη 
φωνή του, και για να είσαι πουοσηουωµένος σ' 
αυτόν· επειντή, αυτό είναι η ζωή σου, και η 
µακουότητα των ηµεουών σου· για να 
κατοικείς επάνω στη γη, που ο Κύουιος 
οουκίστηκε στους πατέουες σου, στον 
Αβουαάµ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, να 
ντώσει σ' αυτούς. 

ΚΑΙ ο Μωυσής πήγε και µίουησε αυτά τα 
ουόγια σε οουόκουηουο τον Ισουαήου·  και 
τους είπε: Εγώ είµαι σήµεουα 120 χουόνων· 
ντεν µποουώ πουέον να µπαίνω και να βγαίνω· 
και ο Κύουιος µου είπε: Ντεν φα ντιαβείς 
αυτόν τον Ιοουντάνη.  Ο Κύουιος ο Φεός 
σου, αυτός φα ντιαβεί µπουοστά σου, αυτός 
φα καταστουέψει αυτά τα έφνη από µπουοστά 
σου, κι εσύ φα τα αντικαταστήσεις· ο Ιησούς, 
αυτός φα ντιαβεί µπουοστά σου, όπως ο 
Κύουιος µίουησε.  Και ο Κύουιος φα κάνει σ' 
αυτά τα έφνη, όπως έκανε στον Σηών και στον 
Ωγ, στους βασιουιάντες των Αµοουαίων, και 
στη γη τους, τους οποίους εξοουόφουευσε.  
Και ο Κύουιος φα τους παουαντώσει 
µπουοστά σας, για να κάνετε σ' αυτούς 
σύµφωνα µε όουες τις πουοσταγές, που σας 
πουόσταξα.  Γίνεστε ανντουείοι και έχετε 
φάουος, µη φοβάστε ούτε να ντειουιάζετε από 
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µπουοστά τους· επειντή, ο Κύουιος ο Φεός 
σου, αυτός είναι που ποουεύεται µαζί σου· 
ντεν φα σε αφήσει ούτε φα σε εγκαταουείψει. 

Και ο Μωυσής κάουεσε τον Ιησού, και του 
είπε µπουοστά σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου: Να γίνεσαι ανντουείος και να έχεις 
φάουος· επειντή, εσύ φα φέουεις αυτόν τον 
ουαό µέσα στη γη, την οποία ο Κύουιος 
οουκίστηκε στους πατέουες τους να ντώσει σ' 
αυτούς, κι εσύ φα την κουηουοντοτήσεις σ' 
αυτούς·  και ο Κύουιος, αυτός είναι που 
πουοποουεύεται µπουοστά από σένα· αυτός 
φα είναι µαζί σου· ντεν φα σε αφήσει ούτε φα 
σε εγκαταουείψει· µη φοβάσαι ούτε να 
ντειουιάζεις. 

ΚΑΙ ο Μωυσής έγουαψε αυτόν τον νόµο, και 
τον παουέντωσε στους ιεουείς, τους γιους τού 
Ουευί, που βάσταζαν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, και σε όους τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου.  Και ο Μωυσής 
τούς πουόσταξε, ουέγοντας: Στο τέουος κάφε 
έβντοµου χουόνου, στον καιουό τού χουόνου 
τής άφεσης, στη γιοουτή τής σκηνοπηγίας,  
όταν οουόκουηουος ο Ισουαήου φα 
συγκεντουωφεί για να εµφανιστεί µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό σου, και στον τόπο που 
φα εκουέξει, φα ντιαβάζεις αυτόν τον νόµο 
µπουοστά σε οουόκουηουο τον Ισουαήου, σε 
επήκοον όουων τους.  Συγκέντουωσε τον 
ουαό, τους άνντουες και τις γυναίκες, και τα 
παιντιά, και τον ξένο σου, που είναι µέσα στις 
πύουες σου, για να ακούσουν, και για να 
µάφουν, και να φοβούνται τον Κύουιο τον 
Φεό σας, και για να πουοσέχουν να εκτεούν 
όουα τα ουόγια αυτού του νόµου·  και για να 
ακούσουν τα παιντιά τους, που ντεν ξέουν, και 
να µάφουν να φοβούνται τον Κύουιο τον Φεό 
σας όουες τις ηµέουες, όσες φα ζείτε επάνω 
στη γη, πουος την οποία ντιαβαίνετε τον 
Ιοουντάνη για να την κουηουονοµήσετε. 

Και ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ντες, 
πουησιάζουν οι ηµέουες τού φανάτου σου· 
κάουεσε τον Ιησού, και παουσιαστείτε στη 
σκηνή τού µαουτυουίου, για να του ντώσω 
πουοσταγές. 

Και πήγε ο Μωυσής, και ο Ιησούς, και 
παουσιάστηκαν στη σκηνή τού µαουτυουίου.  
Και ο Κύουιος φάνηκε στη σκηνή σε στύουο 
νεφέουης· και στάφηκε ο στύουος τής 
νεφέουης επάνω στη φύουα τής σκηνής.  Και 
ο Κύουιος είπε στον Μωυσή: Ντες, εσύ φα 
κοιµηφείς µαζί µε τους πατέουες σου· και ο 
ουαός αυτός, αφού σηκωφεί, φα ποουνεύσει 
πίσω από τους ξένους φεούς τής γης, στην 
οποία αυτός µπαίνει, και φα µε εγκαταουείψει, 
και φα παουαβεί τη ντιαφήκη µου, που έκανα 
σ' αυτούς·  τότε, φα εξαφφεί ο φυµός µου 
εναντίον τους, εκείνη την ηµέουα, και φα τους 
εγκαταουείψω, και φα κουύψω το πουόσωπό 
µου απ' αυτούς, και φα καταφαγωφούν· και φα 
τους βουν ποουά κακά και φουίψεις· ώστε 
εκείνη την ηµέουα να πουν: Αυτά τα κακά 
ντεν µας βουήκαν, επειντή ο Φεός µας ντεν 
είναι ανάµεσά µας;  Κι εγώ φα κουύψω το 
πουόσωπό µου απ' αυτούς, εκείνη την 
ηµέουα, οπωσντήποτε, για όουες τις κακίες, 
που έπουαξαν, επειντή στουάφηκαν σε ξένους 
φεούς.  Τώουα, ουοιπόν, γουάψτε για τον 
εαυτό σας αυτό το τουαγούντι, και ντιντάξτε 
το στους γιους Ισουαήου· βάουτε το στο 
στόµα τους, για να γίνει το τουαγούντι αυτό 
σε µένα µαουτυουία ενάντια στους γιους 
Ισουαήου.  Επειντή, αφού τους φέουω µέσα 
στη γη που οουκίστηκα στους πατέουες τους, 
γη που ουέει γάουα και µέουι, και αφού φάνε, 
και χοουτάσουν, και γεµίσουν, τότε φα 
στουαφούν σε ξένους φεούς, και φα τους 
ουατουεύσουν, και φα µε παουοουγίσουν, και 
φα παουαβούν τη ντιαφήκη µου.  Και αφού 
τους βουν ποουά κακά και φουίψεις, αυτό το 
τουαγούντι, ως µάουτυουας, φα ντίνει 
µαουτυουία εναντίον τους· επειντή, ντεν φα 
ξεχαστεί απότο στόµα του σπέουµατός τους· 
ντεντοµένου ότι εγώ γνωουίζω την πονηουία 
τους, που εουγάζονται ακόµα και σήµεουα, 
πουιν τους φέουω µέσα στη γη που 
οουκίστηκα. 

ΚΑΙ ο Μωυσής έγουαψε αυτό το τουαγούντι 
την ίντια εκείνη ηµέουα, και το ντίνταξε στους 
γιους Ισουαήου.  Και πουόσταξε στον Ιησού, 
τον γιο τού \Ναυή, και του είπε: Να γίνεσαι 
ανντουείος και να έχεις φάουος· επειντή, εσύ 
φα φέουεις τους γιους Ισουαήου µέσα στη γη, 
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που οουκίστηκα σ' αυτούς, κι εγώ φα είµαι 
µαζί σου. 

Και αφού ο Μωυσής τεουείωσε να γουάφει τα 
ουόγια αυτού τού νόµου σε βιβουίο, µέχουι 
τέους,  τότε, ο Μωυσής έντωσε πουοσταγή 
στους Ουευίτες, που βάσταζαν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, ουέγοντας:  Πάουτε 
αυτό το βιβουίο τού νόµου, και βάουτε το στα 
πουάγια της κιβωτού τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου τού Φεού σας, και φα είναι εκεί για 
µαουτυουία εναντίον σου·  επειντή, εγώ ξέουω 
την απείφειά σου, και τον σκουηουό 
τουάχηουό σου. Ντες, ενώ είµαι σήµεουα 
ζωντανός µαζί σας, απειφήσατε στον Κύουιο· 
πόσο µάουιστα πεουισσότεουο µετά τον 
φάνατό µου; 

Συγκεντουώστε σε µένα όους τους 
πουεσβύτεους των φυουών σας, και τους 
άουχοντές σας, για να µιουήσω αυτά τα 
ουόγια, σε επήκοον όουων τους, και να 
επικαουεστώ τον ουανό και τη γη ως 
µάουτυουες εναντίον τους·  επειντή, ξέουω ότι, 
µετά τον φάνατό µου, φα ντιαφφαουείτε, 
οπωσντήποτε, και φα παουεκκουίνετε από τον 
ντουόµο που σας πουόσταξα· και φα σας βουν 
τα κακά στις έσχατες ηµέουες, επειντή φα 
πουάξετε κακά µπουοστά στον Κύουιο, ώστε 
να τον παουοουγίσετε µε τα έουγα των 
χεουιών σας. 

Και ο Μωυσής µίουησε, σε επήκοον 
οουόκουηουης της συναγωγής του Ισουαήου, 
τα ουόγια αυτού τού τουαγουντιού, µέχουι 
τέους. 

ΠΟΥΟΣΕΧΕ, ουανέ, και φα µιουήσω· και ας 
ακούει η γη τα ουόγια τού στόµατός µου. 

Η ντιντασκαουία µου φα σταουάξει σαν τη 
βουοχή, ο ουόγος µου φα κατέβει σαν τη 
ντουοσιά. 

Όπως η ψιχάουα επάνω στη χουόη· και όπως 
η ντυνατή βουοχή επάνω στο χοουτάουι. 

Επειντή, φα εξυµνήσω το όνοµα του Κυουίου· 
αποντώστε µεγαουοσύνη στον Φεό µας. 

Αυτός είναι ο Βουάχος, τα έουγα του είναι 
τέουεια· επειντή, όουοι οι ντουόµοι του είναι 
κουίση· 

είναι Φεός πιστός, και ντεν υπάουχει αντικία 
σ' αυτόν· αυτός είναι ντίκαιος, και ευφύς. 

Αυτοί ντιεφφάουηκαν· το µόουυσµα της 
αµαουτίας τους ντείχνει ότι ντεν ανήκουν 
στους γιους του· είναι γενεά ντύστουοπη και 
ντιεστουαµµένη. 

Αυτά ανταποντίντετε στον Κύουιο, ουαέ 
µωουέ και ασύνετε; 

Ντεν είναι αυτός ο πατέουας σου, που σε 
εξαγόουασε; Αυτός, που σε έπουασε, και σε 
ντιαµόουφωσε; 

Φυµήσου τις αουχαίες ηµέουες, συουογίσου 
τα χουόνια ποουών γενεών. 

Ουώτησε τον πατέουα σου, κι αυτός φα σου 
αναγγείουει, τους πουεσβυτέους σου, κι αυτοί 
φα σου πουν. 

Όταν ο Ύψιστος ντιαµέουιζε τα έφνη, όταν 
ντιέσπεουνε τους γιους τού Αντάµ, 

Έστησε τα όουια των ουαών σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των γιων Ισουαήου. 

Επειντή, η µεουίντα τού Κυουίου είναι ο 
ουαός του, ο Ιακώβ είναι το µέουος τής 
κουηουονοµιάς του. 

Στην έουηµο τον βουήκε, και σε εουηµιά 
φουίκης και οουοουυγµού. 

Τον πεουιοντήγησε, τον ντιαπαινταγώγησε, 
τον ντιαφύουαξε σαν την κόουη τού µατιού 
του. 

Όπως ο αετός σκεπάζει τη φωουιά του, 
πεουιφάουπει τους νεοσσούς του, 

Καφώς απουώνει τις φτεούγες του, τους 
παίουνει και τους σηκώνει επάνω στα φτεουά 
του, 

Έτσι, ο Κύουιος, µόνος, τον οντήγησε, και 
ντεν ήταν µαζί του ξένος φεός. 
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Τους ανέβασε επάνω στα έξοχα µέουη τής 
γης, και έφαγαν τα γεννήµατα των χωουαφιών. 

Και τους φήουασε µέουι από την πέτουα, και 
ουάντι από τη σκουηουή πέτουα, 

Βούτυουο βοντιών, και γάουα πουοβάτων, µε 
πάχος αουνιών, και κουιαουιών, φουεµµάτων 
τής Βασάν, και τουάγων, 

Μαζί µε το εκουεκτό άνφος τού σιταουιού· 
και ήπιες κουασί, αίµα σταφυουιού. 

Και ο Ιεσούν πάχυνε, και κουώτσησε· 
πάχυνες, πουάτυνες, υπεουιπάνφηκες. 

Τότε, ουησµόνησε τον Φεό, που τον έπουασε, 
και καταφουόνησε τον Βουάχο τής σωτηουίας 
του. 

Τον παουόξυναν σε ζηουοτυπία µε ξένους 
φεούς, τον παουόξυναν µε βντεουύγµατα σε 
φυµό. 

Φυσίασαν σε νταιµόνια, και όχι στον Φεό· σε 
φεούς, που ντεν γνώουιζαν, 

Σε φεούς καινούγιους, που τους έµπασαν 
µέσα πουόσφατα, τους οποίους ντεν 
ουάτουευαν οι πατέουες σας· 

και τον βουάχο που σε γέννησε, τον 
εγκατέουειψες, και ουησµόνησες τον Φεό, 
που σε έπουασε. 

Και ο Κύουιος είντε, και τους αποστουάφηκε, 
επειντή τον παουόουγισαν, οι γιοι του και οι 
φυγατέουες του. 

Και είπε: Φα αποστουέψω το πουόσωπό µου 
απ' αυτούς, φα ντω ποιο φα είναι το τέουος 
τους. 

Επειντή, αυτοί είναι ντιεστουαµµένη γενεά, 
γιοι στους οποίους ντεν υπάουχει πίστη. 

Αυτοί µε παουόξυναν σε ζηουοτυπία µ' αυτά 
που ντεν είναι Φεός· µε τα είντωουά τους µε 
παουόουγισαν. 

Κι εγώ φα τους παουοξύνω σε ζηουοτυπία µε 
εκείνους, που ντεν είναι πουαγµατικός ουαός, 
µε έφνος ασύνετο φα τους παουοουγίσω. 

Επειντή, φωτιά άναψε µέσα στον φυµό µου, 
και φα κάψει µέχουι τα κατώτεουα µέουη του 
άντη, 

Και φα καταφάει τη γη µαζί µε τα γεννήµατά 
της, και φα καταφουογίσει τα φεµέουια των 
βουνών. 

Φα επισωουεύσω επάνω τους κακά, όουα τα 
βέουη µου φα τα αντειάσω επάνω τους. 

Φα αναουωφούν από την πείνα, και φα 
καταφαγωφούν µε φουογώντεις νόσους, και µε 
πικουό όουεφουο. 

Και φα στείουω επάνω τους ντόντια φηουίων, 
και φαουµάκι εκείνων που σέουνονται επάνω 
στη γη. 

Απέξω µάχαιουα, και από µέσα τουόµος φα 
αφανίζει και τον νέο και την παουφένα, το 
νήπιο που φηουάζει και τον γέουοντα µε τα 
άσπουα µαουιά. 

Είπα: Φα τους ντιασκόουπιζα, φα εξάουειφα 
την ανάµνησή τους µέσα από τους 
ανφουώπους. 

Αν ντεν φοβόµουν την οουγή τού εχφού, 
µήπως οι εναντίοι τους υψηουοφουονήσουν, 
Και πουν, το ντυνατό µας χέουι, και όχι ο 
Κύουιος, τα έκανε όουα αυτά. 

Επειντή, είναι έφνος ασύνετο, και ντεν 
υπάουχει µέσα τους φουόνηση. 

Είφε να ήσαν σοφοί, να το καταουάβαιναν, να 
συουογίζονταν το τέουος τους! 

Πώς φα µποούσε ένας να ντιώξει 1.000, και 
ντύο να τουέψουν σε φυγή µυουιάντες, 

Αν ο Βουάχος τους ντεν φα τους πούσε, και 
ντεν φα τους παουέντινε ο Κύουιος; 

Επειντή, ο βουάχος τους ντεν είναι όπως ο 
Βουάχος µας· κι αυτοί οι εχφουοί µας ας 
κουίνουν. 
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Επειντή, από την άµπεουο των Σοντόµων 
είναι η άµπεουός τους, και από τα χωουάφια 
τής Γοµόουας. 

Το σταφύουι τους είναι σταφύουι χοουής, τα 
τσαµπιά τους πικουά. 

Το κουασί τους φαουµάκι από ντουάκοντες, 
και αγιάτουευτο ντηουητήουιο οχιάς. 

Ντεν είναι αυτό αποταµιευµένο σε µένα, 
σφουαγισµένο στους φησαυούς µου; 

Σε µένα ανήκει η εκντίκηση, και η 
ανταπόντοση· το πόντι τους φα γουιστουήσει 
στον ντιοουισµένο καιουό. 

Επειντή, είναι κοντά η ηµέουα τής απώουειάς 
τους, και εκείνα που πουόκειται νάουφουν 
επάνω τους φτάνουν γουήγοουα. 

Επειντή, ο Κύουιος φα κουίνει τον ουαό του, 
και φα µεταµεουηφεί για τους ντούς του, 

Όταν ντει ότι η ντύναµή τους χάφηκε, και ότι 
ντεν έµεινε τίποτα φυουαγµένο ούτε 
εγκαταουειµµένο. 

Και φα πει: Πού είναι οι φεοί τους, ο βουάχος 
στον οποίο είχαν το φάουος τους; 

Οι οποίοι έτουωγαν το πάχος των φυσιών 
τους, και έπιναν το κουασί των σπονντών τους; 

Ας σηκωφούν και ας σας βοηφήσουν, ας 
γίνουν σε σας σκέπη. 

Ντείτε, τώουα, ότι εγώ, εγώ είµαι, και, ντεν 
υπάουχει Φεός άουος, εκτός από µένα. 

Εγώ φανατώνω και ζωοποιώ· εγώ πουηγώνω 
και ιατουεύω. 

Και ντεν υπάουχει κάποιος που να 
εουευφεουώνει από το χέουι µου. 

Επειντή, εγώ υψώνω το χέουι µου στον ουανό, 
και ουέω: Εγώ ζω στον αιώνα. 

Αν ακονίσω την αστουαποφόουα µάχαιουά 
µου, και βάουω το χέουι µου σε κουίση, 

Φα κάνω εκντίκηση στους εχφούς µου, και φα 
κάνω ανταπόντοση σ' εκείνους που µε µισούν·  
Φα µεφύσω τα βέουη µου από αίµα, και η 
µάχαιουά µου φα καταφάει κουέατα, 

Από το αίµα των φονευµένων και των 
αιχµαουώτων, από το κεφάουι των αουχόντων 
των εχφουών. 

Ευφουανφείτε, έφνη, µαζί µε τον ουαό του· 
επειντή, φα κάνει εκντίκηση για το αίµα των 
ντούων του. 

Και φα αποντώσει εκντίκηση στους εναντίους 
του, και φα καφαουίσει τη γη του, και τον 
ουαό του. 

Και ο Μωυσής ήουφε, και µίουησε όουα τα 
ουόγια αυτού τού τουαγουντιού σε επήκοον 
του ουαού, αυτός και ο Ιησούς, ο γιος τού 
Ναυή.  Και ο Μωυσής τέουειωσε στο να 
µιουάει όουα αυτά τα ουόγια σε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου.  Και τους είπε: Βάουτε τις 
καουντιές σας σε όουα τα ουόγια, που εγώ 
σήµεουα ντιακηουύττω σε σας· τα οποία φα 
παουαγγείουετε στα παιντιά σας να 
πουοσέχουν στο να εκτεούν, όουα τα ουόγια 
αυτού τού νόµου.  Επειντή, αυτός ντεν είναι 
σε σας ένας µάταιος ουόγος· επειντή, αυτή 
είναι η ζωή σας και µε τον ουόγο αυτό φα 
µακουοηµεουεύσετε επάνω στη γη, πουος την 
οποίαν ντιαβαίνετε τον Ιοουντάνη για να την 
κουηουονοµήσετε. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Μωυσή την 
ίντια εκείνη ηµέουα, ουέγοντας:  Ανέβα σ' 
αυτό το βουνό Αβαουίµ, το βουνό Νεβώ, που 
είναι στη γη τού Μωάβ, κατάντικουυ στην 
Ιεουιχώ· και κοίταξε τη γη Χαναάν, που εγώ 
ντίνω στους γιους Ισουαήου για ιντιοκτησία·  
και να πεφάνεις στο βουνό όπου ανεβαίνεις, 
και να πουοστεφείς στον ουαό σου, όπως ο 
αντεουφός σου ο Ααουών πέφανε στο βουνό 
Ωου, και πουοστέφηκε στον ουαό του·  
επειντή, απειφήσατε σε µένα ανάµεσα στους 
γιους Ισουαήου στα νεουά τής Μεουιβά-
κάντης, στην έουηµο Σιν· επειντή, ντεν µε 
αγιάσατε ανάµεσα στους γιους Ισουαήου·  γι' 
αυτό, φα ντεις τη γη από απέναντι, εκεί µέσα 
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όµως ντεν φα µπεις, στη γη που εγώ ντίνω 
στους γιους Ισουαήου. 

ΚΑΙ αυτή είναι η ευουογία, που ο Μωυσής, ο 
άνφουωπος του Φεού, ευουόγησε τους γιους 
Ισουαήου, πουιν από τον φάνατό του·  και 
είπε: 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ ήουφε από το Σινά, και 
επιφάνηκε σ' αυτούς από το Σηείου. 

Επέουαµψε από το βουνό Φαουάν, και ήουφε 
µε µυουιάντες αγίους. 

Από το ντεξί του χέουι βγήκε γι' αυτούς φωτιά 
νόµου.  Ναι, αγάπησε τον ουαό. 

Κάτω από το χέουι σου είναι όουοι οι άγιοί 
του· και κάφονταν στα πόντια σου, για να 
πάουν τα ουόγια σου. 

Νόµο µάς πουόσταξε ο Μωυσής, την 
κουηουονοµιά τής συναγωγής τού Ιακώβ. 

Και υπήουχε βασιουιάς στον Ιεσούν, όταν οι 
άουχοντες του ουαού συγκεντουώφηκαν µε τις 
φυουές τού Ισουαήου. 

ΑΣ ΖΕΙ ο Ουβήν, και ας µη πεφάνει, και ας 
είναι ποουυάουιφµος ο ουαός του. 

ΚΑΙ αυτή είναι η ευουογία τού Ιούντα· και 
είπε: Εισάκουσε, Κύουιε, τη φωνή τού Ιούντα, 
και φέου' τον στον ουαό του· τα χέουια του ας 
είναι σ' αυτόν αυτάουκη· και να είσαι σ' αυτόν 
βοήφεια ενάντια στους εχφούς του. 

ΚΑΙ για τον Ουευί είπε: Τα Φουµµίµ σου και 
τα Ουίµ σου ας είναι για τον άνφουωπο, τον 
όσιό σου, που ντοκίµασες στη Μασσά, και µε 
τον οποίο αντιουόγησες στα νεουά τής 
Μεουιβά·  που είπε στον πατέουα του και στη 
µητέουα του: Ντεν τον είντα, και που 
απαουνήφηκε τα αντέουφια του, ούτε 
γνώουισε τους γιους του· επειντή, τήουησαν 
τον ουόγο σου, και φύουαξαν τη ντιαφήκη 
σου.  Φα ντιντάσκουν τις κουίσεις σου στον 
Ιακώβ, και τον νόµο σου στον Ισουαήου· φα 
βάζουν µπουοστά σου φυµίαµα, και 
οουοκαυτώµατα επάνω στο φυσιαστήουιό 
σου.  Ευουόγησε, Κύουιε, τα τάγµατά του, 
και ντέξου τα έουγα των χεουιών του· 

σύντουιψε την οσφύ εκείνων που σηκώνονται 
εναντίον του, και που τον µισούν, ώστε να µη 
σηκωφούν πουέον. 

ΓΙΑ τον Βενιαµίν είπε: Ο αγαπηµένος τού 
Κυουίου φα κατοικεί κοντά του σε ασφάουεια· 
ο Κύουιος φα τον πεουισκεπάζει όουες τις 
ηµέουες και φα αναπαύεται ανάµεσα στους 
ώµους του. 

ΚΑΙ για τον Ιωσήφ είπε: Ευουογηµένη ας 
είναι από τον Κύουιο η γη του, από τα 
ποουύτιµα ντώουα τού ουανού, από τη 
ντουοσιά, και από την άβυσσο, που 
βουίσκεται από κάτω,  και από τους 
ποουύτιµους καουπούς τού ήουιου, και από 
τα ποουύτιµα ντώουα τού φεγγαουιού,  και 
από τα εξαίουετα αγαφά των αουχαίων 
βουνών, και από τα ποουύτιµα αγαφά των 
αιώνιων βουνών,  και από τα ποουύτιµα αγαφά 
τής γης και του πουηουώµατός της· και η 
ευντοκία εκείνου που φάνηκε στη βάτο, ας 
έουφει επάνω στο κεφάουι τού Ιωσήφ, κι 
επάνω στην κοουυφή τού εκουεκτού ανάµεσα 
στους αντεουφούς του.  Η ντόξα του ας είναι 
σαν τον πουωτότοκο του ταύου του, και τα 
κέουατά του, σαν τα κέουατα του 
µονοκέουατου ζώου· µ' αυτά φα κεουατίσει τα 
έφνη µέχουι τα άκουα τής γης· και αυτές είναι 
οι µυουιάντες τού Εφουαϊµ, και αυτές οι 
χιουιάντες τού Μανασσή. 

ΚΑΙ για τον Ζαβουών είπε: Ευφουαίνου, 
Ζαβουών, στην έξοντό σου· και Ισσάχαου, 
στις σκηνές σου.  Φα καουέσουν τους ουαούς 
στο βουνό· εκεί φα πουοσφέουν φυσίες 
ντικαιοσύνης· επειντή, φα φηουάσουν την 
αφφονία τής φάουασσας, και τους 
κουυµµένους φησαυούς τής άµµου. 

ΚΑΙ για τον Γαντ, είπε: Ευουογηµένος αυτός 
που πουαταίνει τον Γαντ· κάφεται σαν 
ουιοντάουι, και ντιασπαουάσσει βουαχίονα 
και κεφάουι. 

Και για τον εαυτό του πουόβουεψε την 
πουώτη µεουίντα· επειντή, εκεί ήταν 
φυουαγµένο το µεουίντιο του νοµοφέτη· και 
ήουφε µαζί µε τους άουχοντες του ουαού, 
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εκπουήουωσε τη ντικαιοσύνη τού Κυουίου, 
και τις κουίσεις του µαζί µε τον Ισουαήου. 

ΚΑΙ για τον Νταν είπε: Ο Νταν είναι 
σκύµνος ουιονταουιού· φα πηντήσει από τη 
Βασάν. 

ΚΑΙ για τον Νεφφαουί είπε: Ω, Νεφφαουί, 
που είσαι χοουτασµένος από ευντοκία, και 
γεµάτος από την ευουογία τού Κυουίου, 
κουηουονόµησε τη ντύση και τη µεσηµβουία. 

ΚΑΙ για τον Ασήου είπε: Ας είναι 
ευουογηµένος από παιντιά ο Ασήου· ας είναι 
ντεκτός στους αντεουφούς του, και ας βυφίσει 
το πόντι του σε ουάντι. 

Σίντεουος και χαουκός ας είναι τα 
υποντήµατά σου, και η ντύναµή σου όπως οι 
ηµέουες σου. 

ΝΤΕΝ είναι κανένας όπως ο Φεός του 
Ιεσούν, που ιππεύει τους ουανούς για τη ντική 
σου βοήφεια, και µέσα στη µεγαουοπουέπειά 
του επάνω στο στεουέωµα. 

Ο αιώνιος Φεός είναι καταφυγή, και 
υποστήουιγµα οι αιώνιοι βουαχίονες. 

Και φα ντιώξει τον εχφουό από µπουοστά 
σου, και φα πει: Εξοουόφουευσε. 

Τότε, ο Ισουαήου φα κατοικήσει µε 
ασφάουεια, µόνος· το µάτι τού Ιακώβ φα είναι 
επάνω σε γη σιταουιού και κουασιού· και οι 
ουανοί του φα σταουάζουν ντουοσιά. 

Τουισευτυχισµένος εσύ, Ισουαήου. Ποιος 
είναι όµοιος µε σένα, ουαέ που σώζεσαι από 
τον Κύουιο, ο οποίος είναι η ασπίντα τής 
βοήφειάς σου, και η µάχαιουα της υπεουοχής 
σου! 

Και οι εχφουοί σου φα υποταχφούν σε σένα, 
κι εσύ φα πατήσεις επάνω στον τουάχηουό 
τους. 

ΚΑΙ ο Μωυσής ανέβηκε από τις πεντιάντες 
τού Μωάβ στο βουνό Νεβώ, στην κοουυφή 
Φασγά, που είναι κατάντικουυ στην Ιεουιχώ. 
Και ο Κύουιος του έντειξε οουόκουηουη τη 
γη Γαουαάντ µέχουι τη γη τού Νταν,  και 

οουόκουηουη τη γη τού Νεφφαουί, και τη γη 
τού Εφουαϊµ, και του Μανασσή, και 
οουόκουηουη τη γη τού Ιούντα, µέχουι την 
τεουευταία φάουασσα,  και τη µεσηµβουία, 
και την πεντιάντα της κοιουάντας της Ιεουιχώ, 
πόουης των Φοινίκων, µέχουι τη Σηγώου.  
Και ο Κύουιος του είπε: Αυτή είναι η γη, που 
εγώ οουκίστηκα στον Αβουαάµ, στον Ισαάκ, 
και στον Ιακώβ, ουέγοντας: Στο σπέουµα σου 
φα τη ντώσω· εγώ σε έκανα να τη ντεις µε τα 
µάτια σου, εκεί όµως ντεν φα ντιαβείς. 

Και ο Μωυσής πέφανε εκεί, ο υπηουέτης τού 
Κυουίου, στη γη τού Μωάβ, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου.  Και τον έφαψε στην 
κοιουάντα, στη γη του Μωάβ, κατάντικουυ 
του Βαιφ-φεγώου· και κανένας ντεν γνωουίζει 
τον τάφο του µέχουι σήµεουα. 

Και ο Μωυσής ήταν 120 χουόνων, όταν 
πέφανε· τα µάτια του ντεν αµαυουώφηκαν 
ούτε εουαττώφηκε η ντύναµή του. 

Και οι γιοι Ισουαήου έκουαψαν τον Μωυσή 
στις πεντιάντες τού Μωάβ για 30 ηµέουες· και 
οι ηµέουες τού κουάµατος του πένφους τού 
Μωυσή τεουείωσαν. 

Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ήταν 
πουήουης πνεύµατος σοφίας· επειντή, ο 
Μωυσής είχε επιφέσει τα χέουια του επάνω 
του· και υπάκουαν σ' αυτόν οι γιοι Ισουαήου, 
και έκαναν όπως ο Κύουιος είχε πουοστάξει 
στον Μωυσή. 

Και µέσα στον Ισουαήου ντεν σηκώφηκε 
πουέον πουοφήτης, όπως ο Μωυσής, τον 
οποίο ο Κύουιος γνώουισε πουόσωπο πουος 
πουόσωπο,  σε όουα τα σηµεία και τα 
τεουάστια, που ο Κύουιος τον έστειουε να 
κάνει µέσα στη γη τής Αιγύπτου, στον 
Φαουαώ, και σε όους τους ντούς του, και σε 
οουόκουηουη τη γη του,  και µε όουο το 
ντυνατό χέουι τού Φεού, και µε όουα τα 
µεγάουα φαυµάσια πουάγµατα, που ο 
Μωυσής έκανε µπουοστά σε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου. 

Και µετά τον φάνατο του Μωυσή, του ντού 
τού Κυουίου, ο Κύουιος είπε στον Ιησού, τον 
γιο τού Ναυή, τον υπηουέτη τού Μωυσή, 
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ουέγοντας:  Ο Μωυσής, ο υπηουέτης µου, 
πέφανε· τώουα, ουοιπόν, αφού σηκωφείς, 
ντιάβα αυτόν τον Ιοουντάνη, εσύ και 
οουόκουηουος αυτός ο ουαός, πουος τη γη 
που εγώ ντίνω σ' αυτούς, στους γιους 
Ισουαήου.  Οουόκουηουο τον τόπο επάνω 
στον οποίο φα πατήσει το πέουµα των 
ποντιών σας, τον έντωσα σε σας, όπως είχα πει 
στον Μωυσή·  από την έουηµο και τούτο τον 
Ουίβανο, και µέχουι τον µεγάουο ποταµό, 
τον ποταµό Ευφουάτη, οουόκουηουη η γη 
των Χετταίων, και µέχουι τη µεγάουη 
φάουασσα, πουος ντυσµάς τού ήουιου, φα 
είναι το όουιό σας.  Άνφουωπος ντεν φα 
µποουέσει να σταφεί εναντίον σου όουες τις 
ηµέουες τή 

ζωής σου· όπως ήµουν µαζί µε τον Μωυσή, 
φα είµαι και µαζί σου· ντεν φα σε αφήσω ούτε 
φα σε εγκαταουείψω.  Γίνε ισχυουός και 
ανντουείος· επειντή, εσύ φα κουηουοντοτήσεις 
σε τούτον τον ουαό τη γη, που οουκίστηκα 
στους πατέουες τους να τους ντώσω.  Μόνον 
γίνε ισχυουός και υπεουβοουικά ανντουείος, 
για να πουοσέχεις να κάνεις σύµφωνα µε 
οουόκουηουο τον νόµο, που ο Μωυσής, ο 
υπηουέτης µου, σε πουόσταξε· µη 
παουεκκουίνεις απ' αυτόν ντεξιά ή 
αουιστεουά, για να φέουεσαι µε σύνεση, 
παντού όπου κι αν πας.  Αυτό το βιβουίο τού 
νόµου ντεν φα αποµακουυνφεί από το στόµα 
σου, αουά σ' αυτό φα µεουετάς ηµέουα και 
νύχτα, για να πουοσέχεις να κάνεις σύµφωνα 
µε όουα όσα είναι γουαµµένα µέσα σ' αυτό· 
επειντή, τότε φα ευοντώνεσαι στον ντουόµο 
σου, και τότε φα φέουεσαι µε σύνεση.  Ντεν 
σε πουοστάζω εγώ; Γίνε ισχυουός και 
ανντουείος· µη φοβηφείς ούτε να ντειουιάσεις· 
επειντή, µαζί είναι σου ο Κύουιος ο Φεός 
σου, όπου κι αν πας. 

ΚΑΙ ο Ιησούς πουόσταξε τους άουχοντες του 
ουαού, ουέγοντας:  Πεουάστε µέσα από το 
στουατόπεντο, και πουοστάξτε τον ουαό, 
ουέγοντας: Ετοιµάστε εφόντια για τον εαυτό 
σας· επειντή, µετά από τουεις ηµέουες φα 
ντιαβείτε αυτόν τον Ιοουντάνη, για να µπείτε 
µέσα να κουηουονοµήσετε τη γη, που ο 
Κύουιος ο Φεός σας ντίνει σε σας για να την 
κουηουονοµήσετε. 

Και στους Ουβηνίτες, και στους Γαντίτες, και 
στο µισό από τη φυουή τού Μανασσή, ο 
Ιησούς είπε, τα εξής:  φυµηφείτε τον ουόγο, 
που ο Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου 
πουόσταξε σε σας, ουέγοντας. Ο Κύουιος ο 
Φεός σας σάς ανέπαυσε, και σας έντωσε αυτή 
τη γη·  οι γυναίκες σας, τα παιντιά σας, και τα 
κτήνη σας, φα µείνουν στη γη, που ο Μωυσής 
σάς έντωσε από την εκεί πουευουά τού 
Ιοουντάνη· εσείς, όµως, φα ντιαβείτε 
µπουοστά από τα αντέουφια σας, 
οπουισµένοι, όουοι οι ισχυουοί σε ντύναµη, 
και φα τους βοηφήσετε·  µέχουις ότου ο 
Κύουιος αναπαύσει τους αντεουφούς σας, 
όπως κι εσάς, και να κουηουονοµήσουν κι 
αυτοί τη γη, που ο Κύουιος ο Φεός σας ντίνει 
σ' αυτούς. Τότε, φα επιστουέψετε στη γη τής 
κουηουονοµιάς σας, και φα την 
κουηουονοµήσετε, την οποία ο Μωυσής, ο 
ντούος τού Κυουίου σάς έντωσε από την εκεί 
πουευουά τού Ιοουντάνη, πουος ανατοουάς 
τού ήουιου. 

Και αποκουίφηκαν στον Ιησού, ουέγοντας: 
Όουα όσα µας πουοστάξεις, φα τα κάνουµε· 
και παντού όπου µας στείουεις, φα πάµε·  
όπως υπακούαµε στον Μωυσή, σε όουα, έτσι 
φα υπακούµε και σε σένα· µόνον ο Κύουιος ο 
Φεός σου να είναι µαζί σου, καφώς ήταν και 
µε τον Μωυσή·  κάφε άνφουωπος, που φα 
εναντιωφεί στις πουοσταγές σου, και ντεν 
υπακούσει στα ουόγια σου, σε όουα όσα τον 
πουοστάξεις, ας φανατώνεται· µόνον γίνε 
ισχυουός και ανντουείος. 

ΚΑΙ ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, έστειουε 
από τη Σιττείµ ντύο άνντουες για να 
κατασκοπεύσουν κουυφά, ουέγοντας: 
Πηγαίνετε, ντείτε τη γη, και την Ιεουιχώ. Κι 
εκείνοι πήγαν, και µπήκαν µέσα στο σπίτι 
µιας πόουνης γυναίκας, που ονοµαζόταν 
Ουαάβ, και εκεί κατέουυσαν. 

Και ανήγγειουαν στον βασιουιά τής Ιεουιχώ, 
ουέγοντας: Να, ήουφαν εντώ τη νύχτα ντύο 
άνντουες από τους γιους Ισουαήου, για να 
κατασκοπεύσουν τη γη.  Και ο βασιουιάς τής 
Ιεουιχώ έστειουε απεσταουµένους στη 
Ουαάβ, ουέγοντας: Βγάουε έξω τους 
άνντουες, οι οποίοι µπήκαν µέσα σε σένα, που 
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µπήκαν µέσα στο σπίτι σου· επειντή, ήουφαν 
να κατασκοπεύσουν οουόκουηουη τη γη.  Και 
η γυναίκα παίουνοντας τους ντύο άνντουες 
τούς έκουυψε, και είπε: Ναι µεν οι άνντουες 
µπήκαν µέσα σε µένα, αουά ντεν ξέουω από 
πού ήσαν·  κι ενώ επουόκειτο να κουειστεί η 
πύουη, όταν σκοτείνιασε, οι άνντουες βγήκαν 
έξω· ντεν ξέουω πού πήγαν οι άνντουες· 
τουέξτε γουήγοουα από πίσω τους, επειντή φα 
τους πουοφτάσετε.  Αυτή, όµως, τους είχε 
ανεβάσει επάνω στην ταουάτσα και τους είχε 
σκεπάσει µε ουινοκάουαµο, που είχε 
στοιβαγµένο επάνω στην ταουάτσα.  Και οι 
άνντουες έτουεξαν από πίσω τους, από τον 
ντουόµο που οντηγεί στον Ιοουντάνη, µέχουι 
τις ντιαβάσεις· κι αµέσως, αφού αναχώουησαν 
εκείνοι που έτουεχαν από πίσω τους, 
κουείστηκε η πύουη. 

Και πουιν εκείνοι πουαγιάσουν, αυτή ανέβηκε 
σ' αυτούς επάνω στην ταουάτσα.  Και είπε 
στους άνντουες: Γνωουίζω ότι ο Κύουιος σας 
έντωσε τη γη· και ότι ο τουόµος σας έπεσε 
επάνω µας, και ότι όουοι οι κάτοικοι της γης 
νεκουώφηκαν από τον φόβο σας·  επειντή, 
ακούσαµε πώς ο Κύουιος ξέουανε τα νεουά 
τής Εουυφουάς Φάουασσας µπουοστά σας, 
όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο· και τι 
κάνατε στους ντύο βασιουιάντες των 
Αµοουαίων, που ήσαν πέουα από τον 
Ιοουντάνη, στον Σηών, και στον Ωγ, που τους 
εξοουοφουεύσατε·  και καφώς ακούσαµε, 
ντιαουύφηκε η καουντιά µας, και ντεν έµεινε 
πουέον πνοή σε κανέναν από τον φόβο σας, 
επειντή ο Κύουιος ο Φεός σας, αυτός είναι ο 
Φεός επάνω στον ουανό, και κάτω στη γη·  
και τώουα, οουκιστείτε µου, παουακαουώ, 
στον Κύουιο, ότι, καφώς εγώ έκανα έουεος σε 
σας, φα κάνετε κι εσείς έουεος στην 
οικογένεια του πατέουα µου· και ντώστε µου 
ένα σηµάντι πίστης,  ότι φα ντιαφυουάξετε τη 
ζωή στον πατέουα µου, και στη µητέουα µου, 
και στους αντεουφούς µου, και στις αντεουφές 
µου, και σε όουα όσα έχουν, και φα σώσετε τη 
ζωή µας από τον φάνατο. 

Και οι άνντουες αποκουίφηκαν σ' αυτή: Η 
ζωή µας ας παουαντοφεί σε φάνατο αντί της 
ντικής σας, (αν µόνο ντεν φανεουώσετε αυτή 
την υπόφεσή µας), αν εµείς, όταν ο Κύουιος 

παουαντώσει σε µας τη γη, ντεν ντείξουµε 
έουεος και πίστη σε σένα. 

Τότε, τους κατέβασε µε σχοινί µέσα από το 
παουάφυουο· επειντή, το σπίτι της ήταν στο 
τείχος της πόουης, και κατοικούσε στο τείχος.  
Και είπε: Πηγαίνετε πουος την οουεινή, 
πεουιοχή, για να µη σας συναντήσουν εκείνοι 
που σας καταντιώκουν· και κουυφτείτε εκεί 
τουεις ηµέουες, µέχουις ότου επιστουέψουν 
αυτοί που σας καταντιώκουν· και έπειτα, φα 
πάτε στον ντουόµο σας. 

Και οι άνντουες είπαν σ' αυτή: Με τούτο φα 
είµαστε καφαουοί από αυτόν τον όουκο σου 
που µας έκανες να οουκιστούµε·  ντες, όταν 
εµείς µπαίνουµε µέσα στη γη, φα ντέσεις το 
σχοινί αυτό του κόκκινου νήµατος στο 
παουάφυουο, από το οποίο µας κατέβασες· 
και τον πατέουα σου, και τη µητέουα σου, και 
τους αντεουφούς σου, και οουόκουηουη την 
οικογένεια του πατέουα σου, φα 
συγκεντουώσεις κοντά σου στο σπίτι·  και 
καφένας, που φα βγει έξω από τη φύουα τού 
σπιτιού σου, το αίµα του φα είναι επάνω στο 
κεφάουι του, κι εµείς φα είµαστε καφαουοί· 
όποιος, όµως, µένει µαζί σου στο σπίτι, το 
αίµα του φα είναι επάνω στο κεφάουι µας, αν 
κάποιος βάουει χέουι επάνω του·  αουά, αν 
φανεουώσεις την υπόφεσή µας αυτή, τότε φα 
είµαστε ουυµένοι από τον όουκο σου, που 
µας έκανες να οουκιστούµε.  Και εκείνη είπε: 
Σύµφωνα µε τα ουόγια σας, έτσι ας γίνει. Και 
τους εξαπέστειουε, και αναχώουησαν· κι αυτή 
έντεσε το κόκκινο σχοινί στο παουάφυουο. 

Και αναχώουησαν, και ήουφαν στην οουεινή 
πεουιοχή, και έµειναν εκεί τουεις ηµέουες, 
µέχουις ότου επέστουεψαν εκείνοι που τους 
καταντίωκαν· και τους αναζήτησαν αυτοί που 
τους καταντίωκαν σε οουόκουηουο τον 
ντουόµο, όµως ντεν τους βουήκαν. 

Και οι ντύο άνντουες γύουισαν, και κατέβηκαν 
από το βουνό, και ντιάβηκαν και ήουφαν στον 
Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και του 
ντιηγήφηκαν όουα όσα τους συνέβησαν.  Και 
είπαν στον Ιησού: Σίγουα, ο Κύουιος 
παουέντωσε στα χέουια µας οουόκουηουη τη 
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γη· και µάουιστα όουοι οι κάτοικοι του τόπου 
νεκουώφηκαν από τον φόβο µας. 

Και ο Ιησούς σηκώφηκε πουωί· και 
αναχώουησαν από τη Σιττείµ, και ήουφαν 
µέχουι τον Ιοουντάνη, αυτός και όουοι οι γιοι 
Ισουαήου, και ντιανυχτέουευσαν εκεί, πουιν 
ντιαπεουάσουν απέναντι. 

Και µετά από τουεις ηµέουες οι άουχοντες 
πέουασαν µέσα από το στουατόπεντο,  και 
πουόσταξαν τον ουαό, ουέγοντας: Όταν ντείτε 
την κιβωτό τής ντιαφήκης τού Κυουίου τού 
Φεού σας, και τους ιεουείς τούς Ουευίτες, που 
τη βαστάζουν, τότε εσείς φα κινηφείτε από 
τους τόπους σας και φα πάτε πίσω απ' αυτή·  
όµως, ας είναι ντιάστηµα ανάµεσα σε σας και 
σ' εκείνη, µέχουι 2.000 πήχες, σύµφωνα µε το 
µέτουο, (µη πουησιάστε σ' αυτή) για να 
γνωουίζετε τον ντουόµο, που πουέπει να 
βαντίζετε· επειντή, ντεν πεουάσατε αυτό τον 
ντουόµο χφες και πουοχφές. 

Και ο Ιησούς είπε στον ουαό: Καφαουιστείτε, 
επειντή αύουιο ο Κύουιος φα κάνει ανάµεσά 
σας φαυµαστά πουάγµατα. 

Και ο Ιησούς είπε στους ιεουείς, ουέγοντας: 
Σηκώστε την κιβωτό τής ντιαφήκης, και 
πουοποουεύεστε µπουοστά από τον ουαό. 
Και σήκωσαν την κιβωτό τής ντιαφήκης, και 
πήγαιναν µπουοστά από τον ουαό. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Αυτή την 
ηµέουα αουχίζω να σε υψώνω µπουοστά σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου· για να 
γνωουίσουν ότι, όπως ήµουν µαζί µε τον 
Μωυσή, φα είµαι µαζί και µε σένα·  εσύ, 
ουοιπόν, πουόσταξε τους ιεουείς, που 
βαστάζουν την κιβωτό τής ντιαφήκης, 
ουέγοντας: Όταν φτάσετε στην άκουη τού 
νεού τού Ιοουντάνη, φα σταφείτε στον 
Ιοουντάνη. 

Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισουαήου: 
Πουησιάστε εντώ, κι ακούστε τα ουόγια τού 
Κυουίου τού Φεού σας.  Και ο Ιησούς είπε: 
Από τούτο φα γνωουίσετε ότι ο ζωντανός 
Φεός είναι ανάµεσά σας, και ότι 
οουοκουηουωτικά φα εξοουοφουεύσετε από 
µπουοστά σας τους Χαναναίους και τους 

Χετταίους, και τους Ευαίους, και τους 
Φεουεζαίους, και τους Γεουγεσαίους, και τους 
Αµοουαίους, και τους Ιεβουσαίους·  Ντες, η 
κιβωτός τής ντιαφήκης τού Κυουίου 
οουόκουηουης της γης ποουεύεται µπουοστά 
σας στον Ιοουντάνη.  Και, τώουα, εκουέξτε 
για τον εαυτό σας 12 άνντουες από τις φυουές 
τού Ισουαήου, από έναν άνντουα ανά φυουή·  
και καφώς τα πέουµατα των ποντιών των 
ιεουέων, που βαστάζουν την κιβωτό τού 
Κυουίου, του Κυουίου οουόκουηουης της 
γης, πατήσουν στα νεουά τού Ιοουντάνη, τα 
νεουά τού Ιοουντάνη φα κοπούν τα ντύο, τα 
νεουά που κατεβαίνουν από πάνω, και φα 
σταφούν σε έναν σωουό. 

Και καφώς ο ουαός σηκώφηκε από τις σκηνές 
τους, για να ντιαβούν τον Ιοουντάνη, και οι 
ιεουείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης µπουοστά από τον ουαό,  και 
καφώς εκείνοι που βάσταζαν την κιβωτό 
ήουφαν µέχουι τον Ιοουντάνη, και τα πόντια 
των ιεουέων, που βάσταζαν την κιβωτό, 
βουάχηκαν στην άκουη τού νεού, (επειντή, ο 
Ιοουντάνης πουηµµυουίζει σε όουες τις όχφες 
του, όουες τις ηµέουες τού φεουισµού)  τα 
νεουά που κατεβαίνουν από πάνω στάφηκαν, 
και υψώφηκαν σε έναν σωουό ποουύ µακουιά, 
από την πόουη Αντάµ, που είναι στα πουάγια 
της Ζαουετάν· και τα νεουά που κατέβαιναν 
κάτω, πουος τη φάουασσα της πεντιάντας, την 
Αουµυουή Φάουασσα, καφώς αποκόπηκαν, 
έφυγαν οουοκουηουωτικά· και ο ουαός 
πέουασε, κατάντικουυ της Ιεουιχώ.  Και οι 
ιεουείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, στέκονταν σταφεουοί 
επάνω σε ξεουό ένταφος, στο µέσον τού 
Ιοουντάνη, και όουοι οι Ισουαηουίτες 
ντιάβαιναν µέσα από ξεουό ένταφος, µέχουις 
ότου τεουείωσε οουόκουηουος ο ουαός να 
ντιαβαίνει τον Ιοουντάνη. 

ΚΑΙ αφού οουόκουηουος ο ουαός τεουείωσε 
να ντιαβαίνει τον Ιοουντάνη, ο Κύουιος είπε 
στον Ιησού, ουέγοντας:  Πάουτε για τον 
εαυτό σας 12 άνντουες από τον ουαό, από 
έναν άνντουα ανά φυουή,  και πουόσταξέ τους, 
ουέγοντας, Πάουτε από εντώ, µέσα από τον 
Ιοουντάνη, από τον τόπο όπου τα πόντια των 
ιεουέων στάφηκαν σταφεουά, 12 πέτουες· και 
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φα τις µεταφέουετε µαζί σας, και φα τις 
βάουετε στον τόπο, όπου φα 
στουατοπεντεύσετε αυτή τη νύχτα. 

Τότε, ο Ιησούς πουοσκάουεσε τους 12 
άνντουες, που είχε ντιοουίσει από τους γιους 
Ισουαήου, από έναν άνντουα ανά φυουή·  και 
ο Ιησούς τούς είπε: Ντιαβείτε µπουοστά από 
την κιβωτό τού Κυουίου τού Φεού σας στο 
µέσον τού Ιοουντάνη, και σηκώστε ο καφένας 
από σας µία πέτουα επάνω στους ώµους του, 
σύµφωνα µε τον αουιφµό των φυουών των 
γιων Ισουαήου·  για να είναι αυτό ως σηµείο 
µεταξύ σας· ώστε, όταν οι γιοι σας στο µέουον 
ουωτούν, ουέγοντας: Τι σηµαίνουν σε σας 
αυτές οι πέτουες;  Τότε, φα τους απαντάτε: 
Ότι τα νεουά τού Ιοουντάνη κόπηκαν 
µπουοστά από την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου· όταν ντιάβαινε τον Ιοουντάνη, τα 
νεουά τού Ιοουντάνη κόπηκαν· και οι πέτουες 
αυτές φα είναι στους γιους Ισουαήου για 
παντοτινή υπόµνηση. 

Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισουαήου, καφώς ο 
Ιησούς πουόσταξε σ' αυτούς· και πήουαν 12 
πέτουες µέσα από τον Ιοουντάνη, όπως ο 
Κύουιος είχε πει στον Ιησού, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των φυουών των γιων Ισουαήου, και 
τις µετέφεουαν µαζί τους στον τόπο όπου 
κατέουυσαν, κι εκεί τις έβαουαν. 

Και ο Ιησούς έστησε άουες 12 πέτουες στο 
µέσον τού Ιοουντάνη, στον τόπο όπου 
στάφηκαν τα πόντια των ιεουέων, που 
βάσταζαν την κιβωτό τής ντιαφήκης· (κι εκεί 
είναι µέχουι σήµεουα).  Και οι ιεουείς, που 
βάσταζαν την κιβωτό στέκονταν στο µέσον 
τού Ιοουντάνη, µέχουις ότου τεουείωσαν 
όουα όσα ο Κύουιος πουόσταξε στον Ιησού 
για να πει στον ουαό, σύµφωνα µε όουα όσα ο 
Μωυσής πουόσταξε στον Ιησού· και ο ουαός 
έσπευσε και ντιάβηκε.  Και αφού 
οουόκουηουος ο ουαός τεουείωσε 
ντιαβαίνοντας, ντιάβηκε και η κιβωτός τού 
Κυουίου, και οι ιεουείς, µπουοστά από τον 
ουαό. 

Και οι γιοι τού Ουβήν, και οι γιοι τού Γαντ, 
και το µισό τής φυουής τού Μανασσή, 
ντιάβηκαν οπουισµένοι µπουοστά από τους 

γιους Ισουαήου, όπως τους είχε πει ο 
Μωυσής. 

Μέχουι 40.000 οπουισµένοι ντιάβηκαν 
µπουοστά από τον Κύουιο σε πόουεµο, στις 
πεντιάντες τής Ιεουιχώ. 

Εκείνη την ηµέουα ο Κύουιος ύψωσε τον 
Ιησού µπουοστά σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου· και τον φοβόνταν, όπως φοβόνταν 
τον Μωυσή, όουες τις ηµέουες τής ζωής του. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού τα εξής:  
Πουόσταξε τους ιεουείς, που βαστάζουν την 
κιβωτό τού µαουτυουίου, να ανέβουν από τον 
Ιοουντάνη.  Και ο Ιησούς πουόσταξε τους 
ιεουείς, ουέγοντας: Ανεβείτε από τον 
Ιοουντάνη.  Και αφού οι ιεουείς, που 
βάσταζαν την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου, ανέβηκαν από το µέσον τού 
Ιοουντάνη, και τα πέουµατα των ποντιών των 
ιεουέων πάτησαν επάνω στην ξηουά, τα νεουά 
τού Ιοουντάνη επέστουεψαν στον τόπο τους, 
και πουηµµύουισαν όουες τις όχφες του, όπως 
και πουώτα. 

Και ο ουαός ανέβηκε από τον Ιοουντάνη τη 
ντέκατη του πουώτου µήνα, και 
στουατοπέντευσε στα Γάουγαουα, πουος το 
ανατοουικό µέουος τής Ιεουιχώ. 

Και τις 12 εκείνες πέτουες, που πήουαν από 
τον Ιοουντάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα 
Γάουγαουα.  Και είπε στους γιους Ισουαήου, 
ουέγοντας: Όταν στο µέουον οι γιοι σας 
ουωτούν τους πατέουες τους, ουέγοντας. Τι 
σηµαίνουν αυτές οι πέτουες;  Τότε, φα 
αναγγείουετε στους γιους σας τα εξής: Ο 
Ισουαήου ντιάβηκε αυτόν τον Ιοουντάνη 
ωσάν ντιαµέσου ξηουάς·  επειντή, ο Κύουιος 
ο Φεός σας αποξέουανε τα νεουά τού 
Ιοουντάνη µπουοστά σας, µέχουις ότου 
ντιαβήκατε, όπως έκανε ο Κύουιος ο Φεός 
σας στην Εουυφουά Φάουασσα, που την 
αποξέουανε µπουοστά µας, µέχουις ότου 
ντιαβήκαµε·  για να γνωουίσουν όουοι οι 
ουαοί τής γης το χέουι τού Κυουίου, ότι είναι 
ντυνατό· για να φοβάστε πάντοτε τον Κύουιο 
τον Φεό σας. 
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ΚΑΙ όταν άκουσαν όουοι οι βασιουιάντες των 
Αµοουαίων, που ήσαν πέουα από τον 
Ιοουντάνη πουος τα ντυτικά, και όουοι οι 
βασιουιάντες των Χαναναίων, που ήσαν κοντά 
στη φάουασσα, ότι ο Κύουιος αποξέουανε τα 
νεουά τού Ιοουντάνη µπουοστά από τους 
γιους Ισουαήου, µέχουις ότου ντιάβηκαν, 
ντιαουύφηκαν οι καουντιές τους· και ντεν 
έµεινε πουέον σ' αυτούς πνοή, από τον φόβο 
των γιων Ισουαήου. 

Κατά την εποχή εκείνη, ο Κύουιος είπε στον 
Ιησού: Κάνε για τον εαυτό σου κοφτεουά 
πέτουινα µαχαίουια, και κάνε πεουιτοµή για 
ντεύτεουη φοουά στους γιους Ισουαήου.  Και 
ο Ιησούς έκανε για τον εαυτό του κοφτεουά 
πέτουινα µαχαίουια, και έκανε πεουιτοµή 
στους γιους Ισουαήου επάνω στον ουόφο των 
ακουοβυστιών.  Και η αιτία, για την οποία ο 
Ιησούς έκανε την πεουιτοµή, είναι ότι 
οουόκουηουος ο ουαός που βγήκε από την 
Αίγυπτο, τα αουσενικά, όουοι οι άνντουες τού 
ποουέµου, πέφαναν στην έουηµο, στην 
οντοιποουία, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο.  
Και οουόκουηουος ο ουαός που είχε βγει 
ήταν πεουιτµηµένος· όουος ο ουαός, όµως, 
που γεννήφηκε στην έουηµο, στην 
οντοιποουία, αφού βγήκαν έξω από την 
Αίγυπτο ντεν είχε πεουιτµηφεί.  Επειντή, 40 
χουόνια οι γιοι Ισουαήου πεουιέουχονταν 
µέσα στην έουηµο, µέχουις ότου πέφαναν, 
οουόκουηουος ο ουαός, οι άνντουες τού 
ποουέµου, που είχαν βγει έξω από την 
Αίγυπτο, επειντή ντεν υπάκουσαν στη φωνή 
τού Κυουίου· στους οποίους ο Κύουιος 
οουκίστηκε ότι ντεν φα τους αφήσει να ντουν 
τη γη, που ο Κύουιος οουκίστηκε στους 
πατέουες τους ότι φα µας ντώσει, γη που ουέει 
γάουα και µέουι.  Και αντί γι' αυτούς, 
αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους 
ο Ιησούς έκανε πεουιτοµή, για τον ουόγο ότι 
ήσαν απεουίτµητοι· επειντή, ντεν τους είχαν 
κάνει πεουιτοµή κατά την οντοιποουία.  Και 
αφού τέουειωσαν να κάνουν πεουιτοµή σε 
οουόκουηουο τον ουαό, κάφονταν στους 
τόπους τους στο στουατόπεντο, µέχουις ότου 
γιατουεύτηκαν.  Και ο Κύουιος είπε στον 
Ιησού: Αυτή την ηµέουα αφαίουεσα από πάνω 
σας τη ντουοπή της Αιγύπτου. Γι' αυτό, ο 

τόπος εκείνος ονοµάστηκε Γάουγαουα µέχουι 
σήµεουα. 

Και οι γιοι Ισουαήου στουατοπέντευσαν στα 
Γάουγαουα, και έκαναν το Πάσχα τη 14η 
ηµέουα τού µήνα, πουος την εσπέουα, στις 
πεντιάντες τής Ιεουιχώ.  Και την επόµενη του 
Πάσχα έφαγαν άζυµα από το σιτάουι τής γης, 
και σιτάουι φουυγανισµένο εκείνη την ίντια 
ηµέουα.  Και την επόµενη, αφού έφαγαν από 
το σιτάουι της γης, σταµάτησε το µάννα· και 
ντεν είχαν πουέον µάννα οι γιοι Ισουαήου, 
αουά έτουωγαν από τα γεννήµατα της γης 
Χαναάν εκείνο τον χουόνο. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεουιχώ, 
ύψωσε τα µάτια του, και είντε, και να, 
στεκόταν απέναντί του ένας άνφουωπος και η 
ουοµφαία του ήταν στο χέουι του γυµνωµένη· 
και καφώς ο Ιησούς πουησίασε του είπε: 
Ντικός µας είσαι ή από τους εχφούς µας; 

Κι εκείνος είπε: Όχι· αου' εγώ είµαι ο 
Αουχιστουάτηγος της ντύναµης του Κυουίου, 
τώουα ήουφα. 

Και ο Ιησούς έπεσε µε το πουόσωπό του 
επάνω στη γη, και πουοσκύνησε· και του είπε: 
Τι πουοστάζει ο κύουιός µου στον ντούο του; 

Και ο Αουχιστουάτηγος της ντύναµης του 
Κυουίου είπε στον Ιησού: Ουύσε το 
υπόντηµά σου από τα πόντια σου· επειντή, ο 
τόπος, επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι 
άγιος. Και ο Ιησούς το έκανε. 

ΚΑΙ η Ιεουιχώ ήταν κουεισµένη και 
οχυουωµένη, εξαιτίας των γιων Ισουαήου· 
κανένας ντεν έβγαινε έξω, και κανένας ντεν 
έµπαινε µέσα. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Να, 
παουέντωσα στο χέουι σου την Ιεουιχώ, και 
τον βασιουιά της, και τους ντυνατούς 
ποουεµιστές.  Και όουοι οι άνντουες του 
ποουέµου βαντίστε γύουω από την πόουη, 
οουόγυουα στην πόουη µία φοουά· έτσι φα 
κάνεις για έξι ηµέουες.  Και επτά ιεουείς φα 
βαστάζουν µπουοστά από την κιβωτό επτά 
κεουάτινες σάουπιγγες· και την έβντοµη 
ηµέουα φα βαντίσετε γύουω από την πόουη 
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επτά φοουές· και οι ιεουείς φα σαουπίζουν µε 
τις σάουπιγγες.  Και όταν σαουπίσουν µε την 
κεουάτινη σάουπιγγα παουατεταµένα, καφώς 
ακούσετε τον ήχο της σάουπιγγας, 
οουόκουηουος ο ουαός φα αουαουάξει µε 
ντυνατόν αουαουαγµό, και το τείχος τής 
πόουης φα καταπέσει από τη βάση του, και ο 
ουαός φα ανέβει, ο καφένας κατευφείαν 
µπουοστά του. 

Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, κάουεσε τους 
ιεουείς, και τους είπε: Πάουτε την κιβωτό τής 
ντιαφήκης, και επτά ιεουείς ας βαστάζουν 
επτά κεουάτινες σάουπιγγες µπουοστά από 
την κιβωτό τού Κυουίου.  Και στον ουαό 
είπε: Πεουάστε, και βαντίστε γύουω από την 
πόουη, και οι οπουισµένοι ας πεουάσουν 
µπουοστά από την κιβωτό τού Κυουίου. 

Και αφού ο Ιησούς µίουησε στον ουαό, οι 
επτά ιεουείς που βάσταζαν τις επτά κεουάτινες 
σάουπιγγες µπουοστά στον Κύουιο, 
πέουασαν, και σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες· 
και η κιβωτός τής ντιαφήκης τού Κυουίου 
τούς ακοουφούσε.  Και οι οπουισµένοι 
πουοποουεύονταν από τους ιεουείς, που 
σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες, και η 
οπισφοφυουακή ακοουφούσε την κιβωτό από 
πίσω, ενώ οι ιεουείς πουοχωουώντας 
σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες.  Και ο Ιησούς 
πουόσταξε τον ουαό, ουέγοντας: Ντεν φα 
αουαουάξετε ούτε φα ακουστεί η φωνή σας 
ούτε φα βγει ουόγος από το στόµα σας, 
µέχουι την ηµέουα κατά την οποία φα σας πω 
να αουαουάξετε· τότε φα αουαουάξετε.  Και η 
κιβωτός τού Κυουίου πεουιήουφε την πόουη, 
οουόγυουα, µία φοουά· και ήουφαν στο 
στουατόπεντο, και ντιανυχτέουευσαν στο 
στουατόπεντο. 

Και ο Ιησούς σηκώφηκε το πουωί, και οι 
ιεουείς σήκωσαν την κιβωτό τού Κυουίου·  και 
οι επτά ιεουείς, που βάσταζαν τις επτά 
κεουάτινες σάουπιγγες, πουοποουεύονταν από 
την κιβωτό τού Κυουίου, βαντίζοντας και 
σαουπίζοντας µε τις σάουπιγγες· και 
µπουοστά τους ποουεύονταν οι οπουισµένοι· 
και η οπισφοφυουακή ακοουφούσε την κιβωτό 
τού Κυουίου από πίσω, ενώ οι ιεουείς καφώς 
πουοχωούσαν σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες.  

Και τη ντεύτεουη ηµέουα βάντιζαν γύουω από 
την πόουη µία φοουά, και γύουισαν στο 
στουατόπεντο· έτσι έκαναν για έξι ηµέουες. 

Και την έβντοµη ηµέουα σηκώφηκαν γύουω 
στα χαουάµατα, και βάντισαν γύουω από την 
πόουη επτά φοουές µε τον ίντιο τουόπο· 
µόνον σ' αυτή την ηµέουα βάντισαν γύουω 
από την πόουη επτά φοουές. 

Και κατά την έβντοµη φοουά, ενώ οι ιεουείς 
σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες, ο Ιησούς είπε 
στον ουαό: Αουαουάξτε· επειντή, ο Κύουιος 
σας παουέντωσε την πόουη·  και η πόουη φα 
είναι ανάφεµα στον Κύουιο, αυτή και όουα 
όσα είναι µέσα σ' αυτή· µόνον στη Ουαάβ την 
πόουνη φα ντιαφυουαχφεί η ζωή, σ' αυτήν και 
σε όους εκείνους που είναι µέσα στο σπίτι της 
µαζί της· επειντή, έκουυψε τους κατασκόπους, 
που είχαµε στείουει·  εσείς, όµως, 
φυουαχφείτε από το ανάφεµα, για να µη γίνετε 
ανάφεµα, παίουνοντας από το ανάφεµα, και 
κάνετε το στουατόπεντο του Ισουαήου 
ανάφεµα, και το ταουάξετε·  και όουο το 
ασήµι και το χουυσάφι, και τα χάουκινα 
σκεύη και τα σιντεουένια, είναι αφιεουωµένα 
στον Κύουιο· φα φεουφούν µέσα στο 
φησαυουοφυουάκιο του Κυουίου. 

Και ο ουαός αουάουαξε, όταν σάουπισαν µε 
τις σάουπιγγες· και καφώς ο ουαός άκουσε τη 
φωνή των σαουπίγγων, τότε ο ουαός 
αουάουαξε έναν µεγάουο αουαουαγµό, και το 
τείχος κατέπεσε από τη βάση του, και ο 
ουαός ανέβηκε στην πόουη, κάφε ένας 
κατευφείαν µπουοστά του, και κυουίευσαν την 
πόουη.  Και εξοουόφουευσαν µε µάχαιουα 
όους όσους ήσαν µέσα στην πόουη, άνντουες 
και γυναίκες, νέους και γέουοντες, και βόντια, 
και πουόβατα, και γαϊντούια. 

Και ο Ιησούς είπε στους ντύο άνντουες, που 
κατασκόπευσαν τη γη: Μπείτε µέσα στο σπίτι 
τής πόουνης, και βγάουτε έξω από εκεί τη 
γυναίκα, και όουα όσα έχει, καφώς 
οουκιστήκατε σ' αυτή.  Και οι νέοι, οι 
κατάσκοποι, µπήκαν και έβγαουαν έξω τη 
Ουαάβ, και τον πατέουα της, και τη µητέουα 
της, και τους αντεουφούς της, και όουα όσα 
είχε· και έβγαουαν οουόκουηουη τη συγγένειά 
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της, και τους ντιαφύουαξαν έξω από το 
στουατόπεντο του Ισουαήου. 

Και κατέκαψαν την πόουη µε φωτιά, και όουα 
όσα ήσαν σ' αυτή· µόνον το ασήµι και το 
χουυσάφι, και τα χάουκινα σκεύη και τα 
σιντεουένια, τα έντωσαν στο 
φησαυουοφυουάκιο του οίκου τού Κυουίου. 

Και στη Ουαάβ, την πόουνη, και στην 
οικογένεια του πατέουα της, και σε όουα όσα 
είχε, ο Ιησούς ντιαφύουαξε τη ζωή· και 
κατοικεί µέσα στον Ισουαήου µέχουι 
σήµεουα· επειντή, έκουυψε τους κατασκόπους, 
που ο Ιησούς είχε στείουει για να 
κατασκοπεύσουν την Ιεουιχώ. 

Και ο Ιησούς οουκίστηκε εκείνη την εποχή, 
ουέγοντας: Καταουαµένος µπουοστά στον 
Κύουιο ο άνφουωπος, που φα σηκωφεί και φα 
χτίσει αυτή την πόουη, την Ιεουιχώ· µε τον 
φάνατο του πουωτότοκου γιου του φα βάουει 
τα φεµέουιά της, 6 και µε τον φάνατο του 
νεότατου γιου του φα στήσει τις πύουες της. 

Και ο Κύουιος ήταν µαζί µε τον Ιησού, κι 
απουώφηκε η φήµη τού ονόµατός του σε 
οουόκουηουη τη γη. 

ΟΜΩΣ, οι γιοι Ισουαήου έκαναν παουάβαση 
στο ανάφεµα· επειντή, ο Αχάν, ο γιος τού 
Χαουµί, γιου τού Ζαβντί, γιου τού Ζεουά, 
από τη φυουή τού Ιούντα, πήουε από το 
ανάφεµα· και η οουγή τού Κυουίου άναψε 
ενάντια στους γιους Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς έστειουε ανφουώπους από την 
Ιεουιχώ στη Γαι, που ήταν κοντά στη Βαιφ-
αυέν, πουος το ανατοουικό µέουος τής 
Βαιφήου· και τους είπε, ουέγοντας: Ανεβείτε, 
και κατασκοπεύστε τη γη. Και οι άνφουωποι 
ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη Γαι.  Και 
όταν γύουισαν στον Ιησού του είπαν: Ας µη 
ανέβει οουόκουηουος ο ουαός, αουά µέχουι 
ντύο ή τουεις χιουιάντες άνντουες ας ανέβουν, 
και ας πατάξουν τη Γαι· µη βάουεις 
οουόκουηουο τον ουαό σε κόπο φέουνοντάς 
τον µέχουις εκεί· επειντή, είναι ουίγοι. 

Και ανέβηκαν εκεί από τον ουαό µέχουι 
3.000 άνντουες· και έφυγαν από το πουόσωπο 

των ανντουών τής Γαι.  Και οι άνντουες τής 
Γαι πάταξαν απ' αυτούς µέχουι 36 από τους 
άνντουες· και τους καταντίωξαν µπουοστά 
από την πύουη µέχουι τη Σιβαουείµ, και τους 
πάταξαν στο κατωφεουές µέουος· για το 
οποίο οι καουντιές τού ουαού ντιαουύφηκαν, 
και έγιναν σαν νεουό. 

Και ο Ιησούς ξέσχισε τα ιµάτιά του, και έπεσε 
καταγής επάνω στο πουόσωπό του, µπουοστά 
στην κιβωτό τού Κυουίου µέχουι την 
εσπέουα, αυτός και οι πουεσβύτεουοι του 
Ισουαήου, και έβαουαν χώµα επάνω στα 
κεφάουια τους.  Και ο Ιησούς είπε: Α! 
Κυουίαουχε Κύουιε, γιατί ντιαπέουασες αυτόν 
τον ουαό ντιαµέσου του Ιοουντάνη, για να 
µας παουαντώσεις στα χέουια των 
Αµοουαίων, ώστε να µας αφανίσουν; Είφε να 
ήµασταν ευχαουιστηµένοι, καφώς 
καφόµασταν πέουα από τον Ιοουντάνη!  Ω! 
Κύουιε, τι να πω, αφού ο Ισουαήου έστουεψε 
τα νώτα µπουοστά στους εχφούς του;  Κι 
ακούγοντας οι Χαναναίοι και όουοι οι 
κάτοικοι της γης, φα µας πεουικυκουώσουν, 
και φα εξαουείψουν το όνοµά µας από τη γη· 
και τι φα κάνεις για το µεγάουο σου όνοµα; 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Σήκω· γιατί 
έπεσες έτσι επάνω στο πουόσωπό σου;  Ο 
Ισουαήου αµάουτησε, και µάουιστα 
παουέβηκαν τη ντιαφήκη µου, που τους 
πουόσταξα· και επιπουέον, πήουαν από το 
ανάφεµα, και επιπουέον έκουεψαν, και 
επιπουέον είπαν ψέµατα, και επιπουέον το 
έβαουαν στα σκεύη τους·  γι' αυτό, ντεν φα 
µποουέσουν οι γιοι Ισουαήου να σταφούν 
µπουοστά από τους εχφούς τους, αουά φα 
στουέψουν τα νώτα µπουοστά στους εχφούς 
τους, επειντή έγιναν ανάφεµα· ούτε φα είµαι 
πουέον µαζί σας, αν ντεν εξαουείψετε το 
ανάφεµα από ανάµεσά σας·  καφώς φα 
σηκωφείς, αγίασε τον ουαό, και πες: 
Αγιαστείτε για την αυουιανή ηµέουα· επειντή, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου· 
Υπάουχει ανάφεµα ανάµεσά σου, Ισουαήου· 
ντεν µποουείς να σταφείς µπουοστά από τους 
εχφούς σου, µέχουις ότου αφαιουέσετε το 
ανάφεµα από ανάµεσά σας·  πουοσέουφετε, 
ουοιπόν, το πουωί σύµφωνα µε τις φυουές 
σας· και η φυουή, την οποία ο Κύουιος φα 
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πιάσει, φα πουοσέουφει κατά συγγένειες· και η 
συγγένεια, την οποία ο Κύουιος φα πιάσει, φα 
πουοσέουφει κατά οικογένειες· και η 
οικογένεια, την οποία ο Κύουιος φα πιάσει φα 
πουοσέουφει κατά άνντουες·  και όποιος 
πιαστεί, που έχει το ανάφεµα, φα κατακαεί µε 
φωτιά, αυτός και όουα όσα έχει· επειντή, 
παουέβηκε τη ντιαφήκη τού Κυουίου, και 
επειντή έπουαξε ανοµία στον Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς, αφού σηκώφηκε το πουωί, 
έφεουε τον Ισουαήου σύµφωνα µε τις φυουές 
τους· και πιάστηκε η φυουή τού Ιούντα·  και 
έφεουε τις συγγένειες του Ιούντα, και 
πιάστηκε η συγγένεια των Ζαουαϊτών· και 
έφεουε τη συγγένεια των Ζαουαϊτών κατά 
άνντουες, και πιάστηκε ο Ζαβντί·  και έφεουε 
την οικογένειά του κατά άνντουες, και 
πιάστηκε ο Αχάν, ο γιος τού Χαουµί, γιου τού 
Ζαβντί, γιου τού Ζεουά, από τη φυουή τού 
Ιούντα. 

Και ο Ιησούς είπε στον Αχάν: Παιντί µου, 
ντώσε τώουα ντόξα στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου, και εξοµοουογήσου σ' αυτόν, και 
πες µου τώουα τι έπουαξες· µη το κουύψεις 
από µένα. 

Και ο Αχάν αποκουίφηκε στον Ιησού, και 
είπε: Αουηφινά, εγώ αµάουτησα στον Κύουιο 
τον Φεό τού Ισουαήου, και έπουαξα έτσι κι 
έτσι·  βουέποντας ανάµεσα στα ουάφυουα µια 
καουή Βαβυουωνιακή στοουή, και 200 σίκους 
ασήµι, και µία ουάβντο χουυσάφι βάους 50 
σίκουων, τα επιφύµησα, και τα πήουα· και 
ντες, είναι κουυµµένα στη γη, στο µέσον τής 
σκηνής µου, και το ασήµι κάτω απ' αυτά. 

Και ο Ιησούς έστειουε ανφουώπους· και 
έτουεξαν στη σκηνή, και πουαγµατικά, ήσαν 
κουυµµένα στη σκηνή του, και το ασήµι κάτω 
απ' αυτά.  Και τα πήουαν από το µέσον τής 
σκηνής, και τα έφεουαν στον Ιησού, και σε 
όους τούς γιους Ισουαήου, και τα έβαουαν 
µπουοστά στον Κύουιο. 

Τότε, ο Ιησούς, και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου µαζί του, έπιασαν τον Αχάν, τον γιο 
τού Ζεουά, και το ασήµι, και τη στοουή, και 
τη ουάβντο από το χουυσάφι, και τους γιους 

του, και τις φυγατέουες του, και τα βόντια 
του, και τα γαϊντούια του, και τα πουόβατά 
του, και τη σκηνή του, και όουα όσα είχε, και 
τους έφεουαν στην κοιουάντα Αχώου.  Και ο 
Ιησούς είπε: Γιατί µας κατατάουαξες; Ο 
Κύουιος φα σε καταταουάξει αυτή την 
ηµέουα. Και οουόκουηουος ο Ισουαήου τον 
ουιφοβόουησε µε πέτουες, και τους 
κατέκαψαν µε φωτιά, και τους ουιφοβόουησαν 
µε πέτουες.  Και έστησαν επάνω του έναν 
µεγάουο σωουό από πέτουες, που µένει 
µέχουι σήµεουα· έτσι ο Κύουιος έπαυσε από 
την έξαψη του φυµού του· γι' αυτό, το όνοµα 
εκείνου του τόπου αποκαουείται, Κοιουάντα 
Αχώου µέχουι αυτή την ηµέουα. 

 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Μη φοβηφείς 
ούτε να ντειουιάσεις· πάουε µαζί σου όους 
τους άνντουες τού ποουέµου, και αφού 
σηκωφείς, ανέβα στη Γαι· να, εγώ παουέντωσα 
στο χέουι σου τον βασιουιά τής Γαι, και τον 
ουαό του, και την πόουη του, και τη γη του·  
και φα κάνεις στη Γαι, και στον βασιουιά της, 
όπως έκανες στην Ιεουιχώ και στον βασιουιά 
της· µόνον τα ουάφυουά της, και τα κτήνη της 
φα ουαφυουαγωγήσετε για τους εαυτούς σας· 
στήσε ενέντουα ενάντια στην πόουη, από πίσω 
της. 

Και ο Ιησούς σηκώφηκε, και οουόκουηουος ο 
ουαός ο ποουεµιστής, για να ανέβουν στη Γαι· 
και ο Ιησούς ντιάουεξε 30.000 άνντουες 
ντυνατούς ποουεµιστές, και τους έστειουε τη 
νύχτα,  και τους πουόσταξε, ουέγοντας: 
Πουοσέξτε, εσείς φα ενεντουεύετε ενάντια 
στην πόουη, από πίσω της· µη 
αποµακουυνφείτε ποουύ από την πόουη, και 
να είστε όουοι έτοιµοι·  κι εγώ, και 
οουόκουηουος ο ουαός, που είναι µαζί µου, 
φα πουησιάσουµε στην πόουη· και όταν βγουν 
εναντίον µας, όπως πουώτα, τότε εµείς φα 
φύγουµε από µπουοστά τους·  και φα βγουν 
πίσω από µας, µέχουις ότου τους 
αποµακουύνουµε από την πόουη, επειντή φα 
πουν: Αυτοί φεύγουν από µπουοστά µας, 
όπως πουώτα· κι εµείς φα φύγουµε από 
µπουοστά τους·  τότε, εσείς, αφού σηκωφείτε 
από την ενέντουα, φα κυουιεύσετε την πόουη· 
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επειντή, ο Κύουιος ο Φεός σας φα την 
παουαντώσει στο χέουι σας·  και αφού 
κυουιεύσετε την πόουη, φα κάψετε την πόουη 
µε φωτιά· σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
Κυουίου φα κάνετε· ντέστε, σας έντωσα 
πουοσταγή. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, τους έστειουε, και πήγαν 
σε ενέντουα, και κάφησαν ανάµεσα στη 
Βαιφήου και τη Γαι, πουος το ντυτικό µέουος 
τής Γαι· και ο Ιησούς έµεινε εκείνη τη νύχτα 
ανάµεσα στον ουαό. 

Και αφού ο Ιησούς σηκώφηκε το πουωί, 
επισκέφφηκε τον ουαό, και ανέβηκε αυτός και 
οι πουεσβύτεουοι του Ισουαήου, µπουοστά 
από τον ουαό πουος τη Γαι.  Και όουος ο 
ποουεµιστής ουαός, που ήταν µαζί του, 
ανέβηκε, και πουησίασε, και ήουφε απέναντι 
από την πόουη, και στουατοπέντευσε πουος 
το βόουειο µέουος τής Γαι· και ήταν µια 
κοιουάντα ανάµεσα σ' αυτούς και στη Γαι.  
Και παίουνοντας µέχουι 5.000 άνντουες, τους 
έβαουε σε ενέντουα ανάµεσα στη Βαιφήου και 
στη Γαι, πουος το ντυτικό µέουος της πόουης.  
Και αφού παουέταξαν τον ουαό, 
οουόκουηουο το στουάτευµα, που ήταν στα 
βόουεια της πόουης, και την ενέντουα του, 
στα ντυτικά τής πόουης, ο Ιησούς πήγε εκείνη 
τη νύχτα στο µέσον τής κοιουάντας. 

Και καφώς είντε ο βασιουιάς τής Γαι, αυτός 
και οουόκουηουος ο ουαός του, οι άνντουες 
τής πόουης, έσπευσαν και σηκώφηκαν πουωί, 
και βγήκαν σε συνάντηση του Ισουαήου σε 
µάχη, σε οουισµένη ώουα, στην πεντιάντα· 
αυτός, όµως, ντεν ήξεουε ότι ήταν ενέντουα 
εναντίον του πίσω από την πόουη.  Και ο 
Ιησούς και οουόκουηουος ο Ισουαήου 
πουοσποιήφηκαν ότι κατατουοπώφηκαν 
µπουοστά τους, και έφευγαν από τον ντουόµο 
τής εουήµου.  Και συγκάουεσαν 
οουόκουηουο τον ουαό, που ήταν στη Γαι, 
για να τους καταντιώξουν· και καταντίωξαν 
τον Ιησού, και αποµακουύνφηκαν από την 
πόουη.  Και ντεν απέµεινε άνφουωπος στη 
Γαι και στη Βαιφήου, που ντεν βγήκε πίσω 
από τον Ισουαήου· και άφησαν την πόουη 
ανοιχτή, και καταντίωκαν τον Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Έκτειν τη 
ουόγχη, που είναι στο χέουι σου, πουος τη 
Γαι· επειντή, φα την παουαντώσω στο χέουι 
σου. Και ο Ιησούς εξέτεινε τη ουόγχη, που 
ήταν στο χέουι του, πουος την πόουη.  Και η 
ενέντουα σηκώφηκε από τη φέση της µε 
βιασύνη, και όουµησαν αµέσως, όταν εξέτεινε 
το χέουι του· και µπήκαν στην πόουη, και την 
κυουίευσαν, και σπεύντοντας έκαψαν την 
πόουη µε φωτιά.  Και όταν οι άνντουες τής 
Γαι γύουισαν να ντουν πουος τα πίσω, είνταν, 
και να, ο καπνός τής πόουης ανέβαινε στον 
ουανό, και ντεν µποούσαν να φύγουν εντώ κι 
εκεί· επειντή, ο ουαός που έφευγε πουος την 
έουηµο στουάφηκαν πουος τα πίσω ενάντια σ' 
αυτούς που τους καταντίωκαν. 

Και ο Ιησούς και οουόκουηουος ο Ισουαήου, 
αφού είνταν ότι η ενέντουα είχε κυουιεύσει την 
πόουη, και ότι ανέβαινε ο καπνός τής πόουης, 
στουάφηκαν πουος τα πίσω, και πάταξαν τους 
άνντουες της Γαι.  Και οι άουοι βγήκαν από 
την πόουη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο 
µέσον τού Ισουαήου, από εντώ και από εκεί· 
και τους πάταξαν, ώστε ντεν άφησαν κανέναν 
απ' αυτούς, που να εναπέµεινε ή να ντιέφυγε.  
Και τον βασιουιά τής Γαι τον έπιασαν 
ζωντανό, και τον έφεουαν στον Ιησού. 

Και αφού ο Ισουαήου τεουείωσε να φονεύει 
όους τους κατοίκους τής Γαι στην πεντιάντα 
µέσα στην έουηµο, όπου τους καταντίωκαν, 
και έπεσαν όουοι µε µάχαιουα, µέχουις ότου 
εξοουοφουεύφηκαν, οουόκουηουος ο 
Ισουαήου επέστουεψε στη Γαι, και την 
πάταξαν µε µάχαιουα.  Και όουοι αυτοί που 
έπεσαν εκείνη την ηµέουα, και άνντουες και 
γυναίκες, ήσαν 12.000, όουοι οι άνφουωποι 
της Γαι. 

Και ο Ιησούς ντεν έσυουε πουος τα πίσω το 
χέουι του, που είχε απουώσει µε τη ουόγχη, 
µέχουις ότου εξοουόφουευσε όους τους 
κατοίκους τής Γαι.  Μόνον τα κτήνη, και τα 
ουάφυουα της πόουης εκείνης, 
ουαφυουαγώγησε ο Ισουαήου για τον εαυτό 
του, σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου, που 
είχε πουοστάξει στον Ιησού. 
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Και ο Ιησούς κατέκαψε τη Γαι, και την έκανε 
έναν σωουό, παντοτινά ακατοίκητο, µέχουι 
αυτή την ηµέουα.  Και τον βασιουιά τής Γαι 
τον κουέµασε επάνω σε ένα ξύουο µέχουι την 
εσπέουα· και καφώς ο ήουιος έντυσε, ο Ιησούς 
πουόσταξε και κατέβασαν το πτώµα του από 
το ξύουο, και το έουιξαν στην είσοντο της 
πύουης τής πόουης, και ύψωσαν επάνω του 
έναν µεγάουο σωουό από πέτουες, που µένει 
µέχουι σήµεουα. 

ΤΟΤΕ, ο Ιησούς οικοντόµησε ένα 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου επάνω στο βουνό Εβάου,  όπως ο 
Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου, πουόσταξε 
στους γιους Ισουαήου, σύµφωνα µε το 
γουαµµένο στο βιβουίο τού νόµου τού 
Μωυσή: Φυσιαστήουιο από οουόκουηουες 
πέτουες, επάνω στις οποίες ντεν επιβουήφηκε 
σίντεουο· και πουόσφεουαν επάνω σ' αυτό 
οουοκαυτώµατα στον Κύουιο, και φυσίασαν 
ειουηνικές πουοσφοουές.  Και έγουαψε εκεί 
επάνω στις πέτουες το αντίγουαφο του νόµου 
τού Μωυσή, που είχε γουάψει µπουοστά 
στους γιους Ισουαήου. 

Και οουόκουηουος ο Ισουαήου, και οι 
πουεσβύτεουοί τους, και οι άουχοντες, και οι 
κουιτές τους, στάφηκαν από το ένα και από το 
άουο µέουος τής κιβωτού, απέναντι από τους 
ιεουείς, τους Ουευίτες, που βάσταζαν την 
κιβωτό τής ντιαφήκης τού Κυουίου, και ο 
ξένος, και ο αυτόχφονας· οι µισοί απ' αυτούς 
πουος το βουνό Γαουιζίν, και οι µισοί απ' 
αυτούς πουος το βουνό Εβάου· όπως 
πουοηγούµενα ο Μωυσής, ο ντούος τού 
Κυουίου, είχε πουοστάξει, για να 
ευουογήσουν τον ουαό Ισουαήου. 

Και ύστεουα απ' αυτά, ντιάβασε όουα τα 
ουόγια τού νόµου, τις ευουογίες και τις 
κατάουες, σύµφωνα µε όουα τα γουαµµένα 
στο βιβουίο τού νόµου.  Ντεν υπήουχε 
ουόγος από όουα όσα πουόσταξε ο Μωυσής, 
που ο Ιησούς ντεν ντιάβασε µπουοστά σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή τού Ισουαήου, 
µαζί µε τις γυναίκες, και τα παιντιά, και τους 
ξένους, που παουαβουίσκονταν µεταξύ τους. 

ΚΑΙ όταν άκουσαν όουοι οι βασιουιάντες, 
που ήσαν από την εντώ πουευουά τού 
Ιοουντάνη, κι αυτοί που ήσαν στην οουεινή 
πεουιοχή και εκείνοι που ήσαν στην πεντινή 
πεουιοχή, κι εκείνοι που ήσαν σε όουα τα 
παουάουια της Μεγάουης Φάουασσας, 
µέχουις απέναντι από τον Ουίβανο, οι 
Χετταίοι, και οι Αµοουαίοι, οι Χαναναίοι, οι 
Φεουεζαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι,  
συγκεντουώφηκαν όουοι µαζί, για να 
ποουεµήσουν τον Ιησού και τον Ισουαήου. 

Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε 
κάνει ο Ιησούς στην Ιεουιχώ και στη Γαι,  και 
έπουαξαν κι αυτοί µε πανουγία, και πήγαν και 
ετοιµάστηκαν µε εφόντια, και πήουαν 
παουιούς σάκους επάνω στα γαϊντούια τους, 
και ασκιά µε παουιό κουασί και σχισµένα και 
ντεµένα,  και στα πόντια τους παουιά 
υποντήµατα και µπαουωµένα, και παουιά 
ιµάτια επάνω τους· και όουο το ψωµί του 
εφοντιασµού τους ήταν ξεουό και 
καταφουυµµατισµένο.  Και ήουφαν στον 
Ιησού στο στουατόπεντο στα Γάουγαουα, και 
είπαν σ' αυτόν και στους άνντουες τού 
Ισουαήου: Ήουφαµε από µακουινή γη: 
Τώουα, ουοιπόν, κάντε συνφήκη µαζί µας. 

Και οι άνντουες τού Ισουαήου είπαν σ' αυτούς 
τους Ευαίους: Εσείς ίσως κατοικείτε ανάµεσά 
µας, και πώς φα κάνουµε συνφήκη µαζί σας; 

Κι εκείνοι είπαν στον Ιησού: Είµαστε ντούοι 
σου. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ποιοι είστε 
και από πού έουχεστε; 

Και του είπαν: Οι ντούοι σου ήουφαν από 
ποουύ µακουινή γη για το όνοµα του Κυουίου 
τού Φεού σου· επειντή, ακούσαµε τη φήµη 
του, και όουα όσα έκανε στην Αίγυπτο,  και 
όουα όσα έκανε στους ντύο βασιουιάντες των 
Αµοουαίων, που ήσαν πέουα από τον 
Ιοουντάνη, στον Σηών, τον βασιουιά τής 
Εσεβών, και στον Ωγ, τον βασιουιά τής 
Βασάν, που ήταν στην Ασταουώφ·  γι' αυτό, οι 
πουεσβύτεουοί µας, και όουοι οι κάτοικοι της 
γης µας, είπαν σε µας, ουέγοντας: Πάουτε 
µαζί σας εφόντια για τον ντουόµο, και 
πηγαίνετε σε συνάντησή τους, και πείτε τους: 
Είµαστε ντούοι σας· τώουα, ουοιπόν, κάντε 
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συνφήκη µαζί µας·  το ψωµί µας αυτό το 
πήουαµε από τα σπίτια µας ζεστό, την 
ηµέουα που φύγαµε για νάουφουµε σε σας· 
και τώουα, να, είναι ξεουό και 
καταφουυµµατισµένο·  κι αυτά τα ασκιά του 
κουασιού, που τα γεµίσαµε καινούγια, και να, 
είναι καταξεσχισµένα· και τα ιµάτιά µας αυτά 
και τα υποντήµατά µας πάουιωσαν εξαιτίας 
του ποουύ µακουινού ντουόµου. 

Και ντέχφηκαν τους άνντουες εξαιτίας των 
εφοντίων τους, και ντεν ουώτησαν τον Κύουιο.  
Και ο Ιησούς έκανε ειουήνη µαζί τους, και 
έκανε συνφήκη µαζί τους, να ντιαφυουάξει τη 
ζωή τους· και οι άουχοντες της συναγωγής, 
οουκίστηκαν σ' αυτούς. 

Και ύστεουα από τουεις ηµέουες, αφού 
έκαναν συνφήκη µαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν 
γείτονές τους, και κατοικούσαν µεταξύ τους.  
Και αφού οι γιοι Ισουαήου σηκώφηκαν, 
πήγαν στις πόουεις τους την τουίτη ηµέουα· 
και οι πόουεις τους ήσαν η Γαβαών και η 
Χεφειουά, και η Βηουώφ, και η Κιουιάφ-
ιαουείµ.  Και ντεν τους πάταξαν οι γιοι 
Ισουαήου, επειντή οι άουχοντες της 
συναγωγής είχαν οουκιστεί πουος αυτούς τον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή γόγγυζε 
ενάντια στους άουχοντες.  Όουοι, όµως, οι 
άουχοντες είπαν σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή: Εµείς οουκιστήκαµε πουος αυτούς 
τον Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου· τώουα, 
ουοιπόν, ντεν µποούµε να τους αγγίξουµε·  
αυτό φα κάνουµε σ' αυτούς· φα 
ντιαφυουάξουµε τη ζωή τους, για να µη είναι 
οουγή Φεού επάνω µας, εξαιτίας του όουκου 
που οουκιστήκαµε σ' αυτούς.  Και οι 
άουχοντες τους είπαν: Ας ζουν· ας είναι, όµως, 
ξυουοκόποι και υντουοφόουοι σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή, καφώς τους 
υποσχέφηκαν οι άουχοντες. 

Και ο Ιησούς τους συγκάουεσε, και τους είπε, 
ουέγοντας: Γιατί µας απατήσατε, ουέγοντας: 
Είµαστε ποουύ µακουιά από σας, ενώ εσείς 
κατοικείτε µεταξύ µας;  Τώουα, ουοιπόν, 
είστε επικατάουατοι, και ντεν φα ουείψει από 

σας ντούος, και ξυουοκόπος, και 
υντουοφόουος στον οίκο τού Φεού µου. 

Και αποκουίφηκαν στον Ιησού, ουέγοντας: 
Επειντή, οι ντούοι σου έµαφαν µε 
πουηουοφοουίες όσα ο Κύουιος ο Φεός σου 
ντιέταξε στον ντούο του τον Μωυσή, να 
ντώσει σε σας οουόκουηουη τη γη, και να 
εξοουοφουεύσει από µπουοστά σας όους τους 
κατοίκους τής γης, γι' αυτό φοβηφήκαµε από 
σας υπεουβοουικά για τη ζωή µας, και κάναµε 
αυτό το πουάγµα·  και τώουα, να, είµαστε στα 
χέουια σου· ό,τι σου φανεί καουό και αουεστό 
να κάνεις σε µας, κάνε. 

Και έκανε σ' αυτούς έτσι, και τους 
εουευφέουωσε από το χέουι των γιων 
Ισουαήου, και ντεν τους φόνευσαν.  Και την 
ηµέουα εκείνη ο Ιησούς τούς έκανε 
ξυουοκόπους και υντουοφόους µέχουι τώουα, 
στη συναγωγή, και στο φυσιαστήουιο του 
Κυουίου, στον τόπο που φα εκουέξει. 

ΚΑΙ καφώς ο Αντωνισεντέκ, ο βασιουιάς τής 
Ιεουσαουήµ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυουίευσε 
τη Γαι, και την εξοουόφουευσε, ότι, καφώς 
έκανε στην Ιεουιχώ και στον βασιουιά της, 
έτσι έκανε και στη Γαι και στον βασιουιά της, 
και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν 
ειουήνη µε τον Ισουαήου, και έµειναν 
ανάµεσά τους,  φοβήφηκαν υπεουβοουικά· 
επειντή, η Γαβαών ήταν µεγάουη πόουη, σαν 
µια από τις βασιουικές πόουεις, κι επειντή 
ήταν µεγαουύτεουη από τη Γαι, και όουοι οι 
άνντουες της ήσαν ντυνατοί,  Γι' αυτό, ο 
Αντωνισεντέκ, ο βασιουιάς τής Ιεουσαουήµ, 
έστειουε στον Ωάµ,τον βασιουιά τής 
Χεβουών, και στον Πιουάµ, τον βασιουιά τής 
Ιαουµούφ, και στον Ιαφιά, τον βασιουιά τής 
Ουαχείς, και στον Ντεβείου, τον βασιουιά τής 
Εγουών, ουέγοντας:  Ανεβείτε σε µένα, και 
βοηφήστε µε, για να πατάξουµε τη Γαβαών· 
επειντή, έκανε ειουήνη µε τον Ιησού, και µε 
τους γιους Ισουαήου.  Και αφού 
συγκεντουώφηκαν οι πέντε βασιουιάντες των 
Αµοουαίων, ο βασιουιάς τής Ιεουσαουήµ, ο 
βασιουιάς τής Χεβουών, ο βασιουιάς τής 
Ιαουµούφ, ο βασιουιάς τής Ουαχείς, ο 
βασιουιάς τής Εγουών, ανέβηκαν αυτοί και 
όουα τα στουατεύµατά τους και 
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στουατοπέντευσαν µπουοστά από τη Γαβαών, 
και ποουεµούσαν εναντίον της. 

Και οι Γαβαωνίτες έστειουαν στον Ιησού, στο 
στουατόπεντο στα Γάουγαουα, ουέγοντας: 
Μη αποσύουεις το χέουι σου από τους ντούς 
σου· ανέβα γουήγοουα σε µας, και σώσε µας, 
και βοήφησέ µας· επειντή, συγκεντουώφηκαν 
εναντίον µας όουοι οι βασιουιάντες των 
Αµοουαίων, που κατοικούν στην οουεινή 
πεουιοχή.  Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα 
Γάουγαουα, αυτός, και οουόκουηουος ο 
ποουεµιστής ουαός µαζί του, και όουοι οι 
ντυνατοί ποουεµιστές. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Μη τους 
φοβηφείς· επειντή, τους παουέντωσα στο 
χέουι σου· κανένας απ' αυτούς ντεν φα σταφεί 
µπουοστά σου.  Ήουφε,ουοιπόν, ο Ιησούς 
ξαφνικά καταπάνω τους, αφού ανέβηκε από τα 
Γάουγαουα κατά τη ντιάουκεια όουης τής 
νύχτας.  Και ο Κύουιος τους κατατουόπωσε 
µπουοστά στον Ισουαήου, και τους πάταξε µε 
µεγάουη σφαγή στη Γαβαών, και τους 
καταντίωξαν στον ντουόµο που ανεβαίνει 
πουος τη Βαιφ-ωουών, και τους κατέκοβαν 
µέχουι την Αζηκά και µέχουι τη Μακκηντά.  
Κι ενώ, φεύγοντας από µπουοστά από το 
Ισουαήου, ήσαν στην κατάβαση της Βαιφ-
ωουών, ο Κύουιος έουιξε από τον ουανό 
µεγάουες πέτουες εναντίον τους µέχουι την 
Αζηκά, και πέφαναν· πεουισσότεουοι ήσαν 
εκείνοι που πέφαναν από τις πέτουες τού 
χαουαζιού, παουά όσους οι γιοι Ισουαήου 
κατέκοψαν µε µάχαιουα. 

Τότε, ο Ιησούς µίουησε στον Κύουιο, την 
ηµέουα που ο Κύουιος παουέντωσε τους 
Αµοουαίους µπουοστά στους γιους Ισουαήου, 
και είπε µπουοστά στον Ισουαήου: Στάσου, 
ήουιε, επάνω στη Γαβαών, κι εσύ φεγγάουι, 
επάνω στη φάουαγγα Αιαουών. 

Και ο ήουιος στάφηκε, και το φεγγάουι έµεινε 
ακίνητο, µέχουις ότου ο ουαός εκντικήφηκε 
τους εχφούς του. Ντεν είναι αυτό γουαµµένο 
στο βιβουίο του Ιασήου; Και ο ήουιος 
στάφηκε στο µέσον τού ουανού, και ντεν 
έσπευσε να ντύσει µέχουι µια οουόκουηουη 
ηµέουα.  Και τέτοια ηµέουα ντεν υπήουξε 

ούτε πουιν ούτε µετά, ώστε ο Κύουιος να 
ακούσει φωνή ανφουώπου· επειντή, ο Κύουιος 
ποουεµούσε υπέου του Ισουαήου.  Και ο 
Ιησούς επέστουεψε, και µαζί του 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, στο 
στουατόπεντο στα Γάουγαουα. 

Και οι πέντε βασιουιάντες αυτοί έφυγαν, και 
κουύφτηκαν σε µια σπηουιά στη Μακκηντά.  
Και ανήγγειουαν στον Ιησού, ουέγοντας: Οι 
πέντε βασιουιάντες βουέφηκαν κουυµµένοι σε 
µια σπηουιά στη Μακκηντά.  Και ο Ιησούς 
είπε: Κυουίστε µεγάουες πέτουες στο στόµιο 
της σπηουιάς, και βάουτε κοντά τους 
ανφουώπους για να τους φυουάττουν·  κι εσείς, 
µη στέκεστε· καταντιώκετε τους εχφούς σας, 
και πατάξτε την οπισφοφυουακή τους· µη τους 
αφήσετε να µπουν στις πόουεις τους· επειντή, 
ο Κύουιος ο Φεός σας τους παουέντωσε στα 
χέουια σας. 

Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισουαήου 
τέουειωσαν να τους φονεύουν µε 
υπεουβοουικά µεγάουη σφαγή, µέχουις ότου 
εξοουοφουεύτηκαν, οι υπόουοιποι απ' αυτούς, 
όσοι ντιασώφηκαν, µπήκαν σε οχυουωµένες 
πόουεις.  Και οουόκουηουος ο ουαός 
επέστουεψε στο στουατόπεντο στον Ιησού, 
στη Μακκηντά, ειουηνικά· κανένας ντεν 
κούνησε τη γουώσσα του ενάντια σε κάποιον 
από τους γιους Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς είπε: Ανοίξτε το στόµιο της 
σπηουιάς, και βγάουτε έξω πουος εµένα τους 
πέντε βασιουιάντες εκείνους από τη σπηουιά.  
Έτσι και έκαναν, και έβγαουαν έξω πουος 
αυτόν τους πέντε εκείνους βασιουιάντες από 
τη σπηουιά, τον βασιουιά τής Ιεουσαουήµ, 
τον βασιουιά τής Χεβουών, τον βασιουιά τής 
Ιαουµούφ, τον βασιουιά τής Ουαχείς, τον 
βασιουιά τής Εγουών.  Και αφού έβγαουαν 
έξω πουος τον Ιησού εκείνους τους 
βασιουιάντες, ο Ιησούς κάουεσε όους τους 
άνντουες τού Ισουαήου, και είπε στους 
αουχηγούς των ποουεµιστών, που ήουφαν 
µαζί του: Πουησιάστε, βάουτε τα πόντια σας 
επάνω στους ουαιµούς αυτών των 
βασιουιάντων. Και αυτοί πουησίασαν, και 
έβαουαν τα πόντια τους επάνω στους 
ουαιµούς τους.  Και ο Ιησούς τούς είπε: Μη 
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φοβάστε ούτε να ντειουιάζετε· γίνεστε 
ανντουείοι και ενντυναµώνεστε· επειντή, έτσι 
φα κάνει ο Κύουιος σε όους τους εχφούς σας, 
ενάντια στους οποίους µάχεστε.  Και ύστεουα 
απ' αυτά, ο Ιησούς τούς πάταξε, και τους 
φανάτωσε, και τους κουέµασε σε πέντε ξύουα· 
και κουέµονταν στα ξύουα µέχουι την 
εσπέουα.  Και γύουω στη ντύση τού ήουιου, ο 
Ιησούς πουόσταξε, και τους κατέβασαν από 
τα ξύουα, και τους έουιξαν στη σπηουιά, όπου 
είχαν κουυφτεί, και στο στόµιο της σπηουιάς 
κύουισαν µεγάουες πέτουες, οι οποίες µένουν 
εκεί µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα. 

Και εκείνη την ηµέουα ο Ιησούς κυουίευσε τη 
Μακκηντά, και πάταξε µε µάχαιουα αυτή, και 
τον βασιουιά της· εξοουόφουευσε αυτούς, και 
όους τους ανφουώπους, που ήσαν σ' αυτήν· 
ντεν άφησε υπόουοιπο· και στον βασιουιά τής 
Μακκηντά έκανε, όπως έκανε και στον 
βασιουιά τής Ιεουιχώ.  Και ο Ιησούς 
ντιάβηκε, και µαζί του οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, από τη Μακκηντά στη Ουιβνά, και 
ποουεµούσε τη Ουιβνά.  Και ο Κύουιος 
παουέντωσε κι αυτή και τον βασιουιά της στο 
χέουι τού Ισουαήου· και την πάταξε µε 
µάχαιουα, και όους τους ανφουώπους, που 
ήσαν µέσα σ' αυτή· ντεν άφησε σ' αυτήν 
υπόουοιπο· και στον βασιουιά της έκανε, 
όπως έκανε και στον βασιουιά τής Ιεουιχώ.  
Και ο Ιησούς ντιάβηκε, και µαζί του 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, από τη Ουιβνά 
στη Ουαχείς, και στουατοπέντευσε απέναντί 
της, και την ποουεµούσε.  Και ο Κύουιος 
παουέντωσε τη Ουαχείς στο χέουι τού 
Ισουαήου, και την κυουίευσε τη ντεύτεουη 
ηµέουα και πάταξε µε µάχαιουα αυτή, και 
όους τους ανφουώπους, που ήσαν σ' αυτή, 
σύµφωνα µε όσα έκανε στη Ουιβνά.  Τότε, ο 
Ωουάµ, ο βασιουιάς τής Γεζέου, ανέβηκε για 
να βοηφήσει τη Ουαχείς· και ο Ιησούς πάταξε 
αυτόν και τον ουαό του, µέχουις ότου ντεν 
του άφησε υπόουοιπο.  Και ο Ιησούς 
ντιάβηκε, και µαζί του οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, από τη Ουαχείς στην Εγουών, και 
στουατοπέντευσαν απέναντί της, και την 
ποουεµούσαν·  και την κυουίευσαν εκείνη την 
ηµέουα, και την πάταξαν µε µάχαιουα· και 
εξοουόφουευσε εκείνη την ηµέουα όους τους 
ανφουώπους που ήσαν σ' αυτή, σύµφωνα µε 

όουα όσα έκανε στη Ουαχείς.  Και ο Ιησούς 
ανέβηκε, και µαζί του οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, από την Εγουών στη Χεβουών, και 
την ποουεµούσαν·  και την κυουίευσαν, και 
πάταξαν µε µάχαιουα αυτή, τον βασιουιά της, 
και όουες τις πόουεις της, και όους τους 
ανφουώπους, που ήσαν µέσα σ' αυτή· και ντεν 
άφησε υπόουοιπο· σύµφωνα µε όουα όσα 
έκανε στην Εγουών· και εξοουόφουευσε αυτή, 
και όους τους ανφουώπους που ήσαν µέσα σ' 
αυτή.  Και ο Ιησούς στουάφηκε, και µαζί του 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, στη Ντεβείου, 
και την ποουεµούσε·  και κυουίευσε αυτή, και 
τον βασιουιά της, και όουες τις πόουεις της· 
και τους πάταξε µε στόµα µάχαιουας, και 
εξοουόφουευσε όους τους ανφουώπους, που 
ήσαν µέσα σ' αυτή· ντεν άφησε υπόουοιπο· 
όπως έκανε στη Χεβουών, έτσι έκανε και στη 
Ντεβείου και στον βασιουιά της· και όπως 
έκανε στη Ουιβνά και στον βασιουιά της. 

Μ' αυτό τον τουόπο ο Ιησούς πάταξε 
οουόκουηουη την οουεινή γη, και τη 
µεσηµβουινή, και την πεντινή, και την 
Ασντώφ, και όους τούς βασιουιάντες τους· 
ντεν άφησε υπόουοιπο, αουά εξοουόφουευσε 
κάφε τι που είχε πνοή, καφώς ο Κύουιος, ο 
Φεός τού Ισουαήου, είχε πουοστάξει.  Και ο 
Ιησούς τούς πάταξε από την Κάντης-βαουνή 
µέχουι τη Γάζα, και οουόκουηουη τη γη 
Γεσέν, µέχουι τη Γαβαών.  Και όους αυτούς 
τους βασιουιάντες και τη γη τους ο Ιησούς 
κυουίευσε µεµιάς, επειντή ο Κύουιος ο Φεός 
τού Ισουαήου ποουεµούσε υπέου του 
Ισουαήου.  Και ο Ιησούς επέστουεψε στο 
στουατόπεντο στα Γάουγαουα, και µαζί του 
οουόκουηουος ο Ισουαήου. 

ΚΑΙ καφώς το άκουσε ο Ιαβείν, ο βασιουιάς 
τής Ασώου, έστειουε στον Ιωβάβ, τον 
βασιουιά τής Μαντών, και στον βασιουιά τής 
Σιµβουών, και στον βασιουιά τής Αχσάφ,  και 
στους βασιουιάντες που ήσαν στον βοουά, 
στην οουεινή πεουιοχή και στην πεντινή, 
απέναντι από τη Χιννεουώφ, και στην 
κοιουάντα, και στη Νάφαφ-ντωου ντυτικά,  
και στους Χαναναίους, που ήσαν ανατοουικά 
και ντυτικά, και στους Αµοουαίους, και στους 
Χετταίους, και στους Φεουεζαίους, και στους 
Ιεβουσαίους, που ήσαν στην οουεινή 
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πεουιοχή, και στους Ευαίους, που ήσαν κάτω 
από την Αεουµών στη γη Μισπά.  Και 
βγήκαν, αυτοί και όουα τα στουατεύµατά τους 
µαζί τους, ποουύς ουαός, σαν την άµµο, που 
είναι κοντά στην άκουη τής φάουασσας σε 
πουήφος, µαζί µε άουογα και ποουές άµαξες 
σε υπεουβοουικό βαφµό.  Και αφού όουοι 
αυτοί οι βασιουιάντες συγκεντουώφηκαν, 
ήουφαν και στουατοπέντευσαν µαζί κοντά στα 
νεουά Μεουώµ, για να ποουεµήσουν τον 
Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιησού: Μη φοβηφείς 
από µπουοστά τους· επειντή, αύουιο, 
πεουίπου αυτή την ώουα, εγώ φα τους 
παουαντώσω όους φονευµένους µπουοστά 
στον Ισουαήου· τα άουογά τους φα τα 
ακουωτηουιάσεις και τις άµαξές τους φα τις 
κατακάψεις µε φωτιά. 

Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά, και µαζί του 
όουος ο ποουεµιστής ουαός, εναντίον τους 
στα νεουά Μεουώµ, και έπεσαν επάνω τους.  
Και ο Κύουιος τους παουέντωσε στο χέουι 
τού Ισουαήου, και τους πάταξε, και τους 
καταντίωξε µέχουι τη µεγάουη Σιντώνα· και 
µέχουι τη Μισουεφώφ-µαϊµ, και µέχουι την 
κοιουάντα Μισπά ανατοουικά· και τους 
πάταξαν, µέχουις ότου ντεν τους άφησαν 
υπόουοιπο.  Και ο Ιησούς έκανε σ' αυτούς 
καφώς ο Κύουιος τον πουόσταξε· τα άουογά 
τους τα ακουωτηουίασε, και τις άµαξές τους 
τις κατέκαψε µε φωτιά. 

Και ο Ιησούς στουάφηκε την ίντια αυτή 
εποχή, και κυουίευσε την Ασώου, και πάταξε 
τον βασιουιά της µε µάχαιουα· επειντή, η 
Ασώου ήταν άουοτε πουωτεύουσα όουων 
αυτών των βασιουειών.  Και όους τους 
ανφουώπους, που ήσαν σ' αυτήν, τους πάταξαν 
µε µάχαιουα, και τους εξοουόφουευσαν· ντεν 
έµεινε τίποτε που είχε πνοή, και την Ασώου 
την κατέκαψε µε φωτιά. 

Και όουες τις πόουεις εκείνων των 
βασιουιάντων, και όους τους βασιουιάντες 
τους, ο Ιησούς τούς έπιασε, και τους πάταξε 
µε µάχαιουα· τους εξοουόφουευσε, όπως 
πουόσταξε ο Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου.  
Και όουες τις πόουεις, όσες έµειναν µαζί µε 

τα πουοχώµατά τους, ντεν τις έκαψε ο 
Ισουαήου, εκτός µόνον την Ασώου κατέκαψε 
ο Ιησούς.  Και όουα τα ουάφυουα αυτών των 
πόουεων, και τα κτήνη, οι γιοι Ισουαήου τα 
ουαφυουαγώγησαν για τον εαυτό τους· όους, 
όµως, τους ανφουώπους τούς πάταξαν µε 
µάχαιουα, µέχουις ότου τους 
εξοουόφουευσαν· ντεν άφησαν τίποτε που είχε 
πνοή. 

Όπως ο Κύουιος πουόσταξε στον Μωυσή, τον 
ντούο του, έτσι και ο Μωυσής πουόσταξε τον 
Ιησού, και έτσι έκανε ο Ιησούς· ντεν 
παουέβηκε τίποτε από όουα όσα ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή. 

Και ο Ιησούς κυουίευσε οουόκουηουη εκείνη 
τη γη, την οουεινή, και οουόκουηουη τη 
µεσηµβουινή, και οουόκουηουη τη γη Γεσέν, 
και την κοιουάντα, και την πεντινή πεουιοχή, 
και το βουνό τού Ισουαήου, και την 
κοιουάντα του,  από το βουνό Αουάκ, που 
υψώνεται πουος το Σηείου, µέχουι τη Βάαου-
γαντ, στην κοιουάντα του Ουιβάνου, κάτω 
από το βουνό Αεουµών· και έπιασε όους τούς 
βασιουιάντες τους, και τους πάταξε, και τους 
φανάτωσε. 

Ποουύ καιουό ο Ιησούς ποουεµούσε µε όους 
αυτούς τους βασιουιάντες.  Ντεν υπήουχε 
πόουη που έκανε ειουήνη µε τους γιους 
Ισουαήου, εκτός από τους Ευαίους, που 
κατοικούσαν στη Γαβαών· όουες τις 
κυουίευσαν µε πόουεµο·  επειντή, έγινε από 
τον Κύουιο, το να σκουηουυνφούν οι 
καουντιές τους, νάουφουν σε µάχη ενάντια 
στον Ισουαήου, για να εξοουοφουευτούν, να 
µη γίνει σ' αυτούς έουεος, αουά να 
εξαφανιστούν, όπως ο Κύουιος πουόσταξε 
στον Μωυσή. 

Και ο Ιησούς ήουφε εκείνη την εποχή, και 
αφάνισε τους Ανακείµ από τα βουνά, από τη 
Χεβουών, από τη Ντεβείου, από την Ανάβ, 
και από όουα τα βουνά τού Ιούντα, και από 
όουα τα βουνά τού Ισουαήου· ο Ιησούς τους 
εξοουόφουευσε, µαζί µε τις πόουεις τους.  
Ντεν έµειναν Ανακείµ στη γη των γιων 
Ισουαήου· µόνον στη Γάζα, στη Γαφ, και 
στην Άζωτο έµειναν. 
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Και ο Ιησούς κυουίευσε οουόκουηουη τη γη, 
σύµφωνα µε όουα όσα ο Κύουιος είχε πει 
στον Μωυσή· και ο Ιησούς την έντωσε στον 
Ισουαήου ως κουηουονοµιά, σύµφωνα µε τον 
ντιαµεουισµό τους στις φυουές τους. Και η γη 
ησύχασε από πόουεµο. 

Και οι βασιουιάντες τής γης, που οι γιοι 
Ισουαήου πάταξαν, και κατακυουίευσαν τη γη 
τους, στην πεουιοχή πέουα από τον 
Ιοουντάνη, πουος την ανατοουή τού ήουιου, 
από τον ποταµό Αουνών µέχουι το βουνό 
Αεουµών, και οουόκουηουη την πεντινή 
πεουιοχή ανατοουικά, είναι τούτοι:  Ο Σηών, 
ο βασιουιάς των Αµοουαίων, που κατοικούσε 
στην Εσεβών, που ντέσποζε από την 
Αουοήου, που ήταν κοντά στην άκουη τού 
ποταµού Αουνών, και το µέσον τού ποταµού, 
και το µισό της γης Γαουαάντ, µέχουι τον 
ποταµό Ιαβόκ, το όουιο των γιων Αµµών·  
και από την πεντινή πεουιοχή µέχουι τη 
Φάουασσα Χιννεουώφ ανατοουικά, και 
µέχουι τη φάουασσα της πεντιάντας, την 
Αουµυουή Φάουασσα ανατοουικά, πουος τον 
ντουόµο που οντηγούσε στη Βαιφ-ιεσιµώφ, 
και από το µεσηµβουινό µέουος, κάτω από 
την Ασντώφ-φασγά·  και τα όουια του Ωγ, του 
βασιουιά τής Βασάν, που εναποουείφφηκε 
από τους γίγαντες, και που κατοικούσε στην 
Ασταουώφ και στην Εντουεϊ·  που εξουσίαζε 
στο βουνό Αεουµών, και στη Σαουχά, και σε 
οουόκουηουη τη Βασάν, µέχουι τα όουια των 
Γεσσουιτών και των Μααχαφιτών, και στο 
µισό τής γης Γαουαάντ, το όουιο του Σηών, 
του βασιουιά τής Εσεβών.  Αυτούς τούς 
πάταξε ο Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου, και 
οι γιοι Ισουαήου· και ο Μωυσής, ο ντούος τού 
Κυουίου, έντωσε τη γη τους ως κουηουονοµιά 
στους Ουβηνίτες, και στους Γαντίτες, και στο 
µισό τής φυουής τού Μανασσή. 

Κι αυτοί είναι οι βασιουιάντες τής γης, που ο 
Ιησούς πάταξε και οι γιοι Ισουαήου, από την 
εντώ πουευουά τού Ιοουντάνη, ντυτικά, από 
τη Βάαου-γαντ στην κοιουάντα τού Ουιβάνου, 
και µέχουι το βουνό Αουάκ, που ανεβαίνει 
στο Σηείου· και ο Ιησούς την έντωσε στις 
φυουές τού Ισουαήου ως κουηουονοµιά, 
σύµφωνα µε τον ντιαµεουισµό τους·  στα 
βουνά, και στις κοιουάντες, και στις 

πεντιάντες, και στην Ασντώφ, και στην 
έουηµο, και στο µεσηµβουινό µέουος· τους 
Χετταίους, τους Αµοουαίους, και τους 
Χαναναίους, τους Φεουεζαίους, τους Ευαίους, 
και τους Ιεβουσαίους·  τον βασιουιά τής 
Ιεουιχώ, έναν· τον βασιουιά τής Γαι, που ήταν 
κοντά στη Βαιφήου, έναν·  τον βασιουιά τής 
Ιεουσαουήµ, έναν· τον βασιουιά τής Χεβουών, 
έναν·  τον βασιουιά τής Ιαουµούφ, έναν· τον 
βασιουιά τής Ουαχείς, έναν·  τον βασιουιά τής 
Εγουών, έναν· τον βασιουιά τής Γεζέου, έναν·  
τον βασιουιά τής Ντεβείου, έναν· τον 
βασιουιά τής Γεντέου, έναν·  τον βασιουιά τής 
Οουµά, έναν· τον βασιουιά τής Αουάντ, έναν·  
τον βασιουιά τής Ουιβνά, έναν· τον βασιουιά 
τής Οντοουάµ, έναν·  τον βασιουιά τής 
Μακκηντά, έναν· τον βασιουιά τής Βαιφήου, 
έναν·  τον βασιουιά τής Φαπφουά, έναν· τον 
βασιουιά τής Εφέου, έναν·  τον βασιουιά τής 
Αφέκ, έναν· τον βασιουιά τής Ουασαουών, 
έναν·  τον βασιουιά τής Μαντών, έναν· τον 
βασιουιά τής Ασώου, έναν·  τον βασιουιά τής 
Σιµβουών-µεουών, έναν· τον βασιουιά τής 
Αχσάφ, έναν·  τον βασιουιά τής Φαανάχ, 
έναν· τον βασιουιά τής Μεγιντντώ, έναν·  τον 
βασιουιά τής Κέντες, έναν· τον βασιουιά τής 
Ιοκνεάµ στην Καουµέου, έναν·  τον βασιουιά 
τής Ντωου στη Νάφαφ-ντωου, έναν· τον 
βασιουιά των εφνών στα Γάουγαουα, έναν·  
τον βασιουιά τής Φεουσά, έναν. Όουοι οι 
βασιουιάντες ήσαν 31. 

ΚΑΙ ο Ιησούς ήταν γέουοντας, 
πουοχωουηµένος στην ηουικία· και ο Κύουιος 
του είπε: Εσύ είσαι γέουοντας, και 
πουοχωουηµένος στην ηουικία, µένει όµως 
ποουή γη ακόµα να κυουιευφεί.  Τούτη είναι η 
γη που µένει ακόµα: Όουα τα όουια των 
Φιουισταίων, και οουόκουηουη η Γεσσουί,  
από το Σιώου, που είναι απέναντι από την 
Αίγυπτο, µέχουι τα όουια της Ακκαουών 
πουος βοουάν, που ουογαουιάζονται στους 
Χαναναίους· οι πέντε ηγεµονίες των 
Φιουισταίων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των 
Ασκαουωνιτών, των Γετφαίων, και των 
Ακκαουωνιτών, και η ηγεµονία των Αυιτών·  
από το µεσηµβουινό µέουος, οουόκουηουη η 
γη των Χαναναίων, και η Μεαουά, που είναι 
των Σιντωνίων, µέχουι την Αφέκ µέχουι τα 
όουια των Αµοουαίων·  και η γη των 
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Γιβουιτών, και οουόκουηουος ο Ουίβανος, 
πουος την ανατοουή τού ήουιου, από τη 
Βάαου-γαντ, κάτω από το βουνό Αεουµών, 
µέχουι την είσοντο της Αιµάφ·  όουοι οι 
κάτοικοι της οουεινής πεουιοχής, από τον 
Ουίβανο µέχουι τη Μισουεφώφ-µαϊµ, όουοι 
οι Σιντώνιοι· αυτούς εγώ φα τους 
εξοουοφουεύσω από µπουοστά από τους 
γιους Ισουαήου· εσύ, µάουιστα, ντιαµοίουασέ 
την µε κουήους στους Ισουαηουίτες, όπως σε 
πουόσταξα·  τώουα, ουοιπόν, ντιαµοίουασε 
αυτή τη γη, ως κουηουονοµιά στις εννιά 
φυουές και στο µισό τής φυουής τού 
Μανασσή. 

Οι Ουβηνίτες και οι Γαντίτες, µαζί µε το 
υπόουοιπο µισό τής φυουής αυτής, πήουαν 
την κουηουονοµιά τους, που ο Μωυσής τούς 
έντωσε, πέουα από τον Ιοουντάνη, 
ανατοουικά, καφώς ο Μωυσής, ο ντούος τού 
Κυουίου, τους έντωσε,  από την Αουοήου, 
που είναι κοντά στην άκουη τού ποταµού 
Αουνών, και την πόουη που είναι στο µέσον 
τού ποταµού, και οουόκουηουη την πεντινή 
Μεντεβά µέχουι τη Νταιβών,  και όουες τις 
πόουεις τού Σηών, του βασιουιά των 
Αµοουαίων, που βασίουευε στην Εσεβών, 
µέχουι τα όουια των γιων Αµµών,  και τη 
Γαουαάντ, και τα όουια των Γεσσουιτών και 
των Μααχαφιτών, και οουόκουηουο το βουνό 
Αεουµών, και οουόκουηουη τη Βασάν µέχουι 
τη Σαουχά,  οουόκουηουο το βασίουειο του 
Ωγ στη Βασάν, που βασιουεύει στην 
Ασταουώφ και στην Εντουεϊ, που εναπέµεινε 
από τους υπόουοιπους γίγαντες· επειντή, 
αυτούς τούς πάταξε ο Μωυσής, και τους 
εξοουόφουευσε. 

Τους Γεσσουίτες, όµως, και τους 
Μααχαφίτες, οι γιοι Ισουαήου ντεν τους 
εξοουόφουευσαν, αουά οι Γεσσουίτες και οι 
Μααχαφίτες κατοικούν ανάµεσα στον 
Ισουαήου µέχουι σήµεουα.  Μόνον στη 
φυουή τού Ουευί ντεν έντωσε κουηουονοµιά· 
οι φυσίες τού Κυουίου τού Φεού τού 
Ισουαήου, που γίνονται µε φωτιά, είναι η 
κουηουονοµιά τους, όπως τους είπε. 

ΚΑΙ ο Μωυσής έντωσε στη φυουή των γιων 
τού Ουβήν κουηουονοµιά σύµφωνα µε τις 

συγγένειές τους·  και τα όουιά τους ήσαν από 
την Αουοήου, που είναι κοντά στην άκουη 
τού ποταµού Αουνών, και η πόουη που είναι 
στο µέσον τού ποταµού, και οουόκουηουη η 
πεντινή πεουιοχή µέχουι τη Μεντεβά,  η 
Εσεβών, και όουες οι πόουεις της, που είναι 
στην πεντινή πεουιοχή, η Νταιβών, και η 
Βαµώφ-βαάου, και η Βαιφ-βάαου-µεών,  και 
η Ιασσά, και η Κεντηµώφ, και η Μηφαάφ,  
και η Κιουιαφαϊµ, και η Σιβµά, και η 
Ζαουέφ-σαάου στο βουνό τής κοιουάντας,  
και η Βαιφ-φεγώου και η Ασντώφ-φασγά, και 
η Βαιφ-ιεσιµώφ,  και όουες οι πόουεις της 
πεντινής πεουιοχής, και οουόκουηουο το 
βασίουειο του Σηών, του βασιουιά των 
Αµοουαίων, που βασιουεύει στην Εσεβών, 
που ο Μωυσής πάταξε, αυτόν και τους 
ηγεµόνες της Μαντιάµ, τον Ευί, και τον 
Ουεκέµ, και τον Σου, και τον Ου, και τον 
Ουεβά, τους άουχοντες του Σηών, που 
κατοικούσαν τη γη.  Και τον Βαουαάµ, τον 
γιο τού Βεώου, τον µάντη, οι γιοι Ισουαήου 
φανάτωσαν µε µάχαιουα, ανάµεσα σ' εκείνους 
που φονεύφηκαν απ' αυτούς.  Και στους γιους 
τού Ουβήν, ο Ιοουντάνης ήταν το όουιό τους. 
Αυτή είναι η κουηουονοµιά των γιων τού 
Ουβήν, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, οι 
πόουεις τους και οι κωµοπόουεις τους. 

Και ο Μωυσής έντωσε κουηουονοµιά στη 
φυουή τού Γαντ, στους γιους τού Γαντ, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους·  και το όουιό 
τους ήταν η Ιαζήου, και όουες οι πόουεις τής 
Γαουαάντ, και το µισό τής γης των γιων 
Αµµών, µέχουι την Αουοήου, που είναι 
απέναντι στη Ουαββά,  και από την Εσεβών 
µέχουι τη Ουαµάφ-µισπά και τη Βετονίµ, και 
από τη Μαχαναϊµ µέχουι τα όουια της 
Ντεβείου,  και στην κοιουάντα, τη Βαιφ-
αουάµ, και τη Βαιφ-νιµουά, και τη Σοκχώφ, 
και τη Σαφών, το υπόουοιπο του βασιουείου 
τού Σηών, του βασιουιά τής Εσεβών, και ο 
Ιοουντάνης ήταν το όουιο µέχουι την άκουη 
τής Φάουασσας Χιννεουώφ, πέουα από τον 
Ιοουντάνη, ανατοουικά.  Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά των γιων Γαντ, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, οι πόουεις και οι 
κωµοπόουεις τους. 
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Και ο Μωυσής έντωσε κουηουονοµιά στο 
µισό τής φυουής τού Μανασσή· και έγινε 
κτήµα στο µισό τής φυουής των γιων τού 
Μανασσή, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους.  
Και το όουιό τους ήταν από τη Μαχαναϊµ, 
οουόκουηουη η Βασάν, οουόκουηουο το 
βασίουειο του Ωγ, του βασιουιά τής Βασάν, 
και όουες οι κωµοπόουεις τού Ιαείου, που 
είναι στη Βασάν, 60 πόουεις·  και το µισό τής 
Γαουαάντ, και η Ασταουώφ, και η Εντουεϊ, οι 
πόουεις τού βασιουείου τού Ωγ, στη Βασάν, 
ντόφηκαν στους γιους τού Μαχείου, γιου τού 
Μανασσή, στο µισό των γιων τού Μαχείου, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους. 

Αυτοί είναι οι τόποι, που ο Μωυσής 
κουηουοντότησε στις πεντιάντες τού Μωάβ, 
στην πεουιοχή πέουα από τον Ιοουντάνη, 
κοντά στην Ιεουιχώ, ανατοουικά.  Στη φυουή 
τού Ουευί, όµως, ο Μωυσής ντεν έντωσε 
κουηουονοµιά· ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, αυτός ήταν η κουηουονοµιά τους, 
όπως είπε σ' αυτούς. 

ΚΑΙ αυτοί είναι οι τόποι που οι γιοι 
Ισουαήου κουηουονόµησαν στη γη Χαναάν, 
που κουηουοντότησαν σ' αυτούς ο Εουεάζαου 
ο ιεουέας, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και 
οι αουχηγοί των πατουιών των φυουών των 
γιων Ισουαήου.  Με κουήουο έγινε η 
κουηουονοµιά των εννιά αυτών φυουών και 
του µισού τής φυουής, καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε ντιαµέσου τού Μωυσή.  Επειντή, ο 
Μωυσής είχε ντώσει την κουηουονοµιά των 
ντύο φυουών και του µισού τής φυουής από 
την πεουιοχή που είναι πέουα από τον 
Ιοουντάνη· στους Ουευίτες, όµως, ντεν έντωσε 
κουηουονοµιά ανάµεσά τους. 

Επειντή, οι γιοι τού Ιωσήφ ήσαν ντύο φυουές, 
του Μανασσή και του Εφουαϊµ· και ντεν 
έντωσαν στους Ουευίτες µεουίντιο στη γη, 
παουά πόουεις για να κατοικούν, µαζί µε τα 
πουοάστιά τους, για τα κτήνη τους, και για 
την πεουιουσία τους.  Καφώς ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι 
Ισουαήου, και ντιαµοίουασαν τη γη. 

ΚΑΙ οι γιοι τού Ιούντα ήουφαν στον Ιησού 
στα Γάουγαουα, και ο Χάουεβ, ο γιος τού 

Ιεφοννή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέουεις 
τον ουόγο που ο Κύουιος µίουησε στον 
Μωυσή, τον άνφουωπο του Φεού, για µένα 
και για σένα, στην Κάντης-βαουνή·  ήµουν 
ηουικίας 40 χουόνων όταν µε έστειουε ο 
Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου, από την 
Κάντης-βαουνή, για να κατασκοπεύσω τη γη· 
και ανήγγειουα σ' αυτόν έναν ουόγο, που ήταν 
στην καουντιά µου·  οι αντεουφοί µου, όµως, 
που ανέβηκαν µαζί µου, νέκουωσαν την 
καουντιά τού ουαού· εγώ, όµως, ακοούφησα 
τον Κύουιο τον Φεό µου οουοκουηουωτικά·  
και εκείνη την ηµέουα ο Μωυσής οουκίστηκε, 
ουέγοντας: Η γη, που πάτησαν τα πόντια σου, 
εξάπαντος φα είναι ντική σου κουηουονοµιά, 
και των γιων σου, παντοτινά· επειντή, 
ακοούφησες τον Κύουιο τον Φεό µου, 
οουοκουηουωτικά·  και τώουα, ντες, ο 
Κύουιος, καφώς είπε, µε φύουαξε ζωντανό τα 
45 αυτά χουόνια, από την ηµέουα που ο 
Κύουιος µίουησε αυτό τον ουόγο στον 
Μωυσή, όταν ο Ισουαήου ποουευόταν στην 
έουηµο· και τώουα, ντες, εγώ είµαι σήµεουα 
ηουικίας 85 χουόνων·  και σήµεουα ακόµα 
είµαι ντυνατός, όπως την ηµέουα που µε 
έστειουε ο Μωυσής· όπως ήταν τότε η 
ντύναµή µου, για πόουεµο, και για να βγαίνω 
και να µπαίνω·  τώουα, ουοιπόν, ντώσε µου 
αυτό το βουνό, για το οποίο ο Κύουιος 
µίουησε εκείνη την ηµέουα· επειντή, εσύ 
άκουσες εκείνη την ηµέουα, ότι εκεί είναι οι 
Ανακείµ, και µεγάουες οχυουωµένες πόουεις· 
αν ο Κύουιος είναι µαζί µου, εγώ φα 
µποουέσω να τους ντιώξω, όπως ο Κύουιος 
είπε. 

Και ο Ιησούς τον ευουόγησε, και έντωσε στον 
Χάουεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, τη Χεβουών για 
κουηουονοµιά.  Γι' αυτό, η Χεβουών 
αποκαταστάφηκε ως κουηουονοµιά τού 
Χάουεβ, του γιου τού Ιεφοννή, του 
Κενεζαίου, µέχουι σήµεουα, επειντή 
ακοούφησε τον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου, οουοκουηουωτικά.  Και το όνοµα 
της Χεβουών ήταν άουοτε Κιουιάφ-αουβά· 
και ο Αουβά ήταν ένας µεγάουος άνφουωπος 
ανάµεσα στους Ανακείµ. Και η γη ησύχασε 
από τον πόουεµο. 
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ΚΑΙ ο κουήουος τής φυουής των γιων τού 
Ιούντα, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, ήταν 
στα όουια της Ιντουµαίας· η έουηµος Σιν, που 
είναι πουος νότον, ήταν η µεσηµβουινή 
άκουη.  Και τα µεσηµβουινά τους όουια ήσαν 
από τα παουάουια της Αουµυουής 
Φάουασσας, από τον κόουπο που βουέπει 
πουος τη µεσηµβουία·  και εκτείνονταν πουος 
το µεσηµβουινό µέουος, στην ανάβαση 
Ακουαββίµ, και πεουνούσαν στη Σιν, και 
ανέβαιναν από µεσηµβουινά στην Κάντης-
βαουνή, και πεουνούσαν την Εσουών, και 
ανέβαιναν στην Αντντάου, και γύουιζαν πουος 
την Καουκαά·  και πεουνούσαν στην Ασµών, 
και έβγαιναν µέχουι τον χείµαουο της 
Αιγύπτου, και τεουείωναν τα όουια στη 
φάουασσα· αυτά φα είναι τα µεσηµβουινά 
όουιά σας.  Και το ανατοουικό όουιο ήταν η 
Αουµυουή Φάουασσα, µέχουι την άκουη τού 
Ιοουντάνη. Και το όουιο πουος το βοουινό 
µέουος εουχόταν από τον κόουπο τής 
φάουασσας πουος την άκουη τού Ιοουντάνη·  
και το όουιο ανέβαινε µέχουι τη Βαιφ-ογουά, 
και πεουνούσε από το βοουινό µέουος τής 
Βαιφ-αουαβά· και το όουιο ανέβαινε µέχουι 
την πέτουα τού Βοάν, του γιου τού Ουβήν·  
και το όουιο ανέβαινε πουος τη Ντεβείου, 
από την κοιουάντα Αχώου, και εκτεινόταν 
πουος βοουάν, βουέποντας πουος τα 
Γάουγαουα, που είναι απέναντι από την 
ανάβαση Αντουµµίµ, που είναι πουος το 
µεσηµβουινό µέουος τού ποταµού· έπειτα, το 
όουιο πεουνούσε επάνω στα νεουά του Εν-
σεµές και έβγαινε στην Εν-ουωγήου·  και το 
όουιο ανέβαινε µέσα από τη φάουαγγα του 
γιου τού Εννόµ, πουος τα µεσηµβουινά 
πουάγια τής Ιεβούς· (αυτή είναι η 
Ιεουσαουήµ)· και το όουιο ανέβαινε στην 
κοουυφή τού βουνού, που είναι απέναντι από 
τη φάουαγγα Εννόµ, πουος ντυσµάς, που είναι 
στο τέουος τής κοιουάντας τού Ουαφαείµ, 
πουος βοουάν·  και το όουιο πεουνούσε από 
την κοουυφή τού βουνού µέχουι την πηγή των 
νεουών Νεφφωά, και έβγαινε στις 
κωµοπόουεις τού βουνού Εφουών· και το 
όουιο κατευφυνόταν στη Βααουά, που είναι η 
Κιουιάφ-ιαουείµ·  και το όουιο γύουιζε από 
τη Βααουά πουος ντυσµάς, στο βουνό 
Σηείου, και πεουνούσε στα πουάγια του 

βουνού Ιαουείµ, όπου είναι η Χασαουών, 
πουος βοουάν· και κατέβαινε στη Βαιφ-σεµές, 
και πεουνούσε στη Φαµνά·  έπειτα, το όουιο 
έβγαινε στο πουάγιο της Ακκαουών, πουος 
βοουάν· και το όουιο κατευφυνόταν στη 
Σικουών, και πεουνούσε στο βουνό τής 
Βααουά, και έβγαινε στην Ιαβνήου, και το 
όουιο ήταν στην παουαουία τής φάουασσας.  
Και το ντυτικό όουιο ήταν η Μεγάουη 
Φάουασσα και τα παουάουια. Αυτά είναι τα 
όουια των γιων τού Ιούντα, οουόγυουα, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους. 

Και στον Χάουεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, 
έντωσε µεουίντιο ανάµεσα στους γιους τού 
Ιούντα, σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
Κυουίου, που ντόφηκε στον Ιησού, την πόουη 
τού Αουβά, του πατέουα τού Ανάκ, που είναι 
η Χεβουών.  Και ο Χάουεβ έντιωξε από εκεί 
τους τουεις γιους τού Ανάκ, τον Σεσαϊ και τον 
Αχιµάν, και τον Φαουµαϊ, τους γιους τού 
Ανάκ.  Και από εκεί ανέβηκε ενάντια στους 
κατοίκους τής Ντεβείου· και το όνοµα της 
Ντεβείου ήταν άουοτε Κιουιάφ-σεφέου.  Και 
ο Χάουεβ είπε: Όποιος πατάξει την Κιουιάφ-
σεφέου και την κυουιεύσει, φα του ντώσω τη 
φυγατέουα µου Αχσάν, για γυναίκα.  Και την 
κυουίευσε ο Γοφονιήου, ο γιος τού Κενέζ, 
αντεουφός τού Χάουεβ· και του έντωσε την 
Αχσάν, τη φυγατέουα του, για γυναίκα.  Κι 
αυτή, όταν έφευγε, τον παουακίνησε να 
ζητήσει από τον πατέουα της ένα χωουάφι· 
και κατέβηκε από το γαϊντούι και ο Χάουεβ 
τής είπε: Τι φέουεις;  Κι εκείνη είπε: Ντώσε 
µου µια ευουογία· επειντή, µου έντωσες 
µεσηµβουινή γη, ντώσε µου και πηγές νεουών. 
Και της έντωσε τις επάνω πηγές, και τις κάτω 
πηγές. 

Αυτή είναιη κουηουονοµιά τής φυουής των 
γιων τού Ιούντα, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους.  Και ήσαν οι τεουευταίες πόουεις τής 
φυουής των γιων τού Ιούντα κοντά στα όουια 
της Εντώµ, µεσηµβουινά, η Καβσεήου, και η 
Εντέου, και η Ιαγού,  και η Κινά, και η 
Ντιµωνά, και η Ανταντά,  και η Κέντες, και η 
Ασώου, και η Ιφνάν,  και η Ζιφ, και η Τεουέµ, 
και η Βαουώφ,  και η Ασώου, η Ανταττά, και 
η Κιουιώφ-εσουών, που ουέγεται και Ασώου,  
η Αµάµ, και η Σεµά, και η Μωουαντά,  και η 
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Ασάου-γαντντά, και η Εσεµών, και η Βαιφ-
φαουέφ  και η Ασάου-σουάου, και η Βηου-
σαβεέ, και η Βιζιοφιά,  η Βααουά, και η Ιείµ, 
και η Ασέµ,  και η Εουφωουάντ, και η 
Χεσίου, και η Οουµά,  και η Σικουάγ, και η 
Μαντµαννά, και η Σανσαννά,  και η 
Ουεβαώφ, και η Σιουεείµ, και η Αείν, και η 
Ουιµµών· όουες οι πόουεις ήσαν 29, και οι 
κωµοπόουεις τους.  Στην πεντινή πεουιοχή 
ήσαν η Εσφαόου, και η Σαουαά, και η Ασνά,  
και η Ζανωά, και η Εν-γαννίµ, η Σαπφουά, 
και η Ηνάµ,  η Ιαουµούφ, και η Οντοουάµ, η 
Σωχώ, και η Αζηκά,  και η Σαγαουείµ, και η 
Αντιφαείµ, και η Γεντηουά, και οι επαύουεις 
τους, 14 πόουεις, και οι κωµοπόουεις τους·  η 
Σενάν, και η Αντασά, και η Μάγνταου-γαντ,  
και η Ντιουαάν, και η Μισπά, και η 
Ιοκφεήου,  η Ουαχείς, και η Βασκάφ, και η 
Εγουών,  και η Χαββών και η Ουαµάς, και η 
Χιφουείς,  και η Γεντηουώφ, η Βαιφ-νταγών, 
και η Νααµά, και η Μακκηντά, 16 πόουεις, 
και οι κωµοπόουεις τους·  η Ουιβνά, και η 
Εφέου, και η Ασάµ,  και η Ιεφφά, και η Ασνά, 
και η Νεσίβ,  και η Κεειουά, και η Αχζίβ, και 
η Μαουησά, εννιά πόουεις, και οι 
κωµοπόουεις τους·  η Ακκαουών, και οι 
κωµοπόουεις της·  από την Ακκαουών µέχουι 
τη φάουασσα, όουες οι πόουεις κοντά στην 
Άζωτο, και οι κωµοπόουεις τους·  η Άζωτος, 
οι πόουεις της και οι κωµοπόουεις της, η 
Γάζα, οι πόουεις της και οι κωµοπόουεις της 
µέχουι τον χείµαουο της Αιγύπτου, και η 
Μεγάουη Φάουασσα ήταν το όουιο.  Και 
στην οουεινή πεουιοχή, η Σαµείου και η 
Ιαφείου, και η Σωχώ,  και η Νταννά, και η 
Κιουιάφ-σαννά, που είναι η Ντεβείου,  και η 
Ανάβ, και Εσφεµώ, και η Ανείµ,  και η Γεσέν, 
και η Ωουών, και η Γιουώ, 11 πόουεις, και οι 
κωµοπόουεις τους·  η Αουάβ, και η Ντουµά, 
και η Εσάν,  και η Ιανούµ, και η Βαιφ-
φαπφουά, και η Αφεκά,  και η Χουµατά, και η 
Κιουιάφ-αουβά, που είναι η Χεβουών και η 
Σιώου, εννιά πόουεις, και οι κωµοπόουεις 
τους·  η Μαών, η Καουµέου, και η Ζιφ, και η 
Ιουτά,  και η Ιεζουαέου, και η Ιοντεάµ, και η 
Ζανωά,  η Ακαϊν, η Γαβαά, και η Φαµνά, 
ντέκα πόουεις, και οι κωµοπόουεις τους·  η 
Αού, η Βαιφ-σού, και η Γεντώου,  και η 
Μααουάφ, και η Βαιφ-ανώφ και η Εουτεκών, 

έξι πόουεις, και οι κωµοπόουεις τους·  η 
Κιουιάφ-βαάου, που είναι η Κιουιάφ-ιαουείµ, 
και η Ουαββά, ντύο πόουεις, και οι 
κωµοπόουεις τους.  Στην έουηµο, η Βαιφ-
αουαβά, η Μιντντίν, και η Σεχαχά,  και η 
Νιβσάν, και η πόουη τού αουατιού, και η Εν-
γαντντί, έξι πόουεις, και οι κωµοπόουεις τους. 

Τους Ιεβουσαίους, όµως, που κατοικούσαν 
στην Ιεουσαουήµ, οι γιοι τού Ιούντα ντεν 
µπόουεσαν να τους εκντιώξουν· αουά, οι 
Ιεβουσαίοι κατοικούν µαζί µε τους γιους τού 
Ιούντα στην Ιεουσαουήµ µέχουι τη σηµεουινή 
ηµέουα. 

ΚΑΙ ο κουήουος των γιων τού Ιωσήφ έπεσε 
από τον Ιοουντάνη, κοντά στην Ιεουιχώ, 
µέχουι τα νεουά τής Ιεουιχώ, ανατοουικά, 
πουος την έουηµο, που ανεβαίνει από την 
Ιεουιχώ, µέσα από το βουνό Βαιφήου,  και 
εκτείνεται από τη Βαιφήου µέχουι τη Ουζ, και 
πεουνάει µέσα από τα όουια του Αουχί-
αταουώφ,  και κατεβαίνει από ντυσµάς στα 
όουια του Ιαφουαιτί, µέχουι τα όουια της 
κάτω Βαιφ-ωουών, και µέχουι τη Γεζέου, και 
βγαίνει στη φάουασσα.  Και πήουαν την 
κουηουονοµιά τους, οι γιοι τού Ιωσήφ, ο 
Μανασσής και ο Εφουαϊµ. 

Και τα όουια των γιων τού Εφουαϊµ, σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής: Τα όουια 
της κουηουονοµιάς τους πουος το ανατοουικό 
µέουος ήσαν η Αταουώφ-αντάου, µέχουι την 
άνω Βαιφ-ωουών·  και τα όουια εκτείνονταν 
πουος τη φάουασσα, στη Μιχµεφά πουος το 
βοουινό µέουος· και τα όουια γύουιζαν κατά 
το ανατοουικό µέουος µέχουι την Ταανάφ-
σηουώ, και από εκεί ντιάβαιναν πουος τα 
ανατοουικά στην Ιανωχά·  και κατέβαιναν από 
την Ιανωχά στην Αταουώφ, και στη Νααουάφ, 
και έουχονταν στην Ιεουιχώ, και έβγαιναν 
στον Ιοουντάνη·  τα όουια εξακοουφούσαν 
από τη Φαπφουά πουος ντυσµάς, µέχουι τον 
χείµαουο Κανά, και το όουιό τους ήταν η 
φάουασσα. Αυτή είναι η κουηουονοµιά της 
φυουής των γιων Εφουαϊµ, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους. 

Υπήουχαν και πόουεις χωουισµένες για τους 
γιους τού Εφουαϊµ ανάµεσα στην 
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κουηουονοµιά των γιων τού Μανασσή, όουες 
οι πόουεις και οι κωµοπόουεις τους.  Και ντεν 
έντιωξαν τους Χαναναίους, που κατοικούσαν 
στη Γεζέου· αουά, οι Χαναναίοι κατοικούν 
ανάµεσα στους Εφουαϊµίτες µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα, και έγιναν ντούοι 
υποτεουείς. 

ΗΤΑΝ και κουήουος για τη φυουή τού 
Μανασσή, (επειντή, αυτός ήταν ο 
πουωτότοκος του Ιωσήφ), για τον Μαχείου, 
τον πουωτότοκο του Μανασσή, τον πατέουα 
τού Γαουαάντ· επειντή, αυτός ήταν άνντουας 
ποουεµιστής, γι' αυτό πήουε τη Γαουαάντ, και 
τη Βασάν.  Υπήουχε κουήουος και για τους 
υπόουοιπους γιους τού Μανασσή, σύµφωνα 
µε τις συγγένειές τους, για τους γιους του Αβί-
εζέου, και για τους γιους τού Χεουέκ, και για 
τους γιους τού Ασουιήου, και για τους γιους 
τού Συχέµ, και για τους γιους τού Εφέου, και 
για τους γιους τού Σεµιντά. Αυτά ήσαν τα 
αουσενικά παιντιά τού Μανασσή, του γιου τού 
Ιωσήφ,σύµφωνα µε τις συγγένειές τους. 

Ο Σαουπαάντ, όµως, ο γιος τού Εφέου, γιου 
τού Γαουαάντ, γιου τού Μαχείου, γιου τού 
Μανασσή, ντεν είχε γιους, αουά φυγατέουες· 
κι αυτά είναι τα ονόµατα των φυγατέουων του: 
Η Μααουά, και η Νουά, η Αγουά, η Μεουχά 
και η Φεουσά.  Και αφού ήουφαν µπουοστά 
στον Εουεάζαου, τον ιεουέα, και µπουοστά 
στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και µπουοστά 
στους άουχοντες, είπαν: Ο Κύουιος 
πουόσταξε στον Μωυσή να ντώσει σε µας 
κουηουονοµιά ανάµεσα στους αντεουφούς 
µας. Και, σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
Κυουίου, ντόφηκε σ' αυτές κουηουονοµιά 
ανάµεσα στους αντεουφούς τού πατέουα τους. 

Και στον Μανασσή έπεσαν ντέκα µεουίντια, 
εκτός της γης Γαουαάντ και Βασάν, που είναι 
πέουα από τον Ιοουντάνη·  επειντή, οι 
φυγατέουες τού Μανασσή πήουαν 
κουηουονοµιά ανάµεσα στους γιους του· και 
οι υπόουοιποι γιοι τού Μανασσή πήουαν τη 
γη Γαουαάντ. 

Και τα όουια τού Μανασσή ήσαν από την 
Ασήου µέχουι τη Μιχµεφά, που βουίσκεται 
απέναντι από τη Συχέµ· και τα όουια 

εκτείνονταν πουος τα ντεξιά, µέχουι τους 
κατοίκους τής Εν-φαπφουά.  Και ο 
Μανασσής είχε τη γη Φαπφουά· και η 
Φαπφουά, επάνω στα όουια του Μανασσή, 
ανήκε στους γιους τού Εφουαϊµ.  Και το 
όουιο κατέβαινε µέχουι τον χείµαουο Κανά, 
µεσηµβουινά τού χειµάουου· αυτές οι πόουεις 
του Εφουαϊµ ήσαν ανάµεσα στις πόουεις τού 
Μανασσή· και το όουιο του Μανασσή ήταν 
πουος βοουάν τού χειµάουου, και η 
ντιέξοντός του πουος τη φάουασσα.  Πουος 
τα µεσηµβουινά ήταν του Εφουαϊµ, και πουος 
βοουάν τού Μανασσή, και η φάουασσα ήταν 
το όουιό του· και ενώνονταν πουος βοουάν µε 
το όουιο του Ασήου, και ανατοουικά µε το 
όουιο του Ισσάχαου.  Και ο Μανασσής, στη 
γη τού Ισσάχαου και του Ασήου, είχε τη 
Βαιφ-σαν και τις κωµοπόουεις της, και την 
Ιβουεάµ και τις κωµοπόουεις της, και τους 
κατοίκους τής Ντωου και τις κωµοπόουεις 
της, και τους κατοίκους τής Εν-ντωου και τις 
κωµοπόουεις της, και τους κατοίκους τής 
Φαανάχ και τις κωµοπόουεις της, και τους 
κατοίκους τής Μεγιντντώ και τις κωµοπόουεις 
της, τουεις επαουχίες. 

Και οι γιοι τού Μανασσή ντεν µπόουεσαν να 
ντιώξουν τους κατοίκους των πόουεων αυτών, 
αουά οι Χαναναίοι επέµειναν να κατοικούν σ' 
εκείνη τη γη.  Αφού, όµως, υπεουίσχυσαν οι 
γιοι Ισουαήου, καφυπέταξαν τους Χαναναίους 
σε φοουοουογία, όµως ντεν τους έντιωξαν 
οουοκουηουωτικά. 

Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν στον Ιησού τα 
εξής: Γιατί µας έντωσες µονάχα έναν κουήουο 
και µια µεουίντα να κουηουονοµήσουµε, ενώ 
είµαστε ποουύς ουαός, καφώς ο Κύουιος µας 
ευουόγησε µέχουι τώουα; 

Και ο Ιησούς τούς είπε: Αν είστε ποουύς 
ουαός ανεβείτε στο ντάσος και καφαουίστε 
ένα µέουος απ' αυτό για τον εαυτό σας στη γη 
των Φεουεζαίων, και των Ουαφαείµ, αν το 
βουνό Εφουαϊµ είναι πάουα ποουύ στενό για 
σας. 

Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν: Ντεν µας αουκεί 
το βουνό· και όουοι οι Χαναναίοι που 
κατοικούν τη γη τής κοιουάντας έχουν 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 262 από 1298 

σιντεουένιες άµαξες, κι εκείνοι τής Βαιφ-σάν 
και των κωµοπόουεών της, κι εκείνοι τής 
κοιουάντας Ιεζουαέου. 

Και ο Ιησούς είπε στον οίκο τού Ιωσήφ, στον 
Εφουαϊµ και στον Μανασσή, τα εξής: Εσύ 
είσαι ποουύς ουαός και έχεις µεγάουη 
ντύναµη· εσύ ντεν φα έχεις µονάχα έναν 
κουήουο·  αουά το βουνό φα είναι ντικό σου· 
επειντή, είναι ντάσος, και φα το κατακόψεις· 
και µέχουι τις άκουες του φα είναι ντικό σου· 
επειντή, φα ντιώξεις τους Χαναναίους, αν και 
έχουν άµαξες σιντεουένιες και είναι ντυνατοί. 

ΚΑΙ η συναγωγή των γιων Ισουαήου 
συγκεντουώφηκε στη Σηουώ, και εκεί έστησαν 
τη σκηνή τού µαουτυουίου· και η γη 
υποτάχφηκε σ' αυτούς. 

Κι ανάµεσα στους γιους Ισουαήου έµεναν, 
ακόµα, επτά φυουές, που ντεν είχαν πάουει 
την κουηουονοµιά τους. 

Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισουαήου: 
Μέχουι πότε φα µένετε νωφουοί στο να πάτε 
να κυουιεύσετε τη γη, που ο Κύουιος ο Φεός 
των πατέουων σας, έντωσε σε σας;  
Ντιαουέξτε για σας τουεις άνντουες ανά 
φυουή· και φα τους στείουω, και αφού 
σηκωφούν, φα πεουιέουφουν τη γη και φα την 
καταγουάψουν, σύµφωνα µε τις 
κουηουονοµιές τους, και φα επιστουέψουν σε 
µένα·  και φα τη ντιαιουέσουν σε επτά 
µεουίντια· ο Ιούντας φα κατοικεί στα όουιά 
του, µεσηµβουινά, και ο οίκος τού Ιωσήφ φα 
κατοικούν στα όουιά τους, πουος βοουάν·  φα 
καταγουάψετε, ουοιπόν, τη γη σε επτά µέουη, 
και φα µου φέουετε την καταγουαφή και εγώ 
φα βγάουω κουήους για σας, εντώ, µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό µας·  επειντή, οι 
Ουευίτες ντεν έχουν µεουίντιο ανάµεσά σας· 
µια που, η κουηουονοµιά τους είναι η 
ιεουατεία τού Κυουίου· και ο Γαντ, και ο 
Ουβήν, και το µισό τής φυουής τού 
Μανασσή, πήουαν την κουηουονοµιά τους 
πέουα από τον Ιοουντάνη, ανατοουικά, την 
οποία ο Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου, 
έντωσε σ' αυτούς. 

Και αφού οι άνντουες σηκώφηκαν, έφυγαν· και 
ο Ιησούς πουόσταξε σ' αυτούς που έφυγαν να 
καταγουάψουν τη γη, ουέγοντας: Πηγαίνετε 
και πεουιέουφετε τη γη, και καταγουάψτε την, 
και επιστουέψτε σε µένα, κι εγώ φα βγάουω 
κουήους για σας, εντώ µπουοστά στον 
Κύουιο, στη Σηουώ. 

Και οι άνντουες πήγαν και πεουιόντευσαν τη 
γη, και την κατέγουαψαν σε βιβουίο, κατά 
πόουεις, σε επτά µεουίντια, και ήουφαν στον 
Ιησού, στο στουατόπεντο, στη Σηουώ.  Και ο 
Ιησούς έουιξε κουήους γι' αυτούς στη Σηουώ, 
µπουοστά στον Κύουιο· και ο Ιησούς 
ντιαµοίουασε εκεί τη γη στους γιους 
Ισουαήου, σύµφωνα µε το µεουίντιό τους. 

Και βγήκε ο κουήουος τής φυουής των γιων 
τού Βενιαµίν, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
και το όουιο της κουηουονοµιάς τους έπεσε 
ανάµεσα στους γιους τού Ιούντα και στους 
γιους τού Ιωσήφ.  Και το όουιό τους ήταν 
βόουεια του Ιοουντάνη, και το όουιο ανέβαινε 
πουος το πουάγιο µέουος τής Ιεουιχώ, πουος 
τον βοουά, και ανέβαινε µέσα από τα βουνά 
που είναι ντυτικά, και τεουείωνε στην έουηµο 
Βαιφ-αυέν.  Και από εκεί το όουιο πεουνούσε 
πουος τη Ουζ, πουος το µεσηµβουινό 
πουάγιο µέουος τής Ουζ, που είναι η 
Βαιφήου· και το όουιο κατέβαινε στην 
Αταουώφ-αντντάου, στο βουνό που είναι 
µεσηµβουινά τής κάτω Βαιφ-ωουών.  Και από 
εκεί το όουιο εκτεινόταν, και πεουιεουχόταν 
το ντυτικό µέουος µεσηµβουινά, από το 
βουνό που είναι απέναντι της Βαιφ-ωουών, 
µεσηµβουινά, και τεουείωνε στην Κιουιάφ-
βαάου, που είναι η Κιουιάφ-ιαουείµ, µια 
πόουη των γιων τού Ιούντα· αυτό ήταν το 
ντυτικό µέουος.  Και το µεσηµβουινό µέουος 
ήταν από την άκουη τής Κιουιάφ-ιαουείµ, και 
το όουιο πεουνούσε ντυτικά, και έβγαινε στο 
πηγάντι των νεουών τού Νεφφωά·  και το 
όουιο κατέβαινε στο τέουος τού βουνού, που 
είναι κατάντικουυ στη φάουαγγα του γιου τού 
Εννόµ, που είναι στην κοιουάντα των 
Ουαφαείµ, πουος βοουάν, και κατέβαινε µέσα 
από τη φάουαγγα του Εννόµ, στο 
µεσηµβουινό πουάγιο µέουος τής Ιεβούς, και 
κατέβαινε στην Εν-ουωγήου,  και καφώς 
απουωνόταν από τον βοουά πεουνούσε στην 
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Εν-σεµές, και βγαινε στη Γαουιουώφ, που 
είναι κατάντικουυ στην ανάβαση του 
Αντουµµίµ, και κατέβαινε στην πέτουα τού 
Βοάν, του γιου τού Ουβήν,  και πεουνούσε 
πουος το βόουειο πουάγιο µέουος, που είναι 
κατάντικουυ στην Αουαβά, και κατέβαινε 
στην Αουαβά·  και πεουνούσε το όουιο, πουος 
το βόουειο πουάγιο µέουος τής Βαιφ-ογουά· 
και το όουιο τεουείωνε στον βόουειο κόουπο 
τής Αουµυουής Φάουασσας, στην εκβοουή 
τού Ιοουντάνη, µεσηµβουινά· αυτό ήταν το 
µεσηµβουινό όουιο.  Και ο Ιοουντάνης ήταν 
το όουιό του ανατοουικά. Αυτή ήταν, 
οουόγυουα, σύµφωνα µε το όουιό της, η 
κουηουονοµιά των γιων τού Βενιαµίν, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους.  Και οι 
πόουεις τής φυουής των γιων τού Βενιαµίν, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, ήσαν η 
Ιεουιχώ, και η Βαιφ-ογουά, και η Εµέκ-
κεσείς,  και η Βαιφ-αουαβά, και η Σεµαουαϊµ, 
και η Βαιφήου,  και η Αυείµ, και η Φαουά, 
και η Οφουά,  και η Χεφάου-αµµωνά, και η 
Οφνεί, και η Γαβαά, 12 πόουεις, και οι 
κωµοπόουεις τους,  η Γαβαών, και η Ουαµά, 
και η Βηουώφ,  και η Μισπά, και η Χεφειουά, 
και η Μωσά,  και η Ουεκέµ, και η 
Ιοουφαήου, και η Φαουαουά,  και η Σηουά, η 
Εουέφ, και η Ιεβούς, που είναι η Ιεουσαουήµ, 
η Γαβαάφ, και η Κιουιάφ, 14 πόουεις, και οι 
κωµοπόουεις τους. Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά των γιων τού Βενιαµίν, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους. 

ΚΑΙ ο ντεύτεουος κουήουος βγήκε στον 
Συµεών, στη φυουή των γιων τού Συµεών, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους· και ήταν η 
κουηουονοµιά τους µέσα στην κουηουονοµιά 
των γιων τού Ιούντα.  Και στην κουηουονοµιά 
τους πήουαν τη Βηου-σαβεέ, και τη Σαβεέ, 
και τη Μωουαντά,  και την Ασάου-σουάου, 
και τη Βαουά, και την Ασέµ,  και την 
Εουφωουάντ, και τη Βεφού και την Οουµά,  
και τη Σικουάγ, και τη Βαιφ-µαουκαβώφ, και 
την Ασάου-σουσά,  και τη Βαιφ-ουεβαώφ, και 
τη Σαουέν, 13 πόουεις, και τις κωµοπόουεις 
τους·  την Αείν, τη Ουεµµών και την Εφέου, 
και την Ασάν, τέσσεουις πόουεις, και τις 
κωµοπόουεις τους·  και όουες τις 
κωµοπόουεις, που είναι οουόγυουα στις 
πόουεις αυτές, µέχουι τη Βαουάφ-βηου, που 

είναι η Ουαµάφ, πουος τα µεσηµβουινά. Αυτή 
είναι η κουηουονοµιά τής φυουής των γιων 
τού Συµεών, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους.  
Από το µεουίντιο των γιων τού Ιούντα 
ντόφηκε η κουηουονοµιά των γιων τού 
Συµεών, επειντή το µεουίντιο των γιων τού 
Ιούντα ήταν πάουα ποουύ µεγάουο γι' αυτούς· 
γι' αυτό, οι γιοι τού Συµεών πήουαν την 
κουηουονοµιά τους µέσα στην κουηουονοµιά 
εκείνων. 

Και ο τουίτος κουήουος βγήκε στους γιους 
τού Ζαβουών, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους· και το όουιο της κουηουονοµιάς τους 
ήταν µέχουι τη Σαουείντ·  και το όουιό τους 
ανέβαινε πουος τη φάουασσα και τη 
Μαουαουά, και εουχόταν στη Νταβασαίφ, και 
έφτανε πουος τον χείµαουο, που είναι 
κατάντικουυ στην Ιοκνεάµ·  και γύουιζε από 
τη Σαουείντ, πουος την ανατοουή τού ήουιου, 
στο όουιο της Κισουώφ-φαβώου και έβγαινε 
στη Νταβουάφ, και ανέβαινε στην Ιαφιά·  και 
από εκεί εκτεινόταν ανατοουικά, στη Γιφφά-
εφέου, στην Ιττά-κασίν, και έβγαινε στη 
Ουεµµών-µεφωάου, πουος τη Νεά·  και το 
όουιο έστουεφε πουος το βόουειο µέουος 
στην Ανναφών, και τεουείωνε στην κοιουάντα 
Ιεφφαήου·  και πεουιουάµβανε την Καττάφ, 
και τη Νααουάου, και τη Σιµβουών, και την 
Ινταουά, και τη Βηφουεέµ, 12 πόουεις, και τις 
κωµοπόουεις τους.  Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά των γιων τού Ζαβουών, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, οι πόουεις 
αυτές και οι κωµοπόουεις τους. 

Ο τέταουτος κουήουος βγήκε στον Ισσάχαου, 
στους γιους τού Ισσάχαου, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους.  Και το όουιό τους ήταν η 
Ιεζουαέου, και η Κεσουώφ, και η Σουνήµ,  
και η Αφεουαϊµ, και η Σαιών, και η 
Αναχαουάφ,  και η Ουαββίφ, και η Κισιών, 
και η Αβές,  και η Ουαιµέφ, και η Εν-γαννίµ, 
και η Εν-αντντά, και η Βαιφ-φασής·  και το 
όουιο έφτανε στη Φαβώου, και στη 
Σαχασειµά, και στη Βαιφ-σεµές, και το όουιό 
τους τεουείωνε στον Ιοουντάνη· 16 πόουεις, 
και οι κωµοπόουεις τους.  Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά τής φυουής των γιων του 
Ισσάχαου, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, οι 
πόουεις και οι κωµοπόουεις τους. 
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Και ο πέµπτος κουήουος βγήκε στη φυουή 
των γιων τού Ασήου, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους.  Και ήταν το όουιό τους η 
Χεουκάφ, και η Αουεί, και η Βετέν, και η 
Αχσάφ,  και η Αουάµ-µέουεχ, και η Αµάντ, 
και η Μισάου· και έφτανε στην Καουµέου 
πουος τα ντυτικά, και στη Σιχώου-ουιβνάφ·  
και γύουιζε πουος την ανατοουή τού ήουιου, 
στη Βαιφ-νταγών, και έφτανε στη Ζαβουών, 
και στην κοιουάντα Ιεφφαήου, πουος το 
βόουειο µέουος τής Βαιφ-εµέκ, και της 
Ναϊήου, και έβγαινε στη Χαβού, πουος τα 
αουιστεουά,  και στη Χεβουών, και τη Ουεώβ, 
και την Αµµών, και την Κανά, µέχουι τη 
µεγάουη Σιντώνα·  και το όουιο γύουιζε στη 
Ουαµά, και µέχουι την οχυουή πόουη τής 
Τύου, και το όουιο γύουιζε στην Οσά· και 
τεουείωνε στη φάουασσα, πουος το µέουος 
τού Αχζίβ·  και η Αµµά, και η Αφέκ, και η 
Ουεώβ· 22 πόουεις, και οι κωµοπόουεις τους.  
Αυτή είναι η κουηουονοµιά τής φυουής των 
γιων τού Ασήου, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, οι πόουεις αυτές και οι κωµοπόουεις 
τους. 

Ο έκτος κουήουος βγήκε στους γιους τού 
Νεφφαουί, στους γιους του Νεφφαουί, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους.  Και το 
όουιό τους ήταν από την Εουέφ, από την 
Αουόν, κοντά στη Σαανανείµ, και η Ανταµί, η 
Νεκέβ, και η Ιαβνήου, µέχουι τη Ουακκούµ, 
και τεουείωνε στον Ιοουντάνη·  και το όουιο 
γύουιζε από ντυτικά στην Αζνώφ-φαβώου, και 
από εκεί έβγαινε στην Ουκκώκ, και έφτανε 
στη Ζαβουών, πουος τα µεσηµβουινά και 
έφτανε στην Ασήου, πουος τη ντύση, και στον 
Ιούντα, πουος την ανατοουή τού ήουιου, 
επάνω στον Ιοουντάνη.  Και πεουιτειχισµένες 
ήσαν οι εξής πόουεις: Η Σιντντίµ, η Σεου, και 
η Αµµάφ, η Ουακκάφ, και η Χιννεουώφ,  και 
η Ανταµά, και η Ουαµά και η Ασώου,  και η 
Κέντες, και η Εντουεϊ, και η Εν-ασώου,  και η 
Ιουών, και η Μιγνταουήου, η Ωουέµ, και η 
Βαιφ-ανάφ, και η Βαιφ-σεµές· 19 πόουεις, και 
οι κωµοπόουεις τους.  Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά τής φυουής των γιων τού 
Νεφφαουί, σύµφωνα µε τις συγγένειές της, οι 
πόουεις και οι κωµοπόουεις τους. 

Ο έβντοµος κουήουος βγήκε στη φυουή των 
γιων του Νταν, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους.  Και το όουιο της κουηουονοµιάς τους, 
ήταν η Σαουαά, και η Εσφαόου, και η Ιου-
σεµές,  και η Σαουαβείν, και η Αιαουών, και η 
Ιεφουά,  και η Αιουών, και η Φαµναφά, και η 
Ακκαουών,  και η Εουφεκώ, και η Γιββεφών 
και η Βααουάφ,  και η Ιούντ, και η Βανή-
βαουάκ, η Γαφ-ουιµµών,  και η Με-ιαουκών, 
και η Ουακκών, µαζί µε το όουιο, που είναι 
κατάντικουυ στην Ιόππη.  Και το όουιο των 
γιων του Νταν παουατάφηκε απ' αυτούς· 
γι'αυτό, οι γιοι του Νταν ανέβηκαν να 
ποουεµήσουν τη Ουεσέµ, και την κυουίευσαν, 
και την πάταξαν µε µάχαιουα, και την 
εξουσίασαν, και κατοίκησαν σ' αυτή, και την 
ονόµασαν Ουεσέµ Νταν, σύµφωνα µε το 
όνοµα του πατέουα τους Νταν.  Αυτή είναι η 
κουηουονοµιά τής φυουής των γιων τού Νταν, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, αυτές είναι 
πόουεις τους και οι κωµοπόουεις τους. 

Και αφού τεουείωσαν να παίουνουν τα 
µεουίντια της γης, σύµφωνα µε τα όουιά της, 
οι γιοι Ισουαήου έντωσαν στον Ιησού, τον γιο 
τού Ναυή, κουηουονοµιά ανάµεσά τους·  
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου, του 
έντωσαν την πόουη που ζήτησε, τη Φαµνάφ-
σαουάχ, στο βουνό Εφουαϊµ· και έκτισε την 
πόουη, και κατοίκησε σ' αυτή. 

ΑΥΤΕΣ είναι οι κουηουονοµιές, που ο 
Εουεάζαου, ο ιεουέας, και ο Ιησούς, ο γιος 
τού Ναυή, και οι αουχηγοί των πατουιών των 
φυουών των γιων Ισουαήου, ντιαµοίουασαν µε 
κουήους, στη Σηουώ, µπουοστά στον Κύουιο, 
κοντά στη φύουα τής σκηνής τού 
µαουτυουίου. Και τεουείωσαν τον 
ντιαµεουισµό τής γης. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µίουησε στον Ιησού, 
ουέγοντας·  Πες στους γιους Ισουαήου, τα 
εξής: Ντιοουίστε για σας τις πόουεις τού 
καταφυγίου, για τις οποίες σας είχα πει 
ντιαµέσου τού Μωυσή·  για να καταφεύγει 
εκεί ο φονιάς, που φα φονεύσει κάποιον 
άνφουωπο ακούσια και από άγνοια· κι αυτές 
φα είναι για σας ως καταφύγιο από τον 
εκντικητή τού αίµατος.  Και όταν εκείνος που 
καταφεύγει σε µία από τις πόουεις αυτές 
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σταφεί στην είσοντο της πύουης τής πόουης, 
και µιουήσει την υπόφεσή του σε επήκοο των 
πουεσβυτέουων τής πόουης εκείνης, αυτοί φα 
τον ντεχφούν στην πόουη κοντά τους, και φα 
του ντώσουν τόπο, και φα κατοικεί µαζί τους.  
Και αν ο εκντικητής τού αίµατος τον 
καταντιώξει, ντεν φα παουαντώσουν τον φονιά 
στα χέουια του· επειντή, από άγνοια χτύπησε 
τον πουησίον του, και ντεν τον µισούσε 
πουοηγουµένως.  Και φα κατοικεί σ' εκείνη 
την πόουη, µέχουις ότου παουασταφεί 
µπουοστά στη συναγωγή για κουίση, µέχουι 
τον φάνατο του αουχιεουέα, που είναι εκείνες 
τις ηµέουες· τότε, ο φονιάς φα επιστουέψει, 
και φα πάει στην πόουη του, και στο σπίτι 
του, στην πόουη απ' όπου έφυγε. 

Και ντιόουισαν την Κέντες, στη Γαουιουαία, 
στο βουνό Νεφφαουί, και τη Συχέµ, στο 
βουνό Εφουαϊµ και την Κιουιάφ-αουβά, (που 
είναι η Χεβουών) στην οουεινή πεουιοχή τού 
Ιούντα.  Και στην πεουιοχή πέουα από τον 
Ιοουντάνη, κοντά στην Ιεουιχώ, ανατοουικά, 
ντιόουισαν τη Βοσόου, στην έουηµο, επάνω 
στην πεντιάντα τής φυουής τού Ουβήν, και τη 
Ουαµώφ, στη Γαουαάντ, της φυουής τού 
Γαντ, και τη Γωουάν, στη Βασάν, της φυουής 
τού Μανασσή.  Αυτές ήσαν οι πόουεις, που 
ντιοουίστηκαν για όους τους γιους Ισουαήου, 
και για τους ξένους που παουοικούσαν 
ανάµεσά τους, ώστε καφένας που φα φόνευε 
κάποιον από άγνοια να καταφεύγει εκεί, και 
να µη φανατωφεί από το χέουι τού εκντικητή 
του αίµατος, µέχουις ότου παουασταφεί 
µπουοστά στη συναγωγή. 

ΚΑΙ οι αουχηγοί των πατουιών των Ουευιτών 
ήουφαν στον Εουεάζαου, τον ιεουέα, και στον 
Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και στους 
αουχηγούς των πατουιών των φυουών των 
γιων Ισουαήου,  και τους είπαν στη Σηουώ, 
στη γη τής Χαναάν, τα εξής: Ο Κύουιος 
πουόσταξε ντιαµέσου του Μωυσή να µας 
ντοφούν πόουεις για να κατοικούµε, και τα 
πεουίχωουά τους για τα κτήνη µας. 

Και οι γιοι Ισουαήου έντωσαν στους Ουευίτες 
από την κουηουονοµιά τους, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, τις πόουεις αυτές και τα 
πεουίχωουά τους.  Και ο κουήουος βγήκε στις 

συγγένειες των Κααφιτών· και οι γιοι τού 
Ααουών, του ιεουέα, που είναι από τους 
Ουευίτες, πήουαν µε κουήουο από τη φυουή 
τού Ιούντα, και από τη φυουή τού Συµεών, 
και από τη φυουή τού Βενιαµίν, 13 πόουεις.  
Και οι υπόουοιποι γιοι τού Καάφ πήουαν µε 
κουήουο από τις συγγένειες της φυουής τού 
Εφουαϊµ, και από τη φυουή τού Νταν και από 
το µισό τής φυουής τού Μανασσή, ντέκα 
πόουεις.  Και οι γιοι τού Γηουσών πήουαν µε 
κουήουο από τις συγγένειες τής φυουής τού 
Ισσάχαου, και από τη φυουή τού Ασήου, και 
από τη φυουή τού Νεφφαουί, και από το µισό 
τής φυουής τού Μανασσή, στη Βασάν, 13 
πόουεις.  Οι γιοι τού Μεουαουί, σύµφωνα µε 
τις συγγένειές τους, πήουαν από τη φυουή τού 
Ουβήν, και από τη φυουή τού Γαντ, και από 
τη φυουή τού Ζαβουών, 12 πόουεις. 

Και οι γιοι Ισουαήου έντωσαν µε κουήουο 
στους Ουευίτες τις πόουεις αυτές και τα 
πεουίχωουά τους, όπως ο Κύουιος πουόσταξε 
ντιαµέσου του Μωυσή.  Και από τη φυουή 
των γιων τού Ιούντα, και από τη φυουή των 
γιων τού Συµεών, έντωσαν αυτές τις πόουεις, 
που αναφέουονται εντώ ονοµαστικά·  και τις 
πήουαν οι γιοι τού Ααουών, που είναι από τις 
συγγένειες των Κααφιτών, από τους γιους τού 
Ουευί· επειντή, σ' αυτούς έπεσε ο πουώτος 
κουήουος.  Και τους έντωσαν την πόουη τού 
Αουβά, του πατέουα τού Ανάκ, που είναι η 
Χεβουών, στην οουεινή πεουιοχή τού Ιούντα, 
και τα πεουίχωουά της, οουόγυουα.  Αουά, τα 
χωουάφια τής πόουης, και τις κωµοπόουεις 
της, τα έντωσαν στον Χάουεβ, τον γιο τού 
Ιεφοννή, για ιντιοκτησία του. 

Και στους γιους τού Ααουών, του ιεουέα, 
έντωσαν την πόουη τού καταφυγίου για τον 
φονιά, τη Χεβουών και τα πεουίχωουά της, 
και τη Ουιβνά και τα πεουίχωουά της,  και 
την Ιαφείου και τα πεουίχωουά της, και την 
Εσφεµωά και τα πεουίχωουά της,  και την 
Ωουών και τα πεουίχωουά της, και τη 
Ντεβείου και τα πεουίχωουά της,  και την 
Αείν και τα πεουίχωουά της, και την Ιουτά και 
τα πεουίχωουά της, τη Βαιφ-σεµές και τα 
πεουίχωουά της· εννιά πόουεις από τις ντύο 
αυτές φυουές·  και από τη φυουή τού 
Βενιαµίν, τη Γαβαών και τα πεουίχωουά της, 
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τη Γαβαά και τα πεουίχωουά της,  την 
Αναφώφ και τα πεουίχωουά της· τέσσεουις 
πόουεις.  Όουες οι πόουεις των γιων τού 
Ααουών, των ιεουέων, ήσαν 13 πόουεις, και τα 
πεουίχωουά τους. 

Και οι συγγένειες των γιων τού Καάφ, των 
Ουευιτών, των υπόουοιπων από τους γιους 
τού Καάφ, πήουαν τις πόουεις τού κουήου 
τους από τη φυουή τού Εφουαϊµ.  Και τους 
έντωσαν την πόουη τού καταφυγίου για τον 
φονιά, τη Συχέµ και τα πεουίχωουά της, στο 
βουνό Εφουαϊµ, και τη Γεζέου και τα 
πεουίχωουά της,  και την Κιβσαείµ και τα 
πεουίχωουά της, και τη Βαιφ-ωουών και τα 
πεουίχωουά της· τέσσεουις πόουεις·  και από 
τη φυουή τού Νταν, την Εουφεκώ και τα 
πεουίχωουά της, τη Γιββεφών και τα 
πεουίχωουά της,  την Αιαουών και τα 
πεουίχωουά της, τη Γαφ-ουιµµών και τα 
πεουίχωουά της· τέσσεουις πόουεις·  και από 
το µισό τής φυουής τού Μανασσή, τη 
Φαανάχ και τα πεουίχωουά της, και τη Γαφ-
ουιµµών και τα πεουίχωουά της· ντύο πόουεις.  
Όουες οι πόουεις ήσαν ντέκα, και τα 
πεουίχωουά τους για τις συγγένειες των 
υπόουοιπων γιων τού Καάφ. 

Και στους γιους τού Γηουσών, από τις 
συγγένειες των Ουευιτών, έντωσαν, από το 
άουο µισό τής φυουής τού Μανασσή, την 
πόουη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη 
Γωουάν, στη Βασάν, και τα πεουίχωουά της, 
και τη Βεεσφεουά και τα πεουίχωουά της· 
ντύο πόουεις·  και από τη φυουή τού 
Ισσάχαου, την Κισιών και τα πεουίχωουά της, 
τη Νταβουάφ και τα πεουίχωουά της,  την 
Ιαουµούφ και τα πεουίχωουά της, την Εν-
γαννίµ και τα πεουίχωουά της· τέσσεουις 
πόουεις·  και από τη φυουή τού Ασήου, τη 
Μισαάου και τα πεουίχωουά της, την Αβντών 
και τα πεουίχωουά της,  τη Χεουκάφ και τα 
πεουίχωουά της, και τη Ουεώβ και τα 
πεουίχωουά της· τέσσεουις πόουεις·  και από 
τη φυουή τού Νεφφαουί, την πόουη τού 
καταφυγίου για τον φονιά, την Κέντες στη 
Γαουιουαία και τα πεουίχωουά της, την 
Αµµώφ-ντωου και τα πεουίχωουά της, και την 
Καουφάν και τα πεουίχωουά της· τουεις 
πόουεις.  Όουες οι πόουεις των Γηουσωνιτών, 

σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, ήσαν 13 
πόουεις και τα πεουίχωουά τους. 

Και στις συγγένειες των γιων τού Μεουαουί, 
στους υπόουοιπους από τους Ουευίτες, 
έντωσαν, από τη φυουή τού Ζαβουών, την 
Ιοκνεάµ και τα πεουίχωουά της, την Καουφά 
και τα πεουίχωουά της,  τη Ντιµνά και τα 
πεουίχωουά της, τη Νααουώου και τα 
πεουίχωουά της· τέσσεουις πόουεις·  και από 
τη φυουή τού Ουβήν έντωσαν τη Βοσόου και 
τα πεουίχωουά της, και την Ιααζά και τα 
πεουίχωουά της,  την Κεντηµώφ και τα 
πεουίχωουά της, και τη Μηφαάφ και τα 
πεουίχωουά της· τέσσεουις πόουεις·  και από 
τη φυουή τού Γαντ έντωσαν την πόουη τού 
καταφυγίου για τον φονιά, τη Ουαµώφ στη 
Γαουαάντ και τα πεουίχωουά της, και τη 
Μαχαναϊµ και τα πεουίχωουά της,  την 
Εσεβών και τα πεουίχωουά της, την Ιαζήου 
και τα πεουίχωουά της· όουες οι πόουεις ήσαν 
τέσσεουις.  Όουες οι πόουεις που ντόφηκαν 
µε κουήους στους γιους τού Μεουαουί, 
σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, τους 
υπόουοιπους από τις συγγένειες των 
Ουευιτών, ήσαν 12 πόουεις. 

Όουες οι πόουεις των Ουευιτών, που ήσαν 
µέσα στην ιντιοκτησία των γιων Ισουαήου, 
ήσαν 48 πόουεις και τα πεουίχωουά τους.  Οι 
πόουεις αυτές ήσαν κάφε µία µαζί µε τα 
πεουίχωουά τους, οουόγυουα· έτσι ήσαν 
όουες αυτές οι πόουεις. 

Και ο Κύουιος έντωσε στον Ισουαήου 
οουόκουηουη τη γη, που οουκίστηκε να 
ντώσει στους πατέουες τους· και την 
κυουίευσαν, και κατοίκησαν σ' αυτή.  Και ο 
Κύουιος τους έντωσε ανάπαυση από παντού, 
σύµφωνα µε όουα όσα οουκίστηκε στους 
πατέουες τους· και κανένας από όους τους 
εχφούς τους ντεν µπόουεσε να σταφεί 
µπουοστά τους· όους τους εχφούς τους ο 
Κύουιος τους παουέντωσε στο χέουι τους.  
Ντεν µαταιώφηκε ούτε ένα από όουα τα 
αγαφά ουόγια, που ο Κύουιος µίουησε στον 
οίκο Ισουαήου· όουα πουαγµατοποιήφηκαν. 

ΤΟΤΕ, ο Ιησούς συγκάουεσε τους 
Ουβηνίτες, και τους Γαντίτες, και το µισό τής 
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φυουής τού Μανασσή,  και τους είπε: Εσείς 
τηουήσατε όουα όσα ο Μωυσής, ο ντούος τού 
Κυουίου, σας πουόσταξε, και υπακούσατε στη 
φωνή µου, σύµφωνα µε όσα εγώ σας 
πουόσταξα·  ντεν εγκαταουείψατε τους 
αντεουφούς σας τις ποουές αυτές ηµέουες, 
µέχουι σήµεουα, αουά τηουήσατε εντεουώς 
την εντοουή τού Κυουίου του Φεού σας·  και 
τώουα, ο Κύουιος ο Φεός σας έντωσε 
ανάπαυση στους αντεουφούς σας, καφώς 
υποσχέφηκε σ' αυτούς· τώουα, ουοιπόν, 
επιστουέψτε, και πηγαίνετε στα σπίτια σας, 
στη γη τής ιντιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, 
ο ντούος τού Κυουίου σάς έντωσε στην 
πεουιοχή πέουα από τον Ιοουντάνη·  
πουοσέχετε τώουα, όµως, υπεουβοουικά στο 
να εκτεουείτε τις εντοουές και τον νόµο, που 
ο Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου σάς 
πουόσταξε, να αγαπάτε τον Κύουιο τον Φεό 
σας, και να πεουπατάτε σε όους τους 
ντουόµους του, και να τηουείτε τις εντοουές 
του, και να είστε πουοσηουωµένοι σ' αυτόν, 
και να τον ουατουεύετε µε οουόκουηουη την 
καουντιά σας, και µε οουόκουηουη την ψυχή 
σας. 

Και ο Ιησούς τούς ευουόγησε, και τους 
απέουυσε· και πήγαν στα σπίτια τους. 

Και στο µεν µισό τής φυουής τού Μανασσή ο 
Μωυσής έντωσε κουηουονοµιά στη Βασάν· 
στο άουο µισό αυτής της φυουής, όµως, ο 
Ιησούς έντωσε κουηουονοµιά ανάµεσα στους 
αντεουφούς τους, από την εντώ πουευουά τού 
Ιοουντάνη, ντυτικά. Και όταν ο Ιησούς τούς 
έστειουε στα σπίτια τους, τους ευουόγησε·  
και µίουησε σ' αυτούς ως εξής: Επιστουέψτε 
µε ποουά πούτη στα σπίτια σας, και µε 
υπεουβοουικά ποουά κτήνη, µε ασήµι και µε 
χουυσάφι, και µε χαουκό, και µε σίντεουο, και 
µε ιµάτια, υπεουβοουικά ποουά, µοιουαστείτε 
τα ουάφυουα των εχφουών σας µε τους 
αντεουφούς σας. 

Και οι γιοι τού Ουβήν, και οι γιοι τού Γαντ, 
και το µισό τής φυουής τού Μανασσή, 
στουάφηκαν, και αναχώουησαν από τους 
γιους Ισουαήου, από τη Σηουώ, που είναι στη 
γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαουαάντ, στη 
γη της ιντιοκτησίας τους, την οποία 

κουηουονόµησαν σύµφωνα µε τον ουόγο του 
Κυουίου ντιαµέσου του Μωυσή. 

Και όταν ήουφαν στα µέουη γύουω από τον 
Ιοουντάνη, που είναι µέσα στη γη Χαναάν, οι 
γιοι τού Ουβήν, και οι γιοι τού Γαντ, και η 
µισή φυουή τού Μανασσή, οικοντόµησαν εκεί 
ένα φυσιαστήουιο κοντά στον Ιοουντάνη, ένα 
φυσιαστήουιο µεγάουο σε µέγεφος. 

Και οι γιοι Ισουαήου άκουσαν να ουέγεται: 
Ντέστε, οι γιοι τού Ουβήν, και οι γιοι τού 
Γαντ, και το µισό τής φυουής τού Μανασσή, 
οικοντόµησαν φυσιαστήουιο κατάντικουυ στη 
γη Χαναάν, στα µέουη οουόγυουα στον 
Ιοουντάνη, πουος τη ντιάβαση των γιων 
Ισουαήου.  Και όταν οι γιοι Ισουαήου το 
άκουσαν, συγκεντουώφηκε οουόκουηουη η 
συναγωγή των γιων Ισουαήου στη Σηουώ, για 
να ανέβουν να ποουεµήσουν εναντίον τους. 

Και οι γιοι Ισουαήου έστειουαν στους γιους 
τού Ουβήν, και στους γιους τού Γαντ, και στο 
µισό τής φυουής τού Μανασσή, στη γη 
Γαουαάντ, τον Φινεές, γιο τού Εουεάζαου, 
τον ιεουέα,  και µαζί του ντέκα άουχοντες, 
από έναν άουχοντα, αουχηγό πατουιών, ανά 
φυουή τού Ισουαήου, και κάφε ένας ήταν ο 
πουώτος τής οικογένειας των πατέουων του, 
επάνω στις χιουιάντες τού Ισουαήου. 

Και πήγαν στους γιους τού Ουβήν, και στους 
γιους τού Γαντ, και στο µισό τής φυουής τού 
Μανασσή, στη γη Γαουαάντ, και τους 
µίουησαν, ουέγοντας:  Αυτά ουέει 
οουόκουηουη η συναγωγή τού Κυουίου· ποια 
είναι αυτή η ανοµία, που πουάξατε ενάντια 
στον Φεό τού Ισουαήου, ώστε να 
αποµακουυνφείτε σήµεουα από τον Κύουιο, 
οικοντοµώντας φυσιαστήουιο για σας, για να 
αποστατήσετε σήµεουα από τον Κύουιο;  
Μικουό στάφηκε το αµάουτηµά µας στη 
Φεγώου, από το οποίο ντεν καφαουιστήκαµε 
µέχουι σήµεουα, και έγινε πουηγή στη 
συναγωγή τού Κυουίου,  κι εσείς σήµεουα φα 
αποστατήσετε από τον Κύουιο; Βέβαια, αν 
εσείς αποστατήσετε σήµεουα από τον Κύουιο, 
αύουιο φα οουγιστεί ενάντια σε οουόκουηουη 
τη συναγωγή τού Ισουαήου.  Αν η γη τής 
ιντιοκτησίας σας είναι ακάφαουτη, ντιαβείτε 
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στη γη τής ιντιοκτησίας τού Κυουίου, όπου 
κατοικεί η σκηνή τού Κυουίου, και πάουτε 
ιντιοκτησία ανάµεσά µας· και µη 
αποστατήσετε από τον Κύουιο ούτε να 
αποστατήσετε από µας, οικοντοµώντας για 
σας φυσιαστήουιο εκτός από το φυσιαστήουιο 
του Κυουίου τού Φεού µας.  Ντεν έπουαξε 
ανοµία στο ανάφεµα ο Αχάν, ο γιος τού 
Ζεουά, και έπεσε οουγή επάνω σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή τού Ισουαήου; 
Και ο άνφουωπος εκείνος ντεν αφανίστηκε 
µόνος του στην ανοµία του. 

Τότε, αποκουίφηκαν οι γιοι τού Ουβήν, και οι 
γιοι τού Γαντ, και το µισό τής φυουής τού 
Μανασσή, και είπαν στους αουχηγούς των 
χιουιάντων τού Ισουαήου:  Ο ισχυουός Φεός, 
ο Κύουιος, ο ισχυουός Φεός, ο Κύουιος, 
αυτός ξέουει και ο Ισουαήου αυτός φα 
γνωουίσει· αν το κάναµε αυτό για αποστασία 
ή αν για ανοµία, ενάντια στον Κύουιο, µη µας 
ουυτουώσεις αυτή την ηµέουα.  Αν 
οικοντοµήσαµε για µας φυσιαστήουιο για να 
αποχωουιστούµε από τον Κύουιο ή αν για να 
πουοσφέουµε επάνω σ' αυτό οουοκαύτωµα ή 
πουοσφοουές ή αν για να πουοσφέουµε επάνω 
σ' αυτό ειουηνικές φυσίες, αυτός ο Κύουιος ας 
το εκζητήσει.  Και αν ντεν το κάναµε µάουον 
από φόβο αυτού του πουάγµατος, ουέγοντας: 
Αύουιο τα παιντιά σας µποούν να πουν στα 
παιντιά µας, τα εξής: Τι έχετε εσείς να κάνετε 
µε τον Κύουιο, τον Φεό τού Ισουαήου;  
Επειντή, ο Κύουιος έβαουε τον Ιοουντάνη ως 
όουιο ανάµεσα σε µας και σε σας, γιοι τού 
Ουβήν και γιοι τού Γαντ· ντεν έχετε µέουος 
µαζί µε τον Κύουιο· και οι γιοι σας κάνουν 
τους γιους µας να σταµατήσουν από το να 
φοβούνται τον Κύουιο.  Γι' αυτό, είπαµε: Ας 
επιχειουήσουµε τώουα να οικοντοµήσουµε 
για µας το φυσιαστήουιο· όχι για 
οουοκαύτωµα ούτε για φυσία  αουά, για να 
είναι ως µαουτυουία ανάµεσα σε µας, και σε 
σας, και ανάµεσα στις γενεές µας, ύστεουα 
από µας, ότι εµείς κάνουµε τη ουατουεία τού 
Κυουίου µπουοστά του µε τα 
οουοκαυτώµατά µας, και µε τις φυσίες µας, 
και µε τις ειουηνικές πουοσφοουές µας· για να 
µη πουν αύουιο τα παιντιά σας στα παιντιά 
µας: Εσείς ντεν έχετε µέουος µε τον Κύουιο.  
Γι' αυτό, είπαµε: Αν τύχει να µιουήσουν έτσι 

σε µας ή στις γενεές µας αύουιο, τότε φα 
αποκουιφούµε. Κοιτάξτε, το οµοίωµα τού 
φυσιαστηουίου του Κυουίου, που 
οικοντόµησαν οι πατέουες µας, όχι για 
οουοκαύτωµα ούτε για φυσία, αουά για να 
είναι ως µαουτυουία ανάµεσα σε µας και σε 
σας.  Μη γένοιτο να αποστατήσουµε από τον 
Κύουιο, και να αποχωουιστούµε σήµεουα 
από τον Κύουιο, οικοντοµώντας 
φυσιαστήουιο για οουοκαύτωµα, για 
πουοσφοουές, και για φυσία, εκτός από το 
φυσιαστήουιο του Κυουίου τού Φεού µας, 
που είναι µπουοστά στη σκηνή του. 

Και όταν ο Φινεές, ο ιεουέας, και οι 
άουχοντες της συναγωγής, και οι αουχηγοί 
των χιουιάντων τού Ισουαήου, που ήσαν µαζί 
του, άκουσαν τα ουόγια, που οι γιοι Ουβήν, 
και οι γιοι Γαντ, και οι γιοι Μανασσή 
µίουησαν, ευχαουιστήφηκαν.  Και ο Φινεές, ο 
γιος τού Εουεάζαου, ο ιεουέας, είπε στους 
γιους τού Ουβήν, και στους γιους τού Γαντ, 
και στους γιους τού Μανασσή. Σήµεουα 
γνωουίσαµε ότι ο Κύουιος είναι ανάµεσά µας, 
επειντή ντεν πουάξατε την ανοµία αυτή 
ενάντια στον Κύουιο· τώουα, ουυτουώσατε 
τους γιους Ισουαήου από το χέουι τού 
Κυουίου. 

Και γύουισε ο Φινεές, ο γιος τού Εουεάζαου, 
ο ιεουέας, και οι άουχοντες από τους γιους 
τού Ουβήν, και από τους γιους τού Γαντ, από 
τη γη Γαουαάντ, στη γη Χαναάν, στους γιους 
Ισουαήου, και έφεουαν σ' αυτούς απόκουιση.  
Και το πουάγµα άουεσε στους γιους 
Ισουαήου· και οι γιοι Ισουαήου ευουόγησαν 
τον Φεό, και ντεν είπαν να ανέβουν ξανά 
εναντίον τους σε µάχη, για να αφανίσουν τη 
γη, όπου κατοικούσαν οι γιοι τού Ουβήν και 
οι γιοι τού Γαντ. 

Και οι γιοι τού Ουβήν και οι γιοι τού Γαντ 
ονόµασαν το φυσιαστήουιο Εντ: Επειντή, 
είπαν, αυτό φα είναι ως µαουτυουία ανάµεσα 
σε µας, ότι ο Κύουιος είναι ο Φεός. 

ΚΑΙ ύστεουα από ποουύ καιουό, αφού ο 
Κύουιος έντωσε ανάπαυση στον Ισουαήου 
από όους τους εχφούς του, οουόγυουα, και ο 
Ιησούς ήταν γέουοντας, πουοχωουηµένος 
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στην ηουικία,  συγκάουεσε ο Ιησούς 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, τους 
πουεσβυτέους τους, και τους αουχηγούς τους, 
και τους κουιτές τους, και τους άουχοντές 
τους, και τους είπε: Εγώ γέουασα, είµαι 
πουοχωουηµένος στην ηουικία.  Κι εσείς 
είντατε όουα όσα ο Κύουιος ο Φεός σας 
έκανε σε όουα αυτά τα έφνη για σας· επειντή, 
ο Κύουιος ο Φεός σας, αυτός είναι που 
ποουέµησε για σας.  Ντέστε, εγώ σας 
µοίουασα µε κουήουο αυτά τα έφνη που 
εναπέµειναν, για κουηουονοµιά στις φυουές 
σας, µαζί µε όουα τα έφνη, που 
εξοουόφουευσα, από τον Ιοουντάνη µέχουι τη 
Μεγάουη Φάουασσα, πουος τη ντύση τού 
ήουιου.  Και ο Κύουιος ο Φεός σας, αυτός φα 
τους βγάουει από µπουοστά σας, και φα τους 
εκντιώξει από το πουόσωπό σας· και φα 
κυουιεύσετε τη γη τους, όπως ο Κύουιος ο 
Φεός σας υποσχέφηκε σε σας.  Γίνεστε, 
ουοιπόν, πάουα ποουύ ανντουείοι στο να 
τηουείτε, και να εκτεουείτε, όουα τα 
γουαµµένα στο βιβουίο τού νόµου τού 
Μωυσή, για να µη παουεκκουίνετε απ' αυτό, 
ντεξιά ή αουιστεουά·  για να µη αναµιχφείτε 
µε τα έφνη αυτά, που εναπέµειναν ανάµεσά 
σας ούτε να µνηµονεύετε τα ονόµατα των 
φεών τους ούτε να οουκιστείτε ούτε να τους 
ουατουεύσετε ούτε να τους πουοσκυνήσετε·  
αουά, να είστε πουοσκοουηµένοι στον Κύουιο 
τον Φεό σας, καφώς κάνατε µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα.  Επειντή, ο Κύουιος 
έντιωξε από µπουοστά σας µεγάουα έφνη και 
ντυνατά· και κανένας ντεν µπόουεσε µέχουι 
σήµεουα να σταφεί µπουοστά σας.  Ένας από 
σας φα ντιώξει 1.000· επειντή, ο Κύουιος ο 
Φεός σας, αυτός είναι που ποουέµησε για 
σας, όπως σας το υποσχέφηκε.  Πουοσέχετε, 
ουοιπόν, πάουα ποουύ στον εαυτό σας, να 
αγαπάτε τον Κύουιο τον Φεό σας.  Επειντή, 
αν ποτέ γυουίσετε πίσω, και πουοσκοουηφείτε 
µε το υπόουοιπο των εφνών αυτών, µαζί µ' 
αυτούς που εναπέµειναν ανάµεσά σας, και 
συµπεφεουέψετε µαζί τους, και αναµιχφείτε 
µαζί τους, κι εκείνα µαζί σας,  να ξέουετε 
σίγουα ότι ο Κύουιος ο Φεός σας ντεν φα 
εκντιώξει πουέον από µπουοστά σας αυτά τα 
έφνη· αουά, φα είναι σε σας παγίντες και 
ενέντουες, και µάστιγες στα πουευουά σας, και 

αγκάφια στα µάτια σας, µέχουις ότου 
εξοουοφουευτείτε απ' αυτή την αγαφή γη, που 
ο Κύουιος ο Φεός σας έντωσε σε σας.  Και 
ντέστε, σήµεουα εγώ βαντίζω τον ντουόµο 
όουης τής γης, κι εσείς γνωουίζετε µε 
οουόκουηουη την καουντιά σας, και µε 
οουόκουηουη την ψυχή σας, ότι ντεν 
µαταιώφηκε ούτε ένα από όουα τα αγαφά 
ουόγια, που ο Κύουιος ο Φεός σας µίουησε 
για σας· όουα πουαγµατοποιήφηκαν σε σας, 
ούτε ένα απ' αυτά ντεν µαταιώφηκε.  Γι' αυτό, 
όπως ήουφαν επάνω σας όουα αυτά τα αγαφά 
ουόγια, που µίουησε σε σας ο Κύουιος ο 
Φεός σας, έτσι ο Κύουιος φα φέουει επάνω 
σας όουα τα κακά ουόγια, µέχουις ότου σας 
εξοουοφουεύσει απ' αυτή την αγαφή γη, που ο 
Κύουιος ο Φεός σας έντωσε σε σας.  Όταν 
παουαβείτε τη ντιαφήκη τού Κυουίου τού 
Φεού σας, που πουόσταξε σε σας, και πάτε 
και ουατουεύσετε άουους φεούς, και τους 
πουοσκυνήσετε, τότε η οουγή τού Κυουίου φα 
ανάψει εναντίον σας, και φα αφανιστείτε 
γουήγοουα από την αγαφή γη, που σας 
έντωσε. 

ΚΑΙ ο Ιησούς συγκέντουωσε όουες τις φυουές 
τού Ισουαήου στη Συχέµ, και συγκάουεσε 
τους πουεσβύτεους του Ισουαήου, και τους 
αουχηγούς τους, και τους κουιτές τους, και 
τους άουχοντές τους· και παουαστάφηκαν 
µπουοστά στον Φεό.  Και ο Ιησούς είπε σε 
οουόκουηουο τον ουαό: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: Οι πατέουες 
σας κατοίκησαν πέουα από τον ποταµό, από 
παουιά, ο Φάουα, ο πατέουας τού Αβουαάµ, 
και ο πατέουας τού Ναχώου, και 
ουάτουευσαν άουους φεούς.  Και πήουα τον 
πατέουα σας τον Αβουαάµ, από την πεουιοχή 
πέουα από τον ποταµό, και τον οντήγησα 
µέσα από οουόκουηουη τη γη Χαναάν, και 
πουήφυνα το σπέουµα του, και του έντωσα 
τον Ισαάκ.  Και στον Ισαάκ έντωσα τον 
Ιακώβ και τον Ησαύ· και στον Ησαύ έντωσα 
το βουνό Σηείου, για να το κουηουονοµήσει· 
και ο Ιακώβ και οι γιοι του κατέβηκαν στην 
Αίγυπτο.  Και έστειουα τον Μωυσή και τον 
Ααουών, και χτύπησα την Αίγυπτο µε 
πουηγές, που έκανα µέσα σ' αυτή, και ύστεουα 
σας έβγαουα έξω.  Και αφού έβγαουα τους 
πατέουες σας έξω από την Αίγυπτο, ήουφατε 
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στη φάουασσα· και οι Αιγύπτιοι καταντίωξαν 
πίσω από τους πατέουες σας, µε άµαξες και 
άουογα στην Εουυφουά Φάουασσα·  και 
βόησαν στον Κύουιο, κι αυτός έβαουε 
σκοτάντι ανάµεσα σε σας και τους Αιγυπτίους, 
και έφεουε τη φάουασσα επάνω τους, και τους 
σκέπασε, και τα µάτια σας είνταν τι έκανα 
στην Αίγυπτο· και κατοικήσατε στην έουηµο 
ποουές ηµέουες.  Και σας έφεουα στη γη των 
Αµοουαίων, που κατοικούσαν πέουα από τον 
Ιοουντάνη, και σας ποουέµησαν· και τους 
παουέντωσα στα χέουια σας, και 
κουηουονοµήσατε οουοκουηουωτικά τη γη 
τους, και τους εξοουόφουευσα από µπουοστά 
σας.  Και σηκώφηκε ο Βαουάκ, ο γιος τού 
Σεπφώου, ο βασιουιάς τού Μωάβ, και 
ποουέµησε ενάντια στον Ισουαήου· και αφού 
έστειουε ανφουώπους πουοσκάουεσε τον 
Βαουαάµ, τον γιο τού Βεώου, για να σας 
καταουαστεί·  αου' εγώ ντεν φέουησα να 
ακούσω τον Βαουαάµ· ακόµα, µάουιστα, και 
σας ευουόγησε, και σας εουευφέουωσα από τα 
χέουια του.  Και ντιαβήκατε τον Ιοουντάνη, 
και ήουφατε στην Ιεουιχώ· και σας 
ποουέµησαν οι άνντουες τής Ιεουιχώ, οι 
Αµοουαίοι, και οι Φεουεζαίοι, και οι 
Χαναναίοι, και οι Χετταίοι και οι 
Γεουγεσαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι· και 
τους παουέντωσα στα χέουια σας.  Και 
έστειουα µπουοστά σας σφήκες, και τους 
έντιωξαν από µπουοστά σας, τους ντύο 
βασιουιάντες των Αµοουαίων· όχι µε τη 
µάχαιουά σου ούτε µε το τόξο σου.  Και σας 
έντωσα γη, στην οποία ντεν κοπιάσατε, και 
πόουεις, τις οποίες ντεν χτίσατε, και 
κατοικήσατε σ' αυτές· και τουώτε από 
αµπεουώνες και εουαιώνες, που ντεν φυτέψατε.  
Τώουα, ουοιπόν, φοβηφείτε τον Κύουιο, και 
ουατουεύστε τον µε ακεουαιότητα και 
αουήφεια· και αποβάουετε τους φεούς, που 
ουάτουευσαν οι πατέουες σας, πέουα από τον 
ποταµό, και µέσα στην Αίγυπτο, και 
ουατουεύστε τον Κύουιο.  Αουά, αν ντεν σας 
αουέσει να ουατουεύετε τον Κύουιο, 
ντιαουέξτε σήµεουα ποιον φέουετε να 
ουατουεύετε· ή τους φεούς, που ουάτουευσαν 
οι πατέουες σας πέουα από τον ποταµό ή 
τους φεούς των Αµοουαίων, στη γη των 
οποίων κατοικείτε· εγώ, όµως, και η 

οικογένειά µου, φα ουατουεύουµε τον 
Κύουιο. 

Και ο ουαός αποκουίφηκε, ουέγοντας: Μη 
γένοιτο να αφήσουµε τον Κύουιο, για να 
ουατουεύσουµε άουους φεούς.  Επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός µας, αυτός ανέβασε εµάς και 
τους πατέουες µας από τη γη τής Αιγύπτου, 
από οίκο ντουείας, κι αυτός έκανε µπουοστά 
µας εκείνα τα µεγάουα σηµεία, και µας 
ντιαφύουαξε σε οουόκουηουο τον ντουόµο 
που οντοιποουήσαµε, κι ανάµεσα σε όουα τα 
έφνη ντιαµέσου των οποίων πεουάσαµε·  και ο 
Κύουιος έντιωξε από µπουοστά µας όους 
τους ουαούς, και τους Αµοουαίους που 
κατοικούσαν στη γη· κι εµείς τον Κύουιο φα 
ουατουεύουµε· επειντή, αυτός είναι ο Φεός 
µας. 

Και ο Ιησούς είπε στον ουαό: Ντεν φα 
µποουέσετε να ουατουεύετε τον Κύουιο· 
επειντή, αυτός είναι Φεός άγιος· είναι Φεός 
ζηουότυπος· ντεν φα συγχωουήσει τις ανοµίες 
σας και τις αµαουτίες σας·  επειντή, φα 
εγκαταουείψετε τον Κύουιο, και φα 
ουατουεύσετε ξένους φεούς· τότε, αφού 
γυουίσει, φα σας κάνει κακό, και φα σας 
εξοουοφουεύσει, αφού σας έχει αγαφοποιήσει. 

Και ο ουαός είπε στον Ιησού: Όχι, αουά φα 
ουατουεύουµε τον Κύουιο. 

Και ο Ιησούς είπε στον ουαό. Εσείς είστε 
µάουτυουες στον εαυτό σας, ότι εσείς 
ντιαουέξατε για σας τον Κύουιο, για να τον 
ουατουεύετε. 

Κι εκείνοι είπαν: Μάουτυουες. 

Τώουα, ουοιπόν, αποβάουετε τους ξένους 
φεούς, που είναι ανάµεσά σας, και στουέψτε 
την καουντιά σας στον Κύουιο τον Φεό του 
Ισουαήου.  Και ο ουαός είπε στον Ιησού: Τον 
Κύουιο τον Φεό µας φα ουατουεύουµε, και 
στη φωνή του φα υπακούµε. 

Και ο Ιησούς έκανε ντιαφήκη µε τον ουαό 
εκείνη την ηµέουα, και έβαουε σ' αυτούς νόµο 
και κουίση στη Συχέµ·  και ο Ιησούς έγουαψε 
αυτά τα ουόγια στο βιβουίο τού νόµου τού 
Φεού· και παίουνοντας µια µεγάουη πέτουα, 
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την έστησε εκεί, κάτω από τη βεουανιντιά, 
κοντά στο αγιαστήουιο του Κυουίου.  Και ο 
Ιησούς είπε σε οουόκουηουο τον ουαό: 
Ντέστε, η πέτουα αυτή φα είναι σε µας ως 
µαουτυουία, επειντή αυτή άκουσε όουα τα 
ουόγια τού Κυουίου, που µας µίουησε· φα 
είναι, ουοιπόν, ως µαουτυουία σε σας, για να 
µη αουνηφείτε τον Φεό σας. 

Και ο Ιησούς έστειουε τον ουαό, τον κάφε 
έναν στην κουηουονοµιά του. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, ο 
Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο ντούος τού 
Κυουίου, πέφανε σε ηουικία 110 χουόνων.  
Και τον έφαψαν στα όουια της 
κουηουονοµιάς του, στη Φαµνάφ-σαουάχ, 
που είναι στο βουνό Εφουαϊµ, πουος βοουάν 
τού βουνού Γαάς. 

Και ο Ισουαήου ουάτουευσε τον Κύουιο 
όουες τις ηµέουες τού Ιησού και όουες τις 
ηµέουες των πουεσβυτέουων, που επέζησαν 
µετά τον Ιησού, και γνώουισαν όουα τα έουγα 
τού Κυουίου, όσα έκανε για τον Ισουαήου. 

Και τα κόκαουα του Ιωσήφ, που οι γιοι 
Ισουαήου ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα 
έφαψαν στη Συχέµ, στη µεουίντα τού 
χωουαφιού, που ο Ιακώβ αγόουασε από τους 
γιους τού Εµµώου, του πατέουα τού Συχέµ, 
για 100 αουγύουια, και έγινε κουηουονοµιά 
των γιων τού Ιωσήφ. 

Πέφανε ντε και ο Εουεάζαου, ο γιος τού 
Ααουών, και τον έφαψαν στον ουόφο τού 
Φινεές, του γιου του, που ντόφηκε σ' αυτόν 
στο βουνό Εφουαϊµ. 

ΚΑΙ µετά τον φάνατο του Ιησού, οι γιοι 
Ισουαήου ουώτησαν τον Κύουιο, ουέγοντας: 
Ποιος φα ανέβει για µας πουώτος ενάντια 
στους Χαναναίους, για να τους ποουεµήσει; 

Και ο Κύουιος είπε: Ο Ιούντας φα ανέβει· 
ντες, παουέντωσα τον τόπο στο χέουι του. 

Και ο Ιούντας είπε στον Συµεών, τον 
αντεουφό του: Ανέβα µαζί µου στον κουήουο 
µου, για να ποουεµήσουµε τους Χαναναίους, 
κι εγώ παουόµοια φάουφω µαζί σου στον 

κουήουο σου. Και ο Συµεών πήγε µαζί του.  
Και ο Ιούντας ανέβηκε· και ο Κύουιος 
παουέντωσε τους Χαναναίους και τους 
Φεουεζαίους στο χέουι τους· και πάταξαν απ' 
αυτούς στη Βεζέκ, 10.000 άνντουες.  Και 
βουήκαν στη Βεζέκ τον Αντωνί-βεζέκ, και τον 
ποουέµησαν, και πάταξαν τους Χαναναίους 
και τους Φεουεζαίους. 

Και ο Αντωνί-βεζέκ έφυγε· κι εκείνοι τον 
καταντίωξαν από πίσω του, και τον έπιασαν, 
και του έκοψαν τα µεγάουα ντάχτυουα των 
χεουιών του και των ποντιών του.  Και ο 
Αντωνί-βεζέκ είπε: 70 βασιουιάντες, µε 
κοµµένα τα µεγάουα ντάχτυουα των χεουιών 
τους και των ποντιών, µάζευαν ό,τι έπεφτε 
κάτω από το τουαπέζι µου· όπως έκανα εγώ, 
έτσι µου ανταπέντωσε ο Φεός. Και τον 
έφεουαν στην Ιεουσαουήµ, κι εκεί πέφανε. 

Και οι γιοι τού Ιούντα ποουέµησαν ενάντια 
στην Ιεουσαουήµ, και την κυουίευσαν· και την 
πάταξαν µε µάχαιουα, και παουέντωσαν την 
πόουη σε φωτιά.  Και ύστεουα απ' αυτά 
κατέβηκαν οι γιοι τού Ιούντα για να 
ποουεµήσουν τους Χαναναίους, που 
κατοικούσαν στην οουεινή πεουιοχή, και στη 
µεσηµβουινή, και στην πεντινή.  Και ο 
Ιούντας πήγε ενάντια στους Χαναναίους, που 
κατοικούσαν στη Χεβουών· και το όνοµα της 
Χεβουών ήταν άουοτε Κιουιάφ-αουβά· και 
φανάτωσε τον Σεσαϊ, και τον Αχιµάν, και τον 
Φαουµαϊ.  Και από εκεί πήγαν ενάντια στους 
κατοίκους της Ντεβείου· και το όνοµα τής 
Ντεβείου ήταν άουοτε Κιουιάφ-σεφέου. 

Και ο Χάουεβ είπε: Όποιος πατάξει την 
Κιουιάφ-σεφέου, και την κυουιεύσει, σ' αυτόν 
φα ντώσω τη φυγατέουα µου Αχσάν για 
γυναίκα.  Και την κυουίευσε ο Γοφονιήου, ο 
γιος τού Κενέζ, ο νεότεουος αντεουφός τού 
Χάουεβ· και έντωσε σ' αυτόν τη φυγατέουα 
του, την Αχσάν, για γυναίκα.  Κι αυτή, όταν 
αναχωούσε, τον παουακίνησε να ζητήσει από 
τον πατέουα της το χωουάφι· και κατέβηκε 
από το γαϊντούι· και ο Χάουεβ τής είπε: Τι 
φέουεις;  Κι εκείνη του είπε: Ντος µου µια 
ευουογία· επειντή, µου έντωσες µεσηµβουινή 
γη, ντος µου και πηγές νεουών. Και ο Χάουεβ 
τής έντωσε τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. 
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Κι ανέβηκαν οι γιοι τού Κεναίου, του πεφεού 
τού Μωυσή, από την πόουη των φοινίκων µαζί 
µε τους γιους τού Ιούντα, στην έουηµο του 
Ιούντα, που ήταν µεσηµβουινά τής Αουάντ· 
και πήγαν και κατοίκησαν µαζί µε τον ουαό. 

Και ο Ιούντας πήγε µαζί µε τον αντεουφό 
του, τον Συµεών, και πάταξαν τους 
Χαναναίους που κατοικούσαν τη Σεφάφ, και 
την κατέστουεψαν· και ονόµασαν την πόουη 
Οουµά.  Ο Ιούντας κυουίευσε και τη Γάζα 
και τα όουιά της, και την Ασκάουωνα και τα 
όουιά της και την Ακκαουών και τα όουιά της.  
Και ο Κύουιος ήταν µαζί µε τον Ιούντα· και 
κυουίευσε το βουνό· αουά, ντεν µπόουεσε να 
ντιώξει τους κατοίκους τής κοιουάντας, 
επειντή είχαν σιντεουένιες άµαξες.  Και η 
Χεβουών ντόφηκε στον Χάουεβ, όπως είχε 
πει ο Μωυσής· και έντιωξε από εκεί τους 
τουεις γιους τού Ανάκ.  Τον ντε Ιεβουσαίο, 
που κατοικούσε στην Ιεουσαουήµ, οι γιοι τού 
Βενιαµίν ντεν τον έντιωξαν· γι' αυτό, ο 
Ιεβουσαίος κατοίκησε µαζί µε τους γιους τού 
Βενιαµίν στην Ιεουσαουήµ µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα. 

Και ο οίκος τού Ιωσήφ, ανέβηκαν κι αυτοί 
ενάντια στη Βαιφήου· και ο Κύουιος ήταν 
µαζί τους.  Και ο οίκος τού Ιωσήφ έστειουε 
να κατασκοπεύσουν τη Βαιφήου· και το 
όνοµα της πόουης ήταν άουοτε Ουζ.  Και οι 
κατάσκοποι είνταν έναν άνφουωπο να βγαίνει 
έξω από την πόουη και του είπαν: Ντείξε µας 
σε παουακαούµε την είσοντο της πόουης, και 
φα κάνουµε σε σένα έουεος.  Και τους έντειξε 
την είσοντο της πόουης, και πάταξαν την 
πόουη µε στόµα µάχαιουας· και τον 
άνφουωπο και οουόκουηουη τη συγγένειά του 
τον άφησαν να φύγει.  Και ο άνφουωπος πήγε 
στη γη των Χετταίων και οικοντόµησε µια 
πόουη, και την ονόµασε Ουζ· αυτό είναι το 
όνοµά της µέχουι την ηµέουα αυτή. 

Ούτε ο Μανασσής έντιωξε τους κατοίκους τής 
Βαιφ-σάν και των κωµοπόουεών της ούτε της 
Φαανάχ και των κωµοπόουεών της ούτε τους 
κατοίκους τής Ντωου και των κωµοπόουεών 
της ούτε τους κατοίκους τής Ιβουεάµ και των 
κωµοπόουεών της ούτε τους κατοίκους τής 
Μεγιντντώ και των κωµοπόουεών της· αου' οι 

Χαναναίοι εξακοουφούσαν να κατοικούν σ' 
εκείνο τον τόπο.  Και όταν ο Ισουαήου έγινε 
ντυνατός, υπέβαουε τους Χαναναίους σε 
φόουο, και ντεν τους έντιωξε 
οουοκουηουωτικά. 

Ούτε ο Εφουαϊµ έντιωξε τους Χαναναίους 
που κατοικούσαν στη Γεζέου· αου' οι 
Χαναναίοι κατοικούσαν στη Γεζέου, ανάµεσά 
τους. 

Ούτε ο Ζαβουών έντιωξε αυτούς που 
κατοικούσαν στην Κιτουών ούτε αυτούς που 
κατοικούσαν στη Νααουών· αου' οι Χαναναίοι 
κατοικούσαν ανάµεσά τους, και έγιναν 
υποτεουείς.  Ούτε ο Ασήου έντιωξε τους 
κατοίκους τής Ακχώ ούτε τους κατοίκους τής 
Σιντώνας ούτε της Ααουάβ ούτε της Αχζίβ 
ούτε της Χεουβά ούτε της Αφίκ ούτε της 
Ουεώβ·  αου' ο Ασήου κατοικούσε ανάµεσα 
στους Χαναναίους, τους κατοίκους τού τόπου· 
επειντή, ντεν τους έντιωξε.  Ούτε ο Νεφφαουί 
έντιωξε τους κατοίκους τής Βαιφ-σεµές ούτε 
τους κατοίκους τής Βαιφ-ανάφ, αουά 
κατοικούσε ανάµεσα στους Χαναναίους, τους 
κατοίκους τού τόπου· και οι κάτοικοι της 
Βαιφ-σεµές και της Βαιφ-ανάφ έγιναν σ' αυτόν 
υποτεουείς. 

Και οι Αµοουαίοι συνέκουεισαν τους γιους 
τού Νταν στο βουνό· επειντή, ντεν τους 
άφηναν να κατεβαίνουν στην κοιουάντα·  και 
οι Αµοουαίοι εξακοουφούσαν να κατοικούν 
στο βουνό Εουές, στην Αιαουών και στη 
Σααουβίµ· το χέουι, όµως, του οίκου τού 
Ιωσήφ υπεουίσχυσε, ώστε έγιναν υποτεουείς.  
Και το όουιο των Αµοουαίων ήταν από την 
ανάβαση της Ακουαββίµ, από την Πέτουα κι 
επάνω. 

Και άγγεουος του Κυουίου ανέβηκε από τα 
Γάουγαουα στη Βοκίµ, και είπε: Σας ανέβασα 
από την Αίγυπτο, και σας έφεουα στη γη που 
οουκίστηκα στους πατέουες σας· και είπα: 
Ντεν φα αφετήσω τη ντιαφήκη µου σε σας, 
στον αιώνα·  κι εσείς ντεν φα κάνετε συνφήκη 
µε τους κατοίκους αυτού του τόπου· φα 
καταστουέψετε τα φυσιαστήουιά τους. Ντεν 
υπακούσατε, όµως, στη φωνή µου· γιατί το 
πουάξατε αυτό;  Γι' αυτό, κι εγώ είπα: Ντεν 
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φα τους ντιώξω από µπουοστά σας· αουά, φα 
είναι αντίπαουοί σας, και οι φεοί τους φα είναι 
σε σας παγίντα. 

Και καφώς ο άγγεουος του Κυουίου είπε αυτά 
τα ουόγια σε όους τους γιους Ισουαήου, ο 
ουαός ύψωσε τη φωνή του, και έκουαψε.  Και 
αποκάουεσαν το όνοµα εκείνου τού τόπου 
Βοκίµ και φυσίασαν εκεί στον Κύουιο. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς απέουυσε τον ουαό, οι 
γιοι Ισουαήου πήγαν κάφε ένας στην 
κουηουονοµιά του, για να 
κατακουηουονοµήσουν τη γη.  Και ο ουαός 
ουάτουευσε τον Κύουιο όουες τις ηµέουες τού 
Ιησού, και όουες τις ηµέουες των 
πουεσβυτέουων, που επέζησαν µετά τον 
Ιησού, και είχαν ντει όουα τα µεγάουα έουγα 
τού Κυουίου, όσα έκανε για τον Ισουαήου.  
Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο ντούος του 
Κυουίου, πέφανε σε ηουικία 110 χουόνων.  
Και τον έφαψαν στο όουιο της 
κουηουονοµιάς του, στη Φαµνάφ-αουές, στο 
βουνό Εφουαϊµ, πουος το βόουειο µέουος 
τού βουνού Γαάς. 

Κι ακόµα, οουόκουηουη η γενεά εκείνη 
πουοστέφηκαν στους πατέουες τους· και 
σηκώφηκε µια άουη γενεά ύστεουα απ' 
αυτούς, που ντεν γνώουισε τον Κύουιο ούτε 
τα έουγα που έκανε για τον Ισουαήου.  Και οι 
γιοι Ισουαήου έπουαξαν πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο, και ουάτουευσαν τους 
Βααουείµ·  και εγκατέουειψαν τον Κύουιο τον 
Φεό των πατέουων τους, που τους έβγαουε 
από τη γη τής Αιγύπτου, και πήγαν πίσω από 
άουους φεούς, από τους φεούς των ουαών που 
ήσαν οουόγυουά τους, και τους 
πουοσκύνησαν, και παουόουγισαν τον 
Κύουιο.  Και εγκατέουειψαν τον Κύουιο, και 
ουάτουευσαν τον Βάαου και τις Ασταουώφ.  
Και ο φυµός τού Κυουίου άναψε ενάντια στον 
Ισουαήου, και τους παουέντωσε στο χέουι των 
ουεηουατητών, και τους ουεηουάτησαν· και 
τους πούησε στο χέουι των εχφουών τους, 
οουόγυουα, ώστε ντεν µπόουεσαν πουέον να 
σταφούν µπουοστά στους εχφούς τους.  
Παντού όπου έβγαιναν, το χέουι τού Κυουίου 
ήταν εναντίον τους για κακό, καφώς ο 
Κύουιος είχε πει, και καφώς είχε οουκιστεί σ' 

αυτούς· και ήουφαν σε µεγάουη αµηχανία.  
Τότε, ο Κύουιος σήκωσε κουιτές, που τους 
έσωσαν από το χέουι εκείνων που τους 
ουεηουατούσαν.  Εντούτοις, ούτε στους 
κουιτές τους υπάκουσαν, αουά πόουνευσαν 
πίσω από άουους φεούς, και τους 
πουοσκύνησαν· γουήγοουα ξεστουάτισαν από 
τον ντουόµο, στον οποίο πεουπάτησαν οι 
πατέουες τους, υπακούοντας στις εντοουές τού 
Κυουίου· ντεν έπουαξαν έτσι.  Και όταν ο 
Κύουιος σήκωσε σ' αυτούς κουιτές, τότε ο 
Κύουιος ήταν µαζί µε τον κουιτή, και τους 
έσωζε από το χέουι των εχφουών τους σε 
όουες τις ηµέουες τού κουιτή· επειντή, ο 
Κύουιος σπουαχνίστηκε στους στεναγµούς 
τους, εξαιτίας εκείνων που τους κατέφουιβαν, 
και τους καταπίεζαν.  Και όταν ο κουιτής 
πέφαινε, γύουιζαν και ντιαφφείουονταν, 
χειουότεουα από τους πατέουες τους, 
πηγαίνοντας πίσω από άουους φεούς, για να 
τους ουατουεύουν, και να τους πουοσκυνούν· 
ντεν σταµατούσαν από τις πουάξεις τους ούτε 
από τον ντιεστουαµµένο ντουόµο τους. 

Και ο φυµός τού Κυουίου άναψε ενάντια στον 
Ισουαήου, και είπε: Επειντή, ο ουαός αυτός 
παουέβηκε τη ντιαφήκη µου, που πουόσταξα 
στους πατέουες τους, και ντεν υπάκουσαν στη 
φωνή µου·  κι εγώ ντεν φα ντιώξω πουέον από 
µπουοστά τους κανένα από τα έφνη, που ο 
Ιησούς άφησε όταν πέφανε,  για να ντοκιµάσω 
τον Ισουαήου ντιαµέσου αυτών, αν 
φυουάττουν τον ντουόµο τού Κυουίου, 
πεουπατώντας σ' αυτόν, καφώς τον φύουαξαν 
οι πατέουες τους ή όχι.  Και ο Κύουιος άφησε 
αυτά τα έφνη, χωουίς να τα ντιώξει 
γουήγοουα· ούτε τα παουέντωσε στο χέουι 
τού Ιησού. 

ΚΑΙ αυτά είναι τα έφνη, που ο Κύουιος 
άφησε, για να ντοκιµάσει τον Ισουαήου 
ντιαµέσου αυτών, όους εκείνους που ντεν 
γνώουισαν όους τους ποουέµους της Χαναάν·  
τουάχιστον για να µάφουν οι γενεές των γιων 
Ισουαήου να γυµναστούν τον πόουεµο, 
τουάχιστον όσοι ντεν τους είχαν γνωουίσει 
πουοηγουµένως·  οι πέντε σατουαπείες των 
Φιουισταίων, και όουοι οι Χαναναίοι, και οι 
Σιντώνιοι, και οι Ευαίοι, που κατοικούν στο 
βουνό του Ουιβάνου, από το βουνό Βάαου-
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εουµών µέχουι την είσοντο της Αιµάφ.  Κι 
αυτά ήσαν για να ντοκιµάσει τον Ισουαήου 
ντιαµέσου αυτών· για να γνωουίσει αν 
υπάκουαν στις εντοουές του Κυουίου, που 
πουόσταξε στους πατέουες τους ντιαµέσου 
του Μωυσή. 

ΚΑΙ, οι γιοι Ισουαήου κατοίκησαν ανάµεσα 
στους Χαναναίους, στους Χετταίους, και 
στους Αµοουαίους, και στους Φεουεζαίους, 
και στους Ευαίους, και στους Ιεβουσαίους.  
Και πήουαν για τον εαυτό τους τις φυγατέουες 
τος για γυναίκες, και τις ντικές τους 
φυγατέουες έντωσαν στους γιους τους, και 
ουάτουευσαν τους φεούς τους.  Και οι γιοι 
Ισουαήου έπουαξαν πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, και ουησµόνησαν τον Κύουιο, τον 
Φεό τους, και ουάτουευσαν τους Βααουείµ 
και τα άουση.  Γι' αυτό, ο φυµός τού Κυουίου 
άναψε ενάντια στον Ισουαήου, και τους 
πούησε στο χέουι τού Χουσάν-ουισαφαϊµ, του 
βασιουιά τής Μεσοποταµίας· και οι γιοι 
Ισουαήου έγιναν ντούοι στον Χουσάν-
ουισαφαϊµ οκτώ χουόνια. 

Και όταν οι γιοι Ισουαήου αναβόησαν στον 
Κύουιο, ο Κύουιος σήκωσε στους γιους 
Ισουαήου σωτήουα, και τους έσωσε, τον 
Γοφονιήου, γιον τού Κενέζ, τον νεότεουο 
αντεουφό τού Χάουεβ.  Και ήταν επάνω του 
το Πνεύµα τού Κυουίου, και έκουινε τον 
Ισουαήου· και βγήκε σε µάχη, και ο Κύουιος 
παουέντωσε τον Χουσάν-ουισαφαϊµ, τον 
βασιουιά τής Μεσοποταµίας, στο χέουι του· 
και το χέουι του υπεουίσχυσε ενάντια στον 
Χουσάν-ουισαφαϊµ.  Και η γη αναπαύφηκε 40 
χουόνια· και πέφανε ο Γοφονιήου, ο γιος τού 
Κενέζ. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου άουχισαν πάουι να 
πουάττουν πονηουά µπουοστά στον Κύουιο· 
και ο Κύουιος ενίσχυσε τον Εγουών, τον 
βασιουιά τού Μωάβ, ενάντια στον Ισουαήου, 
επειντή έπουαξαν πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και συγκέντουωσε κοντά του τους 
γιους τού Αµµών και τους γιους τού 
Αµαουήκ, και πήγε καιχτύπησε τον Ισουαήου, 
και κυουίευσε την πόουη των φοινίκων.  Και 
οι γιοι Ισουαήου έγιναν ντούοι στον Εγουών, 
τον βασιουιά τού Μωάβ, 18 χουόνια. 

Και οι γιοι Ισουαήου αναβόησαν στον 
Κύουιο· και ο Κύουιος σήκωσε σ' αυτούς 
σωτήουα, τον Αώντ, τον γιο τού Γηουά, τον 
Βενιαµίτη, έναν άνντουα αουιστεουόχειουα. 
Και οι γιοι Ισουαήου έστειουαν στον Εγουών, 
τον βασιουιά τού Μωάβ, ντώουα ντιαµέσου 
αυτού.  Και ο Αώντ κατασκεύασε για τον 
εαυτό του µια ντίστοµη µάχαιουα, µια πήχη 
µάκουος· και την πεουιζώστηκε κάτω από τον 
µανντύα του, επάνω στον ντεξί µηουό του.  
Και πουόσφεουε τα ντώουα στον Εγουών, τον 
βασιουιά τού Μωάβ· και ο Εγουών ήταν 
άνφουωπος υπεουβοουικά παχύς. 

Και αφού τεουείωσε να πουοσφέουει τα 
ντώουα, και έντιωξε τους ανφουώπους που 
βάσταζαν τα ντώουα,  τότε γύουισε από τα 
γουυπτά, που ήσαν κοντά στα Γάουγαουα· και 
είπε: Έχω έναν κουυφό ουόγο για σένα, 
βασιουιά. Και εκείνος του είπε: Μια στιγµή. 
Και βγήκαν απ' αυτόν όουοι όσοι 
παουαστέκονταν κοντά του.  Και µπήκε σ' 
αυτόν ο Αώντ· κι εκείνος καφόταν στο 
φεουινό υπεουώο του εντεουώς µόνος. Και ο 
Αώντ τού είπε: Έχω έναν ουόγο από τον Φεό 
για σένα. Τότε σηκώφηκε από τον φουόνο.  
Και απουώνοντας ο Αώντ το αουιστεουό του 
χέουι, πήουε τη µάχαιουα από τον ντεξί του 
µηουό, και την έµπηξε στην κοιουιά του,  
ώστε ακόµα και η ουαβή µπήκε µετά από το 
σίντεουο· και το πάχος σκέπασε οουόγυουα 
το σίντεουο, ώστε ντεν µποούσε να τουαβήξει 
τη µάχαιουα από την κοιουιά του· και βγήκε 
κόπουος.  Τότε, ο Αώντ βγήκε ντιαµέσου της 
στοάς, και έκουεισε πίσω του τις πόουτες τού 
υπεουώου, και κουείντωσε. 

Και αφού εκείνος βγήκε, ήουφαν οι ντούοι 
τού Εγουών· και όταν είνταν ότι, να, οι 
πόουτες τού υπεουώου ήσαν κουειντωµένες, 
είπαν: Σίγουα σκεπάζει τα πόντια του στο 
φεουινό ντωµάτιο.  Και πεουίµεναν µέχουις 
ότου ντουάπηκαν· και να, ντεν άνοιγε τις 
πόουτες τού υπεουώου· γι' αυτό, πήουαν το 
κουειντί, και άνοιξαν· και να, ο κύουιός τους 
ήταν πεσµένος καταγής νεκουός. 

Και ο Αώντ ντιέφυγε, ενόσω εκείνοι 
καφυστεούσαν· και πέουασε τα γουυπτά, και 
ντιασώφηκε στη Σεειουωφά.  Και όταν ήουφε, 
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σάουπισε µε τη σάουπιγγα, στο βουνό 
Εφουαϊµ, και κατέβηκαν µαζί του οι γιοι 
Ισουαήου από το βουνό, κι αυτός πήγαινε 
µπουοστά τους.  Και τους είπε: Ακοουφείτε 
µε· επειντή, ο Κύουιος παουέντωσε τους 
εχφούς σας τους Μωαβίτες στα χέουια σας. 
Και κατέβηκαν πίσω απ' αυτόν, και έπιασαν 
τις ντιαβάσεις τού Ιοουντάνη πουος τον 
Μωάβ, και ντεν άφηναν άνφουωπο να 
πεουάσει.  Και χτύπησαν τους Μωαβίτες 
εκείνο τον καιουό, 10.000 άνντουες πεουίπου, 
όους ανντουείους, και όους ντυνατούς σε 
ντύναµη· ντεν ντιασώφηκε κανένας.  Έτσι 
ταπεινώφηκε ο Μωάβ εκείνη την ηµέουα κάτω 
από το χέουι τού Ισουαήου. Και η γη 
αναπαύφηκε 80 χουόνια. 

Και ύστεουα απ' αυτόν, στάφηκε ο Σαµεγάου, 
ο γιος τού Ανάφ, που χτύπησε 600 άνντουες 
από τους Φιουισταίους, µε ένα βούκεντουο· 
και έσωσε κι αυτός τον Ισουαήου. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν ξανά 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, όταν πέφανε 
ο Αώντ. 

Και ο Κύουιος τους πούησε στο χέουι τού 
Ιαβείν, του βασιουιά τής Χαναάν, που 
βασίουευσε στην Ασώου· και ο αουχηγός του 
στουατού του ήταν ο Σισάουα, που 
κατοικούσε στην Αουωσέφ των εφνών.  Και 
βόησαν οι γιοι Ισουαήου στον Κύουιο· 
επειντή, είχε (900) σιντεουένιες άµαξες κι 
αυτός κατέφουιψε υπεουβοουικά τους γιους 
Ισουαήου για (20) χουόνια. 

Και η Ντεβόουα, µια γυναίκα πουοφήτισσα, η 
γυναίκα τού Ουαφιντώφ, αυτή έκουινε τον 
Ισουαήου εκείνο τον καιουό.  Κι αυτή 
κατοικούσε κάτω από τον φοίνικα της 
Ντεβόουας, ανάµεσα στη Ουαµά και στη 
Βαιφήου, στο βουνό Εφουαϊµ· και οι γιοι 
Ισουαήου ανέβαιναν σ' αυτή για να 
κουίνονται.  Και έστειουε, και κάουεσε τον 
Βαουάκ τον γιο τού Αβινεέµ από την Κέντες-
νεφφαουί, και του είπε: Ντεν πουόσταξε ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου, ουέγοντας: 
Πήγαινε και συγκέντουωσε ντύναµη στο 
βουνό Φαβώου, και πάουε µαζί σου 10.000 
άνντουες από τους γιους Νεφφαουί, και από 

τους γιους Ζαβουών,  και φα σύουω πουος 
εσένα, στον ποταµό Κισών, τον Σισάουα, τον 
αουχηγό τού στουατού τού Ιαβείν, και τις 
άµαξές του, και το πουήφος του, και φα τον 
παουαντώσω στο χέουι σου; 

Και ο Βαουάκ τής είπε: Αν έουφεις κι εσύ 
µαζί µου, φα πάω· αου' αν ντεν έουφεις µαζί 
µου, ντεν φα πάω. 

Κι εκείνη είπε: Φάουφω εξάπαντος µαζί σου· 
όµως, ντεν φα πάουεις τιµή στον ντουόµο που 
πηγαίνεις· επειντή, ο Κύουιος φα πουήσει τον 
Σισάουα σε χέουι γυναίκας. 

Και η Ντεβόουα σηκώφηκε, και πήγε µαζί µε 
τον Βαουάκ στην Κέντες. 

Και ο Βαουάκ συγκάουεσε τον Ζαβουών και 
τον Νεφφαουί στην Κέντες, και ανέβηκε µε 
10.000 άνντουες, που τον ακοουφούσαν· και η 
Ντεβόουα ανέβηκε µαζί του. 

Και ο Έβεου ο Κεναίος, από τους γιους τού 
Οβάβ, του πεφεού τού Μωυσή, είχε 
αποχωουιστεί από τους Κεναίους, και είχε 
στήσει τη σκηνή του µέχουι τη βεουανιντιά 
Ζααναείµ, που ήταν κοντά στην Κέντες. 

Και ανήγγειουαν στον Σισάουα, ότι ο Βαουάκ 
ο γιος τού Αβινεέµ ανέβηκε στο βουνό 
Φαβώου. 

Και ο Σισάουα συγκέντουωσε όουες τις 
άµαξές του, 900 σιντεουένιες άµαξες, και 
όουον τον ουαό που ήταν µαζί του, από την 
Αουωσέφ των εφνών στον ποταµό Κισών. 

Και η Ντεβόουα είπε στον Βαουάκ: Σήκω· 
επειντή, αυτή είναι η ηµέουα, κατά την οποία 
ο Κύουιος παουέντωσε στο χέουι σου τον 
Σισάουα· ντεν βγήκε ο Κύουιος µπουοστά 
σου; Και ο Βαουάκ κατέβηκε από το βουνό 
Φαβώου, και τον ακοουφούσαν 10.000 
ανντουες. 

Και ο Κύουιος κατατουόπωσε τον Σισάουα, 
και όουες τις άµαξες, και οουόκουηουο τον 
στουατό µπουοστά στον Βαουάκ µε 
µάχαιουα· και ο Σισάουα κατέβηκε από την 
άµαξα, και έφυγε πεζός. 
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Και ο Βαουάκ καταντίωξε πίσω από τις 
άµαξες και πίσω από τον στουατό, µέχουι την 
Αουωσέφ των εφνών· και όουος ο στουατός 
τού Σισάουα έπεσε µε µάχαιουα· ντεν έµεινε 
ούτε ένας. 

Και ο Σισάουα έφυγε πεζός στη σκηνή τής 
Ιαήου, της γυναίκας τού Έβεου τού Κεναίου· 
επειντή, υπήουχε ειουήνη ανάµεσα στον 
Ιαβείν, τον βασιουιά τής Ασώου, και τον οίκο 
τού Έβεου τού Κεναίου. 

Και η Ιαήου βγήκε σε συνάντηση του 
Σισάουα, και του είπε: Έουα µέσα, κύουιέ 
µου, έουα µέσα σε µένα· µη φοβάσαι. Και 
όταν µπήκε µέσα σ' εκείνη στη σκηνή, τον 
σκέπασε µε ένα σκέπασµα. 

Και της είπε: Πότισέ µε, παουακαουώ, ουίγο 
νεουό, επειντή ντίψασα. Και άνοιξε τον ασκό 
µε το γάουα, και τον πότισε, και τον σκέπασε. 

Και της είπε: Στάσου στη φύουα τής σκηνής, 
και αν έουφει κανείς και σε ουωτήσει, 
ουέγοντας: Είναι κανείς εντώ; Πες, όχι. 

Και πήουε η Ιαήου, η γυναίκα τού Έβεου, τον 
πάσσαουο της σκηνής, και βάζοντας ένα 
σφυουί στο χέουι της, πήγε σ' αυτόν ήσυχα, 
και έµπηξε τον πάσσαουο στον µήνιγγά του, 
ώστε καουφώφηκε στη γη· επειντή, αυτός ήταν 
αποκαµωµένος και κοιµόταν βαφιά. Και 
πέφανε. 

 

Και να, ο Βαουάκ καταντίωκε τον Σισάουα· 
και η Ιαήου βγήκε σε συνάντησή του, και του 
είπε: Έουα να σου ντείξω τον άνντουα που 
ζητάς. Και όταν µπήκε µέσα σ' αυτή, να, ο 
Σισάουα βουισκόταν κάτω νεκουός, και ο 
πάσσαουος ήταν στον µήνιγγά του. 

Και ο Φεός ταπείνωσε εκείνη την ηµέουα τον 
Ιαβείν, τον βασιουιά τής Χαναάν, µπουοστά 
στους γιους Ισουαήου. 

Και ντυναµωνόταν το χέουι των γιων 
Ισουαήου, και υπεουίσχυε ενάντια στον 
Ιαβείν, τον βασιουιά τής Χαναάν, µέχουις 

ότου εξοουόφουευσε τον Ιαβείν, τον βασιουιά 
τής Χαναάν. 

Και έψαουαν την ηµέουα εκείνη η Ντεβόουα 
και ο Βαουάκ, ο γιος του Αβινεέµ, ουέγοντας: 

Επειντή, στον Ισουαήου πουοποουεύφηκαν 
αουχηγοί, επειντή ο ουαός πουόσφεουε τον 
εαυτό του εκούσια, ευουογείτε τον Κύουιο. 

Ακούστε, βασιουιάντες· ντώστε ακουόαση, 
σατουάπες. 

Εγώ, στον Κύουιο εγώ φα ψάουω· στον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου φα 
ψαουµωντώ. 

Κύουιε, όταν βγήκες από τη Σηείου, όταν 
κίνησες από την πεντιάντα τού Εντώµ, η γη 
σείστηκε, και οι ουανοί στάουαξαν, ακόµα και 
οι νεφέουες στάουαξαν νεουό. 

Τα βουνά έουιωσαν από την παουσία τού 
Κυουίου· αυτό το ίντιο το Σινά, από την 
παουσία τού Κυουίου τού Φεού τού 
Ισουαήου. 

Στις ηµέουες τού Σαµεγάου, γιου τού Ανάφ, 
στις ηµέουες τής Ιαήου, εγκαταουείφφηκαν οι 
ντουόµοι, και οι ντιαβάτες πεουπατούσαν 
πουάγιους ντουόµους. 

Έουειψαν οουοκουηουωτικά οι ηγεµόνες στον 
Ισουαήου, έουειψαν οουοκουηουωτικά, 
µέχουις ότου εγώ, η Ντεβόουα, σηκώφηκα ως 
µητέουα στον Ισουαήου. 

Ντιάουεξαν νέους φεούς· τότε, φάνηκε 
πόουεµος στις πύουες· φάνηκε άουαγε 
ασπίντα ή ουόγχη ανάµεσα σε 40.000 
χιουιάντες µέσα στον Ισουαήου; 

Η καουντιά µου είναι πουος τους αουχηγούς 
τού Ισουαήου, όσοι ανάµεσα στον ουαό 
πουόσφεουαν τον εαυτό τους εκούσια. 

Ευουογείτε τον Κύουιο. 

Όσοι ιππεύετε σε άσπουα γαϊντούια, όσοι 
κάφεστε για να κουίνετε, όσοι πεουπατάτε 
στους ντουόµους, υµνοουογείτε· 
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αφού εουευφεουωφούν από τον κουότο των 
τοξοτών, στους τόπους όπου αντούν νεουό, 
εκεί φα ντιηγούνται τις ντικαιοσύνες τού 
Κυουίου, τις ντικαιοσύνες των ηγεµόνων του 
ανάµεσα στον Ισουαήου. 

Ο ουαός τού Κυουίου κατέβηκε, τότε, στις 
πύουες. 

Σήκω, σήκω, Ντεβόουα· σήκω, σήκω, 
πουόφεουε τουαγούντι· 

Σήκω, Βαουάκ, και αιχµαουώτισε τους 
αιχµαουώτους σου, γιε τού Αβινεέµ. 

Τότε, κατέβηκε το εγκαταουειµµένο µέουος 
τού ουαού ενάντια στους ισχυούς· 

Ο Κύουιος κατέβηκε µαζί µου ενάντια στους 
ντυνατούς. 

Από τον Εφουαϊµ, που κατοικούν το βουνό 
τού Αµαουήκ, κατέβηκαν πίσω από σένα, 
Βενιαµίν, ανάµεσα στους ουαούς σου. 

Από τον Μαχείου κατέβηκαν οι αουχηγοί, και 
από τον Ζαβουών εκείνοι που κουατούν 
ουαβντί γουαµµατέα. 

Και οι άουχοντες του Ισσάχαου µαζί µε τη 
Ντεβόουα, ο Ισσάχαου, ακόµα και ο Βαουάκ· 
πίσω απ' αυτόν έτουεξαν στην κοιουάντα. 

Στις ντιαιουέσεις τού Ουβήν σηκώφηκαν 
µεγάουοι στοχασµοί καουντιάς. 

Γιατί κάφησες ανάµεσα στις µάντουες για να 
ακούς τα βεουάσµατα των κοπαντιών; Στις 
ντιαιουέσεις τού Ουβήν σηκώφηκαν µεγάουες 
συζητήσεις καουντιάς. 

Ο Γαουαάντ πέουα από τον Ιοουντάνη 
ησύχαζε· και ο Νταν γιατί έµενε στα πουοία; 

Ο Ασήου καφόταν στα παουάουια, και 
ησύχαζε στα ουιµάνια του. 

Ο Ζαβουών είναι ουαός που πουοσφέουει τη 
ζωή του σε φάνατο, και ο Νεφφαουί, επάνω 
στα ύψη τής πεντιάντας. 

Ήουφαν οι βασιουιάντες, ποουέµησαν· τότε 
ποουέµησαν οι βασιουιάντες τής Χαναάν στη 
Φαανάχ, κοντά στα νεουά τού Μεγιντντώ· 
ουάφυουο από ασήµι ντεν πήουαν. 

Από τον ουανό ποουέµησαν, τα άστουα από 
την ποουεία τους ποουέµησαν ενάντια στον 
Σισάουα. 

Ο ποταµός Κισών τούς παουέσυουε πουος τα 
κάτω, ο παουιός ποταµός, ο ποταµός Κισών. 

Ψυχή µου, καταπάτησες ντύναµη. 

Τότε, τα νύχια των αουόγων συντουίφτηκαν 
από τον οουµητικό ντουόµο, τον οουµητικό 
ντουόµο των ισχυουών, που ήσαν επάνω τους. 

Να καταουιέστε τη Μηουώζ, είπε ο άγγεουος 
του Κυουίου, να καταουιέστε µε κατάουα 
τους κατοίκους της, επειντή ντεν ήουφαν σε 
βοήφεια του Κυουίου, σε βοήφεια του 
Κυουίου ενάντια στους ντυνατούς. 

Από τις γυναίκες πεουισσότεουο ευουογηµένη 
ας είναι η Ιαήου, η γυναίκα τού Έβεου τού 
Κεναίου· παουαπάνω από τις γυναίκες µέσα 
σε σκηνές, ας είναι ευουογηµένη. 

Νεουό ζήτησε, γάουα έντωσε· βούτυουο 
πουόσφεουε σε µεγαουοπουεπή κουατήουα. 

Άπουωσε το αουιστεουό της χέουι στον 
πάσσαουο, και το ντεξί της στο σφυουί των 
εουγατών· 

και αφού σφυουοκόπησε τον Σισάουα, του 
έσχισε το κεφάουι, και το σύντουιψε και 
ντιαπέουασε τα µηνίγγια του. 

Ανάµεσα στα πόντια της συγκάµφφηκε, έπεσε, 
βουισκόταν ξαπουωµένος· ανάµεσα στα 
πόντια της συγκάµφφηκε, έπεσε· στον τόπο 
που συγκάµφφηκε, εκεί και έπεσε νεκουός. 

Η µητέουα τού Σισάουα έσκυβε από το 
παουάφυουο, και βοούσε µέσα από το 
ντιχτυωτό: Γιατί καφυστεουεί η άµαξά του, 
γιατί καφυστέουησαν οι τουοχοί των αµαξών 
του; 
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Οι σοφές κυουίες της απαντούσαν σ' αυτή· 
αυτή, µάουιστα, έντινε την απάντηση στον 
εαυτό της: 

Ντεν πέτυχαν; Ντεν µοίουασαν τα ουάφυουα; 
Μία ή ντύο νέες σε κάφε άνντουα, στον 
Σισάουα ποικιουόχουωµα ουάφυουα, 

Ουάφυουα ποικιουόχουωµα κεντηµένα, 
ποικιουόχουωµα κεντηµένα και από τα ντύο 
µέουη, πεουιουαίµια αυτών που 
ουαφυουαγώγησαν; 

Έτσι να αποουεστούν, Κύουιε, όουοι οι 
εχφουοί σου! Εκείνοι, όµως, που τον αγαπούν 
ας είναι σαν τον ήουιο που ανατέουει µέσα 
στη ντόξα του. 

Και η γη αναπαύφηκε 40 χουόνια. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν πονηουά 
µπουοστά στον Κύουιο· και ο Κύουιος τους 
παουέντωσε στο χέουι τού Μαντιάµ για επτά 
χουόνια.  Και υπεουίσχυσε το χέουι τού 
Μαντιάµ επάνω στον Ισουαήου· εξαιτίας των 
Μαντιανιτών οι γιοι Ισουαήου έκαναν για τον 
εαυτό τους τις φωουιές εκείνες, που έφτιαξαν 
επάνω στα βουνά, και τα σπήουαια και τα 
οχυουώµατα.  Και όταν ο Ισουαήου 
έσπεουνε, ανέβαιναν οι Μαντιανίτες, και οι 
Αµαουηκίτες, και οι κάτοικοι της Ανατοουής, 
και έουχονταν εναντίον του·  και 
στουατοπεντεύοντας εναντίον τους, 
κατέστουεφαν τα γεννήµατα της γης, µέχουι 
την είσοντο της Γάζας, και ντεν άφηναν 
ζωοτουοφία στον Ισουαήου, ούτε πουόβατο 
ούτε βόντι ούτε γαϊντούι.  Επειντή, ανέβαιναν 
αυτοί και τα κοπάντια τους, και έουχονταν 
µαζί µε τις σκηνές τους,ήσαν ποουυάουιφµοι 
σαν ακουίντες· ήσαν αναουίφµητοι κι αυτοί 
και οι καµήουες τους· και έµπαιναν στη γη για 
να την καταστουέψουν. 

Και ο Ισουαήου φτώχευσε υπεουβοουικά 
εξαιτίας των Μαντιανιτών· γι' αυτό, οι γιοι 
Ισουαήου βόησαν στον Κύουιο.  Και όταν 
βόησαν στον Κύουιο οι γιοι Ισουαήου 
εξαιτίας των Μαντιανιτών,  τότε, ο Κύουιος 
έστειουε στους γιους Ισουαήου έναν άνντουα 
πουοφήτη, και τους είπε: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου· Εγώ σας 

ανέβασα από την Αίγυπτο, και σας έβγαουα 
από οίκο ντουείας,  και σας ουύτουωσα από 
το χέουι των Αιγυπτίων, και από το χέουι 
όουων εκείνων που σας κατέφουιβαν, και τους 
έντιωξα οουοκουηουωτικά από µπουοστά 
σας, και έντωσα τη γη τους σε σας·  και σας 
είπα: Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας· ντεν 
φα σεβαστείτε τούς φεούς των Αµοουαίων, 
στη γη των οποίων κατοικείτε· και ντεν 
υπακούσατε στη φωνή µου. 

Και ήουφε ο άγγεουος του Κυουίου και 
κάφησε κάτω από τη βεουανιντιά, που είναι 
στην Οφουά, εκείνη τού Ιωάς τού Αβί-
εζεουίτη· και ο γιος του, ο Γεντεών, κοπάνιζε 
σιτάουι µέσα στον ουηνό, για να το κουύψει 
από τους Μαντιανίτες.  Και ο άγγεουος του 
Κυουίου φάνηκε σ' αυτόν, και του είπε: Ο 
Κύουιος µαζί σου, ισχυουέ σε ντύναµη. 

Και ο Γεντεών τού είπε: Ω! κύουιέ µου, αν ο 
Κύουιος είναι µαζί µας, γιατί ουοιπόν µας 
βουήκαν όουα αυτά; Και πού είναι όουα τα 
φαυµαστά του έουγα, που µας ντιηγήφηκαν οι 
πατέουες µας, ουέγοντας: Ντεν µας ανέβασε ο 
Φεός από την Αίγυπτο; Αουά, τώουα, ο 
Κύουιος µας εγκατέουειψε, και µας 
παουέντωσε στα χέουια των Μαντιανιτών. 

Και καφώς ο Κύουιος τον κοίταξε, του είπε: 
Πήγαινε µε τη ντύναµή σου αυτή, και φα 
σώσεις τον Ισουαήου από το χέουι τού 
Μαντιάµ· ντεν σε απέστειουα εγώ; 

Κι εκείνος τού είπε: Ω!, κύουιέ µου µε τι φα 
σώσω τον Ισουαήου; Ντες, η οικογένειά µου 
είναι η ταπεινότεουη ανάµεσα στον Μανασσή, 
και εγώ ο µικουότεουος στην οικογένεια του 
πατέουα µου. 

Και ο Κύουιος του είπε: Αουά, µαζί σου φα 
είµαι εγώ, και φα χτυπήσεις τους Μαντιανίτες 
σαν έναν άνντουα. 

Κι εκείνος του είπε: Αν, ουοιπόν, βουήκα 
χάουη στα µάτια σου, ντείξε µου ένα σηµάντι 
ότι είσαι εσύ αυτός που µιουάει µαζί µου.  Μη 
φύγεις από εντώ, παουακαουώ, µέχουις ότου 
γυουίσω σε σένα, και φέουω έξω την 
πουοσφοουά µου, και τη βάουω µπουοστά 
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σου. Κι εκείνος είπε: Φα πεουιµένω µέχουις 
ότου επιστουέψεις. 

Και ο Γεντεών µπήκε στη σκηνή, και 
ετοίµασε ένα κατσικάκι από γίντες, και άζυµα 
από ένα εφά αουεύουι· το µεν κουέας το 
έβαουε σε ένα κανίστουι, τον ντε ζωµό τον 
έβαουε σε χύτουα, και τα έφεουε έξω σ' αυτόν 
που ήταν κάτω από τη βεουανιντιά, και του τα 
πουόσφεουε. 

Και ο άγγεουος του Φεού τού είπε: Πάουε το 
κουέας και τα άζυµα, και τοποφέτησέ τα 
επάνω σ' αυτή την πέτουα, και χύνε επάνω τον 
ζωµό. Και έκανε έτσι.  Και ο άγγεουος του 
Κυουίου άπουωσε την άκουη από το ουαβντί, 
που είχε στο χέουι του, και άγγιξε το κουέας 
και τα άζυµα· και ανέβηκε φωτιά από την 
πέτουα, και κατέφαγε το κουέας και τα άζυµα. 
Τότε, ο άγγεουος του Κυουίου έφυγε από τα 
µάτια του. 

Και ο Γεντεών βουέποντας ότι ήταν άγγεουος 
του Κυουίου, ο Γεντεών είπε: Αουοίµονο, 
Κύουιε Φεέ! Επειντή, είντα τον άγγεουο του 
Κυουίου πουόσωπο µε πουόσωπο. 

Και ο Κύουιος του είπε: Ειουήνη σε σένα· µη 
φοβάσαι· ντεν φα πεφάνεις. 

Και ο Γεντεών οικοντόµησε εκεί 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο, και το ονόµασε 
Ιεοβά-σαουώµ· βουίσκεται µέχουι αυτή την 
ηµέουα στην Οφουά των Αβί-εζεουιτών. 

Και την ίντια νύχτα ο Κύουιος του είπε: 
Πάουε το βόντι τού πατέουα σου, και το 
ντεύτεουο επτάχουονο βόντι, και κατεντάφισε 
τον βωµό τού Βάαου, που έχει ο πατέουας 
σου, καφώς και το άουσος, που είναι κοντά σ' 
αυτόν, κατάκοψέ το·  και οικοντόµησε ένα 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο τον Φεό σου 
επάνω στην κοουυφή αυτής της πέτουας, 
σύµφωνα µε το ντιαταγµένο· και πάουε το 
ντεύτεουο βόντι, και να πουόσφεουέ το 
οουοκαύτωµα µε τα ξύουα τού ντάσους, που 
φα κατακόψεις. 

Και ο Γεντεών πήουε ντέκα άνντουες από 
τους ντούς του, και έκανε όπως του είπε ο 
Κύουιος· και επειντή φοβήφηκε την 

οικογένεια του πατέουα του, και τους 
ανφουώπους τής πόουης, να το κάνει την 
ηµέουα, το έκανε τη νύχτα.  Και όταν οι 
άνφουωποι της πόουης σηκώφηκαν το πουωί, 
να, ο βωµός τού Βάαου ήταν γκουεµισµένος, 
και το άουσος, που ήταν κοντά του, 
κατακοµµένο, και το ντεύτεουο βόντι 
οουοκαυτωµένο επάνω στο οικοντοµηµένο 
φυσιαστήουιο.  Και είπε ο ένας στον άουον: 
Ποιος έκανε αυτό το πουάγµα; Και αφού 
εξέτασαν και εουεύνησαν, είπαν: Ο Γεντεών, ο 
γιος τού Ιωάς έκανε αυτό το πουάγµα. 

Τότε, οι άνφουωποι της πόουης είπαν στον 
Ιωάς: Βγάουε τον γιο σου για να φανατωφεί, 
για τον ουόγο ότι, γκουέµισε τον βωµό τού 
Βάαου, και επειντή κατέκοψε το άουσος που 
ήταν κοντά σ' αυτόν. 

Και ο Ιωάς είπε σε όους εκείνους που 
εξεγείουονταν εναντίον του: Μήπως εσείς φα 
ντιεκντικήσετε υπέου του Βάαου; Ή, εσείς φα 
τον σώσετε; Όποιος ντιεκντικήσει υπέου 
αυτού, φα φανατωφεί µέχουι το πουωί· αν 
αυτός είναι φεός, ας ντιεκντικήσει υπέου του 
εαυτού του, επειντή γκουέµισαν τον βωµό 
του.  Γι' αυτό, τον ονόµασε εκείνη την ηµέουα 
Ιεουοβάαου, ουέγοντας: Ας εκντικήσει 
εναντίον του ο Βάαου, επειντή γκουέµισαν τον 
βωµό του. 

Τότε, συγκεντουώφηκαν µαζί όουοι οι 
Μαντιανίτες, και οι Αµαουηκίτες, και οι 
κάτοικοι της ανατοουής, και ντιάβηκαν, και 
στουατοπεύντευσαν στην κοιουάντα 
Ιεζουαέου. 

Και το Πνεύµα τού Κυουίου πεουιχύφηκε 
επάνω στον Γεντεών, και σάουπισε µε 
σάουπιγγα, και συγκεντουώφηκαν οι Αβί-
εζεουίτες πίσω απ' αυτόν.  Και έστειουε 
µηνυτές σε όουο τον Μανασσή, και 
συγκεντουώφηκε κι αυτός πίσω απ' αυτόν· 
έστειουε ακόµα µηνυτές και στον Ασήου, και 
στον Ζαβουών, και στον Νεφφαουί, και 
ανέβηκαν σε συνάντησή τους. 

Και ο Γεντεών είπε στον Φεό: Αν πουόκειται 
να σώσεις τον Ισουαήου µε το χέουι µου, 
όπως µίουησες,  ντες, εγώ φα βάουω το 
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ντέουµα τού µαουιού στο αουώνι· αν γίνει 
ντουοσιά µονάχα επάνω στο ντέουµα, σε 
όουη τη γη όµως γίνει ξηουασία, τότε φα 
γνωουίσω, ότι εσύ φα σώσεις τον Ισουαήου µε 
το χέουι µου, όπως µίουησες.  Έτσι και έγινε· 
επειντή, καφώς σηκώφηκε το πουωί, πίεσε το 
ντέουµα τού µαουιού, και µέσα από το µαουί 
έστιψε ντουοσιά, µια ουεκάνη γεµάτη νεουό. 

Και ο Γεντεών είπε στον Φεό: Ας µη ανάψει 
ο φυµός σου εναντίον µου, και φα µιουήσω 
µονάχα αυτή τη φοουά· ας ντοκιµάσω, 
παουακαουώ, αυτή µονάχα τη φοουά µε το 
ντέουµα τού µαουιού· ας γίνει τώουα 
ξηουασία µονάχα επάνω στο ντέουµα τού 
µαουιού, σε όουη τη γη όµως ας είναι 
ντουοσιά.  Και ο Φεός έκανε έτσι εκείνη τη 
νύχτα· και έγινε ξηουασία µονάχα επάνω στο 
ντέουµα τού µαουιού, σε όουη όµως τη γη 
ήταν ντουοσιά. 

ΤΟΤΕ, ο Ιεουοβάαου (που είναι ο Γεντεών) 
σηκώφηκε πουωί, και οουόκουηουος ο ουαός, 
που ήταν µαζί του, και στουατοπεύντευσαν 
κοντά στην πηγή Αουώντ· και το 
στουατόπεντο των Μαντιανιτών ήταν κατά το 
βόουειο µέουος τους, πουος τον ουόφο 
Μοουέχ, στην κοιουάντα. 

Και ο Κύουιος είπε στον Γεντεών: Ποουύς 
είναι ο ουαός που βουίσκεται µαζί σου, για να 
παουαντώσω τους Μαντιανίτες στο χέουι του, 
µήπως ο Ισουαήου καυχηφεί εναντίον µου, 
ουέγοντας: Το χέουι µου µε έσωσε·  τώουα, 
ουοιπόν, κήουυξε σε επήκοον του ουαού, 
ουέγοντας: Όποιος είναι ντειουός και έχει 
φόβο, ας γυουίσει, και ας φύγει γουήγοουα 
από το βουνό Γαουαάντ. Και γύουισαν από 
τον ουαό 22.000· και έµειναν 10.000.  Και ο 
Κύουιος είπε στον Γεντεών: Ο ουαός είναι 
ακόµα ποουύς· κατέβασέ τους κάτω στο 
νεουό, και εκεί φα τους ξεκαφαουίσω για σένα· 
και για όποιον σου πω: Αυτός φάουφει µαζί 
σου, αυτός φάουφει µαζί σου· και για όποιον 
σου πω: Αυτός ντεν φάουφει µαζί σου, αυτός 
ντεν φάουφει µαζί σου.  Και κατέβασε τον 
ουαό στο νεουό· και ο Κύουιος είπε στον 
Γεντεών: Κάφε ένας που φα πίνει µε τη 
γουώσσα του από το νεουό, όπως πίνει ο 
σκύουος, αυτόν φα τον στήσεις χωουιστά· και 

καφένας που φα ουυγίσει τα γόνατά του για να 
πιει.  Και ο αουιφµός εκείνων που έπιναν µε 
το χέουι τους πουος το στόµα τους, ήταν 300 
άνντουες· οουόκουηουο, όµως, το υπόουοιπο 
του ουαού ουύγισε τα γονατά τους για να 
πιουν νεουό.  Και ο Κύουιος είπε στον 
Γεντεών: Με τους 300 αυτούς άνντουες, που 
ήπιαν µε τη γουώσσα τους φα σας σώσω, και 
φα παουαντώσω τους Μαντιανίτες στο χέουι 
σου· οουόκουηουο ντε το υπόουοιπο του 
ουαού ας πάνε κάφε ένας στο σπίτι του. 

Ο ουαός, ουοιπόν, πήουε στα χέουια τους τις 
τουοφές, και τις σάουπιγγές τους· και έντιωξε 
οουόκουηουο το υπόουοιπο του Ισουαήου, 
τον καφέναν στη σκηνή του, και κουάτησε 
τους 300 άνντουες. Και το στουατόπεντο του 
Μαντιάµ ήταν από κάτω τους στην κοιουάντα.  
Και την ίντια νύχτα, ο Κύουιος του είπε: 
Σήκω, κατέβα στο στουατόπεντο· επειντή, το 
παουέντωσα στο χέουι σου·  αν, όµως, 
φοβάσαι να κατέβεις, κατέβα εσύ και ο ντούος 
σου ο Φουά στο στουατόπεντο·  και φα 
ακούσεις τι ουένε· και ύστεουα απ' αυτά φα 
ντυναµώσουν τα χέουια σου, και φα κατέβεις 
στο στουατόπεντο. Και κατέβηκε, αυτός µαζί 
µε τον ντούο του τον Φουά, µέχουι την 
πουοφυουακή τού στουατοπέντου. 

Και ο Μαντιάµ, και ο Αµαουήκ, και όουοι οι 
κάτοικοι της ανατοουής ήσαν απουωµένοι 
στην κοιουάντα σαν ακουίντες κατά το 
πουήφος· και οι καµήουες τους ήσαν 
αναουίφµητες σαν την άµµο κοντά στην 
άκουη τής φάουασσας κατά το πουήφος.  Και 
όταν ήουφε ο Γεντεών, ξάφνου, ένας 
άνφουωπος ντιηγείτο στον ντιπουανό του ένα 
όνειουο και του έουεγε: Ντες, ονειουεύτηκα 
ένα όνειουο, και να, ένα ψωµάκι κουίφινο 
είντα να κυουιέται στο στουατόπεντο του 
Μαντιάµ, ήουφε στις σκηνές, και τις χτύπησε, 
και έπεσαν· και τις ανέτουεψε, και έπεσαν οι 
σκηνές. 

Και ο ντιπουανός του απάντησε, και είπε: 
Αυτό ντεν είναι παουά η ουοµφαία τού 
Γεντεών, του γιου του Ιωάς, άνντουα 
Ισουαηουίτη· ο Φεός παουέντωσε στο χέουι 
του τον Μαντιάµ, και οουόκουηουο το 
στουατόπεντο.  Και καφώς ο Γεντεών άκουσε 
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τη ντιήγηση του ονείου, και την εξήγησή του, 
πουοσκύνησε, και γύουισε στο στουατόπεντο 
του Ισουαήου, και είπε: Σηκωφείτε· επειντή, ο 
Κύουιος παουέντωσε στο χέουι σας το 
στουατόπεντο του Μαντιάµ. 

Και χώουισε τους 300 άνντουες σε τουία 
σώµατα, και στα χέουια όουων αυτών έντωσε 
σάουπιγγες και αντειανές στάµνες, και 
ουαµπάντες µέσα στις στάµνες.  Και τους 
είπε: Κοιτάζετε σε µένα, και κάντε το ίντιο· 
και ντέστε, όταν εγώ φτάσω στην άκουη τού 
στουατοπέντου, όπως φα κάνω εγώ, έτσι φα 
κάνετε κι εσείς·  όταν σαουπίσω µε τη 
σάουπιγγα, εγώ και όουοι αυτοί που είναι µαζί 
µου, τότε φα σαουπίσετε κι εσείς µε τις 
σάουπιγγες γύουω από όουο το 
στουατόπεντο, και φα πείτε: Η ουοµφαία τού 
Κυουίου και του Γεντεών. 

Ο Γεντεών, ουοιπόν, και οι 100 άνντουες που 
ήσαν µαζί του, ήουφαν στην άκουη τού 
στουατοπέντου, µόουις άουχιζε πεουίπου η 
µεσαία βάουντια· µόουις είχαν βάουει 
φύουακες· και σάουπισαν µε τις σάουπιγγες, 
και έσπασαν τις στάµνες που είχαν στα χέουια 
τους.  Και τα τουία σώµατα σάουπισαν µε τις 
σάουπιγγες, και έσπασαν τις στάµνες, και στα 
αουιστεουά τους χέουια κουατούσαν τις 
ουαµπάντες, και στα ντεξιά τους χέουια τις 
σάουπιγγες για να σαουπίζουν· και φώναζαν: 
Η ουοµφαία του Κυουίου και του Γεντεών.  
Και κάφε ένας στάφηκε στη φέση του 
οουόγυουα στο στουατόπεντο· και 
οουόκουηουος ο στουατός έτουεχε, και 
φώναζε, και έφευγε.  Και οι 300 σάουπισαν µε 
τις σάουπιγγές τους· και ο Κύουιος έστουεψε 
τη ουοµφαία τού καφενός ενάντια στον 
ντιπουανό του σε οουόκουηουο το 
στουατόπεντο· και ο στουατός έφυγε στη 
Βαιφ-ασεττά πουος τη Ζεουεουάφ, µέχουι την 
άκουη τού Αβέου-µεοουά πουος την Ταβάφ. 

Και οι άνντουες Ισουαήου, από τον 
Νεφφαουί, και από τον Ασήου, και από 
οουόκουηουο τον Μανασσή, 
συγκεντουώφηκαν και καταντίωξαν πίσω από 
τον Μαντιάµ.  Και ο Γεντεών έστειουε 
µηνυτές σε όουο το βουνό τού Εφουαϊµ, 
ουέγοντας: Κατεβείτε για να συναντήσετε τον 

Μαντιάµ, και να πουοκαταουάβετε τα νεουά 
πουιν απ' αυτούς, µέχουι τη Βαιφ-βαουά και 
τον Ιοουντάνη. Τότε, όουοι οι άνντουες τού 
Εφουαϊµ συγκεντουώφηκαν, και 
πουοκατέουαβαν τα νεουά µέχουι τη Βαιφ-
βαουά και τον Ιοουντάνη.  Και έπιασαν ντύο 
αουχηγούς τού Μαντιάµ, τον Ωουήβ, και τον 
Ζηβ· και τον Ωουήβ τον φανάτωσαν επάνω 
στον βουάχο Ωουήβ, και τον Ζηβ τον 
φανάτωσαν επάνω στον ουηνό Ζηβ· και 
καταντίωξαν τον Μαντιάµ, και έφεουαν το 
κεφάουι τού Ωουήβ και του Ζηβ στον 
Γεντεών από την πέουα πουευουά τού 
Ιοουντάνη. 

ΚΑΙ οι άνντουες τού Εφουαϊµ τού είπαν: Τι 
είναι αυτό το πουάγµα που µας έκανες, ότι 
ντεν µας κάουεσες όταν πήγες να ποουεµήσεις 
εναντίον τού Μαντιάµ; Και ουογοµάχησαν 
πάουα ποουύ µαζί του.  Κι εκείνος τούς είπε: 
Τι έκανα τώουα ως πουος εσάς; Ντεν είναι 
καουύτεουο το αποτουύγηµα του Εφουαϊµ 
παουά ο τουυγητός τού Αβί-έζεου;  Ο Φεός 
παουέντωσε στα χέουια σας τους αουχηγούς 
τού Μαντιάµ, τον Ωουήβ και τον Ζηβ· και τι 
µποούσα να κάνω ως πουος εσάς; Τότε, το 
πνεύµα τους ησύχασε απέναντί του, όταν 
µίουησε αυτό τον ουόγο. 

Και καφώς ο Γεντεών ήουφε στον Ιοουντάνη, 
πέουασε, αυτός και οι 300 άνντουες που ήσαν 
µαζί του, αποκαµωµένοι, αου' εξακοουφούσαν 
να καταντιώκουν.  Και στους ανφουώπους τής 
Σοκχώφ είπε: Ντώστε, παουακαουώ, µεουικά 
ψωµιά στον ουαό που µε ακοουφεί· επειντή, 
είναι αποκαµωµένος, κι εγώ καταντιώκω πίσω 
από τον Ζεβεέ και τον Σαουµανά, τους 
βασιουιάντες τού Μαντιάµ.  Και οι αουχηγοί 
τής Σοκχώφ απάντησαν: Μήπως τα χέουια 
τού Ζεβεέ και του Σαουµανά είναι τώουα στο 
χέουι σου, ώστε να ντώσουµε στον στουατό 
σου ψωµιά;  Και ο Γεντεών είπε: Γι' αυτό, 
όταν ο Κύουιος παουαντώσει στο χέουι µου 
τον Ζεβεέ και τον Σαουµανά, τότε εγώ φα 
καταξύσω τις σάουκες σας µε τα αγκάφια τής 
εουήµου, και µε τα τουιβόουια. 

Και από εκεί ανέβηκε στη Φανουήου, και 
παουόµοια µίουησε και σ' αυτούς· και οι 
άνντουες τής Φανουήου απάντησαν όπως και 
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οι άνντουες τής Σοκχώφ.  Κι εκείνος είπε και 
πουος τους άνντουες τής Φανουήου, 
ουέγοντας: Όταν επιστουέψω µε ειουήνη, φα 
κατασκάψω αυτόν τον πύουγο. 

Ο ντε Ζεβεέ και ο Σαουµανά ήσαν στην 
Καουκόου, και τα στουατεύµατά τους µαζί 
τους, µέχουι 15.000, όουοι εκείνοι που είχαν 
εναποµείνει από οουόκουηουο τον στουατό 
τής ανατοουής· επειντή, έπεσαν 120.000 
άνντουες που έσεουναν ουοµφαία.  Και ο 
Γεντεών ανέβηκε από τον ντουόµο εκείνων 
που κατοικούσαν σε σκηνές, από τα 
ανατοουικά τής Νοβά και της Ιογβέα, και 
χτύπησε το στουατόπεντο· το στουατόπεντο, 
µάουιστα, βουισκόταν σε αφοβία.  Και ο 
Ζεβεέ και ο Σαουµανά έφευγαν, κι αυτός τούς 
καταντίωκε καταπίσω τους και συνέουαβε 
τους ντύο βασιουιάντες τού Μαντιάµ, τον 
Ζεβεέ και τον Σαουµανά, και κατατουόπωσε 
οουόκουηουο το στουατόπεντο. 

Και ο Γεντεών, ο γιος τού Ιωάς, επέστουεψε 
από τη µάχη από την ανάβαση της Αουές.  
Και πιάνοντας έναν νέο από τους άνντουες 
τής Σοκχώφ, τον ουώτησε· κι εκείνος τού 
πεουιέγουαψε τους αουχηγούς τής Σοκχώφ, 
και τους πουεσβυτέους της, 77 άνντουες.  Και 
ο Γεντεών ήουφε στους άνντουες τής Σοκχώφ, 
και είπε: Να, ο Ζεβεέ και ο Σαουµανά, για 
τους οποίους µε πεουιγεουάσατε, ουέγοντας: 
Μήπως τα χέουια τού Ζεβεέ και του 
Σαουµανά είναι τώουα στο χέουι σου, ώστε να 
ντώσουµε ψωµί στους ανφουώπους σου, τους 
αποκαµωµένους;  Και πήουε τους 
πουεσβύτεους της πόουης, και τα αγκάφια τής 
εουήµου και τα τουιβόουια, και παίντεψε µ' 
αυτά τους άνντουες τής Σοκχώφ.  Και 
κατέσκαψε τον πύουγο τής Φανουήου, και 
φανάτωσε τους άνντουες τής πόουης. 

Τότε, είπε στον Ζεβεέ και στον Σαουµανά: Τι 
είντους άνφουωποι ήσαν εκείνοι που 
φανατώσατε στο Φαβώου; Κι εκείνοι είπαν: 
Σαν κι εσένα, τέτοιοι ήσαν· καφένας τους 
έµοιαζε µε γιο βασιουιά.  Κι εκείνος είπε: 
Αντεουφοί µου, γιοι τής µητέουας µου ήσαν· 
ζει ο Κύουιος, αν είχατε ντιαφυουάξει τη ζωή 
τους, εγώ τώουα ντεν φα σας φανάτωνα.  Και 
είπε στον Ιεφέου τον πουωτότοκό του: Αφού 

σηκωφείς, φανάτωσέ τους· αουά, ο νέος ντεν 
τουάβηξε τη ουοµφαία του, επειντή φοβόταν, 
για τον ουόγο ότι ήταν ακόµα παιντί.  Τότε, 
είπε ο Ζεβεέ και ο Σαουµανά: Σήκω εσύ, και 
πέσε επάνω µας· επειντή, σύµφωνα µε τον 
άνφουωπο, και η ντύναµή του. Και αφού ο 
Γεντεών σηκώφηκε φανάτωσε τον Ζεβεέ και 
τον Σαουµανά, και πήουε τους µηνίσκους, 
που ήσαν γύουω από τον ουαιµό των 
καµήουων τους. 

Και οι άνντουες τού Ισουαήου είπαν στον 
Γεντεών: Γίνε άουχοντας επάνω σε µας, κι εσύ 
και ο γιος σου, και ο γιος τού γιου σου, 
επειντή µας έσωσες από το χέουι τού 
Μαντιάµ.  Και ο Γεντεών τούς είπε: Ντεν φα 
γίνω εγώ άουχοντας επάνω σε σας, αου' ούτε 
ο γιος µου φα γίνει άουχοντας επάνω σε σας· 
ο Κύουιος φα είναι άουχοντας επάνω σας. 

Και ο Γεντεών τούς είπε ακόµα: Φα ζητήσω 
από σας ένα ζήτηµα· ντώστε µου κάφε ένας 
σας τα σκουαουίκια από τα ουάφυουά του· 
επειντή, οι εχφουοί είχαν χουυσά 
σκουαουίκια, µια που ήσαν Ισµαηουίτες. 

Κι εκείνοι απάντησαν: Φα σου τα ντώσουµε 
ευχαουίστως. Και άπουωσαν ένα φόουεµα και 
κάφε ένας έουιχνε εκεί τα σκουαουίκια από τα 
ουάφυουά του.  Και το βάουος των χουυσών 
σκουαουικιών, που ζήτησε, ήταν 1.700 
χουυσοί σίκουοι· εκτός από τους µηνίσκους 
και τα πεουιντέουαια, και τα ποουφυουένια 
υφάσµατα, που ήσαν επάνω στους 
βασιουιάντες τού Μαντιάµ, και εκτός από τα 
πεουιουαίµια, που ήσαν στους ουαιµούς των 
καµήουων τους.  Και ο Γεντεών έκανε απ' 
αυτά ένα εφόντ, και το έβαουε στην πόουη 
του, στην Οφουά· και πόουνευσε 
οουόκουηουος ο Ισουαήου πίσω απ' αυτό, 
εκεί· και έγινε παγίντα στον Γεντεών και στην 
οικογένειά του. 

Και ο Μαντιάµ ταπεινώφηκε µπουοστά από 
τους γιους Ισουαήου, και ντεν σήκωσε πουέον 
το κεφάουι του. Και η γη αναπαύφηκε 40 
χουόνια στις ηµέουες τού Γεντεών.  Τότε, ο 
Ιεουοβάαου, ο γιος τού Ιωάς, πήγε και 
κατοίκησε στο σπίτι του.  Και ο Γεντεών είχε 
70 γιους που βγήκαν από τον µηουό του· 
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επειντή, είχε ποουές γυναίκες.  Και η 
παουακή του, που ήταν στη Συχέµ, κι αυτή 
τού γέννησε έναν γιο, που αυτός τον ονόµασε 
Αβιµέουεχ.  Και ο Γεντεών, ο γιος τού Ιωάς, 
πέφανε σε καουά γηουατειά, και φάφτηκε στον 
τάφο τού Ιωάς τού πατέουα του, στην Οφουά 
των Αβί-εζεουιτών. 

Και όταν ο Γεντεών πέφανε, οι γιοι Ισουαήου 
γύουισαν και πόουνευσαν πίσω από τους 
Βααουείµ, και έστησαν στον εαυτό τους τον 
Βάαου-βεουίφ για φεό.  Και οι γιοι Ισουαήου 
ντεν φυµήφηκαν τον Κύουιο τον Φεό τους, 
που τους έσωσε από το χέουι όουων των 
εχφουών τους, οουόγυουα.  Και ντεν έκαναν 
έουεος στην οικογένεια του Ιεουοβάαου 
Γεντεών, ανάουογα πουος όουα τα αγαφά, 
που έκανε στον Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Αβιµέουεχ, ο γιος τού Ιεουοβάαου, 
πήγε στη Συχέµ, στους αντεουφούς τής 
µητέουας του, και είπε σ' αυτούς και σε όουη 
τη συγγένεια της οικογένειας του πατέουα τής 
µητέουας του, ουέγοντας:  Μιουήστε, 
παουακαουώ, σε επήκοο όουων των ανντουών 
τής Συχέµ, τι είναι καουύτεουο σε σας, να 
άουχουν επάνω σας όουοι οι γιοι τού 
Ιεουοβάαου, 70 άνντουες ή να άουχει επάνω 
σας ένας και µόνος; Και φυµηφείτε ότι 
κόκαουό σας και σάουκα σας είµαι. 

Και οι αντεουφοί τής µητέουας του µίουησαν 
γι' αυτόν σε επήκοον όουων των ανντουών τής 
Συχέµ όουα αυτά τα ουόγια· και έκουινε η 
καουντιά τους πίσω από τον Αβιµέουεχ· 
επειντή, είπαν: Αντεουφός µας είναι.  Και του 
έντωσαν 70 αουγύουια από τον οίκο τού 
Βάαου-βεουίφ, και µ' αυτά ο Αβιµέουεχ 
µίσφωσε ποταπούς και φουασείς άνντουες και 
τον ακοούφησαν.  Και µπήκε στον οίκο τού 
πατέουα του στην Οφουά, και φανάτωσε τους 
αντεουφούς του, τους γιους τού Ιεουοβάαου, 
70 άνντουες, επάνω σε µια πέτουα· 
εναπέµεινε, όµως, ο Ιωφάµ, ο νεότεουος γιος 
τού Ιεουοβάαου, επειντή κουύφτηκε.  Και 
συγκεντουώφηκαν όουοι οι άνντουες τής 
Συχέµ και όουη η οικογένεια του Μιουώ, και 
καφώς ήουφαν έκαναν τον Αβιµέουεχ 
βασιουιά, κοντά στη βεουανιντιά, που 
στέκεται στη Συχέµ. 

Και όταν αυτό αναγγέουφηκε στον Ιωφάµ, 
πήγε και στάφηκε επάνω στην κοουυφή τού 
βουνού Γαουιζίν και ύψωσε τη φωνή του και 
βόησε και τους είπε: Ακούστε µε, άνντουες 
τής Συχέµ, και φα σας ακούσει ο Φεός.  
Πήγαν κάποτε τα ντέντουα να χουίσουν 
επάνω τους βασιουιά· και είπαν στην εουιά: 
Γίνε βασιουιάς επάνω σε µας.  Αου' η εουιά 
τούς είπε: Να αφήσω εγώ το πάχος µου, µε το 
οποίο τιµούνται ο Φεός και οι άνφουωποι, και 
να πάω να άουχω επάνω σε ντέντουα;  Και τα 
ντέντουα είπαν στη συκιά: Έουα εσύ, γίνε 
βασιουιάς επάνω σε µας.  Αου' η συκιά τούς 
είπε: Να αφήσω τη γουυκύτητά µου και τον 
καουό µου καουπό και να πάω να άουχω 
επάνω σε ντέντουα;  Και τα ντέντουα είπαν 
στην άµπεουο: Έουα εσύ, γίνε βασιουιάς 
επάνω σε µας.  Και η άµπεουος τους είπε: Να 
αφήσω το κουασί µου, που ευφουαίνει Φεό 
και ανφουώπους και να πάω να άουχω επάνω 
σε ντέντουα;  Τότε, όουα τα ντέντουα είπαν 
στην αγκαφιά: Έουα εσύ, γίνε βασιουιάς 
επάνω σε µας.  Και η αγκαφιά είπε στα 
ντέντουα: Αν στ' αουήφεια εσείς µε χουίετε 
βασιουιά επάνω σε σας, εουάτε και ζητήστε 
καταφύγιο κάτω από τη σκιά µου· 
ντιαφοουετικά, φωτιά να βγει από την αγκαφιά 
και να καταφάει τους κέντους του Ουιβάνου! 

Τώουα, ουοιπόν, αν ενεουγήσατε µε αουήφεια 
και ακεουαιότητα, κάνοντας βασιουιά τον 
Αβιµέουεχ, και αν φεουφήκατε καουά στον 
Ιεουοβάαου και στην οικογένειά του, και αν 
κάνατε σ' αυτόν σύµφωνα µε την αξία των 
χεουιών του,  (επειντή, ο πατέουας µου 
ποουέµησε για σας και ουιψοκινντύνευσε τη 
ζωή του και σας έσωσε από το χέουι τού 
Μαντιάµ·  κι εσείς σηκωφήκατε σήµεουα 
ενάντια στην οικογένεια του πατέουα µου και 
φανατώσατε τους γιους του, 70 άνντουες, 
επάνω σε µία πέτουα, και κάνατε τον 
Αβιµέουεχ, τον γιο τής ντούης του, βασιουιά 
επάνω σε όους τους άνντουες τής Συχέµ, 
επειντή είναι αντεουφός σας)·  αν, ουοιπόν, 
ενεουγήσατε σήµεουα µε αουήφεια και 
ακεουαιότητα, απέναντι στον Ιεουοβάαου και 
στην οικογένειά του, να χαίουεστε στον 
Αβιµέουεχ, κι αυτός ας χαίουεται σε σας!  
Ντιαφοουετικά, να βγει φωτιά από τον 
Αβιµέουεχ, και να καταφάει τούς άνντουες 
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τής Συχέµ και την οικογένεια του Μιουώ· και 
φωτιά να βγει από τους άνντουες τής Συχέµ 
και από την οικογένεια του Μιουώ και να 
καταφάει τον Αβιµέουεχ! 

Τότε, ο Ιωφάµ έφυγε µε βιασύνη και πήγε στη 
Βηου και κατοίκησε εκεί, εξαιτίας του φόβου 
τού Αβιµέουεχ τού αντεουφού του. 

Και ο Αβιµέουεχ βασίουευσε επάνω στον 
Ισουαήου τουία χουόνια.  Και ο Φεός 
έστειουε ένα πονηουό πνεύµα ανάµεσα στον 
Αβιµέουεχ και τους άνντουες τής Συχέµ· και 
οι άνντουες τής Συχέµ στασίασαν ενάντια 
στον Αβιµέουεχ·  για νάουφει η αντικία των 
70 γιων τού Ιεουοβάαου, και νάουφει το αίµα 
τους επάνω στον Αβιµέουεχ, τον αντεουφό 
τους, που τους φανάτωσε, κι επάνω στους 
άνντουες τής Συχέµ, που ενίσχυσαν τα χέουια 
του, για να φανατώσει τους αντεουφούς του. 

Και οι άνντουες τής Συχέµ έβαουαν ενέντουες 
εναντίον του στις κοουυφές των βουνών και 
γύµνωναν όους εκείνους που πεουνούσαν 
κοντά τους, από τον ντουόµο· και το πουάγµα 
αναγγέουφηκε στον Αβιµέουεχ.  Και ήουφε ο 
Γαάου, ο γιος τού Εβέντ, και οι αντεουφοί 
του, και ντιάβηκαν στη Συχέµ και 
εµπιστεύφηκαν σ' αυτόν οι άνντουες τής 
Συχέµ.  Και βγήκαν στα χωουάφια και 
τουύγησαν τις αµπέους τους και πάτησαν 
σταφύουια και ήουφαν σε ευφυµία και πήγαν 
στον οίκο τού φεού τους και έφαγαν και ήπιαν 
και καταουάστηκαν τον Αβιµέουεχ.  Και ο 
Γαάου, ο γιος τού Εβέντ, είπε: Ποιος είναι ο 
Αβιµέουεχ, και ποια είναι η Συχέµ, ώστε να 
ντουεύουµε σ' αυτόν; Ντεν είναι αυτός ο γιος 
τού Ιεουοβάαου; Και ο Ζεβού ο επιστάτης 
του; Ντουέψτε στους άνντουες τού Εµµώου, 
του πατέουα τού Συχέµ· και γιατί εµείς να 
ντουεύουµε σ' εκείνον;  Είφε αυτός ο ουαός 
να ντινόταν κάτω από το χέουι µου! Τότε, φα 
έντιωχνα τον Αβιµέουεχ. Και είπε στον 
Αβιµέουεχ. Πουήφυνε τον στουατό σου και 
να βγες. 

Και ο Ζεβού, ο άουχοντας της πόουης, 
άκουσε τα ουόγια τού Γαάου, του γιου τού 
Εβέντ, και ο φυµός του άναψε·  και έστειουε 
µηνυτές στον Αβιµέουεχ, κουυφά, ουέγοντας: 

Ντες, ο Γαάου, ο γιος τού Εβέντ, και οι 
αντεουφοί του, ήουφαν στη Συχέµ· και ντες, 
αυτοί ντιεγείουν την πόουη εναντίον σου·  γι' 
αυτό, ουοιπόν, σήκω τη νύχτα, εσύ και ο 
ουαός, που είναι µαζί σου, και βάουε 
ενέντουες στα χωουάφια·  και το πουωί, 
µόουις ανατείουει ο ήουιος, φα σηκωφείς 
ενωουίς και φα εφοουµήσεις επάνω στην 
πόουη· και ντες, αυτός και ο ουαός, που είναι 
µαζί του, φα βγουν εναντίον σου και εσύ φα 
κάνεις σ' αυτόν όπως µποουείς. 

Και ο Αβιµέουεχ σηκώφηκε τη νύχτα, και 
όουος ο ουαός, που ήταν µαζί του, και 
έβαουαν ενέντουα ενάντια στη Συχέµ 
τέσσεουα σώµατα.  Και ο Γαάου, ο γιος τού 
Εβέντ, βγήκε και στάφηκε στην είσοντο της 
πύουης τής πόουης· και σηκώφηκε ο 
Αβιµέουεχ, και ο ουαός που ήταν µαζί του, 
από την ενέντουα.  Και όταν ο Γαάου είντε 
τον ουαό, είπε στον Ζεβού: Ντες, κατεβαίνει 
ουαός από τις κοουυφές των βουνών. Και ο 
Ζεβού τού είπε: Τη σκιά των βουνών βουέπεις 
εσύ για άνντουες.  Και πάουι ο Γαάου 
µίουησε και είπε: Να, κατεβαίνει ουαός από 
τα ψηουά τού τόπου και ένα σώµα έουχεται 
µέσα από τον ντουόµο τής βεουανιντιάς 
Μεωνενίµ.  Τότε, ο Ζεβού τού είπε: Πού είναι 
τώουα το στόµα σου µε το οποίο είπες: Ποιος 
είναι ο Αβιµέουεχ, ώστε να τον ντουεύουµε; 
Ντεν είναι αυτός ο ουαός, που εξουφένωσες; 
Βγες, ουοιπόν, τώουα και ποουέµησέ τους. 

Και ο Γαάου βγήκε µπουοστά από τους 
άνντουες τής Συχέµ και ποουέµησε µε τον 
Αβιµέουεχ·  Και ο Αβιµέουεχ τον καταντίωξε 
και έφυγε από µπουοστά του και ποουοί 
έπεσαν τουαυµατισµένοι µέχουι την είσοντο 
της πύουης.  Και ο Αβιµέουεχ κάφησε στην 
Αουµά· και ο Ζεβού έβγαουε τον Γαάου και 
τους αντεουφούς του, για να µη κατοικούν 
στη Συχέµ. 

Και την επόµενη ηµέουα ο ουαός βγήκε στην 
πεντιάντα· και το πουάγµα αναγγέουφηκε 
στον Αβιµέουεχ.  Τότε, πήουε τον ουαό και 
τον χώουισε σε τουία σώµατα και έβαουε 
ενέντουες στην πεντιάντα· και είντε, και να, ο 
ουαός έβγαινε από την πόουη· και σηκώφηκε 
εναντίον τους και τους χτύπησε.  Και ο 
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Αβιµέουεχ και το σώµα, που ήταν µαζί του, 
εφόουµησαν και στάφηκαν στην είσοντο της 
πύουης τής πόουης· ενώ τα άουα ντύο σώµατα 
εφόουµησαν σε όους εκείνους που ήσαν στα 
χωουάφια και τους χτύπησαν.  Και ο 
Αβιµέουεχ ποουεµούσε ενάντια στην πόουη 
όουη εκείνη την ηµέουα· και κυουίευσε την 
πόουη και φόνευσε τον ουαό που ήταν µέσα 
σ' αυτή και κατέσκαψε την πόουη και την 
έσπειουε µε αουάτι. 

Και όταν  αυτό το άκουσαν όουοι οι άνντουες 
τού πύουγου τής Συχέµ, µπήκαν στο 
οχύουωµα του οίκου τού φεού Βεουίφ.  Και 
αναγγέουφηκε το πουάγµα στον Αβιµέουεχ, 
ότι συγκεντουώφηκαν όουοι οι άνντουες τού 
πύουγου τής Συχέµ.  Και ο Αβιµέουεχ 
ανέβηκε στο βουνό Σαουµών, αυτός και 
όουος ο ουαός που ήταν µαζί του· και ο 
Αβιµέουεχ πήουε την αξίνη στο χέουι του και 
έκοψε ένα κουαντί ντέντου και το σήκωσε και 
το έβαουε επάνω στους ώµους του και είπε 
στον ουαό που ήταν µαζί του: Ό,τι βουέπετε 
εµένα να κάνω, βιαστείτε κι εσείς να κάνετε 
όπως εγώ.  Έκοψε, ουοιπόν, και όουος ο 
ουαός, κάφε ένας το ντικό του κουαντί, και 
ακοουφώντας τον Αβιµέουεχ, τα έβαουαν 
επάνω στο οχύουωµα, και κατέκαψαν το 
οχύουωµα µε φωτιά επάνω τους· και οι 
άνντουες τού πύουγου τής Συχέµ πέφαναν 
όουοι µαζί, µέχουι 1.000 άνντουες και 
γυναίκες. 

Τότε, ο Αβιµέουεχ πήγε στη Φαιβαίς· και 
στουατοπέντευσε ενάντια στη Φαιβαίς και την 
κυουίευσε.  Αουά υπήουχε ένας ισχυουός 
πύουγος στο µέσον τής πόουης, και 
κατέφυγαν εκεί όουοι, άνντουες και γυναίκες, 
και όουοι οι κάτοικοι της πόουης και 
έκουεισαν πίσω τους, και ανέβηκαν στην 
ταουάτσα τού πύουγου. 

Και ο Αβιµέουεχ πήγε µέχουι τον πύουγο και 
τον ποουεµούσε και πουησίασε µέχουι τη 
φύουα τού πύουγου για να τον κάψει µε φωτιά.  
Και µια γυναίκα έουιξε ένα κοµµάτι 
µυουόπετουας επάνω στο κεφάουι τού 
Αβιµέουεχ και σύντουιψε το κουανίο του.  
Και φώναξε γουήγοουα στον νέο τον 
οπουοφόουο του και του είπε: Βγάουε τη 

µάχαιουά σου και φανάτωσέ µε, για να µη 
πουν για µένα: Τον σκότωσε µια γυναίκα. Και 
ο νέος του τον ντιατουύπησε µε τη µάχαιουα 
και πέφανε.  Και όταν οι άνντουες Ισουαήου 
είνταν ότι πέφανε ο Αβιµέουεχ, αναχώουησε 
κάφε ένας στον τόπο του. 

Έτσι ανταπέντωσε ο Φεός την κακία τού 
Αβιµέουεχ, που έκανε στον πατέουα του, 
φονεύοντας τους 70 αντεουφούς του.  Και 
όουη την κακία των ανντουών τής Συχέµ, ο 
Φεός ανταπέντωσε επάνω στα κεφάουια τους· 
και ήουφε σ' αυτούς η κατάουα τού Ιωφάµ, 
του γιου τού Ιεουοβάαου. 

ΚΑΙ µετά τον Αβιµέουεχ σηκώφηκε, για να 
σώσει τον Ισουαήου, ο Φωουά, ο γιος τού 
Φουά, γιου τού Ντωντώ, ένας άνντουας από 
τη φυουή τού Ισσάχαου· κι αυτός κατοικούσε 
στη Σαµίου, στο βουνό Εφουαϊµ.  Και 
έκουινε τον Ισουαήου για 23 χουόνια· και 
πέφανε, και φάφτηκε στη Σαµίου. 

Και ύστεουα απ' αυτόν σηκώφηκε ο Ιαείου, ο 
Γαουααντίτης, και έκουινε τον Ισουαήου για 
22 χουόνια.  Και είχε 30 γιους, που επέβαιναν 
σε 30 πουάουια, και είχαν 30 πόουεις, που τις 
ονοµάζουν Χώουες τού Ιαείου µέχουι 
σήµεουα, οι οποίες βουίσκονται στη γη 
Γαουαάντ.  Και πέφανε ο Ιαείου, και φάφτηκε 
στην Καµών. 

Και οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν πάουι 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, και 
ουάτουευσαν τους Βααουείµ, και τις 
Ασταουώφ και τους φεούς τής Αουάµ, και 
τους φεούς τής Σιντώνας, και τους φεούς τού 
Μωάβ, και τους φεούς των γιων Αµµών, και 
τους φεούς των Φιουισταίων, και 
εγκατέουειψαν τον Κύουιο, και ντεν τον 
ουάτουευσαν.  Και ο φυµός τού Κυουίου 
άναψε ενάντια στον Ισουαήου, και τους 
πούησε στο χέουι των Φιουισταίων, και στο 
χέουι των γιων Αµµών.  Και από εκείνο τον 
χουόνο, κατέφουιψαν και καταντυνάστευσαν 
τους γιους Ισουαήου 18 χουόνια, όους τούς 
γιους Ισουαήου, που είναι πέουα από τον 
Ιοουντάνη, στη γη των Αµοουαίων, που είναι 
στη γη Γαουαάντ. 
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Και οι γιοι Αµµών ντιάβηκαν τον Ιοουντάνη, 
για να ποουεµήσουν και εναντίον του Ιούντα, 
και εναντίον του Βενιαµίν, και εναντίον του 
οίκου Εφουαϊµ· ώστε, ο Ισουαήου βουισκόταν 
σε πουήουη αµηχανία. 

Και οι γιοι Ισουαήου βόησαν στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Αµαουτήσαµε σε σένα, επειντή 
εγκαταουείψαµε τον Φεό µας, και 
ουατουεύσαµε τους Βααουείµ. 

Και ο Κύουιος είπε στους γιους Ισουαήου: 
Ντεν σας ουύτουωσα από τους Αιγυπτίους, 
και από τους Αµοουαίους, και από τους γιους 
Αµµών, και από τους Φιουισταίους;  Ακόµα 
και οι Σιντώνιοι, και οι Αµαουηκίτες, και οι 
Μαωνίτες, σας κατέφουιψαν· και βοήσατε σε 
µένα, κι εγώ σας ουύτουωσα από το χέουι 
τους·  αου' εσείς µε εγκαταουείψατε, και 
ουατουεύσατε άουους φεούς· γι' αυτό, ντεν φα 
σας ουυτουώσω πουέον·  πηγαίνετε και 
βοήσ.τε στους φεούς που ντιαουέξατε· αυτοί 
ας σας ουυτουώσουν στον καιουό τής 
αµηχανίας σας. 

Και οι γιοι Ισουαήου είπαν στον Κύουιο: 
Αµαουτήσαµε· εσύ να κάνεις σε µας όπως 
είναι αουεστό στα µάτια σου· όµως, 
ουύτουωσέ µας, παουακαούµε, αυτή την 
ηµέουα. 

Και απέβαουαν τους ξένους φεούς από 
ανάµεσά τους, και ουάτουευσαν τον Κύουιο, 
και η ψυχή του σπουαχνίστηκε στη ντυστυχία 
τού Ισουαήου.  Τότε, συγκεντουώφηκαν οι 
γιοι Αµµών, και στουατοπέντευσαν στη γη 
Γαουαάντ. Και συγκεντουώφηκαν οι γιοι 
Ισουαήου, και στουατοπέντευσαν στη Μισπά. 

Και ο ουαός, οι άουχοντες της Γαουαάντ, 
είπαν αναµεταξύ τους: Ποιος φα αουχίσει να 
ποουεµάει ενάντια στους γιους Αµµών; Αυτός 
φα είναι αουχηγός σε όους τους κατοίκους της 
Γαουαάντ. 

ΚΑΙ ο Ιεφφάε, ο Γαουααντίτης, ήταν 
ισχυουός σε ντύναµη· και ήταν γιος γυναίκας 
πόουνης, και ο Γαουαάντ γέννησε τον Ιεφφάε.  
Και η γυναίκα τού Γαουαάντ γέννησε σ' αυτόν 
γιους· και αυξήφηκαν οι γιοι τής γυναίκας, και 
απέβαουαν τον Ιεφφάε, ουέγοντάς του: Ντεν 

φα κουηουονοµήσεις στην οικογένεια του 
πατέουα µας· επειντή, είσαι γιος ξένης 
γυναίκας.  Και ο Ιεφφάε έφυγε µπουοστά από 
τους αντεουφούς του, και κατοίκησε στη γη 
Τωβ· και συγκεντουώφηκαν στον Ιεφφάε 
άνφουωποι ποταποί, και έβγαιναν µαζί του. 

Και ύστεουα από καιουό οι γιοι Αµµών 
ποουέµησαν ενάντια στον Ισουαήου.  Και 
όταν ποουέµησαν οι γιοι Αµµών ενάντια στον 
Ισουαήου, οι πουεσβύτεουοι της Γαουαάντ 
πήγαν να παουαουάβουν τον Ιεφφάε από τη 
γη Τωβ.  Και είπαν στον Ιεφφάε: Έουα, και 
γίνε αουχηγός µας, για να ποουεµήσουµε 
τους γιους Αµµών. 

Και ο Ιεφφάε είπε στους πουεσβύτεους της 
Γαουαάντ: Εσείς ντεν µε µισήσατε, και µε 
αποβάουατε από την οικογένεια του πατέουα 
µου; Γιατί, ουοιπόν, τώουα ήουφατε σε µένα, 
όταν βουίσκεστε σε αµηχανία; 

Και οι πουεσβύτεουοι της Γαουαάντ είπαν 
στον Ιεφφάε: Γι' αυτό επιστουέψαµε τώουα σε 
σένα· για νάουφεις µαζί µας, και να 
ποουεµήσεις τους γιους Αµµών, και να είσαι 
άουχοντας επάνω σε µας, επάνω σε όους τους 
κατοίκους τής Γαουαάντ. 

Και ο Ιεφφάε είπε στους πουεσβύτεους της 
Γαουαάντ: Αν εσείς µε επαναφέουετε για να 
ποουεµήσω τους γιους Αµµών, και ο Κύουιος 
τους παουαντώσει στο χέουι µου, φα είµαι 
εγώ άουχοντας επάνω σε σας; 

Και οι πουεσβύτεουοι της Γαουαάντ είπαν 
στον Ιεφφάε: Ο Κύουιος ας είναι µάουτυουας 
ανάµεσά µας, αν ντεν πουάξουµε σύµφωνα µε 
τον ουόγο σου. 

Τότε, ο Ιεφφάε πήγε µαζί µε τους 
πουεσβύτεους της Γαουαάντ, και ο ουαός τον 
έκανε επάνω του κεφαουή και άουχοντα· και ο 
Ιεφφάε είπε όουα τα ουόγια του µπουοστά 
στον Κύουιο στη Μισπά. 

Και ο Ιεφφάε έστειουε πουεσβευτές στον 
βασιουιά των γιων Αµµών, ουέγοντας: Τι 
έχεις να κάνεις µαζί µου, και ήουφες να 
ποουεµήσεις εναντίον µου µέσα στη γη µου; 
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Και ο βασιουιάς των γιων Αµµών 
αποκουίφηκε στους πουεσβευτές τού Ιεφφάε: 
Επειντή, ο Ισουαήου πήουε τη γη µου, όταν 
ανέβαινε από την Αίγυπτο, από τον Αουνών 
µέχουι τον Ιαβόκ, και µέχουι τον Ιοουντάνη· 
τώουα, ουοιπόν, να µου τα επιστουέψεις 
ειουηνικά. 

Και ο Ιεφφάε ξανάστειουε πουεσβευτές στον 
βασιουιά των γιων Αµµών·  και του είπε: Έτσι 
ουέει ο Ιεφφάε· Ο Ισουαήου ντεν πήουε τη γη 
τού Μωάβ ούτε τη γη των γιων Αµµών·  αουά, 
αφού ανέβηκε ο Ισουαήου από την Αίγυπτο, 
και βάντισε µέσα από την έουηµο πουος την 
Εουυφουά Φάουασσα, και ήουφε στην 
Κάντης,  τότε ο Ισουαήου έστειουε 
πουεσβευτές στον βασιουιά τού Εντώµ, 
ουέγοντας: Ας πεουάσω, παουακαουώ, µέσα 
από τη γη σου· όµως, ο βασιουιάς τού Εντώµ 
ντεν ντέχφηκε. Και ακόµα, έστειουε 
πουεσβευτές και στον βασιουιά τού Μωάβ· 
όµως, κι αυτός ντεν συγκατένευσε· και ο 
Ισουαήου κάφησε στην Κάντης.  Τότε, πήγε 
ντιαµέσου της εουήµου, και βάντισε 
οουόγυουα από τη γη τού Εντώµ, και τη γη 
τού Μωάβ,και ήουφε από ανατοουικά της γης 
τού Μωάβ, και στουατοπέντευσε πέουα από 
τον Αουνών, και ντεν µπήκε στα όουια του 
Μωάβ· επειντή, ο Αουνών ήταν το όουιο του 
Μωάβ.  Και ο Ισουαήου έστειουε 
πουεσβευτές στον Σηών, τον βασιουιά των 
Αµοουαίων, τον βασιουιά τής Εσεβών· και ο 
Ισουαήου τού είπε: Ας πεουάσουµε, 
παουακαούµε, µέσα από τη γη σου, µέχουι 
τον τόπο µου.  Αου' ο Σηών ντεν 
εµπιστεύφηκε τον Ισουαήου να πεουάσει µέσα 
από το όουιό του· γι' αυτό και ο Σηών 
συγκέντουωσε οουόκουηουο τον ουαό του, 
και στουατοπέντευσε στην Ιαασά, και 
ποουέµησε τον Ισουαήου.  Και ο Κύουιος ο 
Φεός τού Ισουαήου παουέντωσε τον Σηών 
και οουόκουηουο τον ουαό του στο χέουι τού 
Ισουαήου, και τους πάταξε· και ο Ισουαήου 
κουηουονόµησε οουόκουηουη τη γη των 
Αµοουαίων, των κατοίκων τής γης εκείνης.  
Και κουηουονόµησαν όουα τα όουια των 
Αµοουαίων, από τον Αουνών µέχουι τον 
Ιαβόκ, και από την έουηµο µέχουι τον 
Ιοουντάνη.  Και τώουα, αφού ο Κύουιος ο 
Φεός τού Ισουαήου έντιωξε τους Αµοουαίους 

από µπουοστά από τον ουαό του τον 
Ισουαήου, φα τους κουηουονοµήσεις εσύ;  
Εσύ ντεν κουηουονοµείς ό,τι σου 
κουηουοντότησε ο Χεµώς ο φεός σου; Κι 
εµείς όουα όσα µας κουηουοντότησε ο 
Κύουιος ο Φεός µας, αυτά φα 
κουηουονοµήσουµε.  Και, τώουα, µήπως εσύ 
είσαι σε κάτι καουύτεουος από τον Βαουάκ, 
τον γιο τού Σεπφώου, τον βασιουιά τού 
Μωάβ; Ντιαφιουονίκησε καφόου µήπως 
εκείνος απέναντι στον Ισουαήου ή ποουέµησε 
ποτέ εναντίον του,  αφότου ο Ισουαήου 
κατοίκησε στην Εσεβών και στις κωµοπόουεις 
της, και στην Αουοήου και στις κωµοπόουεις 
της, και σε όουες τις πόουεις κοντά στον 
Αουνών, για 300 χουόνια; Γιατί, ουοιπόν, σ' 
αυτό το ντιάστηµα, ντεν τα εουευφεουώσατε;  
Εγώ, ουοιπόν, ντεν σου έφταιξα· αου' εσύ 
ενεουγείς άντικα απέναντί µου, ποουεµώντας 
εναντίον µου. Ο Κύουιος, ο Κουιτής, ας 
κουίνει σήµεουα ανάµεσα στους γιους 
Ισουαήου και στους γιους Αµµών. 

Αου' ο βασιουιάς των γιων Αµµών ντεν 
εισάκουσε τα ουόγια τού Ιεφφάε, που έστειουε 
σ' αυτόν. 

Τότε, ήουφε επάνω στον Ιεφφάε Πνεύµα τού 
Κυουίου, κι αυτός πέουασε µέσα από τη 
Γαουαάντ, και τον Μανασσή, και πέουασε 
µέσα από τη Μισπά τής Γαουαάντ, και από 
τη Μισπά τής Γαουαάντ πέουασε ενάντια 
στους γιους Αµµών. 

Και ο Ιεφφάε ευχήφηκε µια ευχή στον 
Κύουιο, και είπε: Αν πουαγµατικά 
παουαντώσεις τους γιους Αµµών στο χέουι 
µου,  τότε ό,τι βγει από τις πόουτες τού 
σπιτιού µου σε συνάντησή µου, όταν φα 
επιστουέφω µε ειουήνη από τους γιους 
Αµµών, φα είναι του Κυουίου, φα το 
πουοσφέουω σε οουοκαύτωµα. 

Τότε, ντιάβηκε ο Ιεφφάε πουος τους γιους 
Αµµών για να τους ποουεµήσει· και ο 
Κύουιος τους παουέντωσε στο χέουι του.  Και 
τους πάταξε από την Αουοήου µέχουι την 
είσοντο Μινίφ, 20 πόουεις, και µέχουι την 
πεντιάντα των αµπεουώνων, µε υπεουβοουικά 
µεγάουη σφαγή. Και οι γιοι Αµµών 
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ταπεινώφηκαν µπουοστά στους γιους 
Ισουαήου. 

Και ήουφε ο Ιεφφάε στη Μισπά στο σπίτι του· 
και, να, η φυγατέουα του έβγαινε σε 
συνάντησή του µε τύµπανα και χοούς· κι αυτή 
ήταν µονογενής· εκτός απ' αυτή ντεν είχε ούτε 
γιο ούτε φυγατέουα.  Και όταν την είντε, 
έσχισε τα ούχα του, και είπε: Αουοίµονό µου, 
φυγατέουα µου! Με καταουύπησες 
οουοκουηουωτικά, κι εσύ είσαι από εκείνους 
που µε καταφουίβουν· επειντή, εγώ άνοιξα το 
στόµα µου στον Κύουιο, και ντεν µποουώ να 
πάουω πίσω τον ουόγο µου. 

Κι εκείνη τού είπε: Πατέουα µου, αν άνοιξες 
το στόµα σου στον Κύουιο, κάνε σε µένα 
σύµφωνα µε εκείνο που βγήκε από το στόµα 
σου· αφού ο Κύουιος έκανε εκντίκηση σε σένα 
από τους εχφούς σου, από τους γιους Αµµών. 

Και είπε στον πατέουα της: Ας γίνει σε µένα 
αυτό το πουάγµα· άφησέ µε ντύο µήνες, να 
πάω να γυουίσω τα βουνά, και να κουάψω την 
παουφενική µου αγνότητα, εγώ και οι 
συντουόφισσές µου.  Κι εκείνος είπε: Πήγαινε· 
και την έστειουε για ντύο µήνες, και πήγε, 
αυτή και οι συντουόφισσές της και έκουαψε 
την παουφενική της αγνότητα επάνω στα 
βουνά. 

Και στο τέουος των ντύο µηνών επέστουεψε 
στον πατέουα της· και έκανε σ' αυτή σύµφωνα 
µε την ευχή του, που ευχήφηκε· κι αυτή ντεν 
γνώουισε άνντουα. Και έγινε συνήφεια στον 
Ισουαήου,  να πηγαίνουν οι γυναίκες τού 
Ισουαήου από χουόνο σε χουόνο, να 
φουηνούν τη φυγατέουα τού Ιεφφάε τού 
Γαουααντίτη, τέσσεουις ηµέουες κάφε 
χουόνο. 

Και οι άνντουες Εφουαϊµ συγκεντουώφηκαν, 
και πέουασαν πουος βοουάν, και είπαν στον 
Ιεφφάε: Γιατί πέουασες να ποουεµήσεις 
ενάντια στους γιους Αµµών, και ντεν µας 
κάουεσες νάουφουµε µαζί σου; Το σπίτι σου 
φα το κάψουµε επάνω σου µε φωτιά. 

Και ο Ιεφφάε τούς είπε: Εγώ και ο ουαός µου 
ήουφαµε σε µεγάουη φιουονικία µε τους γιους 
Αµµών· και σας έκουαξα, και ντεν µε σώσατε 

από το χέουι τους·  και βουέποντας ότι ντεν 
µε σώσατε, ουιψοκινντύνευσα τη ζωή µου, και 
πέουασα ενάντια στους γιους Αµµών, και ο 
Κύουιος τους παουέντωσε στο χέουι µου· 
γιατί, ουοιπόν, ανεβήκατε σήµεουα σε µένα 
για να µε ποουεµήσετε; 

Τότε, ο Ιεφφάε συγκέντουωσε όους τους 
άνντουες τής Γαουαάντ, και ποουέµησε τον 
Εφουαϊµ· και οι άνντουες τής Γαουαάντ 
πάταξαν τους Εφουαϊµίτες, επειντή είπαν: 
Φυγάντες τού Εφουαϊµ είστε εσείς οι 
Γαουααντίτες, ανάµεσα στον Εφουαϊµ, και 
ανάµεσα στον Μανασσή. 

 

Και οι Γαουααντίτες έπιασαν ντιαβάσεις τού 
Ιοουντάνη πουιν από τους Εφουαϊµίτες· και 
όταν κάποιος από τους Εφουαϊµίτες φυγάντες 
έουεγε: Φέουω να πεουάσω, τότε οι άνντουες 
τής Γαουαάντ τού έουεγαν: Μήπως είσαι 
Εφουαϊµίτης; Αν εκείνος έουεγε: Όχι,  τότε 
του έουεγαν: Πες, ουοιπόν, Σχίββωουεφ· κι 
εκείνος έουεγε Σίββωουεφ· επειντή, ντεν 
µποούσε έτσι να το πουοφέουει. Τότε, τον 
έπιαναν και τον φόνευαν, στις ντιαβάσεις τού 
Ιοουντάνη. Και έπεσαν εκείνο τον καιουό 
42.000 Εφουαϊµίτες. 

Και ο Ιεφφάε έκουινε τον Ισουαήου για έξι 
χουόνια. Και ο Ιεφφάε, ο Γαουααντίτης, 
πέφανε και φάφτηκε σε κάποια πόουη τής 
Γαουαάντ. 

Και ύστεουα απ' αυτόν έκουινε τον Ισουαήου 
ο Αβαισάν, εκείνος από τη Βηφουεέµ.  Και 
είχε 30 γιους και 30 φυγατέουες, που τις 
πάντουεψε· και πήουε απέξω 30 νέες για τους 
γιους του. Και έκουινε τον Ισουαήου επτά 
χουόνια.  Και ο Αβαισάν πέφανε, και φάφτηκε 
στη Βηφουεέµ. 

Και ύστεουα απ' αυτόν έκουινε τον Ισουαήου 
ο Αιουών, ο Ζαβουωνίτης· και έκουινε τον 
Ισουαήου για 10 χουόνια.  Και ο Αιουών ο 
Ζαβουωνίτης, πέφανε και φάφτηκε στην 
Αιαουών, στη γη Ζαβουών. 

Και ύστεουα απ' αυτόν έκουινε τον Ισουαήου 
ο Αβντών, ο γιος τού Εουήου, ο 
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Πιουαφωνίτης.  Και είχε 40 γιους και 30 
εγγονούς, που πήγαιναν καβάουα επάνω σε 70 
πουάουια· και έκουινε τον Ισουαήου για οκτώ 
χουόνια.  Και ο Αβντών πέφανε, ο γιος τού 
Εουήου, ο Πιουαφωνίτης, και φάφτηκε στην 
Πιουαφών, στη γη Εφουαϊµ, επάνω στο βουνό 
Αµαουήκ. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου έπουαξαν ξανά 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο· και ο 
Κύουιος τους παουέντωσε στο χέουι των 
Φιουισταίων 40 χουόνια. 

Και υπήουχε ένας άνφουωπος από τη 
Σαουαά, από τη συγγένεια του Νταν, και το 
όνοµά του ήταν Μανωέ· και η γυναίκα του 
ήταν στείουα, και ντεν γεννούσε.  Και στη 
γυναίκα φάνηκε ένας άγγεουος του Κυουίου, 
και της είπε: Ντες, τώουα είσαι στείουα, και 
ντεν γεννάς· εντούτοις, φα συουάβεις, και φα 
γεννήσεις γιο·  και τώουα, ουοιπόν, πουόσεχε 
µη πιεις κουασί ή σίκεουα, και µη φας 
οτιντήποτε ακάφαουτο·  επειντή, να, φα 
συουάβεις και φα γεννήσεις γιο· και ξυουάφι 
ντεν φα ανέβει επάνω στο κεφάουι του, 
επειντή το παιντί φα είναι Ναζηουαίος στον 
Φεό από την κοιουιά τής µητέουας του· κι 
αυτός φα αουχίσει να εουευφεουώνει τον 
Ισουαήου από το χέουι των Φιουισταίων.  
Και η γυναίκα πήγε και είπε στον άνντουα 
της, ουέγοντας: Ένας άνφουωπος του Φεού 
ήουφε σε µένα, και η µοουφή του ήταν σαν 
µοουφή αγγέου Φεού, υπεουβοουικά 
φοβεουή· αουά, ντεν τον ουώτησα από πού 
είναι ούτε µου φανέουωσε το όνοµά του·  και 
µου είπε: Ντες, φα συουάβεις, και φα 
γεννήσεις γιο· τώουα, ουοιπόν, µη πιεις 
κουασί ούτε σίκεουα και ούτε να φας 
οτιντήποτε ακάφαουτο· επειντή, το παιντί φα 
είναι Ναζηουαίος στον Φεό, από την κοιουιά 
τής µητέουας του µέχουι την ηµέουα του 
φανάτου του. 

Τότε, ο Μανωέ πουοσευχήφηκε στον Κύουιο, 
και είπε: Παουακαουώ, Κύουιέ µου, ο 
άνφουωπος του Φεού, που έστειουες, ας 
ξανάουφει σε µας, και ας µας ντιντάξει τι να 
κάνουµε στο παιντί, που πουόκειται να 
γεννηφεί. 

Και ο Φεός εισάκουσε τη φωνή του Μανωέ· 
και ο άγγεουος του Φεού ήουφε ξανά στη 
γυναίκα, ενώ αυτή καφόταν στο χωουάφι· και 
ο Μανωέ, ο άνντουας της, ντεν ήταν µαζί της.  
Και η γυναίκα έτουεξε µε βιασύνη, και 
ανήγγειουε στον άνντουα της, ουέγοντάς του: 
Ντες, φάνηκε σε µένα ο άνφουωπος, που είχε 
έουφει σε µένα εκείνη την ηµέουα. 

Και ο Μανωέ σηκώφηκε και ακοούφησε τη 
γυναίκα του, και ήουφε στον άνφουωπο, και 
του είπε: Εσύ είσαι ο άνφουωπος που 
µίουησες πουος τη γυναίκα; Κι εκείνος είπε: 
Εγώ. 

Και ο Μανωέ είπε: Τώουα, ο ουόγος σου ας 
πουαγµατοποιηφεί· τι πουέπει να κάνουµε στο 
παιντί, και τι να γίνει σ' αυτό; 

Και ο άγγεουος του Κυουίου είπε στον 
Μανωέ: Από όουα όσα είπα στη γυναίκα, ας 
φυουαχφεί·  από κάφε τι που βγαίνει από 
αµπέουι, ας µη φάει, και κουασί και σίκεουα 
ας µη πιει· και ας µη φάει οτιντήποτε 
ακάφαουτο· όουα όσα παουήγγειουα σ' αυτή, 
ας τα φυουάξει. 

Και ο Μανωέ είπε στον άγγεουο του 
Κυουίου: Να σε κουατήσουµε, παουακαουώ, 
και να σου ετοιµάσουµε ένα κατσικάκι; 

Και ο άγγεουος του Κυουίου είπε στον 
Μανωέ: Και αν µε κουατήσεις, ντεν φα φάω 
από το ψωµί σου· και αν κάνεις οουοκαύτωµα, 
στον Κύουιο να το πουοσφέουεις· (επειντή, ο 
Μανωέ ντεν γνώουισε ότι ήταν άγγεουος του 
Κυουίου). 

Και ο Μανωέ είπε στον άγγεουο του 
Κυουίου: Τι είναι το όνοµά σου, για να σε 
ντοξάσουµε, όταν εκπουηουωφεί ο ουόγος 
σου; 

Και ο άγγεουος του Κυουίου τού είπε: Γιατί 
ουωτάς για το όνοµά µου; Επειντή, είναι 
φαυµαστό. 

Τότε, ο Μανωέ πήουε ένα κατσικάκι και την 
πουοσφοουά από άουφιτα, και πουόσφεουε 
στον Κύουιο επάνω στην πέτουα· και 
φαυµατούγησε· και ο Μανωέ και η γυναίκα 
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του έβουεπαν.  Επειντή, ενώ η φουόγα 
ανέβαινε επάνω από το φυσιαστήουιο πουος 
τον ουανό, ανέβηκε και ο άγγεουος του 
Κυουίου µέσα στη φουόγα τού 
φυσιαστηουίου· και ο Μανωέ και η γυναίκα 
του έβουεπαν· και έπεσαν µπούµυτα επάνω 
στη γη.  Και ο άγγεουος του Κυουίου ντεν 
φάνηκε πουέον στον Μανωέ και στη γυναίκα 
του. 

Τότε, ο Μανωέ γνώουισε ότι ήταν άγγεουος 
του Κυουίου.  Και ο Μανωέ είπε στη γυναίκα 
του: Σίγουα φα πεφάνουµε, επειντή είνταµε 
τον Φεό. 

Αου' η γυναίκα του είπε σ' αυτόν: Αν ο 
Κύουιος ήφεουε να µας φανατώσει, ντεν φα 
ντεχόταν οουοκαύτωµα και πουοσφοουά από 
το χέουι µας ούτε φα µας έντειχνε όουα αυτά 
ούτε φα µας έφεουνε την αγγεουία για τέτοια 
πουάγµατα σε τέτοιον καιουό. 

Και η γυναίκα γέννησε γιο, και αποκάουεσε 
το όνοµά του Σαµψών· και το παιντί 
αυξήφηκε, και ο Κύουιος το ευουόγησε. 

Και Πνεύµα Κυουίου άουχισε να το 
ντιεγείουει στο στουατόπεντο του Νταν, 
ανάµεσα στη Σαουαά και την Εσφαόου. 

Και ο Σαµψών κατέβηκε στη Φαµνάφ, και 
είντε στη Φαµνάφ µια γυναίκα από τις 
φυγατέουες των Φιουισταίων.  Και ανέβηκε, 
και ανήγγειουε στον πατέουα του και στη 
µητέουα του, ουέγοντας: Είντα µια γυναίκα 
στη Φαµνάφ από τις φυγατέουες των 
Φιουισταίων· και, τώουα, πάουτε την σε µένα 
για γυναίκα. 

Και ο πατέουας του και η µητέουα του είπαν 
σ' αυτόν: Μήπως ντεν υπάουχει ανάµεσα στις 
φυγατέουες των αντεουφών σου, κι ανάµεσα 
σε οουόκουηουο τον ουαό µου, γυναίκα, κι 
εσύ πηγαίνεις να πάουεις γυναίκα από τους 
απεουίτµητους Φιουισταίους; 

Ο Σαµψών, όµως, είπε στον πατέουα του: 
Αυτή να µου πάουεις· επειντή, αυτή είναι 
αουεστή στα µάτια µου. 

Ο πατέουας του, όµως, και η µητέουα του 
ντεν γνώουισαν ότι τούτο ήταν από τον 
Κύουιο, ότι αυτός ζητούσε αφοουµή ενάντια 
στους Φιουισταίους· επειντή, εκείνο τον 
καιουό, οι Φιουισταίοι ντέσποζαν επάνω στον 
Ισουαήου.  Τότε, κατέβηκε ο Σαµψών µαζί 
µε τον πατέουα του και µαζί µε τη µητέουα 
του, στη Φαµνάφ, και ήουφαν µέχουι τα 
αµπέουια τής Φαµνάφ· και να, τον συνάντησε 
ένα νεαουό ωουυόµενο ουιοντάουι.  Και 
ήουφε επάνω του το Πνεύµα τού Κυουίου, και 
το ντιασπάουαξε σαν να ντιασπάουαττε ένα 
κατσικάκι, χωουίς νάχει τίποτε στα χέουια 
του, αουά ντεν ανήγγειουε στον πατέουα του 
ή στη µητέουα του τι είχε κάνει. 

Και κατέβηκε, και µίουησε στη γυναίκα· και 
άουεσε στα µάτια τού Σαµψών.  Και 
επέστουεψε ύστεουα από ηµέουες για να την 
πάουει· και ξέκουινε από τον ντουόµο για να 
ντει το πτώµα τού ουιονταουιού· και να, ένα 
σµήνος από µέουισσες ήταν στο πτώµα τού 
ουιονταουιού, και µέουι.  Και πήουε απ' αυτό 
στα χέουια του, και πουοχωούσε τουώγοντας, 
και ήουφε στον πατέουα του και στη µητέουα 
του, και τους έντωσε, και έφαγαν· όµως, ντεν 
τους είπε ότι είχε πάουει το µέουι από το 
πτώµα τού ουιονταουιού. 

Και ο πατέουας του κατέβηκε στη γυναίκα· 
και έκανε εκεί ο Σαµψών συµπόσιο· επειντή, 
έτσι συνήφιζαν οι νέοι.  Και όταν τον είνταν, 
πήουαν 30 συντουόφους για να είναι µαζί του.  
Και ο Σαµψών τούς είπε: Τώουα, φα σας 
βάουω ένα αίνιγµα· αν µποουέσετε να µου το 
ουύσετε στις επτά ηµέουες τού συµποσίου, και 
να το βουείτε, τότε, εγώ φα σας ντώσω 30 
ουινούς χιτώνες και 30 στοουές φοουεµάτων·  
αουά, αν ντεν µποουέσετε να µου το ουύσετε, 
τότε εσείς φα µου ντώσετε 30 ουινούς χιτώνες 
και 30 στοουές φοουεµάτων. Και εκείνοι τού 
είπαν: Βάουε το αίνιγµά σου, για να το 
ακούσουµε. 

Και τους είπε: Από εκείνον που τουώει βγήκε 
τουοφή, και από τον ισχυουό βγήκε 
γουυκύτητα. Κι αυτοί ντεν µποούσαν να 
ουύσουν το αίνιγµα για τουεις ηµέουες.  Κα 
την έβντοµη ηµέουα, είπαν στη γυναίκα τού 
Σαµψών: Κοουάκευσε τον άνντουα σου, και 
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ας µας φανεουώσει το αίνιγµα, για να µη 
κατακάψουµε εσένα και το σπίτι τού πατέουα 
σου µε φωτιά· για να µας ξεγυµνώσετε µας 
πουοσκαουέσατε; Έτσι ντεν είναι; 

Και η γυναίκα τού Σαµψών έκουαψε 
µπουοστά του, και είπε: Σίγουα, µε µισείς, και 
ντεν µε αγαπάς· έβαουες αίνιγµα στους γιους 
τού ουαού µου, και σε µένα ντεν το 
φανέουωσες. 

Κι εκείνος τής είπε: Ντες, στον πατέουα µου 
και στη µητέουα µου ντεν το φανέουωσα, και 
φα το φανεουώσω σε σένα; 

Αου' αυτή έκουαιγε µπουοστά του και τις 
επτά ηµέουες, κατά τις οποίες ήταν το 
συµπόσιό τους· την έβντοµη ηµέουα, όµως, 
της το φανέουωσε, επειντή τον 
παουενόχουησε· κι εκείνη φανέουωσε το 
αίνιγµα στους γιους τού ουαού της.  Τότε, οι 
άνντουες τής πόουης τού είπαν την έβντοµη 
ηµέουα, πουιν ντύσει ο ήουιος: Τι πιο γουυκό 
από το µέουι; Και τι πιο ισχυουό από το 
ουιοντάουι; 

Κι εκείνος τούς είπε: Αν ντεν αουοτουιάζατε 
µε τη ντάµαουή µου, ντεν φα βουίσκατε το 
αίνιγµά µου.  Και ήουφε επάνω του Πνεύµα 
τού Κυουίου· και κατέβηκε στην Ασκάουωνα, 
και φόνευσε απ' αυτούς 30 άνντουες, και 
πήουε τα ιµάτιά τους, και έντωσε τις στοουές 
σ' εκείνους που εξήγησαν το αίνιγµα. Και ο 
φυµός του εξάφφηκε, και ανέβηκε στο σπίτι 
τού πατέουα του. 

Και η γυναίκα τού Σαµψών ντόφηκε στον 
σύντουοφό του, που είχε φίουο του. 

Και ύστεουα από ουίγο καιουό, στις ηµέουες 
τού φεουισµού τού σιταουιού, ο Σαµψών 
επισκέφφηκε τη γυναίκα του, φέουνοντας ένα 
κατσικάκι· και είπε: Φα µπω µέσα στη 
γυναίκα µου στον κοιτώνα. Αου' ο πατέουας 
της ντεν τον άφησε να µπει µέσα.  Και ο 
πατέουας της είπε: Είπα στον εαυτό µου, ότι 
τη µίσησες οουοκουηουωτικά· γι'αυτό, την 
έντωσα στον σύντουοφό σου· η µικουότεουη 
αντεουφή της ντεν είναι ωουαιότεουη απ' 
αυτή; Πάουε, ουοιπόν, αυτήν αντί για εκείνη. 

Και ο Σαµψών είπε γι' αυτά: Τώουα, φα είµαι 
αφώος απέναντι στους Φιουισταίους, αν εγώ 
τους κακοποιώ.  Και ο Σαµψών πήγε και 
έπιασε 300 αουεπούντες, και πήουε νταυούς, 
και έστουεψε ουά µε ουά, και έβαουε έναν 
νταυουό ανάµεσα στις ντύο ουές στο µέσον.  
Και αφού άναψε τους νταυούς, τις απέουυσε 
στα σπαουτά των Φιουισταίων, και έκαψε τις 
φηµωνιές, µέχουι και τα αφέουιστα στάχυα, 
µέχουι και τα αµπέουια και τα εουιόντεντουα. 

Τότε, οι Φιουισταίοι είπαν: Ποιος το έκανε 
αυτό; Και αποκουίφηκαν: Ο Σαµψών, ο 
γαµπουός τού Φαµναφαίου· επειντή, πήουε τη 
γυναίκα του και την έντωσε στον σύντουοφό 
του. Και ανέβηκαν οι Φιουισταίοι, και έκαψαν 
αυτήν και τον πατέουα της µε φωτιά. 

Και ο Σαµψών τούς είπε: Αν και εσείς το 
κάνατε αυτό, εγώ όµως φα εκντικηφώ εναντίον 
σας, και ύστεουα φα σταµατήσω.  Και τους 
χτύπησε κνήµη και µηουό σε µεγάουη σφαγή· 
και κατέβηκε και κάφησε στο χάσµα τής 
πέτουας Ητάµ. 

Και οι Φιουισταίοι ανέβηκαν, και 
στουατοπέντευσαν στη γη τού Ιούντα, και 
ντιαχύφηκαν στη Ουεχί.  Και οι άνντουες τού 
Ιούντα είπαν: Γιατί ανεβήκατε εναντίον µας; 
Κι εκείνοι αποκουίφηκαν: Ανεβήκαµε για να 
ντέσουµε τον Σαµψών, να κάνουµε σ' αυτόν 
όπως έκανε σε µας.  Και κατέβηκαν 3.000 
άνντουες από τον Ιούντα στο χάσµα τής 
πέτουας Ητάµ, και είπαν στον Σαµψών: Ντεν 
ξέουεις ότι οι Φιουισταίοι εξουσιάζουν επάνω 
µας; Τι είναι, ουοιπόν, αυτό που έκανες σε 
µας; Κι εκείνος είπε: Όπως έκαναν σε µένα, 
έτσι έκανα κι εγώ σ' αυτούς. 

Και του είπαν: Κατεβήκαµε για να σε 
ντέσουµε, για να σε παουαντώσουµε στο χέουι 
των Φιουισταίων. Και τους είπε ο Σαµψών: 
Οουκιστείτε σε µένα ότι εσείς ντεν φα πέσετε 
εναντίον µου.  Και του είπαν, ουέγοντας: Όχι· 
αουά, φα σε ντέσουµε ντυνατά, και φα σε 
παουαντώσουµε στο χέουι τους· όµως, 
σίγουα, ντεν φα σε φανατώσουµε. Τον 
έντεσαν, ουοιπόν, µε ντύο καινούγια σχοινιά, 
και τον ανέβασαν από την πέτουα. 
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Και όταν ήουφε στη Ουεχί, οι Φιουισταίοι 
έτουεξαν αουαουάζοντας σε συνάντησή του. 
Και ήουφε επάνω του Πνεύµα τού Κυουίου· 
και τα σχοινιά, που ήσαν στους βουαχίονές 
του, έγιναν σαν ουινάουι που ανάβει στη 
φωτιά, και τα ντεσµά του έπεσαν από τα 
χέουια του σπασµένα.  Και βουήκε ένα νωπό 
σαγόνι γαϊντουιού, κι απουώνοντας το χέουι 
του, το πήουε, και φόνευσε µ' αυτό 1.000 
άνντουες.  Και ο Σαµψών είπε: Με σαγόνι 
γαϊντουιού έκανα σωούς-σωούς, µε σαγόνι 
γαϊντουιού φόνευσα 1.000 άνντουες.  Και 
αφού σταµάτησε να µιουάει, έουιξε το σαγόνι 
από το χέουι του· και ονόµασε εκείνο τον 
τόπο: Ουαµάφ-ουεχί. 

Και αφού ντίψασε πάουα ποουύ, βόησε στον 
Κύουιο, και είπε: Εσύ έντωσες ντιαµέσου του 
ντού σου αυτή τη µεγάουη σωτηουία· και, 
τώουα, να πεφάνω από τη ντίψα, και να πέσω 
στο χέουι των απεουίτµητων;  Και ο Φεός 
έσχισε το κοίουωµα που ήταν στη Ουεχί, και 
απ' αυτό βγήκε νεουό· και αφού ήπιε, 
ανέουαβε το πνεύµα του, και 
αναζωογονήφηκε· γι' αυτό, αποκάουεσε το 
όνοµά του: Εν-ακκοουέ, που είναι στη Ουεχί 
µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Κι αυτός έκουινε τον Ισουαήου στις ηµέουες 
των Φιουισταίων για 20 χουόνια. 

ΚΑΙ ο Σαµψών πήγε στη Γάζα, και εκεί είντε 
µια γυναίκα πόουνη, και µπήκε µέσα σ' αυτή.  
Και ανήγγειουαν στους Γαζαίους, ουέγοντας: 
Ο Σαµψών ήουφε εντώ. Κι αυτοί, αφού τον 
πεουικύκουωσαν, τον παουαφύουαγαν όουη τη 
νύχτα στην πύουη τής πόουης· και έµεναν 
ήσυχοι όουη τη νύχτα, ουέγοντας: Ας 
πεουιµένουµε µέχουι την αυγή τού πουωινού, 
και φα τον φονεύσουµε.  Ο Σαµψών, όµως, 
κοιµήφηκε µέχουι τα µεσάνυχτα· και γύουω 
στα µεσάνυχτα, αφού σηκώφηκε, έπιασε τις 
φύουες τής πύουης τής πόουης, και τους ντύο 
παουαστάτες, και αφού τις απέσπασε µαζί µε 
τον µοχουό, τις έβαουε επάνω στους ώµους 
του, και τις ανέβασε επάνω στην κοουυφή τού 
βουνού, που είναι απέναντι από τη Χεβουών. 

Και ύστεουα απ' αυτά αγάπησε κάποια 
γυναίκα στην κοιουάντα Σωουήκ, που το 

όνοµά της ήταν Νταουιντά.  Και ανέβηκαν σ' 
αυτήν οι άουχοντες των Φιουισταίων, και της 
είπαν: Κοουάκευσέ τον, και ντες σε τι 
στηουίζεται η µεγάουη του ντύναµη, και µε 
ποιον τουόπο µποούµε να υπεουισχύσουµε 
εναντίον του, ώστε να τον ντέσουµε, για να 
τον νταµάσουµε· κι εµείς, ο καφένας µας, φα 
σου ντώσουµε 1.100 αουγύουια.  Και η 
Νταουιντά είπε στον Σαµψών: Φανέουωσέ 
µου, παουακαουώ, σε τι στηουίζεται η 
ντύναµή σου η µεγάουη, και µε τι φα σε 
έντεναν για να νταµαστείς.  Και ο Σαµψών τής 
είπε: Αν µε ντέσουν µε επτά υγουές χοουντές, 
που ντεν ξεουάφηκαν, τότε φα αντυνατήσω, 
και φα είµαι σαν ένας από τους άουους 
ανφουώπους.  Τότε, οι άουχοντες των 
Φιουισταίων τής έφεουαν επτά υγουές 
χοουντές, που ντεν είχαν ξεουαφεί, και τον 
έντεσε µ' αυτές.  (Ενέντουευαν µάουιστα 
άνφουωποι, που κάφονταν µαζί της στον 
κοιτώνα). Και είπε σ' αυτόν: Οι Φιουισταίοι 
επάνω σου, Σαµψών. Κι εκείνος έκοψε τις 
χοουντές, σαν να κοβόταν ένα νήµα από 
στουπί, όταν µυουιστεί τη φωτιά. Και ντεν 
έγινε γνωστή η ντύναµή του. 

Και η Νταουιντά είπε στον Σαµψών: Ντες, µε 
γέουασες, και µου είπες ψέµατα· πες µου, 
ουοιπόν, παουακαουώ, µε τι φα σε έντεναν.  
Και της είπε: Αν µε ντέσουν ντυνατά µε 
καινούγια σχοινιά, µε τα οποία ντεν έχει γίνει 
εουγασία, τότε φα αντυνατήσω, και φα είµαι 
σαν ένας από τους άουους ανφουώπους.  
Πήουε, ουοιπόν, η Νταουιντά καινούγια 
σχοινιά, και τον έντεσε µ' αυτά, και του είπε: 
Οι Φιουισταίοι επάνω σου, Σαµψών. 
(Ενέντουευαν µάουιστα άνφουωποι, που 
κάφονταν στον κοιτώνα). Και τα έκοψε από 
τους βουαχίονές του σαν νήµα. 

Και η Νταουιντά είπε στον Σαµψών: Μέχουι 
τώουα µε γέουασες, και µου είπες ψέµατα· πες 
µου, µε τι φα σε έντεναν. Και της είπε: Αν 
πουέξεις τους επτά πουοκάµους του 
κεφαουιού µου και τους ντέσεις γεουά µε 
ύφασµα.  Κι αυτή τούς έντεσε στεουεά σε 
πάσσαουο· και του είπε: Οι Φιουισταίοι 
επάνω σου, Σαµψών. Και ξύπνησε από τον 
ύπνο του, και απέσπασε τον πάσσαουο, τον 
κόµπο και το ύφασµα. 
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Τότε, του είπε: Πώς ουες: Σε αγαπάω, ενώ η 
καουντιά σου ντεν είναι µαζί µου; Εσύ µε 
γέουασες, αυτή ήταν η τουίτη φοουά, και ντεν 
µου φανέουωσες σε τι στηουίζεται η ντύναµή 
σου η µεγάουη. 

Και επειντή, καφηµεουινά, τον στενοχωούσε 
µε τα ουόγια της, και τον βίαζε, ώστε η ψυχή 
του απέκαµε µέχουι φανάτου,  της φανέουωσε 
όουη την καουντιά του, και της είπε: Ξυουάφι 
ντεν ανέβηκε επάνω στο κεφάουι µου· επειντή, 
εγώ είµαι Ναζηουαίος στον Φεό από την 
κοιουιά τής µητέουας µου. Αν ξυουιστώ, τότε 
η ντύναµή µου φα φύγει από µένα, και φα 
αντυνατήσω, και φα γίνω όπως όουοι οι άουοι 
άνφουωποι. 

Και βουέποντας η Νταουιντά, ότι της 
φανέουωσε όουη του την καουντιά, έστειουε 
και κάουεσε τους άουχοντες των Φιουισταίων, 
ουέγοντας: Ανεβείτε αυτή τη φοουά· επειντή, 
µου φανέουωσε όουη την καουντιά του. Τότε, 
ανέβηκαν σ' αυτήν οι άουχοντες των 
Φιουισταίων, φέουνοντας και το ασήµι στα 
χέουια τους.  Και τον αποκοίµισε επάνω στα 
γόνατά της· και κάουεσε έναν άνφουωπο, και 
ξύουισε τους επτά πουοκάµους τού κεφαουιού 
του· και άουχισε να τον νταµάζει, και η 
ντύναµή του έφυγε απ' αυτόν.  Κι αυτή είπε: 
Οι Φιουισταίοι επάνω σου, Σαµψών. Κι αυτός 
ξύπνησε από τον ύπνο του, και είπε: Φα βγω 
όπως και άουοτε, και φα εκτιναχφώ. Αου' 
αυτός ντεν γνώουισε ότι ο Κύουιος είχε 
αποµακουυνφεί απ' αυτόν.  Και τον έπιασαν οι 
Φιουισταίοι, και του έβγαουαν τα µάτια, και 
τον κατέβασαν στη Γάζα, και τον έντεσαν µε 
ντύο χάουκινες αουυσίντες· και άουεφε στον 
οίκο τής φυουακής. 

Και οι τουίχες τού κεφαουιού του άουχισαν 
να βγαίνουν και πάουι, αφότου ξυουίστηκε.  
Και οι άουχοντες των Φιουισταίων 
συγκεντουώφηκαν, για να πουοσφέουν µια 
µεγάουη φυσία στον Νταγών, τον φεό τους, 
και να ευφουανφούν· επειντή, είπαν: Ο φεός 
µας παουέντωσε στο χέουι µας τον Σαµψών, 
τον εχφουό µας.  Και όταν ο ουαός τον είντε, 
ντόξασαν τον φεό τους, ουέγοντας: Ο φεός 
µας παουέντωσε στο χέουι µας τον εχφουό 
µας, και τον εξοουοφουευτή τής γης µας, κι 

εκείνον που φόνευσε ποούς από µας.  Και 
όταν ευφύµησε η καουντιά τους, είπαν: 
Καουέστε τον Σαµψών, για να µας παίξει. Και 
κάουεσαν τον Σαµψών από τον οίκο τής 
φυουακής, και έπαιξε µπουοστά τους· και τον 
έστησαν ανάµεσα στους στύους. 

Και ο Σαµψών είπε στο παιντί, που τον 
κουατούσε από το χέουι: Άφησέ µε να 
ψηουαφήσω τους στύους, επάνω στους 
οποίους στηουίζεται ο οίκος, για να 
στηουιχφώ επάνω τους.  Και ο οίκος ήταν 
γεµάτος από άνντουες και γυναίκες· και ήσαν 
εκεί όουοι οι άουχοντες των Φιουισταίων· και 
επάνω στην ταουάτσα ήσαν 3.000 πεουίπου 
άνντουες και γυναίκες, που έβουεπαν τον 
Σαµψών να παίζει. 

Και ο Σαµψών βόησε στον Κύουιο, και είπε: 
Ντέσποτα Κύουιε, φυµήσου µε, παουακαουώ· 
και ενίσχυσέ µε, παουακαουώ, µόνον αυτή τη 
φοουά, Φεέ, για να εκντικηφώ ενάντια στους 
Φιουισταίους µια κι έξω, για τα ντυο µάτια 
µου. 

Και ο Σαµψών αγκάουιασε τους ντύο 
µεσαίους στύους, επάνω στους οποίους 
στηουιζόταν ο οίκος, και στηουίχφηκε επάνω 
σ' αυτούς, τον έναν µε το ντεξί του χέουι, και 
τον άουον µε το αουιστεουό του.  Και ο 
Σαµψών είπε: Ας πεφάνει η ψυχή µου µαζί µε 
τους Φιουισταίους. Και έσκυψε µε ντύναµη· 
και ο οίκος έπεσε επάνω στους άουχοντες, και 
σε οουόκουηουο τον ουαό, που ήταν σ' αυτόν. 
Κι αυτοί που πέφαναν, που τους φανάτωσε µε 
τον φάνατό του, ήσαν πεουισσότεουοι από 
όσους είχε φανατώσει στη ζωή του. 

Τότε, κατέβηκαν οι αντεουφοί του, και 
οουόκουηουη η οικογένεια του πατέουα του, 
και τον σήκωσαν· και τον ανέβασαν και τον 
έφαψαν ανάµεσα στη Σαουαά και την 
Εσφαόου, στον τάφο τού Μανωέ, του 
πατέουα του. Κι αυτός έκουινε τον Ισουαήου 
για 20 χουόνια. 

ΥΠΗΟΥΧΕ ένας άνφουωπος από το βουνό 
Εφουαϊµ, και το όνοµά του ήταν Μιχαίας.  
Και είπε στη µητέουα του: Τα 1.100 
αουγύουια, που αφαιουέφηκαν από σένα, για 
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τα οποία κι εσύ καταουάστηκες, και µάουιστα 
µίουησες στα αυτιά µου, ντες, το ασήµι 
βουίσκεται σε µένα· εγώ το πήουα. Η ντε 
µητέουα του είπε: Ευουογηµένος να είσαι, γιε 
µου, από τον Κύουιο.  Και επέστουεψε τα 
1.100 αουγύουια στη µητέουα του, και η 
µητέουα του είπε: Αφιέουωσα αυτό το ασήµι 
ως αφιέουωµα στον Κύουιο από το χέουι µου, 
υπέου του γιου µου, για να κάνει ένα γουυπτό 
και χωνευτό· και, τώουα, φα το επιστουέψω σε 
σένα.  Κι αυτός επέστουεψε το ασήµι στη 
µητέουα του· η µητέουα του, όµως, 
παίουνοντας 200 αουγύουια, τα έντωσε στον 
χωνευτή, ο οποίος έκανε απ' αυτά ένα 
γουυπτό και χωνευτό· και ήσαν στο σπίτι τού 
Μιχαία.  Και ο άνφουωπος, ο Μιχαίας, είχε 
έναν οίκο φεού, και έκανε ένα εφόντ και 
φεουαφείµ· και καφιέουωσε έναν από τους 
γιους του, και έγινε σ' αυτόν ιεουέας. 

Σ' εκείνες τις ηµέουες ντεν υπήουχε βασιουιάς 
στον Ισουαήου· κάφε ένας έκανε ό,τι φαινόταν 
σ' αυτόν σωστό. 

Και υπήουχε ένας νέος από τη Βηφουεέµ-
Ιούντα, από τη φυουή Ιούντα, που ήταν 
Ουευίτης, και παουοικούσε εκεί.  Και 
αναχώουησε ο άνφουωπος από την πόουη 
Βηφουεέµ-Ιούντα, για να παουοικήσει όπου 
βουει· και ήουφε στο βουνό Εφουαϊµ, µέχουι 
το σπίτι τού Μιχαία, ακοουφώντας τον 
ντουόµο του.  Και ο Μιχαίας τού είπε: Από 
πού έουχεσαι; Κι εκείνος τού είπε: Εγώ είµαι 
Ουευίτης από τη Βηφουεέµ-Ιούντα, και 
πηγαίνω να παουοικήσω όπου βουω.  Και ο 
Μιχαίας τού είπε: Κάφησε µαζί µου, και γίνε 
σε µένα πατέουας και ιεουέας, κι εγώ φα σου 
ντίνω ντέκα αουγύουια κάφε χουόνο, και 
στοουή, και το φαγητό σου. Και ο Ουευίτης 
µπήκε µέσα στο σπίτι του.  Και 
ευχαουιστιόταν ο Ουευίτης να κατοικεί µαζί 
µε τον άνφουωπο· και ο νέος τού ήταν σαν 
ένας από τους γιους του.  Και ο Μιχαίας 
καφιέουωσε τον Ουευίτη· και ο νέος έγινε σ' 
αυτόν ιεουέας, και έµενε στο σπίτι τού 
Μιχαία.  Τότε ο Μιχαίας είπε: Τώουα 
γνωουίζω ότι ο Κύουιος φα µε αγαφοποιήσει, 
επειντή έχω έναν Ουευίτη για ιεουέα. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες ντεν υπήουχε 
βασιουιάς στον Ισουαήου· και κατά τις 
ηµέουες εκείνες η φυουή Νταν ζητούσε για 
τον εαυτό της κουηουονοµιά για να 
κατοικήσει· επειντή, µέχουι εκείνη την 
ηµέουα ντεν είχε πέσει σ' αυτούς 
κουηουονοµιά ανάµεσα στις φυουές τού 
Ισουαήου.  Και οι γιοι τού Νταν έστειουαν 
από τη συγγένειά τους πέντε άνντουες, από τα 
όουιά τους, άνντουες ντυνατούς, από τη 
Σαουαά και την Εσφαόου για να 
κατασκοπεύσουν τον τόπο, και να τον 
εξιχνιάσουν· και τους είπαν: Πηγαίνετε, 
εξιχνιάστε τον τόπο. Και ήουφαν στο βουνό 
Εφουαϊµ, µέχουι το σπίτι τού Μιχαία, και 
ντιανυχτέουευσαν εκεί. 

Καφώς πουησίασαν στο σπίτι τού Μιχαία, 
γνώουισαν τη φωνή τού νέου, του Ουευίτη· 
και στουάφηκαν εκεί, και του είπαν: Ποιος σε 
έφεουε εντώ; Και τι κάνεις εσύ σ' αυτόν τον 
τόπο; Και γιατί είσαι εντώ;  Κι εκείνος τούς 
είπε: Έτσι κι έτσι έκανε σε µένα ο Μιχαίας, 
και µε µίσφωσε, και είµαι ιεουέας του.  Και 
του είπαν: Ουώτησε, παουακαούµε, τον Φεό, 
για να γνωουίσουµε, αν πουόκειται να 
ευοντωφεί ο ντουόµος µας στον οποίο 
πηγαίνουµε.  Και ο ιεουέας τούς είπε: 
Πηγαίνετε σε ειουήνη· ο ντουόµος σας, στον 
οποίο πηγαίνετε, είναι αουεστός στον Κύουιο. 

Τότε οι πέντε άνντουες αναχώουησαν, και 
ήουφαν στη Ουαϊσά, και είνταν τον ουαό, που 
κατοικούσε σ' αυτή, να είναι αµέουιµνος, να 
ησυχάζει, σύµφωνα µε τον τουόπο των 
Σιντωνίων, και να ζει µε αφοβία· και ντεν 
υπήουχε κανένας άουχοντας στον τόπο, που 
να τους ταπεινώνει σε οτιντήποτε· κι αυτοί 
βουίσκονταν µακουιά από τους Σιντωνίους, 
και ντεν είχαν επικοινωνία µε κανέναν. 

Και ξαναγύουισαν στους αντεουφούς τους στη 
Σαουαά και την Εσφαόου· και τους είπαν οι 
αντεουφοί τους: Τι ουέτε εσείς; 

Κι εκείνοι είπαν: Σηκωφείτε, και ας ανέβουµε 
εναντίον τους· επειντή, είνταµε τον τόπο, και 
ντέστε, είναι υπεουβοουικά καουός· κι εσείς 
κάφεστε; Μη ντείξετε οκνηουία να πάµε, να 
µπούµε µέσα για να κουηουονοµήσουµε τον 
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τόπο·  αφού πάτε, φα έουφετε σε ουαό που ζει 
µε αφοβία, και σε ευουύχωουο τόπο· επειντή, 
ο Φεός τον έντωσε στο χέουι σας· έναν τόπο, 
στον οποίο ντεν υπάουχει έουειψη κανενός 
πουάγµατος, από εκείνα που υπάουχουν στη 
γη. 

Και κίνησαν από εκεί, από τη συγγένεια του 
Νταν, από τη Σαουαά και την Εσφαόου, 600 
άνντουες πεουιζωσµένοι ποουεµικά όπουα.  
Και ανέβηκαν, και στουατοπέντευσαν στην 
Κιουιάφ-ιαουείµ, στον Ιούντα· γι' αυτό, 
ονόµασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ-νταν, 
µέχουι τούτη την ηµέουα· και βουίσκεται 
πίσω από την Κιουιάφ-ιαουείµ. 

Και από εκεί πέουασαν στο βουνό Εφουαϊµ, 
και ήουφαν µέχουι το σπίτι τού Μιχαία.  
Τότε, οι πέντε άνντουες, αυτοί που είχαν πάει 
για να κατασκοπεύσουν τον τόπο τής Ουαϊσά, 
ανήγγειουαν και είπαν στους αντεουφούς τους: 
Ξέουετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα 
εφόντ, και φεουαφείµ, και ένα γουυπτό, και 
ένα χωνευτό; Τώουα, ουοιπόν, σκεφφείτε τι 
έχετε να κάνετε.  Και στουάφηκαν πουος τα 
εκεί, και πήγαν στο σπίτι τού νέου τού 
Ουευίτη, στο σπίτι τού Μιχαία, και τον 
χαιουέτησαν.  Και οι 600 άνντουες, οι 
πεουιζωσµένοι µε τα ποουεµικά τους όπουα, 
που ήσαν από τη φυουή Νταν, στάφηκαν 
µπουοστά από την πόουτα τού πυουώνα.  Και 
οι πέντε άνντουες, που είχαν πάει για να 
κατασκοπεύσουν τον τόπο ανέβηκαν, και 
µπήκαν εκεί µέσα, και πήουαν το γουυπτό, 
και το εφόντ, και το φεουαφείµ, και το 
χωνευτό· και ο ιεουέας στεκόταν στην πόουτα 
τού πυουώνα µαζί µε τους 600 άνντουες, που 
ήσαν πεουιζωσµένοι τα ποουεµικά όπουα.  
Και καφώς αυτοί µπήκαν µέσα στο σπίτι τού 
Μιχαία, και πήουαν το γουυπτό, το εφόντ, και 
το φεουαφείµ, και το χωνευτό, ο ιεουέας τούς 
είπε: Τι κάνετε εσείς;  Και του είπαν: Σώπα, 
βάουε το χέουι σου στο στόµα σου, κι έουα 
µαζί µας, και γίνε σε µας πατέουας και 
ιεουέας· είναι καουύτεουο σε σένα να είσαι 
ιεουέας στο σπίτι ενός ανφουώπου ή να είσαι 
ιεουέας µιας φυουής και οικογένειας στον 
Ισουαήου;  Και χάουηκε η καουντιά τού 
ιεουέα· και πήουε το εφόντ, και το φεουαφείµ, 
και το γουυπτό, και πήγε ανάµεσα στον ουαό.  

Και αφού στουάφηκαν, αναχώουησαν, και 
έβαουαν τα παιντιά, και τα κτήνη, και την 
αποσκευή, µπουοστά τους. 

Όταν αυτοί αποµακουύνφηκαν από το σπίτι 
τού Μιχαία, οι άνφουωποι που ήσαν στα 
σπίτια που γειτόνευαν µε το σπίτι τού Μιχαία 
συγκεντουώφηκαν, και πουόφτασαν τους γιους 
τού Νταν.  Και βόησαν πουος τους γιους τού 
Νταν. Κι αυτοί έστουεψαν το πουόσωπό τους, 
και είπαν στον Μιχαία: Τι έχεις και 
συγκέντουωσες ένα τέτοιο πουήφος; 

Κι εκείνος είπε: Πήουατε τους φεούς µου που 
είχα κάνει, και τον ιεουέα και αναχωουήσατε· 
και τι αποµένει σε µένα πουέον; Και τι είναι 
τούτο, που µου ουέτε: Τι έχεις; 

Και οι γιοι τού Νταν τού είπαν: Ας µη 
ακουστεί η φωνή σου ανάµεσά µας, µήπως 
κάποιοι άνντουες οξύφυµοι πέσουν εναντίον 
σου, και χάσεις τη ζωή σου, και τη ζωή τής 
οικογένειάς σου. 

Και πήγαιναν οι γιοι τού Νταν στον ντουόµο 
τους· και όταν ο Μιχαίας είντε ότι εκείνοι 
ήσαν ντυνατότεουοί του, έστουεψε και 
επανήουφε στο σπίτι του. 

Κι αυτοί πήουαν όσα κατασκεύασε ο 
Μιχαίας, και τον ιεουέα που είχε, και ήουφαν 
στη Ουαϊσά, σε ουαό που ησύχαζε και ζούσε 
µε αφοβία· και τους χτύπησαν µε µάχαιουα, 
και την πόουη την έκαψαν µε φωτιά.  Και ντεν 
υπήουχε κανένας για να τη σώσει, επειντή 
βουισκόταν µακουιά από τη Σιντώνα, και ντεν 
είχαν επικοινωνία µε κανέναν· βουισκόταν, 
µάουιστα, µέσα στην κοιουάντα Βαιφ-ουεώβ. 
Και οικοντόµησαν πόουη, και κατοίκησαν σ' 
αυτή.  Και αποκάουεσαν το όνοµα της 
πόουης Νταν, σύµφωνα µε το όνοµα τού 
Νταν τού πατέουα τους, που γεννήφηκε στον 
Ισουαήου· και το όνοµα της πόουης ήταν 
παουιότεουα, εξαουχής, Ουαϊσά.  Και οι γιοι 
τού Νταν έστησαν για τον εαυτό τους το 
γουυπτό· και ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Γηουσών, 
γιου τού Μανασσή, αυτός και οι γιοι του ήσαν 
ιεουείς στη φυουή τού Νταν, µέχουι την 
ηµέουα της αιχµαουωσίας τής γης.  Και 
έστησαν για τον εαυτό τους το γουυπτό, που 
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έκανε ο Μιχαίας, όουο τον καιουό, κατά τον 
οποίο ο οίκος τού Φεού βουισκόταν στη 
Σηουώ. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες εκείνες ντεν υπήουχε 
βασιουιάς στον Ισουαήου· και ήταν ένας 
Ουευίτης, που παουοικούσε στις πουαγιές τού 
βουνού Εφουαϊµ, ο οποίος πήουε για τον 
εαυτό του ως γυναίκα µια παουακή από τη 
Βηφουεέµ-Ιούντα.  Και πόουνευσε η παουακή 
του, που ήταν κοντά του, και αναχώουησε απ' 
αυτόν στο σπίτι τού πατέουα της στη 
Βηφουεέµ-Ιούντα, και ήταν εκεί τέσσεουις 
οουόκουηους µήνες.  Και ο άνντουας της 
σηκώφηκε, και πήγε πίσω απ' αυτή, για να της 
µιουήσει µε ευµένεια, ώστε να την κάνει να 
επιστουέψει· είχε, µάουιστα, µαζί του και τον 
ντούο του, και ντύο γαϊντούια· κι αυτή τον 
έβαουε µέσα στο σπίτι τού πατέουα της· και 
όταν τον είντε ο πατέουας τής νέας, χάουηκε 
στη συνάντησή του.  Και ο πεφεουός του, ο 
πατέουας τής νέας, τον κουάτησε· και κάφησε 
µαζί του τουεις ηµέουες· και έφαγαν και 
ήπιαν, και ντιανυχτέουευσαν εκεί. 

Και την τέταουτη ηµέουα, όταν σηκώφηκαν 
το πουωί, σηκώφηκε για να αναχωουήσει· και 
ο πατέουας τής νέας είπε στον γαµπουό του: 
Στήουιξε την καουντιά σου µε ουίγο ψωµί, και 
ύστεουα απ' αυτά φα πάτε.  Και κάφησαν, και 
έφαγαν και ήπιαν οι ντύο µαζί· και ο πατέουας 
τής νέας είπε στον άνντουα: Ευαουεστήσου, 
παουακαουώ, και ντιανυχτέουευσε, και ας 
ευφουανφεί η καουντιά σου.  Και όταν ο 
άνφουωπος σηκώφηκε να αναχωουήσει, ο 
πεφεουός του τον βίασε· γι'αυτό, έµεινε και 
ντιανυχτέουευσε εκεί.  Και σηκώφηκε το 
πουωί, την πέµπτη ηµέουα, για να 
αναχωουήσει· και ο πατέουας τής νέας είπε: 
Στήουιξε, παουακαουώ, την καουντιά σου. 
Και έµειναν µέχουις ότου έκουινε η ηµέουα, 
και έφαγαν µαζί και οι ντυο τους. 

Και όταν ο άνφουωπος σηκώφηκε να 
αναχωουήσει, αυτός, και η παουακή του, και 
ο ντούος του, ο πεφεουός του, ο πατέουας τής 
νέας, του είπε: Ντες, τώουα η ηµέουα κουίνει 
πουος την εσπέουα· ντιανυχτεουεύστε, 
παουακαουώ· ντες, η ηµέουα πάει να 
τεουειώσει· ντιανυχτέουευσε εντώ, και ας 

ευφουανφεί η καουντιά σου· και αύουιο 
σηκώνεστε το πουωί για την οντοιποουία σας, 
και πήγαινε στην κατοικία σου.  Ο 
άνφουωπος, όµως, ντεν φέουησε να 
ντιανυχτεουεύσει· αουά σηκώφηκε, και 
αναχώουησε, και ήουφε µέχουι απέναντι στην 
Ιεβούς, που είναι η Ιεουσαουήµ· και είχε µαζί 
του ντύο γαϊντούια σαµαουωµένα, και η 
παουακή του ήταν µαζί του. 

Και όταν πουησίασαν στην Ιεβούς, η ηµέουα 
ήταν ποουύ πουοχωουηµένη· και ο ντούος 
είπε στον κύουιό του: Έουα, παουακαουώ, και 
ας στουέψουµε πουος τούτη την πόουη των 
Ιεβουσαίων, και ας ντιανυχτεουεύσουµε σ' 
αυτή. 

Και ο κύουιός του είπε σ' αυτόν: Ντεν φα 
στουέψουµε πουος πόουη ξένων, που ντεν 
είναι από τους γιους Ισουαήου· αουά, φα 
πεουάσουµε µέχουι τη Γαβαά.  Και είπε στον 
ντούο του: Έουα, και ας πουησιάσουµε σε 
έναν απ' αυτούς τούς τόπους, και ας 
ντιανυχτεουεύσουµε στη Γαβαά ή στη 
Ουαµά. 

Και ντιάβηκαν και πήγαν· και έντυσε επάνω 
τους ο ήουιος κοντά στη Γαβαά, που είναι του 
Βενιαµίν.  Και στουάφηκαν εκεί, για να µπουν 
µέσα να καταουύσουν στη Γαβαά· και όταν 
µπήκε µέσα, κάφησε στην πουατεία τής 
πόουης· και ντεν υπήουχε άνφουωπος να τους 
παουαουάβει στο σπίτι του για να 
ντιανυχτεουεύσουν. 

Και να, ένας γέουοντας άνφουωπος εουχόταν 
από τη ντουειά του από το χωουάφι την 
εσπέουα· και ο άνφουωπος ήταν από το βουνό 
Εφουαϊµ, παουοικούσε όµως στη Γαβαά· οι 
ντε άνφουωποι του τόπου ήσαν Βενιαµίτες.  
Και καφώς σήκωσε τα µάτια του, είντε τον 
οντοιπόουο άνφουωπο στην πουατεία τής 
πόουης· και ο γέουοντας άνφουωπος είπε: 
Πού πας; Και από πού έουχεσαι; 

Κι εκείνος του είπε: Εµείς πεουνάµε από τη 
Βηφουεέµ-Ιούντα µέχουι τις πουαγιές τού 
βουνού Εφουαϊµ· από εκεί είµαι εγώ· και 
πήγα µέχουι τη Βηφουεέµ-Ιούντα, και τώουα 
πηγαίνω στον οίκο τού Κυουίου· και ντεν 
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υπάουχει κανένας να µε παουαουάβει στο 
σπίτι του·  έχουµε και άχυουα και τουοφή για 
τα γαϊντούια µας, κι ακόµα έχουµε ψωµί και 
κουασί για µένα, και για τη ντούη σου, και για 
τον νέο, που είναι µαζί µε τους ντούς σου· 
ντεν έχουµε έουειψη από κανένα πουάγµα. 

Και ο γέουοντας άνφουωπος είπε: Ειουήνη σε 
σένα· και κάφε τι, οτιντήποτε χουειάζεσαι εγώ 
φουοντίζω· µόνο µη ντιανυχτεουεύσεις στην 
πουατεία.  Και τον έφεουε στο σπίτι του, και 
έντωσε τουοφή στα γαϊντούια· και έπουυναν 
τα πόντια τους, και έφαγαν και ήπιαν. 

 

Ενώ αυτοί εύφουαιναν τις καουντιές τους, να, 
οι άνντουες τής πόουης, άνφουωποι 
παουάνοµοι, πεουικύκουωσαν το σπίτι, 
χτυπώντας την πόουτα· και είπαν στον 
άνφουωπο, τον κύουιο του σπιτιού, τον 
γέουοντα, ουέγοντας: Βγάουε έξω τον 
άνφουωπο, αυτόν που ήουφε στο σπίτι σου, 
για να τον γνωουίσουµε. 

Και ο άνφουωπος, ο κύουιος του σπιτιού, 
βγήκε σ' αυτούς, και τους είπε: Μη, αντεουφοί 
µου, παουακαουώ, µη πουάξετε αυτό το κακό· 
αφού ο άνφουωπος αυτός µπήκε µέσα στο 
σπίτι µου, µη πουάξετε τέτοια αφουοσύνη·  
ντέστε, η φυγατέουα µου, η παουφένα, και η 
παουακή του· τώουα φα τις φέουω έξω, και 
ταπεινώστε αυτές και κάντε σ' αυτές ό,τι φανεί 
αουεστό στα µάτια σας· αουά, σ' αυτόν τον 
άνφουωπο µη πουάξετε έουγο τέτοιας 
αφουοσύνης. 

Οι άνντουες, όµως, ντεν φέουησαν να τον 
ακούσουν· και ο άνφουωπος πήουετην 
παουακή του, και τους την έφεουε έξω· και τη 
γνώουισαν, και την ταπείνωσαν όουη τη νύχτα 
µέχουι το πουωί· και καφώς φάνηκε η αυγή, 
την απέουυσαν.  Και ήουφε η γυναίκα κατά το 
χάουαµα της ηµέουας, και έπεσε κοντά στην 
πόουτα τού σπιτιού τού ανφουώπου, όπου 
ήταν ο κύουιός της, µέχουις ότου έφεξε.  Και 
σηκώφηκε ο κύουιός της το πουωί, και άνοιξε 
τις πόουτες τού σπιτιού, και βγήκε για να πάει 
στον ντουόµο του· και να, η γυναίκα, η 
παουακή του, ήταν πεσµένη στη φύουα τού 

σπιτιού, και τα χέουια της επάνω στο 
κατώφουι. 

Και της είπε: Σήκω, κι ας πάµε. Αουά, ντεν 
απάντησε. Τότε, ο άνφουωπος την πήουε 
επάνω στο γαϊντούι, και σηκώφηκε, και πήγε 
στον τόπο του. 

Και αφού ήουφε στο σπίτι του, πήουε το 
µαχαίουι, και πιάνοντας την παουακή του, τη 
ντιαµέουισε µαζί µε τα κόκαουά της σε 12 
µέουη, και τα έστειουε σε όουα τα όουια του 
Ισουαήου.  Και όουοι όσοι τα έβουεπαν, 
έουεγαν: Ντεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο 
πουάγµα, από την ηµέουα που οι γιοι 
Ισουαήου ανέβηκαν από τη γη τής Αιγύπτου, 
µέχουι αυτή την ηµέουα· σκεφφείτε γι' αυτό, 
κάντε συµβούιο, και µιουήστε. 

ΤΟΤΕ, όουοι οι γιοι Ισουαήου βγήκαν, και 
οουόκουηουη η συναγωγή συγκεντουώφηκε, 
σαν ένας άνφουωπος, από τη Νταν µέχουι τη 
Βηου-σαβεέ, µαζί µε τη γη Γαουαάντ, στον 
Κύουιο στη Μισπά.  Και παουαστάφηκαν στη 
σύναξη του ουαού τού Φεού, οι αουχηγοί 
οουόκουηου του ουαού, όουες οι φυουές του 
Ισουαήου, 400.000 άνντουες πεζοί, που 
τουαβούσαν µάχαιουα.  Και οι γιοι τού 
Βενιαµίν άκουσαν, ότι ανέβηκαν οι γιοι 
Ισουαήου στη Μισπά. 

Και οι γιοι Ισουαήου είπαν: Πείτε µας, πώς 
συνέβηκε όουη αυτή η κακία; 

Και αποκουίφηκε ο άνφουωπος ο Ουευίτης, ο 
άνντουας τής γυναίκας που φονεύφηκε, και 
είπε: Ήουφα στη Γαβαά, που είναι του 
Βενιαµίν, εγώ και η παουακή µου, για να 
ντιανυχτεουεύσουµε·  και σηκώφηκαν εναντίον 
µου οι άνντουες τής Γαβαά, και 
πεουικύουωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον 
µου· εµένα ήφεουαν να φονεύσουν· και την 
παουακή µου ταπείνωσαν, ώστε πέφανε·  γι' 
αυτό, πιάνοντας την παουακή µου, τη 
ντιαµέουισα, και την έστειουα σε όουα τα 
όουια της κουηουονοµίας τού Ισουαήου· 
επειντή, έπουαξαν ανοσιουγία και αφουοσύνη 
µέσα στον Ισουαήου.  Ντέστε, όουοι εσείς οι 
γιοι Ισουαήου, συµβουευφείτε εντώ µεταξύ 
σας, και ντώστε τη γνώµη σας. 
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Και οουόκουηουος ο ουαός σηκώφηκε σαν 
ένας άνφουωπος, ουέγοντας: Ντεν φα πάµε 
κανένας µας στη σκηνή του ούτε φα 
επιστουέψει κανένας στο σπίτι του·  αουά, 
τώουα, τούτο είναι το πουάγµα που φα 
κάνουµε στη Γαβαά· φα ανέβουµε εναντίον 
της κατά κουήους·  και φα πάουµε 10 
άνντουες στους 100 από όουες τις φυουές τού 
Ισουαήου, και 100 στους 1.000 και 1.000 
στους 10.000, για να φέουν τουοφές στον 
ουαό, ώστε, αφού έουφουν στη Γαβαά τού 
Βενιαµίν, να κάνουν σ' αυτή καφόουη την 
αφουοσύνη, που αυτή έκανε στον Ισουαήου. 

Και συγκεντουώφηκαν ενάντια στην πόουη 
όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου, ενωµένοι 
µαζί σαν ένας άνφουωπος.  Και οι φυουές τού 
Ισουαήου έστειουαν άνντουες σε 
οουόκουηουη τη φυουή τού Βενιαµίν, 
ουέγοντας: Ποια κακία είναι αυτή, που 
ντιαπουάχφηκε ανάµεσά σας;  Τώουα, 
ουοιπόν, παουαντώστε τους ανφουώπους, τους 
παουάνοµους εκείνους, που ήσαν στη Γαβαά, 
για να τους φανατώσουµε, και να 
εξαουείψουµε την κακία από τον Ισουαήου. 

Αουά, ντεν φέουησαν να ακούσουν οι γιοι τού 
Βενιαµίν τη φωνή των αντεουφών τους, των 
γιων Ισουαήου.  Και συγκεντουώφηκαν οι γιοι 
τού Βενιαµίν από τις πόουεις στη Γαβαά, για 
να βγουν σε πόουεµο ενάντια στους γιους 
Ισουαήου. 

Και οι γιοι τού Βενιαµίν απαουιφµήφηκαν 
εκείνη την ηµέουα, από τις πόουεις, 26.000 
άνντουες που τουαβούσαν ουοµφαία, εκτός 
από τους κατοίκους τής Γαβαά, που 
απαουιφµήφηκαν 700 εκουεκτοί άνντουες.  
Ανάµεσα σε οουόκουηουο αυτόν τον ουαό 
υπήουχαν 700 εκουεκτοί άνντουες, 
αουιστεουόχειουες· όουοι αυτοί µποούσαν να 
εκσφενντονίζουν πέτουες επάνω σε µία τουίχα, 
χωουίς να αποτυχαίνουν.  Και οι άνντουες 
Ισουαήου απαουιφµήφηκαν, εκτός από τον 
Βενιαµίν, 400.000 άνντουες που τουαβούσαν 
ουοµφαία· όουοι αυτοί άνντουες ποουέµου. 

Και οι γιοι Ισουαήου, αφού σηκώφηκαν, 
ανέβηκαν στη Βαιφήου, και ουώτησαν τον 
Φεό, ουέγοντας: Ποιος φα ανέβει για µας 

πουώτος για να ποουεµήσει ενάντια στους 
γιους τού Βενιαµίν; Και ο Κύουιος είπε: 
Πουώτος ο Ιούντας. 

Και οι γιοι Ισουαήου σηκώφηκαν το πουωί, 
και στουατοπέντευσαν ενάντια στη Γαβαά.  
Και οι άνντουες Ισουαήου βγήκαν σε µάχη 
ενάντια στον Βενιαµίν· και παουατάχφηκαν σε 
µάχη εναντίον τους οι άνντουες τού 
Ισουαήου, πουος τη Γαβαά.  Και βγήκαν οι 
γιοι τού Βενιαµίν από τη Γαβαά, και εκείνη 
την ηµέουα έστουωσαν καταγής από τον 
Ισουαήου 22.000 άνντουες.  Και ο ουαός, 
αφού αναφάουησε, οι άνντουες τού Ισουαήου, 
συγκουότησε πάουι µάχη, στον τόπο όπου 
είχε παουαταχφεί την πουώτη ηµέουα. 

Και οι γιοι Ισουαήου ανέβηκαν, και έκουαψαν 
µπουοστά στον Κύουιο µέχουι την εσπέουα, 
και ουώτησαν τον Κύουιο, ουέγοντας: Να 
ανέβω ξανά σε µάχη ενάντια στους γιους τού 
Βενιαµίν, του αντεουφού µου; Και ο Κύουιος 
είπε: Ανεβείτε εναντίον του. 

Και οι γιοι Ισουαήου πουησίασαν στους γιους 
τού Βενιαµίν, τη ντεύτεουη ηµέουα.  Και ο 
Βενιαµίν βγήκε από τη Γαβαά εναντίον τους 
τη ντεύτεουη ηµέουα, και έστουωσε πάουι 
καταγής, από τους γιους Ισουαήου, 18.000 
άνντουες· όουοι αυτοί τουαβούσαν ουοµφαία. 

Τότε, όουοι οι γιοι Ισουαήου, και 
οουόκουηουος ο ουαός, ανέβηκαν και ήουφαν 
στη Βαιφήου, και έκουαψαν, και κάφησαν εκεί 
µπουοστά στον Κύουιο, και νήστευσαν εκείνη 
την ηµέουα µέχουι την εσπέουα, και 
πουόσφεουαν οουοκαυτώµατα και ειουηνικές 
φυσίες µπουοστά στον Κύουιο.  Και 
ουώτησαν οι γιοι Ισουαήου τον Κύουιο, 
(επειντή, η κιβωτός τής ντιαφήκης τού Φεού 
ήταν εκεί εκείνες τις ηµέουες,  και ο Φινεές, ο 
γιος τού Εουεάζαου, γιου τού Ααουών, 
στεκόταν µπουοστά της εκείνες τις ηµέουες), 
και είπαν: Να βγω ξανά σε µάχη ενάντια στον 
Βενιαµίν, τον αντεουφό µου; Ή, να 
σταµατήσω; Και ο Κύουιος είπε: Ανέβα, 
επειντή αύουιο φα τους παουαντώσω στο 
χέουι σου. 
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Και ο Ισουαήου έστησε ενέντουα ενάντια στη 
Γαβαά οουόγυουα.  Και ανέβηκαν οι γιοι 
Ισουαήου την τουίτη ηµέουα ενάντια στους 
γιους τού Βενιαµίν, και παουατάχφηκαν 
ενάντια στη Γαβαά, όπως την πουώτη και τη 
ντεύτεουη φοουά.  Και καφώς οι γιοι τού 
Βενιαµίν βγήκαν ενάντια στον ουαό, 
αποσπάστηκαν από την πόουη, και άουχισαν 
να χτυπούν µεουικούς από τον ουαό, 
φονεύοντας, όπως άουοτε, στους ντουόµους 
(από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει πουος τη 
Βαιφήου, ο άουος πουος τη Γαβαά στην 
πεντιάντα), πεουίπου 30 άνντουες από τον 
Ισουαήου.  Και οι γιοι Βενιαµίν είπαν: Αυτοί 
πέφτουν µπουοστά µας, όπως και πουώτα. 
Αουά, οι γιοι Ισουαήου είπαν: Ας φύγουµε, 
και ας τους αποσπάσουµε από την πόουη 
στους ντουόµους. 

Και όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου 
σηκώφηκαν από τη φέση τους, και 
παουατάχφηκαν στη Βάαου-φαµάου· και η 
ενέντουα τού Ισουαήου βγήκε από τη φέση 
της, από το ουιβάντι τής Γαβαά.  Και ήουφαν 
εναντίον τής Γαβαά 10.000 εκουεκτοί 
άνντουες από οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
και η µάχη στάφηκε βαουιά· αου' αυτοί ντεν 
γνώουιζαν ότι το κακό βουισκόταν κοντά 
τους.  Και ο Κύουιος πάταξε τον Βενιαµίν 
µπουοστά από τον Ισουαήου· και οι γιοι 
Ισουαήου εξοουόφουευσαν εκείνη την ηµέουα 
από τον Βενιαµίν 25.100 άνντουες· όουοι 
αυτοί τουαβούσαν ουοµφαία.  Και οι γιοι 
Βενιαµίν είνταν ότι χτυπήφηκαν· επειντή, οι 
άνντουες τού Ισουαήου υποχώουησαν στους 
Βενιαµίτες, έχοντας το φάουος τους στην 
ενέντουα που είχαν βάουει κοντά στη Γαβαά.  
Κι εκείνοι που ενέντουευαν όουµησαν και 
ξεχύφηκαν επάνω στη Γαβαά· κι αυτοί που 
ενέντουευαν εξαπουώφηκαν, και πάταξαν 
οουόκουηουη την πόουη µε µάχαιουα. 

Και οι άνντουες τού Ισουαήου είχαν 
ντιοουίσει ένα σηµάντι σε κείνους που 
ενέντουευαν, να σηκώσουν φωτιά µε καπνό 
από την πόουη.  Και όταν υποχώουησαν οι 
γιοι τού Ισουαήου στη µάχη, ο Βενιαµίν 
άουχισε να χτυπάει, και φόνευσε από τους 
Ισουαηουίτες πεουίπου 30 άνντουες· επειντή, 
είπαν: Σίγουα, πέφτουν πάουι µπουοστά µας, 

όπως στην πουώτη µάχη.  Αου' όταν η φωτιά 
άουχισε να υψώνεται από την πόουη µε 
στήουη καπνού, οι Βενιαµίτες κοίταξαν πίσω 
τους, και να, η πυουκαγιά τής πόουης 
ανέβαινε στον ουανό.  Κι όταν γύουισαν οι 
άνντουες Ισουαήου, τουόµαξαν οι άνντουες 
Βενιαµίν· επειντή, είνταν ότι το κακό έφτασε 
επάνω τους.  Και έστουεψαν µπουοστά από 
τους γιους Ισουαήου πουος τον ντουόµο τής 
εουήµου· αου' η µάχη τούς πουόφτασε· 
επειντή, εκείνοι από τις πόουεις τούς 
εξοουόφουευαν ανάµεσά τους.  
Πεουικύκουωσαν τους Βενιαµίτες, τους 
καταντίωξαν, τους καταπάτησαν, από τη 
Μενουά µέχουι απέναντι από τη Γαβαά πουος 
την ανατοουή τού ήουιου.  Και έπεσαν από 
τον Βενιαµίν 18.000 άνντουες· όουοι αυτοί 
ήσαν ντυνατοί άνντουες.  Τότε, έστουεψαν και 
έφυγαν πουος την έουηµο στην πέτουα 
Ουιµµών· και οι γιοι Ισουαήου 
σταχυοουόγησαν απ' αυτούς στους ντουόµους 
5.000 άνντουες· και τους καταντίωξαν µέχουι 
τη Γιντώµ, και φόνευσαν απ' αυτούς 2.000 
άνντουες.  Έτσι, όουοι εκείνοι που έπεσαν 
εκείνη την ηµέουα από τον Βενιαµίν ήσαν 
25.000 άνντουες που τουαβούσαν µάχαιουα· 
όουοι αυτοί ήσαν ντυνατοί άνντουες.  Όµως, 
600 άνντουες στουάφηκαν και έφυγαν πουος 
την έουηµο, στην πέτουα Ουιµµών, και 
κάφησαν στην πέτουα Ουιµµών τέσσεουις 
µήνες.  Και οι άνντουες Ισουαήου γύουισαν 
πουος τους γιους Βενιαµίν, και τους πάταξαν 
µε µάχαιουα, από τους ανφουώπους κάφε 
πόουης, µέχουι τα κτήνη και κάφε έναν 
παουαβουισκόµενο· και όουες τις πόουεις που 
βουίσκονταν τις παουέντωσαν σε φωτιά. 

ΚΑΙ οι άνντουες Ισουαήου είχαν οουκιστεί 
στη Μισπά, ουέγοντας: Κανένας από µας ντεν 
φα ντώσει τη φυγατέουα του για γυναίκα στον 
Βενιαµίν.  Και ο ουαός ήουφε στη Βαιφήου, 
και κάφησαν εκεί µέχουι την εσπέουα 
µπουοστά στον Φεό, και ύψωσαν τη φωνή 
τους και έκουαψαν µε µεγάουον κουαυφµό·  
και είπαν: Γιατί, Κύουιε Φεέ τού Ισουαήου, 
έγινε τούτο στον Ισουαήου, να αποκοπεί 
σήµεουα µία φυουή από τον Ισουαήου; 

Και την επόµενη ηµέουα ο ουαός σηκώφηκε 
το πουωί, και οικοντόµησε εκεί φυσιαστήουιο, 
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και πουόσφεουε οουοκαυτώµατα και 
ειουηνικές φυσίες.  Και οι γιοι Ισουαήου 
είπαν: Ποιος είναι ανάµεσα σε όουες τις 
φυουές τού Ισουαήου, που ντεν ανέβηκε στη 
σύναξη στον Κύουιο; Επειντή, είχαν κάνει 
µεγάουον όουκο εναντίον εκείνου που τυχόν 
ντεν φα ανέβαινε στον Κύουιο στη Μισπά, 
ουέγοντας: Φα φανατωφεί, οπωσντήποτε.  
Και µετάνιωσαν οι γιοι Ισουαήου για τον 
Βενιαµίν, τον αντεουφό τους, και είπαν: 
Σήµεουα αποκόπηκε µία φυουή από τον 
Ισουαήου·  τι φα κάνουµε τώουα για γυναίκες 
σ' αυτούς που απέµειναν, αφού οουκιστήκαµε 
στον Κύουιο να µη τους ντώσουµε για 
γυναίκες από τις φυγατέουες µας;  Και είπαν: 
Ποιος είναι εκείνος από τις φυουές τού 
Ισουαήου, που ντεν ανέβηκε στη Μισπά στον 
Κύουιο; Και να, ντεν είχε έουφει κανένας στη 
σύναξη στο στουατόπεντο από την Ιαβείς-
γαουαάντ.  Επειντή, έγινε εξέταση του ουαού, 
και να, ντεν ήταν εκεί κανένας από τους 
κατοίκους τής Ιαβείς-γαουαάντ. 

Και η συναγωγή έστειουε εκεί 12.000 
άνντουες, από τους πιο ντυνατούς, και τους 
πουόσταξε, ουέγοντας: Πηγαίνετε και πατάξτε 
τούς κατοίκους της Ιαβείς-γαουαάντ µε 
µάχαιουα, και τις γυναίκες και τα παιντιά·  
Και τούτο είναι το πουάγµα που φα κάνετε· 
φα εξοουοφουεύσετε κάφε αουσενικό, και 
κάφε γυναίκα που γνώουισε κοίτη αουσενικού.  
Και βουήκαν ανάµεσα στους κατοίκους της 
Ιαβείς-γαουαάντ 400 νέες παουφένες, που ντεν 
είχαν γνωουίσει άνντουα σε κοίτη αουσενικού· 
και τις έφεουαν στο στουατόπεντο στη 
Σηουώ, που είναι στη γη Χαναάν. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή έστειουε και 
µίουησε στους γιους τού Βενιαµίν, που ήσαν 
στην πέτουα Ουιµµών, και τους κάουεσαν σε 
ειουήνη.  Και ο Βενιαµίν γύουισε εκείνο τον 
καιουό· και τους έντωσαν τις γυναίκες, που 
είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες τής 
Ιαβείς-γαουαάντ· εντούτοις, ντεν τους 
έφτασαν. 

Και ο ουαός µετάνιωσε για τον Βενιαµίν, 
επειντή ο Κύουιος έκανε χαουασµό στις 
φυουές τού Ισουαήου.  Τότε, οι 
πουεσβύτεουοι της συναγωγής, είπαν: Τι φα 

κάνουµε για γυναίκες στους υπόουοιπους; 
Επειντή, οι γυναίκες από τον Βενιαµίν 
αφανίστηκαν.  Και είπαν: Πουέπει η 
κουηουονοµία να µένει στους ντιασωφέντες 
από τον Βενιαµίν, για να µη εξαουειφφεί µία 
φυουή από τον Ισουαήου·  εντούτοις, εµείς 
ντεν µποούµε να τους ντώσουµε γυναίκες από 
τις φυγατέουες µας· επειντή, οι γιοι Ισουαήου 
οουκίστηκαν, ουέγοντας: Επικατάουατος, 
όποιος ντώσει γυναίκα στον Βενιαµίν. 

Τότε, είπαν: Ντέστε, κάφε χουόνο γίνεται 
γιοουτή τού Κυουίου στη Σηουώ, που είναι 
βοουινά τής Βαιφήου, ανατοουικά από τον 
ντουόµο που ανεβαίνει από τη Βαιφήου στη 
Συχέµ, και νότια της Ουεβωνά.  Πουόσταξαν, 
ουοιπόν, στους γιους τού Βενιαµίν, ουέγοντας: 
Πηγαίνετε και στήστε ενέντουα στα αµπέουια·  
και παουατηουήστε, και ντέστε, αν οι 
φυγατέουες της Σηουώ βγουν να χοουέψουν 
στους χοούς, τότε βγείτε από τα αµπέουια, 
και αουπάξτε για τον εαυτό σας κάφε ένας τη 
γυναίκα του από τις φυγατέουες της Σηουώ, 
και πηγαίνετε στη γη τού Βενιαµίν·  και όταν 
οι πατέουες τους ή οι αντεουφοί τους έουφουν 
σε µας για να παουαπονεφούν, εµείς φα τους 
πούµε: Κάντε σ' αυτούς έουεος για χάουη 
µας, επειντή ντεν πιάσαµε στον πόουεµο 
γυναίκα για κάφε έναν· κι εσείς, µη ντίνοντας 
σ' αυτούς κατά τον καιουό τούτο, φα είστε 
ένοχοι. 

Έτσι και έκαναν οι γιοι τού Βενιαµίν, και 
πήουαν γυναίκες σύµφωνα µε τον αουιφµό 
τους από εκείνες που χόουευαν, αουπάζοντάς 
τες· και αναχώουησαν, και γύουισαν στην 
κουηουονοµιά τους, και έχτισαν πόουεις, και 
κατοίκησαν σ' αυτές.  Και οι γιοι Ισουαήου 
αναχώουησαν από εκεί εκείνο τον καιουό, 
κάφε ένας στη φυουή του και στη συγγένειά 
του· και βγήκαν από εκεί, κάφε ένας στην 
κουηουονοµιά του. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες ντεν υπήουχε 
βασιουιάς στον Ισουαήου· κάφε ένας έκανε το 
αουεστό στα µάτια του. 

ΚΑΙ στις ηµέουες κατά τις οποίες έκουιναν οι 
κουιτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας 
άνφουωπος από τη Βηφουεέµ-Ιούντα πήγε να 
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παουοικήσει στη γη τού Μωάβ, αυτός, η 
γυναίκα του, και οι ντύο γιοι του.  Το ντε 
όνοµα του ανφουώπου ήταν Εουιµέουεχ, και 
το όνοµα της γυναίκας του ήταν Ναοµί, και 
το όνοµα των ντύο γιων του Μααουών και 
Χεουαιών, Εφουαφαίοι, από τη Βηφουεέµ-
Ιούντα. Και ήουφαν στη γη τού Μωάβ, και 
ήσαν εκεί. 

Και ο Εουιµέουεχ, ο άνντουας τής Ναοµί, 
πέφανε· και απέµεινε αυτή και οι ντύο γιοι 
της.  Και αυτοί πήουαν για τον εαυτό τους 
γυναίκες Μωαβίτισσες· το όνοµα της µιας 
ήταν Οουφά, και το όνοµα της άουης Ουφ· 
και κατοίκησαν εκεί ντέκα χουόνια.  Πέφαναν, 
όµως, και οι ντύο, ο Μααουών και ο 
Χεουαιών· και η γυναίκα στεουήφηκε τους 
ντύο γιους της, και τον άνντουα της. 

Τότε, σηκώφηκε αυτή και οι νύφες της, και 
επέστουεψαν από τη γη τού Μωάβ· επειντή, 
άκουσε στη γη τού Μωάβ ότι, ο Κύουιος 
επισκέφφηκε τον ουαό του, ντίνοντάς τους 
ψωµί.  Και βγήκε από τον τόπο όπου 
βουισκόταν, και οι ντύο νύφες της µαζί της· 
και ποουεύονταν τον ντουόµο για να 
επιστουέψουν στη γη τού Ιούντα. 

Και η Ναοµί είπε στις ντύο νύφες της: 
Πηγαίνετε, γυουίστε κάφε µία στο σπίτι τής 
µητέουας της. Ο Κύουιος να κάνει έουεος σε 
σας, καφώς εσείς κάνατε έουεος στους 
αποφανόντες και σε µένα·  ο Κύουιος να σας 
ντώσει να βουείτε ανάπαυση, κάφε µία στο 
σπίτι τού άνντουα της. Και τις φίουησε· κι 
αυτές ύψωσαν τη φωνή τους, και έκουαψαν. 

Και της είπαν: Όχι· αουά µαζί σου φα 
επιστουέψουµε στον ουαό σου. 

Και η Ναοµί είπε: Επιστουέψτε, φυγατέουες 
µου· γιατί νάουφετε µαζί µου; Μήπως έχω 
ακόµα γιους στην κοιουιά µου, για να γίνουν 
άνντουες σας;  Επιστουέψτε, φυγατέουες µου, 
πηγαίνετε· επειντή, εγώ γέουασα, και ντεν 
είµαι πια για άνντουα· αν έουεγα: Έχω 
εουπίντα, αν µάουιστα παντουευόµουν αυτή 
τη νύχτα, και γεννούσα ακόµα γιους,  φα τους 
πεουιµένατε µέχουις ότου µεγαουώσουν; Φα 
αναβάουατε γι' αυτούς το να παντουευτείτε; 

Μη, φυγατέουες µου· επειντή, πικουάφηκα, 
ποουύ πεουισσότεουο παου' ό,τι εσείς, που το 
χέουι του Κυουίου βγήκε εναντίον µου. 

Κι εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους, και 
έκουαψαν ξανά· και η Οουφά καταφίουησε 
την πεφεουά της· η Ουφ, όµως, 
πουοσκοουήφηκε σ' αυτή.  Και η Ναοµί είπε: 
Ντες, η συνυφάντα σου επέστουεψε στον ουαό 
της, και στους φεούς της· επίστουεψε κι εσύ 
πίσω από τη συνυφάντα σου. 

Αουά, η Ουφ είπε: Μη µε αναγκάζεις να σε 
αφήσω, για να φύγω από πίσω σου· επειντή, 
όπου αν πας εσύ, φα πάω κι εγώ· και όπου φα 
παουαµείνεις εσύ, φα παουαµείνω κι εγώ· ο 
ουαός σου, ουαός µου, και ο Φεός σου, Φεός 
µου·  όπου κι αν πεφάνεις, φα πεφάνω κι εγώ, 
κι εκεί φα ταφώ· έτσι να κάνει σε µένα ο 
Κύουιος, και έτσι να πουοσφέσει, αν κάτι 
άουο εκτός από τον φάνατο µε χωουίσει από 
σένα. 

Και βουέποντας η Ναοµί ότι αυτή επέµενε να 
πάει µαζί της, σταµάτησε να της µιουάει. 

Και πεουπάτησαν και οι ντυο τους, µέχουις 
ότου έφτασαν στη Βηφουεέµ. Και όταν 
έφτασαν στη Βηφουεέµ, οουόκουηουη η 
πόουη συγκινήφηκε γι' αυτές, και οι γυναίκες 
έουεγαν: Αυτή είναι η Ναοµί;  Κι αυτή είπε σ' 
αυτές: Μη µε ονοµάζετε Ναοµί· ονοµάζετέ 
µε Μαουά· επειντή, ο Παντοντύναµος µε 
πίκουανε υπεουβοουικά·  εγώ αναχώουησα 
γεµάτη, και ο Κύουιος µε επανέφεουε 
αντειανή· γιατί µε ονοµάζετε Ναοµί, αφού ο 
Κύουιος έντωσε µαουτυουία εναντίον µου, και 
ο Παντοντύναµος µε κατέφουιψε;  Η Ναοµί, 
ουοιπόν, επέστουεψε και µαζί της η Ουφ η 
Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήουφε από τη 
γη τού Μωάβ· κι αυτές έφτασαν στη 
Βηφουεέµ στην αουχή τού φεουισµού των 
κουιφαουιών. 

ΕΙΧΕ, µάουιστα, η Ναοµί κάποιον συγγενή 
τού άνντουα της, έναν άνφουωπο ντυνατόν σε 
ισχύ, από τη συγγένεια του Εουιµέουεχ· και 
το όνοµά του ήταν Βοόζ.  Και η Ουφ η 
Μωαβίτισσα είπε στη Ναοµί: Ας πάω, 
παουακαουώ, στο χωουάφι για να µαζέψω 
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στάχυα πίσω από όποιον βουω χάουη στα 
µάτια του· και της είπε: Πήγαινε, φυγατέουα 
µου.  Και πήγε, και καφώς ήουφε 
σταχυοουογούσε στο χωουάφι πίσω από τους 
φεουιστές· και έτυχε σε ένα µέουος του 
χωουαφιού τού Βοόζ, που ήταν από τη 
συγγένεια του Εουιµέουεχ. 

Και να, ο Βοόζ ήουφε από τη Βηφουεέµ, και 
είπε στους φεουιστές: Ο Κύουιος µαζί σας. 
Και του αποκουίφηκαν: Ο Κύουιος να σε 
ευουογήσει.  Τότε, ο Βοόζ είπε στον 
υπηουέτη του, τον επιστάτη των φεουιστών: 
Τίνος είναι αυτή η νέα; 

Και ο υπηουέτης, ο επιστάτης των φεουιστών, 
απάντησε, και είπε: Είναι η νέα η 
Μωαβίτισσα, αυτή που επέστουεψε µαζί µε τη 
Ναοµί από τη γη τού Μωάβ·  και είπε: Ας 
σταχυοουογήσω, παουακαουώ, και ας µαζέψω 
κάτι ανάµεσα στα ντεµάτια πίσω από τους 
φεουιστές· και ήουφε, και στάφηκε από το 
πουωί µέχουι τούτη την ώουα· µόνον ουίγο 
αναπαύφηκε στο σπίτι. 

Και ο Βοόζ είπε στη Ουφ: Ντεν ακούς, 
φυγατέουα µου; Μη πας να σταχυοουογήσεις 
σε άουο χωουάφι ούτε να φύγεις από εντώ, 
αουά µένε εντώ µε τα κοουίτσια µου·  ας είναι 
τα µάτια σου επάνω στο χωουάφι όπου 
φεουίζουν, και πήγαινε πίσω απ' αυτές· ντεν 
πουόσταξα εγώ στους νέους να µη σε 
αγγίξουν; Και όταν ντιψάσεις, πήγαινε στα 
αγγεία, και πίνε απ' ό,τι αντουήσουν οι νέοι. 

Κι εκείνη έπεσε κατά πουόσωπο, και 
πουοσκύνησε µέχουι το ένταφος, και του είπε: 
Πώς εγώ βουήκα χάουη στα µάτια σου, ώστε 
να ουάβεις πουόνοια για µένα, ενώ είµαι ξένη; 

Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε: Μου 
αναγγέουφηκαν όουα όσα έκανες στην 
πεφεουά σου µετά τον φάνατο του άνντουα 
σου· και ότι άφησες τον πατέουα σου και τη 
µητέουα σου, και τη γη της γέννησής σου, και 
ήουφες σε ουαό που πουιν ντεν γνώουιζες·  ο 
Κύουιος να ανταµείψει το έουγο σου, και ο 
µισφός σου να είναι πουήουης από τον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου, κάτω από τις 
φτεούγες τού οποίου ήουφες να σκεπαστείς. 

Κι εκείνη είπε: Ας βουω χάουη στα µάτια 
σου, κύουιέ µου· επειντή µε παουηγόουησες, 
και επειντή µίουησες µε ευµένεια στη ντούη 
σου, αν κι εγώ ντεν είµαι ούτε σαν µια από τις 
φεουαπαινίντες σου. 

Και ο Βοόζ, την ώουα τού φαγητού, της είπε: 
Έουα, και φάε από το ψωµί, και βουέξε το 
ψωµί σου στο ξίντι. Κι αυτή κάφησε στα 
πουάγια των φεουιστών· κι εκείνος τής έντωσε 
σιτάουι φουυγανισµένο, και έφαγε, και 
χόουτασε, και πεουίσσευσε. 

Και σηκώφηκε να σταχυοουογήσει, και ο 
Βοόζ πουόσταξε στους νέους του, ουέγοντας: 
Ας σταχυοουογεί και ανάµεσα στα ντεµάτια, 
και µη την επιπουήττετε·  και, µάουιστα, 
αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα 
χειουόβοουα γι' αυτή, και αφήνετε να µαζεύει, 
και µη την εουέγχετε. 

Και σταχυοουόγησε στο χωουάφι µέχουι την 
εσπέουα, και κοπάνισε όσο σταχυοουόγησε· 
και ήταν µέχουι ένα εφά κουιφάουι.  Και το 
σήκωσε, και µπήκε στην πόουη· και η 
πεφεουά της είντε όσο σταχυοουόγησε· και η 
Ουφ, βγάζοντας, της έντωσε ό,τι είχε 
πεουισσεύσει, αφού χόουτασε. 

Και η πεφεουά της είπε σ' αυτήν: Πού 
σταχυοουόγησες σήµεουα; Και πού ντούεψες; 
Ευουογηµένος να είναι εκείνος που έουαβε 
πουόνοια για σένα. Κι εκείνη φανέουωσε στην 
πεφεουά της σε τίνος χωουάφι ντούεψε, και 
είπε: Το όνοµα του ανφουώπου, στον οποίο 
ντούεψα σήµεουα, είναι Βοόζ. 

Και η Ναοµί είπε στη νύφη της: 
Ευουογηµένος από τον Κύουιο εκείνος, που 
ντεν άφησε το έουεός του πουος αυτούς που 
ζουν, και πουος αυτούς που πέφαναν. Και η 
Ναοµί τής είπε: Συγγενής µας είναι αυτός ο 
άνφουωπος, από τους κοντινούς συγγενείς 
µας. 

Και η Ουφ η Μωαβίτισσα είπε: Αυτός µού 
είπε ακόµα: Εσύ φα µένεις µε τους 
ανφουώπους µου, µέχουις ότου τεουειώσουν 
οουόκουηουο τον φεουισµό µου. 
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Και η Ναοµί είπε στη Ουφ, τη νύφη της: 
Είναι καουό, φυγατέουα µου, να βγαίνεις µαζί 
µε τα κοουίτσια του, και να µη σε 
συναντήσουν σε άουο χωουάφι.  Και 
πουοσκοουήφηκε στα κοουίτσια τού Βοόζ για 
να σταχυοουογεί, µέχουις ότου τεουειώσει ο 
φεουισµός των κουιφαουιών, και ο φεουισµός 
τού σιταουιού· και καφόταν µαζί µε την 
πεφεουά της. 

ΚΑΙ η Ναοµί, η πεφεουά της, της είπε: 
Φυγατέουα µου, να µη ζητήσω ανάπαυση σε 
σένα για να ευηµεουήσεις;  Και, τώουα, 
µήπως ο Βοόζ ντεν είναι από τη συγγένειά 
µας, µαζί µε τα κοουίτσια τού οποίου ήσουν; 
Ντες, αυτός ουικµίζει αυτή τη νύχτα το 
αουώνι των κουιφαουιών·  ούσου, ουοιπόν, και 
αουείψου, και ντύσου τη στοουή σου, και 
κατέβα στο αουώνι· µη γνωουιστείς στον 
άνφουωπο, µέχουις ότου τεουειώσει από το να 
φάει και να πιει·  κι ενώ πουαγιάζει, 
παουατήουησε τον τόπο όπου πουαγιάζει, και 
αφού έουφεις, σήκωσε το σκέπασµα από τα 
πόντια του, και πουάγιασε· κι εκείνος φα σου 
πει τι να κάνεις. 

Κι εκείνη τής είπε: Όουα όσα µου ουες φα τα 
κάνω.  Και κατέβηκε στο αουώνι, και έκανε 
όουα όσα την πουόσταξε η πεφεουά της. 

Και αφού ο Βοόζ έφαγε και ήπιε, και 
ευφουάνφηκε η καουντιά του, πήγε να 
πουαγιάσει στην άκουη τού σωού τού 
σιταουιού· κι εκείνη ήουφε κουυφά, και 
σήκωσε το σκέπασµά του από τα πόντια του, 
και πουάγιασε.  Και κατά τα µεσάνυχτα ο 
άνφουωπος ξύπνησε ξαφνικά και 
συνταουάχφηκε· και νάσου, µια γυναίκα 
κοιµόταν κοντά στα πόντια του.  Και είπε: 
Ποια είσαι εσύ; 

Κι εκείνη απάντησε: Εγώ, η Ουφ η ντούη 
σου· άπουωσε, ουοιπόν, τις φτεούγες σου 
επάνω στη ντούη σου· επειντή, είσαι ο πιο 
κοντινός συγγενής µου. 

Κι εκείνος είπε: Ευουογηµένη να είσαι από 
τον Κύουιο, φυγατέουα· επειντή, έντειξες 
πεουισσότεουη αγαφοσύνη τεουευταία απ' ό,τι 
πουιν, µη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε 

φτωχούς είτε πούσιους·  Και τώουα, 
φυγατέουα, µη φοβάσαι· φα κάνω σε σένα ό,τι 
πεις· επειντή, οουόκουηουη η πόουη τού 
ουαού µου ξέουει ότι είσαι ενάουετη γυναίκα·  
Και τώουα είναι αουηφινό ότι εγώ είµαι 
στενός συγγενής· όµως, υπάουχει ένας άουος 
συγγενής πιο στενός από µένα·  µείνε αυτή τη 
νύχτα· και το πουωί, αν αυτός φέουει να 
εκπουηουώσει σε σένα το συγγενικό του 
χουέος, είναι καουό· ας το εκπουηουώσει· 
αουά, αν ντεν φέουει να εκπουηουώσει σε σένα 
το συγγενικό του χουέος, τότε εγώ φα το 
εκπουηουώσω σε σένα, ζει ο Κύουιος· 
κοιµήσου µέχουι το πουωί. 

Και κοιµήφηκε κοντά στα πόντια του µέχουι 
το πουωί· και σηκώφηκε, πουιν άνφουωπος 
ντιακουίνει άνφουωπο. Κι εκείνος είπε: Ας µη 
γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήουφε στο αουώνι.  
Κι ακόµα είπε: Φέουε το πεουικάουυµµα που 
είναι επάνω σου, και κουάτα το. Κι εκείνη το 
κουατούσε, κι αυτός τής µέτουησε έξι µέτουα 
κουιφάουι, και το έβαουε επάνω της· και πήγε 
στην πόουη. 

Και όταν ήουφε στην πεφεουά της, εκείνη 
είπε: Τι έγινε σε σένα, φυγατέουα µου; Κι 
αυτή της ανήγγειουε όουα όσα τής έκανε ο 
άνφουωπος·  και είπε: Μου έντωσε αυτά τα έξι 
µέτουα κουιφάουι· επειντή, ντεν φα πας, µου 
είπε, αντειανή στην πεφεουά σου. 

Κι εκείνη είπε: Κάφησε, φυγατέουα µου, 
µέχουις ότου ντεις πώς φα τεουειώσει το 
πουάγµα· επειντή, ο άνφουωπος ντεν φα 
ησυχάσει, µέχουις ότου τεουειώσει το 
πουάγµα σήµεουα. 

ΚΑΙ ο Βοόζ ανέβηκε στην πύουη, και κάφησε 
εκεί· και να, πεουνούσε ο συγγενής, για τον 
οποίο είχε µιουήσει ο Βοόζ. Και είπε: Ω, εσύ, 
γύουισε, κάφησε εντώ. Και γύουνα, και 
κάφησε.  Και πήουε ο Βοόζ ντέκα άνντουες 
από τους πουεσβύτεους της πόουης, και είπε: 
Καφήστε εντώ. Και κάφησαν. 

Και είπε στον συγγενή του: Η Ναοµί, που 
γύουισε από τη γη τού Μωάβ, πουάει το 
µεουίντιο του χωουαφιού της, που ήταν του 
αντεουφού µας Εουιµέουεχ·  και εγώ είπα να 
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σε ειντοποιήσω, ουέγοντας: Αγόουασέ το, 
µπουοστά στους κατοίκους, και µπουοστά 
στους πουεσβύτεους του ουαού µου· αν 
φέουεις να το εξαγοουάσεις ως συγγενής, 
εξαγόουασέ το· αουά, αν ντεν φέουεις να το 
εξαγοουάσεις, πες µου, για να ξέουω· επειντή, 
ντεν υπάουχει άουος να το εξαγοουάσει ως 
συγγενής, παουά εσύ· και εγώ είµαι ύστεουα 
από σένα. 

Κι εκείνος είπε: Εγώ φα το εξαγοουάσω. 

Και ο Βοόζ είπε: Κατά την ηµέουα που φα 
αγοουάσεις το χωουάφι από το χέουι τής 
Ναοµί, πουέπει να πάουεις και τη Ουφ τη 
Μωαβίτισσα, τη γυναίκα τού αποφανόντα, για 
να αναστήσεις το όνοµα του αποφανόντα 
επάνω στην κουηουονοµιά του. 

Και ο συγγενής είπε: Ντεν µποουώ να 
εκπουηουώσω το συγγενικό µου χουέος, 
µήπως και φφείουω την κουηουονοµιά µου· 
εκπουήουωσε εσύ το συγγενικό µου χουέος, 
επειντή εγώ ντεν µποουώ να το εκπουηουώσω. 

Αυτός, βέβαια, ήταν ο τουόπος τον παουιό 
καιουό στον Ισουαήου για το ντικαίωµα της 
συγγένειας, και για την απαουοτουίωση, για να 
βεβαιώνεται κάφε ουόγος· ο άνφουωπος 
ουύνοντας το υπόντηµά του, το έντινε στον 
πουησίον του· κι αυτό ήταν µαουτυουία στον 
Ισουαήου. 

Γι' αυτό, ο συγγενής είπε στον Βοόζ: 
Αγόουασέ το εσύ στον εαυτό σου. Και έουυσε 
το υπόντηµά του. 

Τότε ο Βοόζ είπε στους πουεσβύτεους και σε 
οουόκουηουο τον ουαό: Είστε σήµεουα 
µάουτυουες, ότι αγόουασα όουα όσα είχε ο 
Εουιµέουεχ, και όουα όσα είχαν ο Χεουαιών 
και ο Μααουών, από το χέουι τής Ναοµί·  κι 
ακόµα, τη Ουφ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα 
τού Μααουών, την πήουα στον εαυτό µου για 
γυναίκα, για να αναστήσω το όνοµα του 
αποφανόντα επάνω στην κουηουονοµιά του, 
για να µη εξαουειφφεί το όνοµα του 
αποφανόντα από τα αντέουφια του, και από 
την πόουη τής κατοικίας του· είστε σήµεουα 
µάουτυουες. 

Και όουος ο ουαός, που ήταν στην πύουη, και 
οι πουεσβύτεουοι, είπαν: Μάουτυουες· ο 
Κύουιος να κάνει τη γυναίκα, που µπαίνει 
µέσα στο σπίτι σου, σαν τη Ουαχήου, και σαν 
τη Ουεία, που και οι ντύο οικοντόµησαν τον 
οίκο Ισουαήου· και να γίνεις ντυνατός στην 
Εφουαφά, και να είσαι πεουίφηµος στη 
Βηφουεέµ·  και ας γίνει η οικογένειά σου σαν 
την οικογένεια του Φαουές, που η Φάµαου 
γέννησε στον Ιούντα, από το σπέουµα που ο 
Κύουιος φα ντώσει σε σένα απ' αυτή τη νέα. 

Και ο Βοόζ πήουε τη Ουφ, και έγινε γυναίκα 
του· και όταν µπήκε µέσα σ' αυτή, ο Κύουιος 
της έντωσε σύουηψη, και γέννησε γιο.  Και οι 
γυναίκες είπαν στη Ναοµί: Ευουογητός ο 
Κύουιος, που σήµεουα ντεν σε αποστέουησε 
από συγγενή, ώστε να καουείται το όνοµά του 
στον Ισουαήου·  κι αυτός φα είναι σε σένα 
αναψυχωτής τής ζωής, και φα φουέψει την 
ποουιά σου· επειντή, τον γέννησε η νύφη σου, 
που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα 
καουύτεουη από επτά γιους. 

Τότε, η Ναοµί πήουε το παιντί, και το έβαουε 
στον κόουφο της, και έγινε σ' αυτό τουοφός.  
Και οι γειτόνισσες του έντωσαν όνοµα, 
ουέγοντας: Γιος γεννήφηκε στη Ναοµί· και 
αποκάουεσαν το όνοµά του: Ωβήντ· αυτός 
είναι ο πατέουας τού Ιεσσαί, του πατέουα τού 
Νταβίντ. 

Αυτή είναι η γενεαουογία του Φαουές: Ο 
Φαουές γέννησε τον Εσουών,  και ο Εσουών 
γέννησε τον Αουάµ, και ο Αουάµ γέννησε τον 
Αµιναντάβ,  και ο Αµιναντάβ γέννησε τον 
Ναασσών, και ο Ναασσών γέννησε τον 
Σαουµών,  και ο Σαουµών γέννησε τον Βοόζ, 
και ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήντ,  και ο Ωβήντ 
γέννησε τον Ιεσσαί, και ο Ιεσσαί γέννησε τον 
Νταβίντ. 

ΥΠΗΟΥΧΕ ντε κάποιος άνφουωπος από τη 
Ουαµαφάιµ-σοφίµ, από το βουνό Εφουαϊµ, 
και το όνοµά του ήταν Εουκανά, γιος τού 
Ιεουοάµ, γιου τού Εουιού, γιου τού Φοού, 
γιου τού Σουφ, Εφουαφαίος.  Και είχε ντύο 
γυναίκες· το όνοµα της µιας ήταν Άννα, και 
το όνοµα της ντεύτεουης, Φενίννα· η µεν 
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Φενίννα είχε παιντιά, η Άννα όµως ντεν είχε 
παιντιά. 

Και ο άνφουωπος αυτός ανέβαινε από την 
πόουη του κάφε χουόνο, για να πουοσκυνήσει 
και να πουοσφέουει φυσία στον Κύουιο των 
ντυνάµεων στη Σηουώ. Κι εκεί ήσαν οι ντύο 
γιοι τού Ηουεί, ο Οφνεί και ο Φινεές, ως 
ιεουείς τού Κυουίου.  Και έφτασε η ηµέουα, 
κατά την οποία ο Εουκανά φυσίασε, και 
έντωσε µεουίντες στη Φενίννα, τη γυναίκα 
του, και σε όους τούς γιους της και στις 
φυγατέουες της.  Στην Άννα, όµως, έντωσε 
ντιπουάσια µεουίντα· επειντή, αγαπούσε την 
Άννα· αου' ο Κύουιος είχε κουείσει τη µήτουα 
της.  Και η αντίζηουός της την παουόξυνε 
υπεουβοουικά, ώστε να την κάνει να 
αντηµονεί, που ο Κύουιος είχε κουείσει τη 
µήτουα της.  Και έκανε έτσι κάφε χουόνο· 
όσες φοουές ανέβαινε στον οίκο τού Κυουίου, 
έτσι την παουόξυνε· κι εκείνη έκουαιγε, και 
ντεν έτουωγε. 

Και ο άνντουας της, ο Εουκανά, της είπε: 
Άννα, γιατί κουαις; Και γιατί ντεν τουως; Και 
γιατί είναι φουιµµένη η καουντιά σου; Ντεν 
είµαι εγώ σε σένα καουύτεουος από ντέκα 
γιους; 

Και η Άννα σηκώφηκε, αφού έφαγαν στη 
Σηουώ, και αφού ήπιαν· και ο Ηουεί ο 
ιεουέας 7 καφόταν σε µία καφέντουα, κοντά 
στον παουαστάτη τής πύουης τού ναού τού 
Κυουίου.  Κι αυτή ήταν καταπικουαµένη στην 
ψυχή, και πουοσευχόταν στον Κύουιο, 
κουαίγοντας υπεουβοουικά.  Και ευχήφηκε 
µια ευχή, ουέγοντας: Κύουιε των ντυνάµεων, 
αν πουαγµατικά επιβουέψεις στην ταπείνωση 
της ντούης σου, και µε φυµηφείς, και ντεν 
ξεχάσεις τη ντούη σου, αουά ντώσεις στη 
ντούη σου ένα αουσενικό παιντί, τότε φα το 
ντώσω στον Κύουιο για όουες τις ηµέουες τής 
ζωής του, και ξυουάφι ντεν φα πεουάσει από 
το κεφάουι του. 

Κι ενώ αυτή εξακοουφούσε να πουοσεύχεται 
µπουοστά στον Κύουιο, ο Ηουεί 
παουατηούσε το στόµα της.  Αουά, η Άννα, 
αυτή µιούσε µέσα στην καουντιά της· µονάχα 
τα χείουη της κινούνταν, η φωνή της όµως 

ντεν ακουγόταν· γι' αυτό, ο Ηουεί νόµισε ότι 
ήταν µεφυσµένη.  Και ο Ηουεί τής είπε: 
Μέχουι πότε φα είσαι µεφυσµένη; Να 
αποβάουεις από σένα το κουασί. 

Και η Άννα αποκουίφηκε και είπε: Όχι, 
κύουιέ µου, εγώ είµαι γυναίκα καταφουιµµένη 
στην ψυχή· ούτε κουασί ούτε σίκεουα ντεν 
ήπια, αουά ξέχυσα την ψυχή µου µπουοστά 
στον Κύουιο·  µη πάουεις τη ντούη σου για 
αχουεία γυναίκα· επειντή, από το πουήφος τού 
πόνου µου και της φουίψης µου µίουησα 
µέχουι τώουα. 

Τότε, ο Ηουεί αποκουίφηκε και είπε: Πήγαινε 
σε ειουήνη· και ο Φεός τού Ισουαήου ας σου 
ντώσει το αίτηµά σου, που του ζήτησες. 

Κι εκείνη είπε: Είφε η ντούη σου να βουει 
χάουη στα µάτια σου. Τότε η γυναίκα έφυγε 
στον ντουόµο της, και έφαγε, και το 
πουόσωπό της ντεν ήταν πουέον σκυφουωπό.  
Και το πουωί σηκώφηκαν ενωουίς, και αφού 
πουοσκύνησαν µπουοστά στον Κύουιο, 
γύουισαν, και ήουφαν στο σπίτι τους στη 
Ουαµάφ. Και ο Εουκανά γνώουισε τη 
γυναίκα του την Άννα· και ο Κύουιος τη 
φυµήφηκε.  Και όταν συµπουηουώφηκαν οι 
ηµέουες από τότε που η Άννα συνέουαβε, 
γέννησε έναν γιο, και αποκάουεσε το όνοµά 
του Σαµουήου, Επειντή, είπε, τον ζήτησα από 
τον Κύουιο. 

Και ανέβηκε ο άνφουωπος Εουκανά, και 
όουη η οικογένειά του, για να πουοσφέουει 
στον Κύουιο την ετήσια φυσία, και την ευχή 
του.  Η Άννα, όµως, ντεν ανέβηκε· επειντή, 
είπε στον άνντουα της: Ντεν φα ανέβω µέχουι 
να απογαουακτιστεί το παιντί· και τότε φα το 
φέουω, για να εµφανιστεί µπουοστά στον 
Κύουιο, και να κατοικεί εκεί για πάντα. 

Και ο άνντουας της ο Εουκανά τής είπε: Κάνε 
ό,τι σου φαίνεται καουό· κάφησε µέχουι να το 
απογαουακτίσεις· µονάχα ο Κύουιος να 
εκπουηουώσει τον ουόγο του! 

Και η γυναίκα κάφησε, και φήουαζε τον γιο 
της, µέχουις ότου τον απογαουάκτισε.  Και 
αφού τον απογαουάκτισε, τον ανέβασε µαζί 
της, µαζί µε τουία µοσχάουια, και ένα εφά 
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αουεύουι, και έναν ασκό κουασί, και τον 
έφεουε στον οίκο τού Κυουίου στη Σηουώ· 
και το παιντί ήταν µικουό.  Και έσφαξαν το 
µοσχάουι, και έφεουαν το παιντί στον Ηουεί.  
Και η Άννα είπε: Ω, κύουιέ µου! Ζει η ψυχή 
σου, κύουιέ µου, εγώ είµαι η γυναίκα, που είχε 
σταφεί εντώ κοντά σου, που ντεόταν στον 
Κύουιο·  για το παιντί αυτό ντεόµουν· και ο 
Κύουιος µου έντωσε το αίτηµά µου, που είχα 
ζητήσει απ' αυτόν·  γι' αυτό κι εγώ το ντάνεισα 
στον Κύουιο· όουες τις ηµέουες της ζωής του 
φα είναι ντανεισµένο στον Κύουιο. 

Και πουοσκύνησε εκεί τον Κύουιο. 

ΚΑΙ η Άννα πουοσευχήφηκε, και είπε: 

Ευφουάνφηκε η καουντιά µου στον Κύουιο· 
υψώφηκε το κέουας µου ντιαµέσου του 
Κυουίου. 

Πουατύνφηκε το στόµα µου ενάντια στους 
εχφούς µου· επειντή, ευφουάνφηκα στη 
σωτηουία σου. 

Ντεν υπάουχει άγιος όπως ο Κύουιος· 
επειντή, ντεν υπάουχει άουος εκτός από σένα· 
ούτε υπάουχει βουάχος όπως ο Φεός µας. 

Μη καυχάστε, µη µιουάτε υπεουήφανα· ας µη 
βγει από το στόµα σας κοµπασµός· 

Επειντή, ο Κύουιος είναι Φεός γνώσεων· και 
οι πουάξεις σταφµίζονται απ' αυτόν. 

Τα τόξα των ντυνατών έσπασαν, και οι 
αντύνατοι πεουιζώστηκαν µε ντύναµη. 

Οι χοουτασµένοι µίσφωσαν τον εαυτό τους 
για ψωµί· και όσοι πεινούσαν σταµάτησαν. 

Μέχουι που και η στείουα γέννησε επτά, ενώ 
η ποουύτεκνη εξασφένησε. 

Ο Κύουιος φανατώνει και ζωοποιεί· κατεβάζει 
στον άντη και ανεβάζει από τον άντη. 

Ο Κύουιος φτωχίζει, και πουτίζει· ταπεινώνει 
και υψώνει. 

Ανεγείουει τον πένητα από το χώµα, και 
ανυψώνει τον φτωχό από την κοπουιά, 

Για να τους καφίσει ανάµεσα σε άουχοντες, 
και να τους κάνει να κουηουονοµήσουν 
φουόνο ντόξας· 

Επειντή, του Κυουίου είναι οι στύουοι τής 
γης, και επάνω σ' αυτούς έστησε την 
οικουµένη. 

Φα φυουάττει τα πόντια των οσίων του· οι 
ασεβείς, όµως, φα αποουεστούν µέσα στο 
σκοτάντι· επειντή, ο άνφουωπος ντεν φα 
υπεουισχύσει µε ντύναµη. 

Ο Κύουιος φα συντουίψει τους αντιντίκους 
του· φα βουοντήσει από τον ουανό επάνω 
τους· 

Ο Κύουιος φα κουίνει τα πέουατα της γης· 
και φα ντώσει ντύναµη στον βασιουιά του, και 
φα υψώσει το κέουας τού χουισµένου του. 

ΤΟΤΕ, ο Εουκανά αναχώουησε πουος το 
σπίτι του στη Ουαµάφ. Και το παιντί 
υπηουετούσε τον Κύουιο µπουοστά στον 
ιεουέα Ηουεί. 

ΟΙ γιοι, όµως, του Ηουεί ήσαν αχουείοι 
άνφουωποι· ντεν γνώουιζαν τον Κύουιο.  Και 
η συνήφεια των ιεουέων απέναντι στον ουαό 
ήταν η εξής: Όταν κάποιος πουόσφεουε 
φυσία, εουχόταν ο υπηουέτης τού ιεουέα, ενώ 
το κουέας ψηνόταν, έχοντας στο χέουι του 
µια τουίντοντη κουεάγουα·  και τη βύφιζε στο 
κακκάβι ή στον ουέβητα ή στη χύτουα ή στο 
χαουκείο· και ό,τι ανέβαζε η κουεάγουα, το 
έπαιουνε ο ιεουέας για τον εαυτό του. Έτσι 
έκαναν σε όους τους Ισουαηουίτες που 
έουχονταν εκεί στη Σηουώ.  Πουιν ακόµα 
κάψουν το πάχος, εουχόταν ο υπηουέτης τού 
ιεουέα, και έουεγε στον άνφουωπο που 
πουόσφεουε τη φυσία: Ντώσε κουέας για 
ψητό στον ιεουέα· επειντή, ντεν φέουει να 
πάουει από σένα κουέας βουασµένο, αουά 
ωµό.  Και αν ο άνφουωπος του έουεγε: Ας 
κάψουν πουώτα το πάχος, και έπειτα, πάουε 
όσο επιφυµεί η ψυχή σου· τότε, του 
αποκουινόταν: Όχι, αουά τώουα φα ντώσεις· 
αουιώς, φα το πάουω µε τη βία.  Γι' αυτό, η 
αµαουτία των νέων ήταν µπουοστά στον 
Κύουιο υπεουβοουικά µεγάουη· επειντή, οι 
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άνφουωποι αποστουέφονταν τη φυσία τού 
Κυουίου. 

Και ο Σαµουήου υπηουετούσε µπουοστά 
στον Κύουιο, ως µικουό παιντί, πεουιζωσµένο 
µε ουινό εφόντ.  Και η µητέουα του έκανε σ' 
αυτόν ένα µικουό επανωφόουι, και του το 
έφεουνε κάφε χουόνο, όταν ανέβαινε µε τον 
άνντουα της για να πουοσφέουει την ετήσια 
φυσία.  Και ο Ηουεί ευουόγησε τον Εουκανά 
και τη γυναίκα του, ουέγοντας: Ο Κύουιος να 
αποντώσει σε σένα σπέουµα απ' αυτή τη 
γυναίκα, αντί για το ντάνειο που ντάνεισε στον 
Κύουιο! Και αναχώουησαν στον τόπο τους. 

Και ο Κύουιος επισκέφφηκε την Άννα· και 
συνέουαβε, και γέννησε τουεις γιους και ντύο 
φυγατέουες. Και το παιντί, ο Σαµουήου, 
µεγάουωνε µπουοστά στον Κύουιο. 

Και ο Ηουεί ήταν ποουύ γέουοντας· και 
άκουσε όουα όσα έκαναν οι γιοι του σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου· και ότι 
κοιµόνταν µε γυναίκες που πουοσέουχονταν 
στην πόουτα τής σκηνής τού µαουτυουίου.  
Και τους είπε: Γιατί κάνετε τέτοια πουάγµατα; 
Επειντή, εγώ ακούω κακά πουάγµατα για σας 
από οουόκουηουον αυτό τον ουαό·  µη, 
παιντιά µου· επειντή, ντεν είναι καουή η φήµη, 
που εγώ ακούω· εσείς κάνετε τον ουαό τού 
Κυουίου να γίνεται παουαβάτης·  αν ένας 
άνφουωπος αµαουτήσει σε άνφουωπο, φα 
γίνεται ικεσία γι' αυτόν στον Φεό· αου' αν 
κάποιος αµαουτήσει στον Κύουιο, ποιος φα 
ικετεύσει γι' αυτόν; Εκείνοι, όµως, ντεν 
υπάκουαν στη φωνή τού πατέουα τους· 
επειντή, ο Κύουιος ήφεουε να τους φανατώσει. 

Και το παιντί, ο Σαµουήου, µεγάουωνε, και 
ήταν αουεστός και στον Φεό και στους 
ανφουώπους. 

Και ένας άνφουωπος του Φεού ήουφε στον 
Ηουεί, και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Ντεν αποκαουύφφηκα φανεουά στην 
οικογένεια του πατέουα σου, όταν αυτοί ήσαν 
στην Αίγυπτο στο παουάτι τού Φαουαώ;  Και 
ντεν ντιάουεξα αυτήν από όουες τις φυουές 
τού Ισουαήου στον εαυτό µου για ιεουέα, για 
να κάνει πουοσφοουές επάνω στο 

φυσιαστήουιό µου, και να καίει φυµίαµα, και 
να φοουάει µπουοστά µου εφόντ; Και ντεν 
έντωσα στην οικογένεια του πατέουα σου 
όουες τις πουοσφοουές των γιων Ισουαήου, 
που γίνονται µε φωτιά;  Γιατί κουοτσάτε στη 
φυσία µου και στην πουοσφοουά µου, που 
πουόσταξα να κάνουν στο κατοικητήουιό µου, 
και ντοξάζεις τους γιους σου πεουισσότεουο 
από µένα, ώστε να παχαίνετε µε το 
καουύτεουο από όουες τις πουοσφοουές τού 
Ισουαήου τού ουαού µου;  Γι' αυτό, ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου ουέει: Είπα, 
βέβαια, ότι η οικογένειά σου και η οικογένεια 
του πατέουα σου φα πεουπατούσαν µπουοστά 
µου µέχουι τον αιώνα· αουά, τώουα, ο 
Κύουιος ουέει: Μακουιά από µένα· επειντή, 
αυτούς που µε ντοξάζουν φα τους ντοξάσω, 
ενώ αυτοί που µε καταφουονούν φα 
ατιµαστούν.  Ντες, έουχονται ηµέουες, όταν 
φα κόψω τον βουαχίονά σου, και τον 
βουαχίονα της οικογένειας του πατέουα σου, 
ώστε γέουοντας άνφουωπος ντεν φα υπάουχει 
στην οικογένειά σου.  Και µέσα στο 
κατοικητήουιό µου φα ντεις έναν αντίπαουο, 
ανάµεσα σε όουα τα αγαφά που ντίνονται 
στον Ισουαήου· και ντεν φα υπάουχει 
γέουοντας στην οικογένειά σου στον αιώνα.  
Και όποιον από τους ντικούς σου ντεν 
αποκόψω από το φυσιαστήουιό µου, φα 
υπάουχει για να καταναουώνει τα µάτια σου, 
και να ουιώνει την ψυχή σου· και όουοι οι 
απόγονοι της οικογένειάς σου φα πεφαίνουν 
σε ανντουική ηουικία.  Κι αυτό φα είναι 
σηµάντι σε σένα, το οποίο φάουφει επάνω 
στους ντύο γιους σου, επάνω στον Οφνεί και 
τον Φινεές: Και οι ντύο φα πεφάνουν µέσα σε 
µία ηµέουα.  Και φα σηκώσω για τον εαυτό 
µου έναν ιεουέα πιστό, που φα πουάττει 
σύµφωνα µε την καουντιά µου, και σύµφωνα 
µε την ψυχή µου· και φα οικοντοµήσω σ' 
αυτόν ασφαουές σπίτι· και φα πεουπατάει 
µπουοστά από τον χουισµένον µου στον 
αιώνα.  Και καφένας, που φα έχει εναποµείνει 
µέσα στην οικογένειά σου, φα έουχεται 
πουοσπέφτοντας σ' αυτόν για ουίγο ασήµι και 
για ένα κοµµάτι ψωµί, και φα ουέει: 
Ντιόουισέ µε, παουακαουώ, σε κάποια από 
τις ιεουατικές υπηουεσίες, για να τουώω ουίγο 
ψωµί. 
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ΚΑΙ το παιντί, ο Σαµουήου, υπηουετούσε τον 
Κύουιο µπουοστά στον Ηουεί. Ο ουόγος, 
όµως, του Κυουίου ήταν σπάνιος κατά τις 
ηµέουες εκείνες· όουαση ντεν φαινόταν.  Και 
σ' εκείνο τον καιουό, όταν ο Ηουεί ήταν 
ξαπουωµένος στον τόπο του, και τα µάτια 
ήσαν αµαυουωµένα, ώστε ντεν µποούσε να 
βουέπει,  και ο Σαµουήου ήταν ξαπουωµένος 
στον ναό τού Κυουίου, όπου ήταν η κιβωτός 
τού Φεού, πουιν σβήσει ο ουύχνος τού Φεού,  
ο Κύουιος κάουεσε τον Σαµουήου· κι εκείνος 
αποκουίφηκε: Νάµαι, εγώ.  Και έτουεξε στον 
Ηουεί, και είπε: Νάµαι, εγώ· επειντή, µε 
κάουεσες. Κι εκείνος είπε: Ντεν σε κάουεσα· 
γύουισε να κοιµηφείς. Και πήγε να κοιµηφεί. 

Και ο Κύουιος κάουεσε τον Σαµουήου ξανά, 
για ντεύτεουη φοουά, και πήγε στον Ηουεί, 
και του είπε: Νάµαι, εγώ· επειντή, µε 
κάουεσες. Κι εκείνος αποκουίφηκε: Ντεν σε 
κάουεσα, παιντί µου· γύουισε να κοιµηφείς. 

Και ο Σαµουήου ντεν γνώουιζε ακόµα τον 
Κύουιο, και ο ουόγος τού Κυουίου ντεν του 
είχε ακόµα αποκαουυφφεί. 

Και ο Κύουιος κάουεσε τον Σαµουήου ξανά, 
για τουίτη φοουά. Και σηκώφηκε, και πήγε 
στον Ηουεί, και είπε: Νάµαι, εγώ· επειντή, µε 
κάουεσες. Και ο Ηουεί κατάουαβε ότι ο 
Κύουιος κάουεσε το παιντί.  Και ο Ηουεί είπε 
στον Σαµουήου: Πήγαινε να κοιµηφείς· και 
αν σε κουάξει, φα πεις: Μίουησε, Κύουιε· 
επειντή, ο ντούος σου ακούει. Και ο 
Σαµουήου πήγε και κοιµήφηκε στον τόπο 
του. 

Και ήουφε ο Κύουιος, και αφού στάφηκε, 
κάουεσε όπως τις πουοηγούµενες φοουές: 
Σαµουήου, Σαµουήου. 

Τότε ο Σαµουήου αποκουίφηκε: Μίουησε, 
επειντή ο ντούος σου ακούει. 

Και ο Κύουιος είπε στον Σαµουήου: Ντες, 
εγώ φα κάνω στον Ισουαήου ένα πουάγµα, 
ώστε καφένας που φα το ακούει φα ηχήσουν 
και τα ντυο του αυτιά·  κατά την ηµέουα 
εκείνη φα εκτεουέσω ενάντια στον Ηουεί όουα 
όσα µίουησα για την οικογένειά του· φα 
αουχίσω, και φα τα πουαγµατοποιήσω·  

επειντή, του ανήγγειουα, ότι εγώ φα κουίνω 
την οικογένειά του µέχουι τον αιώνα, εξαιτίας 
της ανοµίας· για τον ουόγο ότι, ενώ γνώουισε 
ότι οι γιοι του έφεουναν κατάουα επάνω τους, 
ντεν τους συµµάζεψε·  και γι' αυτό, 
οουκίστηκα ενάντια στην οικογένεια του 
Ηουεί, ότι η ανοµία των γιων τού Ηουεί ντεν 
φα καφαουιστεί στον αιώνα, ούτε µε φυσία 
ούτε µε πουοσφοουά. 

Και ο Σαµουήου κοιµήφηκε µέχουι το πουωί· 
έπειτα, άνοιξε τις πόουτες τού οίκου τού 
Κυουίου. Και ο Σαµουήου φοβόταν να 
αναγγείουει στον Ηουεί την όουαση.  Και ο 
Ηουεί κάουεσε τον Σαµουήου, και είπε: 
Σαµουήου, παιντί µου. Κι εκείνος 
αποκουίφηκε: Νάµαι, εγώ.  Και είπε: Ποιος 
είναι ο ουόγος, που µιουήφηκε σε σένα; Μη 
τον κουύψεις, παουακαουώ, από µένα· έτσι να 
κάνει σε σένα ο Φεός, και έτσι να πουοσφέσει, 
αν κουύψεις από µένα κάποιο από όουα τα 
ουόγια που µιουήφηκαν σε σένα. 

Και ο Σαµουήου τού ανήγγειουε όουα τα 
ουόγια, και ντεν του έκουυψε κανένα. Και ο 
Ηουεί είπε: Αυτός είναι Κύουιος· ας κάνει το 
αουεστό στα µάτια του. 

Και ο Σαµουήου µεγάουωνε· και ο Κύουιος 
ήταν µαζί του, και ντεν άφηνε κανένα από τα 
ουόγια του να πέφτει στη γη.  Και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, από τη Νταν 
µέχουι τη Βηου-σαβεέ, γνώουισε ότι ο 
Σαµουήου ήταν ντιοουισµένος στο να είναι 
πουοφήτης τού Κυουίου.  Και ο Κύουιος 
εξακοούφησε να φανεουώνεται στη Σηουώ· 
επειντή, ο Κύουιος αποκαουυπτόταν στον 
Σαµουήου στη Σηουώ ντιαµέσου του ουόγου 
τού Κυουίου. 

Και έγινε ουόγος τού Σαµουήου σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Ισουαήου βγήκε σε µάχη εναντίον των 
Φιουισταίων, και στουατοπέντευσαν κοντά 
στο Έβεν-έζεου· και οι Φιουισταίοι 
στουατοπέντευσαν στην Αφέκ.  Και οι 
Φιουισταίοι παουατάχφηκαν ενάντια στον 
Ισουαήου· και όταν η µάχη απουώφηκε, ο 
Ισουαήου χτυπήφηκε µπουοστά στους 
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Φιουισταίους· και κατά τη συµπουοκή 
σκοτώφηκαν στο πεντίο τής µάχης µέχουι 
4.000 άνντουες. 

Και όταν ο ουαός ήουφε στο στουατόπεντο, 
οι πουεσβύτεουοι του Ισουαήου είπαν: Γιατί 
µας χτύπησε σήµεουα ο Κύουιος µπουοστά 
στους Φιουισταίους; Ας πάουµε κοντά µας 
από τη Σηουώ την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου, και αφού έουφει ανάµεσά µας φα 
µας σώσει από το χέουι των εχφουών µας.  
Και ο ουαός έστειουε στη Σηουώ, και 
σήκωσαν από εκεί την κιβωτό τής ντιαφήκης 
τού Κυουίου των ντυνάµεων, εκείνου που 
κάφεται επάνω στα χεουβείµ· και οι ντύο οι 
γιοι τού Ηουεί, ο Οφνεί και ο Φινεές, ήσαν 
εκεί µαζί µε την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Φεού.  Και όταν η κιβωτός τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου ήουφε στο στουατόπεντο, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου αουάουαξε µε 
µεγάουη φωνή, ώστε αντήχησε η γη. 

Και καφώς οι Φιουισταίοι άκουσαν τη φωνή 
τού αουαουαγµού, είπαν: Τι να σηµαίνει η 
φωνή αυτού του µεγάου αουαουαγµού στο 
στουατόπεντο των Εβουαίων; Και έµαφαν ότι 
η κιβωτός τού Κυουίου ήουφε στο 
στουατόπεντο.  Και οι Φιουισταίοι 
φοβήφηκαν, ουέγοντας: Ο Φεός ήουφε στο 
στουατόπεντο. Και είπαν: Ουαί σε µας! 
Επειντή, ντεν συνέβηκε τέτοιο πουάγµα χφες 
και πουοχφές·  ουαί σε µας! Ποιος φα µας 
σώσει από το χέουι αυτών των ντυνατών φεών; 
Αυτοί είναι οι φεοί που χτύπησαν τους 
Αιγυπτίους µε κάφε πουηγή στην έουηµο·  
ενντυναµωφείτε, Φιουισταίοι, και σταφείτε 
σαν άνντουες, ώστε να µη γίνετε ντούοι στους 
Εβουαίους, όπως αυτοί στάφηκαν ντούοι σε 
σας· σταφείτε σαν άνντουες, και ποουεµήστε 
τους. 

Τότε, οι Φιουισταίοι ποουέµησαν· και ο 
Ισουαήου χτυπήφηκε, και κάφε ένας έφυγε 
στη σκηνή του· και έγινε µια υπεουβοουικά 
µεγάουη σφαγή· και από τον Ισουαήου 
έπεσαν 30.000 πεζοί.  Και η κιβωτός τού 
Φεού πιάστηκε· και οι ντύο γιοι τού Ηουεί, ο 
Οφνεί και ο Φινεές, φανατώφηκαν. 

Και έτουεξε από τη µάχη κάποιος άνφουωπος 
από τον Βενιαµίν, και ήουφε στη Σηουώ την 
ίντια ηµέουα, έχοντας τα ιµάτιά του σχισµένα, 
κι επάνω στο κεφάουι του χώµα.  Και όταν 
ήουφε, να, ο Ηουεί καφόταν επάνω στην 
καφέντουα, στο πουάγιο του ντουόµου, 
παουατηουώντας· επειντή, η καουντιά του 
έτουεµε για την κιβωτό τού Φεού. Και όταν ο 
άνφουωπος, που ήουφε στην πόουη, 
ανήγγειουε τα πουάγµατα αυτά, οουόκουηουη 
η πόουη αναβόησε.  Και καφώς ο Ηουεί 
άκουσε τη φωνή τής βοής, είπε: Τι σηµαίνει η 
φωνή αυτής της βοής; Και ο άνφουωπος 
ήουφε µε βιασύνη, και ανήγγειουε στον 
Ηουεί.  Ο ντε Ηουεί ήταν 98 χουόνων· και τα 
µάτια του ήσαν αµαυουωµένα, ώστε ντεν 
µποούσε να βουέπει. 

Και ο άνφουωπος είπε στον Ηουεί: Εγώ είµαι 
αυτός που ήουφα από τη µάχη, και εγώ 
ντιέφυγα σήµεουα από τη µάχη. 

Και είπε: Τι έγινε παιντί µου; 

Και ο µηνυτής αποκουίφηκε, και είπε: Ο 
Ισουαήου έφυγε από µπουοστά από τους 
Φιουισταίους, κι ακόµα έγινε µεγάουη σφαγή 
στον ουαό· και επιπουέον, και οι ντύο γιοι 
σου, ο Οφνεί και ο Φινεές, πέφαναν· και η 
κιβωτός τού Φεού πιάστηκε. 

Και καφώς ανέφεουε για την κιβωτό τού 
Φεού, ο Ηουεί έπεσε από την καφέντουα 
πουος τα πίσω, πουος το πουάγιο της πύουης, 
και συντουίφτηκε ο τουάχηουός του, και 
πέφανε· επειντή, ήταν γέουοντας άνφουωπος, 
και βαουύς. 

Κι αυτός έκουινε τον Ισουαήου για 40 
χουόνια. 

Και η νύφη του, η γυναίκα τού Φινεές, που 
ήταν έγκυος, έτοιµη να γεννήσει, µόουις 
άκουσε την αγγεουία, ότι πιάστηκε η κιβωτός 
τού Φεού, και ότι ο πεφεουός της και ο 
άνντουας της πέφαναν, κυουτώφηκε και 
γέννησε· επειντή, της ήουφαν οι πόνοι.  Και 
τον καιουό που πέφαινε, οι γυναίκες που 
βουίσκονταν κοντά της, της είπαν: Μη 
φοβάσαι· επειντή, γέννησες γιο. Εκείνη, όµως, 
ντεν απάντησε ούτε το έβαουε στην καουντιά 
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της.  Και αποκάουεσε το παιντί Ιχαβώντ, 
ουέγοντας: Η ντόξα έφυγε από τον Ισουαήου· 
- επειντή η κιβωτός τού Φεού πιάστηκε, και 
επειντή ο πεφεουός της και ο άνντουας της 
πέφαναν.  Και είπε: Η ντόξα έφυγε από τον 
Ισουαήου· επειντή, πιάστηκε η κιβωτός τού 
Φεού. 

ΚΑΙ οι Φιουισταίοι πήουαν την κιβωτό τού 
Φεού, και την έφεουαν από το Έβεν-έζεου 
στην Άζωτο.  Και οι Φιουισταίοι πήουαν την 
κιβωτό τού Φεού, και την έφεουαν στον οίκο 
τού Νταγών, και την έβαουαν κοντά στον 
Νταγών.  Και όταν οι Αζώτιοι σηκώφηκαν 
ενωουίς το πουωί την επόµενη ηµέουα, να, ο 
Νταγών ήταν πεσµένος µε το πουόσωπό του 
επάνω στη γη, µπουοστά στην κιβωτό τού 
Κυουίου. Και αφού πήουαν τον Νταγών, τον 
έβαουαν στον τόπο του.  Και την επόµενη 
ηµέουα, όταν σηκώφηκαν ενωουίς το πουωί, 
να, ο Νταγών ήταν πεσµένος µε το πουόσωπό 
του επάνω στη γη µπουοστά στην κιβωτό τού 
Κυουίου· και το κεφάουι τού Νταγών και οι 
ντύο παουάµες των χεουιών του ήσαν 
αποκοµµένες επάνω στο κατώφουι· µονάχα ο 
κοουµός τού Νταγών εναπέµεινε σ' αυτόν.  Γι' 
αυτό, οι ιεουείς τού Νταγών στην Άζωτο, και 
καφένας που µπαίνει µέσα στον οίκο τού 
Νταγών, ντεν πατούν στο κατώφουι τού 
Νταγών, µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα. 

Και το χέουι τού Κυουίου έγινε βαουύ επάνω 
στους Αζώτιους, και τους εξοουόφουευσε, και 
τους χτύπησε µε αιµοουοϊντες, την Άζωτο και 
τα όουιά της.  Και όταν οι άνντουες τής 
Αζώτου είνταν ότι έγινε έτσι, είπαν: Η 
κιβωτός τού Φεού τού Ισουαήου ντεν φέουει 
να κατοικεί µαζί µας· επειντή, το χέουι του 
σκουηουύνφηκε επάνω µας, κι επάνω στον 
Νταγών τον φεό µας.  Γι' αυτό, αφού 
έστειουαν, συγκέντουωσαν κοντά τους όους 
τους σατουάπες των Φιουισταίων, και είπαν: 
Τι φα κάνουµε µε την κιβωτό τού Φεού του 
Ισουαήου; Κι εκείνοι είπαν: Η κιβωτός τού 
Φεού τού Ισουαήου ας µετακοµιστεί στη 
Γαφ. Και µετακόµισαν την κιβωτό τού Φεού 
τού Ισουαήου.  Και αφού τη µετακόµισαν, το 
χέουι τού Κυουίου ήταν ενάντια στην πόουη 
µε υπεουβοουικά µεγάουον όουεφουο· και 
χτύπησε τους άνντουες τής πόουης, από 

µικουόν µέχουι µεγάουον, και βγήκαν σ' 
αυτούς αιµοουοϊντες.  Γι' αυτό, έστειουαν την 
κιβωτό τού Κυουίου στην Ακκαουών. 

Και καφώς η κιβωτός τού Κυουίου ήουφε 
στην Ακκαουών, οι Ακκαουωνίτες αναβόησαν, 
ουέγοντας: Έφεουαν σε µας την κιβωτό τού 
Φεού τού Ισουαήου, για να φανατώσει εµάς 
και τον ουαό µας.  Και αφού έστειουαν, 
συγκέντουωσαν όους τους σατουάπες των 
Φιουισταίων, και είπαν: Ντιώξτε την κιβωτό 
τού Φεού τού Ισουαήου, και ας επιστουέψει 
στον τόπο της, για να µη φανατώσει εµάς και 
τον ουαό µας· επειντή, τουόµος φανάτου ήταν 
σε όουη την πόουη· το χέουι τού Κυουίου 
ήταν εκεί υπεουβοουικά βαουύ.  Και οι 
άνντουες, όσοι ντεν πέφαναν, χτυπήφηκαν µε 
αιµοουοϊντες· και η κουαυγή τής πόουης 
ανέβηκε στον ουανό. 

ΚΑΙ η κιβωτός τού Κυουίου ήταν στη γη των 
Φιουισταίων επτά µήνες.  Και οι Φιουισταίοι 
φώναξαν τους ιεουείς και τους µάντεις, 
ουέγοντας: Τι να κάνουµε µε την κιβωτό τού 
Κυουίου; Φανεουώστε µας µε ποιον τουόπο 
να τη στείουµε στον τόπο της.  Κι εκείνοι 
είπαν: Αν στείουετε την κιβωτό τού Φεού τού 
Ισουαήου, µη τη στείουετε αντειανή· αουά, µε 
κάφε τουόπο αποντώστε σ' αυτόν 
πουοσφοουά για ανοµία· τότε, φα 
γιατουευτείτε, και φα γνωουίσετε γιατί το 
χέουι του ντεν αποσύουφηκε από σας. 

Και είπαν: Ποια είναι η πουοσφοουά για 
ανοµία, που φα του αποντώσουµε; 

Κι εκείνοι αποκουίφηκαν: Σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των σατουαπών των Φιουισταίων, 
πέντε χουυσές αιµοουοϊντες, και πέντε χουυσά 
ποντίκια· επειντή, η ίντια πουηγή ήταν σε 
όους σας, και στους σατουάπες σας·  γι' αυτό, 
φα κάνετε οµοιώµατα των αιµοουοϊντων σας, 
και οµοιώµατα των ποντικιών σας, που 
φφείουν τη γη· και φα ντώσετε ντόξα στον 
Φεό τού Ισουαήου· ίσως εουαφουύνει το 
χέουι του από πάνω σας και πάνω από τους 
φεούς σας, και πάνω από τη γη σας·  γιατί, 
ουοιπόν, σκουηουαίνετε τις καουντιές σας, 
όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαουαώ 
σκουήουυναν τις καουντιές τους; Όταν έκανε 
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τεουάστια πουάγµατα ανάµεσά τους, ντεν 
τους άφησαν να πάνε, κι αυτοί αναχώουησαν;  
Τώουα, ουοιπόν, πάουτε και ετοιµάστε µια 
καινούγια άµαξα, και ντύο φηουυκά βόντια, 
που φηουάζουν, στα οποία ντεν πέουασε 
ζυγός, και ζεύξτε τα φηουυκά βόντια στην 
άµαξα, τα µοσχάουια τους όµως να τα 
επαναφέουετε από πίσω τους στο σπίτι.  Και 
πάουτε την κιβωτό τού Κυουίου, και βάουτε 
την επάνω στην άµαξα· και τα χουυσά σκεύη, 
που του αποντίντετε πουοσφοουά για ανοµία, 
βάουτε τα σε ένα κιβώτιο, στα πουάγια µέουη 
της· και στείουτε την να πάει·  και κοιτάζετε, 
αν ανεβαίνει από τον ντουόµο των οουίων της, 
που είναι στη Βαιφ-σεµές, αυτός έκανε σε µας 
αυτό το µεγάουο κακό· αν, όµως, όχι, τότε φα 
γνωουίσουµε ότι ντεν µας χτύπησε το χέουι 
του , αου' ότι αυτό στάφηκε για µας ένα 
τυχαίο συµβάν. 

Και οι άνντουες έκαναν έτσι, και αφού πήουαν 
ντύο βόντια, που φήουαζαν, τα έζευξαν στην 
άµαξα, τα ντε µοσχάουια τους τα απέκουεισαν 
στο σπίτι.  Και έβαουαν την κιβωτό τού 
Κυουίου επάνω στην άµαξα, και το κιβώτιο 
µε τα χουυσά ποντίκια και τα οµοιώµατα των 
αιµοουοϊντων τους.  Και τα βόντια 
κατευφύνφηκαν στον ντουόµο, που είναι στη 
Βαιφ-σεµές· τον ίντιο ντουόµο 
εξακοουφούσαν, µουγκουίζοντας καφώς 
πήγαιναν, και ντεν γύουιζαν ντεξιά ή 
αουιστεουά· και οι σατουάπες των 
Φιουισταίων πήγαιναν από πίσω τους µέχουι 
τα όουια της Βαιφ-σεµές. 

Και οι Βαιφ-σεµίτες φέουιζαν το σιτάουι τους, 
στην κοιουάντα· και καφώς σήκωσαν τα µάτια 
τους, είνταν την κιβωτό, και βουέποντάς την 
χάουηκαν υπεουβοουικά.  Και η άµαξα µπήκε 
στο χωουάφι τού Ιησού τού Βαιφ-σεµίτη, και 
στάφηκε εκεί, όπου ήταν µια µεγάουη πέτουα· 
και έσχισαν τα ξύουα του αµαξιού, και 
πουόσφεουαν τα φηουυκά βόντια 
οουοκαύτωµα στον Κύουιο.  Και οι Ουευίτες 
κατέβασαν την κιβωτό τού Κυουίου, και το 
κιβώτιο που ήταν µαζί της, αυτό που 
πεουιείχε τα χουυσά σκεύη, και τα έβαουαν 
επάνω στη µεγάουη πέτουα· και οι άνντουες 
τής Βαιφ-σεµές πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα, και φυσίασαν φυσίες στον 

Κύουιο την ίντια ηµέουα.  Και αφού οι πέντε 
σατουάπες των Φιουισταίων είνταν, γύουισαν 
στην Ακκαουών την ίντια ηµέουα. 

Αυτές ήσαν οι χουυσές αιµοουοϊντες, που οι 
Φιουισταίοι απέντωσαν πουοσφοουά για 
ανοµία στον Κύουιο: Της Αζώτου µία, της 
Γάζας µία, της Ασκάουωνας µία, της Γαφ µία, 
της Ακκαουών µία·  και τα χουυσά ποντίκια, 
σύµφωνα µε τον αουιφµό όουων των πόουεων 
των Φιουισταίων των πέντε σατουαπών, από 
πεουιτειχισµένες πόουεις, και απεουιτείχιστες 
κωµοπόουεις, µέχουι µάουιστα τη µεγάουη 
πέτουα, Αβέου, επάνω στην οποία 
τοποφέτησαν την κιβωτό τού Κυουίου· η 
οποία ντιασώζεται µέχουι σήµεουα στο 
χωουάφι τού Ιησού τού Βαιφ-σεµίτη. 

Και ο Κύουιος χτύπησε τους άνντουες τής 
Βαιφ-σεµές, επειντή κοίταξαν µέσα στην 
κιβωτό τού Κυουίου· και χτύπησε 50.070 
άνντουες από τον ουαό· και ο ουαός πένφησε, 
επειντή ο Κύουιος τον χτύπησε µε µεγάουη 
πουηγή.  Και οι άνντουες τής Βαιφ-σεµές 
είπαν: Ποιος µποουεί να σταφεί µπουοστά 
στον Κύουιο, αυτόν τον άγιο Φεό; Και σε 
ποιον από µας φα ανέβει; 

Και έστειουαν µηνυτές στους κατοίκους τής 
Κιουιάφ-ιαουείµ, ουέγοντας: Οι Φιουισταίοι 
έφεουαν πίσω την κιβωτό τού Κυουίου· 
κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας. 

Και οι άνντουες τής Κιουιάφ-ιαουείµ ήουφαν, 
και ανέβασαν την κιβωτό τού Κυουίου, και 
την έφεουαν στο σπίτι τού Αβιναντάβ, επάνω 
στον ουόφο, και καφιέουωσαν τον Εουεάζαου, 
τον γιο του, για να φυουάττει την κιβωτό τού 
Κυουίου. 

Και από την ηµέουα που η κιβωτός 
τοποφετήφηκε στην Κιουιάφ-ιαουείµ, 
πέουασε ποουύς καιουός· και έγιναν 20 
χουόνια· και οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου 
στέναζε, αναζητώντας τον Κύουιο. 

Και ο Σαµουήου είπε σε οουόκουηουο τον 
οίκο Ισουαήου, ουέγοντας: Αν εσείς 
επιστουέφετε µε οουόκουηουη την καουντιά 
σας πουος τον Κύουιο, αποβάουτε από 
ανάµεσά σας τους ξένους φεούς, και τις 
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Ασταουώφ, και ετοιµάστε τις καουντιές σας 
πουος τον Κύουιο, και ουατουεύετε µονάχα 
αυτόν· και φα σας εουευφεουώσει από το 
χέουι των Φιουισταίων. 

Τότε οι γιοι Ισουαήου απέβαουαν τους 
Βααουείµ και τις Ασταουώφ, και ουάτουευσαν 
µονάχα τον Κύουιο.  Και ο Σαµουήου είπε: 
Συγκεντουώστε οουόκουηουο τον Ισουαήου 
στη Μισπά, και φα πουοσευχηφώ για σας 
στον Κύουιο.  Και συγκεντουώφηκαν όουοι 
µαζί στη Μισπά, και άντουησαν νεουό, και το 
έχυναν µπουοστά στον Κύουιο, και νήστευσαν 
εκείνη την ηµέουα, κι εκεί είπαν: 
Αµαουτήσαµε στον Κύουιο. Και ο Σαµουήου 
έκουινε τους γιους Ισουαήου στη Μισπά. 

Και όταν οι Φιουισταίοι άκουσαν ότι 
συγκεντουώφηκαν οι γιοι Ισουαήου, στη 
Μισπά, ανέβηκαν οι σατουάπες των 
Φιουισταίων ενάντια στον Ισουαήου. Και 
καφώς οι γιοι Ισουαήου άκουσαν, φοβήφηκαν 
µπουοστά από τους Φιουισταίους.  Και οι 
γιοι Ισουαήου είπαν στον Σαµουήου: Μη 
σταµατήσεις να βοάς για χάουη µας στον 
Κύουιο τον Φεό µας, για να µας σώσει από 
το χέουι των Φιουισταίων. 

Και ο Σαµουήου πήουε ένα αουνί, που 
φήουαζε, και το πουοσέφεουε οουόκουηουο 
ως οουοκαύτωµα στον Κύουιο· και ο 
Σαµουήου βόησε στον Κύουιο για χάουη τού 
Ισουαήου· και ο Κύουιος τον εισάκουσε.  Κι 
ενώ ο Σαµουήου πουόσφεουνε το 
οουοκαύτωµα, οι Φιουισταίοι πουησίασαν για 
να ποουεµήσουν ενάντια στον Ισουαήου· και 
ο Κύουιος βουόντησε µε ντυνατή φωνή, 
εκείνη την ηµέουα, επάνω στους 
Φιουισταίους, και τους κατατουόπωσε· και 
χτυπήφηκαν µπουοστά στον Ισουαήου.  Και 
οι άνντουες τού Ισουαήου βγήκαν από τη 
Μισπά, και καταντίωξαν τους Φιουισταίους, 
και τους χτύπησαν, µέχουι από κάτω από τη 
Βαιφ-χάου. 

Τότε, ο Σαµουήου πήουε µια πέτουα, και την 
έστησε ανάµεσα στη Μισπά και τη Σεν, και 
αποκάουεσε το όνοµά της Έβεν-έζεου, 
ουέγοντας: Μέχουι τώουα µας βοήφησε ο 
Κύουιος. 

Και οι Φιουισταίοι ταπεινώφηκαν, και ντεν 
ήουφαν πουέον στα όουια του Ισουαήου· και 
το χέουι τού Κυουίου ήταν ενάντια στους 
Φιουισταίους όουες τις ηµέουες τού 
Σαµουήου.  Και οι πόουεις, που οι 
Φιουισταίοι είχαν πάουει από τον Ισουαήου, 
αποντόφηκαν στον Ισουαήου, από την 
Ακκαουών µέχουι τη Γαφ· και ο Ισουαήου 
εουευφέουωσε τα όουιά τους από το χέουι των 
Φιουισταίων. Και υπήουχε ειουήνη ανάµεσα 
στον Ισουαήου και τους Αµοουαίους. 

Και ο Σαµουήου έκουινε τον Ισουαήου όουες 
τις ηµέουες τής ζωής του·  και πήγαινε κάφε 
χουόνο, πεουιοντεύοντας στη Βαιφήου, και 
στα Γάουγαουα, και στη Μισπά, και έκουινε 
τον Ισουαήου σε όους αυτούς τους τόπους·  
και η επιστουοφή του ήταν στη Ουαµά· 
επειντή, εκεί ήταν το σπίτι του, κι εκεί έκουινε 
τον Ισουαήου· εκεί, ακόµα, οικοντόµησε 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο. 

Και όταν ο Σαµουήου γέουασε, κατέστησε 
τους γιους του κουιτές επάνω στον Ισουαήου.  
Και το όνοµα του πουωτότοκου γιου του 
ήταν Ιωήου, το ντε όνοµα του ντεύτεου γιου 
του ήταν Αβιά· αυτοί ήσαν κουιτές στη Βηου-
σαβεέ.  Εντούτοις, οι γιοι του ντεν 
πεουπάτησαν στους ντουόµους του, αουά 
ξέκουιναν πίσω από το κέουντος, και 
ντωουοντοκούνταν, και ντιέστουεφαν την 
κουίση. 

Γι' αυτό, όουοι οι πουεσβύτεουοι του 
Ισουαήου, συγκεντουώφηκαν και ήουφαν στον 
Σαµουήου, στη Ουαµά,  και του είπαν: Ντες, 
εσύ γέουασες, και οι γιοι σου ντεν πεουπατούν 
στους ντουόµους σου· κατάστησε, ουοιπόν, σε 
µας έναν βασιουιά για να µας κουίνει, όπως 
έχουν όουα τα έφνη. 

Το πουάγµα, όµως, ντεν άουεσε στον 
Σαµουήου, ότι είπαν: Ντώσε µας έναν 
βασιουιά για να µας κουίνει. Και ο Σαµουήου 
ντεήφηκε στον Κύουιο.  Και ο Κύουιος είπε 
στον Σαµουήου: Άκουσε τη φωνή τού ουαού, 
σε όουα όσα ουένε σε σένα· επειντή, ντεν 
απέβαουαν εσένα, αου' εµένα απέβαουαν από 
το να βασιουεύω επάνω τους·  σε όουα τα 
έουγα που έπουαξαν, από την ηµέουα που 
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τους ανέβασα από την Αίγυπτο µέχουι αυτή 
την ηµέουα, αφού µε εγκατέουειψαν, και 
ουάτουευσαν άουους φεούς, έτσι κάνουν και 
σε σένα·  τώουα, ουοιπόν, άκουσε τη φωνή 
τους· όµως, ντιαµαουτυουήσου σ' αυτούς 
ανοιχτά, και ντείξ' τους τον τουόπο τού 
βασιουιά, που φα βασιουεύσει επάνω τους. 

Και ο Σαµουήου µίουησε όουα τα ουόγια τού 
Κυουίου στον ουαό, που ζητούσε απ' αυτόν 
βασιουιά·  και είπε: Αυτός φα είναι ο τουόπος 
τού βασιουιά, που φα βασιουεύσει επάνω σας· 
Φα παίουνει τους γιους σας, και φα τους 
ντιοουίζει στον εαυτό του, για τις άµαξές του, 
και για καβαουάουηντές του, και για να 
τουέχουν µπουοστά από τις άµαξές του.  Και 
φα ντιοουίζει στον εαυτό του χιουίαουχους, 
και πεντηκόνταουχους· και για να εουγάζονται 
τη γη του, και για να φεουίζουν τον φεουισµό 
του, και για να κατασκευάζουν τα ποουεµικά 
σκεύη του και τον εξοπουισµό των αµαξών 
του.  Και φα παίουνει τις φυγατέουες σας, για 
µυουοποιούς, και µαγείουισσες, και 
αουτοποιούς·  και φα πάουει τα χωουάφια 
σας, και τους αµπεουώνες σας, και τους 
εουαιώνες σας, τους καουύτεους, και φα τους 
ντώσει στους ντούς του.  Και φα παίουνει το 
ένα ντέκατο των σπαουτών σας, και των 
αµπεουώνων σας, και φα το ντίνει στους 
ευνούχους του, και στους ντούς του.  Και φα 
παίουνει τους ντούς σας, και τις ντούες σας, 
και τους καουύτεους νέους σας, και τα 
γαϊντούια σας, και φα ντιοουίζει στις ντουειές 
του.  Φα ντεκατίζει τα ποίµνιά σας· κι εσείς 
φα είστε ντούοι του.  Και εκείνη την ηµέουα 
φα βοάτε εξαιτίας του βασιουιά σας, που εσείς 
τον εκουέξατε για τον εαυτό σας· αου' ο 
Κύουιος, εκείνη την ηµέουα, ντεν φα σας 
εισακούσει. 

Ο ουαός, όµως, ντεν φέουησε να υπακούσει 
στη φωνή τού Σαµουήου· και είπαν: Όχι· 
αουά βασιουιάς φα υπάουχει επάνω µας·  για 
να είµαστε κι εµείς όπως όουα τα έφνη· και να 
µας κουίνει ο βασιουιάς µας, και να βγαίνει 
µπουοστά µας, και να µάχεται τις µάχες µας. 

Και ο Σαµουήου άκουσε όουα τα ουόγια τού 
ουαού, και τα ανέφεουε στα αυτιά τού 
Κυουίου.  Και ο Κύουιος είπε στον 

Σαµουήου: Άκουσε τη φωνή τους, και 
κατάστησε επάνω τους βασιουιά. Και ο 
Σαµουήου είπε στους άνντουες τού Ισουαήου: 
Πηγαίνετε ο καφένας στην πόουη του. 

ΥΠΗΟΥΧΕ ντε κάποιος άνντουας από τον 
Βενιαµίν, που ονοµαζόταν Κεις, γιος τού 
Αβιήου, γιου τού Σεουώου, γιου τού 
Βεχωουάφ, γιου τού Αφιά, άνντουα Βενιαµίτη, 
ισχυουός µε ντύναµη.  Κι αυτός είχε έναν γιο, 
εκουεκτό και ωουαίο, που ονοµαζόταν Σαού· 
και ντεν υπήουχε ωουαιότεουος άνφουωπος 
απ' αυτόν· από τους ώµους του κι επάνω 
πουοεξείχε από οουόκουηουο τον ουαό.  Και 
τα γαϊντούια τού Κεις, του πατέουα τού Σαού, 
χάφηκαν· και ο Κεις είπε στον Σαού, τον γιο 
του: Πάουε, τώουα, µαζί σου έναν από τους 
υπηουέτες, και αφού σηκωφείς πήγαινε να 
αναζητήσεις τα γαϊντούια.  Και πέουασε µέσα 
από το βουνό Εφουαϊµ, και πέουασε µέσα 
από τη γη Σαουισά, αουά ντεν τα βουήκαν· 
και πέουασαν µέσα από τη γη Σααουείµ, 
όµως ντεν ήσαν εκεί· και πέουασε µέσα από 
τη γη Ιεµινί, αουά ντεν τα βουήκαν. 

Όταν, όµως, ήουφαν στη γη Σουφ, ο Σαού 
είπε στον υπηουέτη, που ήταν µαζί του: Έουα, 
και ας γυουίσουµε, µήπως ο πατέουας µου, 
αφήνοντας τη φουοντίντα των γαϊντουιών, 
συουογίζεται για µας. 

Κι εκείνος τού είπε: Ντες, τώουα, σ' αυτή την 
πόουη υπάουχει ένας άνφουωπος του Φεού, 
και ο άνφουωπος αυτός είναι ένντοξος· κάφε τι 
που φα πει γίνεται οπωσντήποτε· ας πάµε, 
ουοιπόν, εκεί· ίσως µας φανεουώσει τον 
ντουόµο µας, τον οποίο πουέπει να πάµε. 

Και ο Σαού είπε στον υπηουέτη του: Αουά, 
ντες, φα πάµε, όµως τι φα φέουµε στον 
άνφουωπο; Επειντή, το ψωµί τέουειωσε από 
τα αγγεία µας· και ντώουο να πουοσφέουµε 
στον άνφουωπο του Φεού ντεν υπάουχει· τι 
έχουµε; 

Και απαντώντας πάουι ο υπηουέτης στον 
Σαού, είπε: Ντες, βουίσκεται στο χέουι µου 
ένα τέταουτο σίκου ασήµι, που φα ντώσω 
στον άνφουωπο του Φεού, και φα µας 
φανεουώσει τον ντουόµο µας. 
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(Τον παουιό καιουό, όταν κανείς πήγαινε να 
ουωτήσει τον Φεό, έουεγε έτσι: Εουάτε, κι ας 
πάµε µέχουι σ' αυτόν που βουέπει· επειντή, ο 
σηµεουινός πουοφήτης τον παουιό καιουό 
αποκαουείτο αυτός που βουέπει). 

Τότε, ο Σαού είπε στον υπηουέτη του: 
Καουός είναι ο ουόγος σου· έουα, ας πάµε. 
Πήγαν, ουοιπόν, στην πόουη, όπου ήταν ο 
άνφουωπος του Φεού.  Κι ενώ ανέβαιναν τον 
ανήφοουο της πόουης, βουήκαν κοουιτσάκια 
που έβγαιναν για να αντουήσουν νεουό· και 
είπαν σ' αυτά: Είναι εντώ αυτός που βουέπει; 

Κι εκείνα αποκουίφηκαν σ' αυτούς, και είπαν: 
Είναι· ντες, µπουοστά σου· κάνε, ουοιπόν, 
γουήγοουα· επειντή σήµεουα ήουφε στην 
πόουη, για τον ουόγο ότι σήµεουα είναι φυσία 
τού ουαού επάνω στον ψηουό τόπο·  αµέσως 
µόουις µπείτε µέσα στην πόουη, φα τον 
βουείτε, πουιν ανέβει για να φάει στον ψηουό 
τόπο· επειντή, ο ουαός ντεν τουώει µέχουις 
ότου έουφει αυτός, ντεντοµένου ότι αυτός 
ευουογεί τη φυσία· ύστεουα απ' αυτά τουώνε 
οι καουεσµένοι· τώουα, ουοιπόν, ανεβείτε· 
επειντή, αυτή πεουίπου την ώουα φα τον 
βουείτε. 

Και ανέβηκαν στην πόουη· και καφώς 
έµπαιναν στην πόουη, να, ο Σαµουήου 
έβγαινε µπουοστά τους, για να ανέβει στον 
ψηουό τόπο. 

Ο Κύουιος, όµως, είχε αποκαουύψει στον 
Σαµουήου, µία ηµέουα πουιν έουφει ο Σαού, 
ουέγοντας:  Αύουιο, αυτή την ώουα πεουίπου, 
φα σου στείουω έναν άνφουωπο από τη γη 
Βενιαµίν, και φα τον χουίσεις άουχοντα επάνω 
στον ουαό µου Ισουαήου, και φα σώσει τον 
ουαό µου από το χέουι των Φιουισταίων· 
επειντή, επέβουεψα επάνω στον ουαό µου, για 
τον ουόγο ότι, η βοή τους ήουφε σε µένα. 

Και όταν ο Σαµουήου είντε τον Σαού, ο 
Κύουιος του είπε: Ντες, ο άνφουωπος για τον 
οποίο σου είχα πει· αυτός φα άουχει επάνω 
στον ουαό µου. 

Τότε ο Σαού πουησίασε στον Σαµουήου στην 
πύουη, και είπε: Ντείξε µου, παουακαουώ, 
πού είναι το σπίτι εκείνου που βουέπει. 

Και αποκουίφηκε ο Σαµουήου στον Σαού: 
Εγώ είµαι εκείνος που βουέπει· ανέβα 
µπουοστά από µένα στον ψηουό τόπο· και φα 
φάτε µαζί µου σήµεουα, και το πουωί φα σε 
εξαποστείουω· και φα σου αναγγείουω όουα 
όσα έχεις στην καουντιά σου·  όσο για τα 
γαϊντούια, που έχεις χάσει ήντη εντώ και 
τουεις ηµέουες, µη φουοντίζεις γι' αυτά, 
επειντή βουέφηκαν· και σε ποιον είναι 
οουόκουηουη η επιφυµία τού Ισουαήου; Ντεν 
είναι σε σένα, και σε οουόκουηουο τον οίκο 
τού πατέουα σου; 

Και αποκουινόµενος ο Σαού είπε: Ντεν είµαι 
εγώ Βενιαµίτης, από τη µικουότεουη από τις 
φυουές τού Ισουαήου; Και η οικογένειά µου η 
πιο µικουή από όουες τις οικογένειες της 
φυουής τού Βενιαµίν; Γιατί, ουοιπόν, µιουάς 
έτσι σε µένα; 

Και ο Σαµουήου πήουε τον Σαού και τον 
υπηουέτη του, και τους έφεουε στο οίκηµα, 
και τους έντωσε την πουώτη φέση ανάµεσα 
στους καουεσµένους, που ήσαν πεουίπου 30 
άνντουες.  Και ο Σαµουήου είπε στον 
µάγειουα: Φέουε το µεουίντιο που σου 
έντωσα, για το οποίο σου είχα πει: Φύουαγέ 
το κοντά σου.  Και ο µάγειουας ύψωσε την 
πουάτη, και το µέουος που ήταν επάνω σ' 
αυτή, και τα έβαουε µπουοστά στον Σαού. 
Και ο Σαµουήου είπε: Ντες αυτό που 
εναπέµεινε· βάου' το µπουοστά σου, φάε· 
επειντή, γι' αυτή την ώουα φυουάχφηκε για 
σένα, όταν είπα: Πουοσκάουεσα τον ουαό. 
Και ο Σαού έφαγε µαζί µε τον Σαµουήου 
εκείνη την ηµέουα. 

Και αφού κατέβηκαν από τον ψηουό τόπο 
στην πόουη, ο Σαµουήου συνοµίουησε µε τον 
Σαού επάνω στο ντώµα.  Και σηκώφηκαν 
ενωουίς· και γύουω στα χαουάµατα της 
ηµέουας, ο Σαµουήου κάουεσε τον Σαού, που 
ήταν επάνω στο ντώµα, ουέγοντας: Σήκω να 
σε εξαποστείουω. Και σηκώφηκε ο Σαού, και 
βγήκαν και οι ντύο, αυτός και ο Σαµουήου, 
µέχουις έξω. 

Και καφώς κατέβαιναν στο τέουος τής 
πόουης, ο Σαµουήου είπε στον Σαού: Να 
πουοστάξεις τον υπηουέτη σου να πεουάσει 
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µπουοστά µας· (κι εκείνος πέουασε)· εσύ, 
όµως, στάσου ουιγάκι, και φα σου αναγγείουω 
τον ουόγο του Φεού. 

Τότε, ο Σαµουήου πήουε τη φιάουη τού 
ουαντιού, και έχυσε ουάντι επάνω στο κεφάουι 
του, και τον φίουησε, και είπε: Ντεν σε 
έχουισε ο Κύουιος άουχοντα επάνω στην 
κουηουονοµιά του;  Αφού αναχωουήσεις από 
µένα σήµεουα, φα βουεις ντύο ανφουώπους 
κοντά στον τάφο τής Ουαχήου, πουος το 
συνοουιακό σηµείο τού Βενιαµίν στη Σεουσά· 
και φα σου πουν: Βουέφηκαν τα γαϊντούια, 
που πήγες να ζητήσεις· και να, ο πατέουας 
σου, αφήνοντας τη φουοντίντα των γαϊντουιών, 
υπεουυπάται για σας, ουέγοντας: Τι να κάνω 
για τον γιο µου;  Και αφού πουοχωουήσεις 
από εκεί, φάουφεις µέχουι τη βεουανιντιά τού 
Φαβώου, κι εκεί φα σε βουν τουεις 
άνφουωποι, που ανεβαίνουν στον Φεό στη 
Βαιφήου, ο ένας φέουνοντας τουία κατσίκια, 
και ο άουος φέουνοντας τουία ψωµιά, και ο 
άουος φέουνοντας ένα ασκί κουασί·  και φα σε 
χαιουετήσουν και φα σου ντώσουν ντύο 
ψωµιά, τα οποία φα ντεχφείς από τα χέουια 
τους.  Ύστεουα απ' αυτά, φα πας στο βουνό 
του Φεού, όπου είναι η φουουά των 
Φιουισταίων· και όταν πας εκεί στην πόουη, 
φα συναντήσεις µια οµάντα από πουοφήτες, 
που φα κατεβαίνουν από τον ψηουό τόπο, µε 
ψαουτήουι, και τύµπανο, και αυουό, και 
κιφάουα µπουοστά απ' αυτούς, και φα 
πουοφητεύουν.  Και φάουφει επάνω σου το 
Πνεύµα τού Κυουίου, και φα πουοφητεύσεις 
µαζί τους, και φα µεταβουηφείς σε άουον 
άνφουωπο.  Και όταν τα σηµεία αυτά 
φάουφουν επάνω σου, κάνε ό,τι µποουείς· 
επειντή, ο Φεός είναι µαζί σου.  Και φα 
κατέβεις πουιν από µένα στα Γάουγαουα· και 
ντες, εγώ φα κατέβω σε σένα, για να 
πουοσφέουω οουοκαυτώµατα, να φυσιάσω 
ειουηνικές φυσίες· πεουίµενε επτά ηµέουες, 
µέχουις ότου έουφω σε σένα, και σου 
αναγγείουω τι έχεις να κάνεις. 

Και όταν γύουισε τα νώτα του για να 
αναχωουήσει από τον Σαµουήου, ο Φεός τού 
έντωσε µια άουη καουντιά· και όουα εκείνα τα 
σηµάντια συνέβησαν εκείνη την ηµέουα.  Και 
όταν ήουφαν εκεί στο βουνό, να, τον 

συνάντησε µια οµάντα πουοφητών· και ήουφε 
επάνω του το Πνεύµα τού Φεού, και 
πουοφήτευσε ανάµεσά τους.  Και καφώς το 
είνταν αυτό εκείνοι που τον γνώουιζαν από 
πουιν, και ντέστε, πουοφήτευε µαζί µε τους 
πουοφήτες, τότε ο ουαός έουεγε, κάφε ένας 
στον ντιπουανό του: Τι είναι αυτό που έγινε 
στον γιο τού Κεις; Και ο Σαού ανάµεσα σε 
πουοφήτες;  Ένας, µάουιστα, απ' αυτούς που 
ήσαν εκεί αποκουίφηκε, και είπε: Και ποιος 
είναι ο πατέουας τους; Γι' αυτό έγινε 
παουοιµία: Και ο Σαού ανάµεσα σε 
πουοφήτες;  Και αφού τεουείωσε 
πουοφητεύοντας, ήουφε στον ψηουό τόπο. 

Και ο φείος τού Σαού είπε, σ' αυτόν και στον 
υπηουέτη του: Πού πήγατε; Και είπε: Να 
αναζητήσουµε τα γαϊντούια· και όταν είνταµε 
ότι ντεν υπήουχαν, ήουφαµε στον Σαµουήου.  
Και ο φείος τού Σαού είπε: Ανάγγειουέ µου, 
σε παουακαουώ, τι σας είπε ο Σαµουήου.  
Και ο Σαού είπε στον φείο του: Μας είπε µε 
σιγουιά ότι τα γαϊντούια βουέφηκαν. Τον 
ουόγο, όµως, για τη βασιουεία, που του είπε ο 
Σαµουήου, ντεν του τον φανέουωσε. 

Και ο Σαµουήου συγκέντουωσε τον ουαό 
στον Κύουιο στη Μισπά·  και είπε στους γιους 
Ισουαήου: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου· Εγώ ανέβασα τον Ισουαήου από 
την Αίγυπτο, και σας εουευφέουωσα από το 
χέουι των Αιγυπτίων, και από το χέουι όουων 
των βασιουειών, που σας κατέφουιβαν·  κι 
εσείς, αυτή την ηµέουα, έχετε αποβάουει τον 
Φεό σας, που σας έσωσε από όουα τα κακά 
σας, και τις φουίψεις σας, και του είπατε: Όχι, 
αουά κατάστησε επάνω µας βασιουιά. Τώουα, 
ουοιπόν, να παουσιαστείτε µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε τις φυουές σας, και 
σύµφωνα µε τις χιουιάντες σας.  Και όταν ο 
Σαµουήου έκανε να πουησιάσουν όουες οι 
φυουές τού Ισουαήου, πιάστηκε η φυουή τού 
Βενιαµίν.  Και αφού έκανε τη φυουή τού 
Βενιαµίν να πουησιάσει σύµφωνα µε τις 
οικογένειές τους, πιάστηκε η οικογένεια του 
Ματουεί, και πιάστηκε ο Σαού, ο γιος τού 
Κεις· και τον αναζήτησαν, και ντεν βουέφηκε.  
Γι' αυτό, ζήτησαν επιπουέον από τον Κύουιο 
αν ο άνφουωπος έουχεται ακόµα πουος τα 
εκεί. Και ο Κύουιος είπε: Ντέστε, αυτός είναι 
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κουυµµένος ανάµεσα στην αποσκευή.  Τότε, 
έτουεξαν και τον πήουαν από εκεί· και όταν 
στάφηκε ανάµεσα στον ουαό, πουοεξείχε από 
οουόκουηουο τον ουαό, από τους ώµους του 
κι επάνω. 

Και ο Σαµουήου είπε σε οουόκουηουο τον 
ουαό: Βουέπετε εκείνον, που ο Κύουιος 
ντιάουεξε για βασιουιά, ότι ντεν υπάουχει 
όµοιός του ανάµεσα σε οουόκουηουο τον 
ουαό; Και οουόκουηουος ο ουαός 
αουάουαξε, και είπε: Ζήτω ο βασιουιάς. 

Και ο Σαµουήου είπε στον ουαό τον τουόπο 
τής βασιουείας, και τον έγουαψε σε βιβουίο, 
και το έβαουε µπουοστά στον Κύουιο. Και ο 
Σαµουήου απέουυσε όουον τον ουαό, 
καφέναν στο σπίτι του. 

Και ο Σαού το ίντιο, αναχώουησε στο σπίτι 
του, στη Γαβαά· και πήγε εκεί µαζί του ένα 
τάγµα ποουεµιστών, την καουντιά των οποίων 
είχε πουοντιαφέσει ο Φεός.  Μεουικοί, όµως, 
κακοί άνφουωποι είπαν: Πώς φα µας σώσει 
αυτός; Και τον καταφουόνησαν, και ντεν του 
πουόσφεουαν ντώουα· εκείνος, όµως, έκανε 
τον κουφό. 

ΑΝΕΒΗΚΕ τότε ο Νάας ο Αµµωνίτης, και 
στουατοπέντευσε ενάντια στην Ιαβείς-
γαουαάντ· και όουοι οι άνντουες τής Ιαβείς 
είπαν στον Νάας: Κάνε συνφήκη µε µας, και 
φα σε ντουεύουµε.  Και ο Νάας ο Αµµωνίτης 
είπε σ' αυτούς: Με τούτο φα κάνω συνφήκη µε 
σας, να βγάουω το ντεξί µάτι όουων σας, κι 
αυτό να το βάουω ως όνειντος επάνω σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου. 

Και οι πουεσβύτεουοι της Ιαβείς του είπαν: 
Ντώσε µας επτά ηµέουες αναβοουή, για να 
στείουµε µηνυτές σε όουα τα όουια του 
Ισουαήου· και τότε, αν ντεν υπάουχει κάποιος 
να µας σώσει, φα βγούµε πουος εσένα.  
Ήουφαν, ουοιπόν, οι µηνυτές στη Γαβαά τού 
Σαού, και είπαν αυτά τα ουόγια στα αυτιά τού 
ουαού· και οουόκουηουος ο ουαός ύψωσαν τη 
φωνή τους, και έκουαψαν. 

Και να, ο Σαού εουχόταν από το χωουάφι 
πίσω από το κοπάντι· και ο Σαού είπε: Τι έχει 
ο ουαός και κουαίει; Και του ντιηγήφηκαν τα 

ουόγια των ανντουών τής Ιαβείς.  Και ήουφε 
επάνω στον Σαού το Πνεύµα τού Φεού, όταν 
άκουσε εκείνα τα ουόγια· και άναψε η οουγή 
του υπεουβοουικά.  Και πήουε ένα ζευγάουι 
από βόντια, και αφού τα κατέκοψε σε 
κοµµάτια, τα έστειουε πουος όουα τα όουια 
του Ισουαήου, ντιαµέσου µηνυτών, ουέγοντας: 
Όποιος ντεν βγει πίσω από τον Σαού, και 
πίσω από τον Σαµουήου, έτσι φα γίνει στα 
βόντια του. Και ο φόβος τού Κυουίου έπεσε 
επάνω στον ουαό, και βγήκαν σαν ένας 
άνφουωπος.  Και όταν τους απαουίφµησαν 
στη Βεζέκ, ήσαν 300.000 οι γιοι Ισουαήου, 
και 30.000 οι άνντουες Ιούντα. 

Και είπαν στους µηνυτές που είχαν έουφει: 
Έτσι φα πείτε στους άνντουες τής Ιαβείς-
γαουαάντ: Αύουιο, καφώς φα φεουµάνει ο 
ήουιος, φα υπάουξει σε σας σωτηουία. Και 
ήουφαν οι µηνυτές, και ανήγγειουαν στους 
άνντουες τής Ιαβείς· και χάουηκαν 
υπεουβοουοκά.  Και οι άνντουες τής Ιαβείς 
είπαν: Αύουιο φα βγούµε πουος εσάς, και φα 
κάνετε σε µας ό,τι σας φαίνεται καουό. 

Και την επόµενη ηµέουα, ο Σαού ντιαίουεσε 
τον ουαό σε τουία σώµατα· και µπήκαν στο 
µέσον τού στουατοπέντου, κατά την πουωινή 
φυουακή, και χτύπησαν τους Αµµωνίτες 
µέχουις ότου ζεστάνει η ηµέουα· και όσοι 
εναπέµειναν ντιασκοουπίστηκαν, ώστε ούτε 
ντύο απ' αυτούς ντεν έµειναν ενωµένοι. 

Και ο ουαός είπε στον Σαµουήου: Ποιος 
είναι εκείνος που είπε: Ο Σαού φα 
βασιουεύσει σε µας; Παουαντώστε τούς 
άνντουες, για να τους φανατώσουµε.  Και ο 
Σαού είπε: Αυτή την ηµέουα ντεν φα 
φανατωφεί κανένας· επειντή, σήµεουα ο 
Κύουιος έκανε σωτηουία στον Ισουαήου. 

Τότε ο Σαµουήου είπε στον ουαό: Εουάτε, 
και ας πάµε στα Γάουγαουα, και ας 
εγκαινιάσουµε εκεί τη βασιουεία.  Και 
οουόκουηουος ο ουαός πήγε στα Γάουγαουα· 
κι εκεί έκανε τον Σαού βασιουιά µπουοστά 
στον Κύουιο στα Γάουγαουα· κι εκεί 
φυσίασαν ειουηνικές φυσίες µπουοστά στον 
Κύουιο· κι εκεί ευφουάνφηκαν υπεουβοουικά 
ο Σαού και όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου. 
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ΚΑΙ ο Σαµουήου είπε σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου: Ντέστε, υπάκουσα στη φωνή σας, 
σε όουα όσα µου είπατε, και κατέστησα 
επάνω σας βασιουιά·  και τώουα, ντέστε, ο 
βασιουιάς πηγαίνει µπουοστά σας· ενώ εγώ 
είµαι γέουοντας και ασπουοµάουης· και οι 
γιοι µου, ντέστε, είναι µαζί σας· και εγώ 
πεουπάτησα µπουοστά σας από τα νεανικά 
µου χουόνια, µέχουι αυτή την ηµέουα·  νάµαι, 
εγώ· ντώστε µαουτυουία εναντίον µου 
µπουοστά στον Κύουιο, και µπουοστά στον 
χουισµένο του· τίνος πήουα το βόντι; Ή, τίνος 
πήουα το γαϊντούι; Ή, ποιον αντίκησα; Ποιον 
καταντυνάστευσα; Ή, από το χέουι τίνος 
πήουα ντώουα, ώστε µ' αυτά να τυφουώσω τα 
µάτια µου; Και φα σας τα επιστουέψω. 

Κι εκείνοι είπαν: Ντεν µας αντίκησες ούτε 
µας καταντυνάστευσες ούτε πήουες κάτι από 
το χέουι κάποιου. 

Και τους είπε: Μάουτυουας σε σας ο 
Κύουιος, µάουτυουας και ο χουισµένος του 
αυτή την ηµέουα, ότι ντεν βουήκατε στο χέουι 
µου τίποτε. 

Και αποκουίφηκαν: Μάουτυουας. 

Και ο Σαµουήου είπε στον ουαό: 
Μάουτυουας είναι ο Κύουιος, που κατέστησε 
τον Μωυσή και τον Ααουών, και που ανέβασε 
τους πατέουες σας από τη γη τής Αιγύπτου.  
Τώουα, ουοιπόν, σταφείτε, και φα συζητήσω 
µε σας µπουοστά στον Κύουιο, για όουες τις 
ντικαιοσύνες τού Κυουίου, που έκανε σε σας 
και στους πατέουες σας.  Αφού ο Ιακώβ 
ήουφε στην Αίγυπτο, και οι πατέουες σας 
βόησαν στον Κύουιο, τότε ο Κύουιος 
έστειουε τον Μωυσή και τον Ααουών, και 
έβγαουαν τους πατέουες σας από την 
Αίγυπτο, και τους κατοίκισαν σ' αυτό τον 
τόπο.  Ξέχασαν, όµως, τον Κύουιο τον Φεό 
τους· γι' αυτό τους παουέντωσε στο χέουι τού 
Σισάουα, αουχηγού τού στουατού τού 
Ασώου, και στο χέουι των Φιουισταίων, και 
στο χέουι τού βασιουιά τού Μωάβ, και 
ποουέµησαν εναντίον τους.  Και βόησαν στον 
Κύουιο, και είπαν: Αµαουτήσαµε, επειντή 
εγκαταουείψαµε τον Κύουιο, και 
ουατουεύσαµε τους Βααουείµ και τις 

Ασταουώφ· αουά, τώουα, εουευφέουωσέ µας 
από το χέουι των εχφουών µας, και φα 
ουατουεύσουµε εσένα.  Και ο Κύουιος 
έστειουε τον Ιεουοβάαου, και τον Βεντάν, και 
τον Ιεφφάε, και τον Σαµουήου, και σας 
εουευφέουωσε από το χέουι των εχφουών σας 
από παντού, και κατοικήσατε µε ασφάουεια.  
Αουά, όταν είντατε ότι ο Νάας, ο βασιουιάς 
των γιων Αµών, ήουφε εναντίον σας, µου 
είπατε: Όχι, αουά βασιουιάς φα βασιουεύει 
επάνω µας· ενώ ο Κύουιος ο Φεός σας ήταν ο 
βασιουιάς σας.  Τώουα, ουοιπόν, να ο 
βασιουιάς, που εκουέξατε, τον οποίο 
ζητήσατε! Και ντέστε, ο Κύουιος κατέστησε 
βασιουιά επάνω σας.  Αν φοβάστε τον 
Κύουιο, και τον ουατουεύετε, και υπακούτε 
στη φωνή του, και ντεν στασιάζετε ενάντια 
στην πουοσταγή τού Κυουίου, τότε κι εσείς, 
και ο βασιουιάς, που βασιουεύει επάνω σας, 
φα πεουπατάτε ακοουφώντας τον Κύουιο τον 
Φεό σας·  αν, όµως, ντεν υπακούτε στη φωνή 
τού Κυουίου, αουά στασιάζετε ενάντια στην 
πουοσταγή του Κυουίου, τότε το χέουι τού 
Κυουίου φα είναι εναντίον σας, καφώς 
στάφηκε ενάντια στους πατέουες σας.  Τώουα, 
ουοιπόν, παουασταφείτε, και ντείτε αυτό το 
µεγάουο πουάγµα, που ο Κύουιος φα κάνει 
µπουοστά στα µάτια σας·  ντεν είναι σήµεουα 
φεουισµός των σιτηουών; Φα επικαουεστώ 
τον Κύουιο, και φα στείουει βουοντές και 
βουοχή· για να γνωουίσετε και να ντείτε ότι το 
κακό σας, το οποίο πουάξατε µπουοστά στον 
Κύουιο, είναι µεγάουο, καφώς ζητήσατε για 
τον εαυτό σας βασιουιά. 

Τότε, ο Σαµουήου επικαουέστηκε τον 
Κύουιο· και ο Κύουιος έστειουε βουοντές και 
βουοχή εκείνη την ηµέουα· και 
οουόκουηουος ο ουαός φοβήφηκε 
υπεουβοουικά τον Κύουιο και τον Σαµουήου.  
Και οουόκουηουος ο ουαός είπε στον 
Σαµουήου: Ντεήσου για τους ντούς σου στον 
Κύουιο τον Φεό σου, για να µη πεφάνουµε· 
επειντή, σε όουες τις αµαουτίες µας, 
πουοσφέσαµε και το κακό, να ζητήσουµε για 
τον εαυτό µας βασιουιά. 

Και ο Σαµουήου είπε στον ουαό: Μη 
φοβάστε· εσείς πουάξατε µεν όουο αυτό το 
κακό· όµως, µη παουαντουοµήσετε από το να 
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ακοουφείτε τον Κύουιο, αουά να ουατουεύετε 
τον Κύουιο µε όουη σας την καουντιά·  και 
µη παουαντουοµήσετε· επειντή, τότε φα 
πηγαίνατε πίσω από τα µάταια, τα οποία ντεν 
µποούν να ωφεουήσουν ούτε να 
εουευφεουώσουν, για τον ουόγο ότι είναι 
µάταια·  επειντή, ο Κύουιος ντεν φα 
εγκαταουείψει τον ουαό του, εξαιτίας του 
µεγάου του ονόµατος, ντεντοµένου ότι ο 
Κύουιος ευντόκησε να σας κάνει ουαόν του·  
σε µένα, όµως, µη γένοιτο να αµαουτήσω 
στον Κύουιο, ώστε να σταµατήσω από το να 
ντέοµαι για σας! Αουά, φα σας ντιντάσκω τον 
αγαφό και ευφύ ντουόµο·  µόνον να φοβάστε 
τον Κύουιο, και να τον ουατουεύετε αουηφινά 
µε όουη σας την καουντιά· επειντή, είντατε 
πόσα µεγαουεία έκανε για σας·  αουά, αν 
εξακοουφείτε να κάνετε το κακό, φα 
αποουεστείτε, κι εσείς και ο βασιουιάς σας. 

Ο ΣΑΟΥΟΥ ήταν έναν χουόνο βασιουιάς· 
και αφού βασίουευσε ντύο χουόνια στον 
Ισουαήου,  ο Σαού ντιάουεξε για τον εαυτό 
του 3.000 άνντουες από τον Ισουαήου· και 
ήσαν µαζί µε τον Σαού 2.000 στη Μιχµάς και 
στο βουνό τής Βαιφήου, και 1.000 ήσαν µαζί 
µε τον Ιωνάφαν στη Γαβαά τού Βενιαµίν· και 
το υπόουοιπο του ουαού, έστειουε κάφε έναν 
στη σκηνή του.  Και ο Ιωνάφαν χτύπησε τη 
φουουά των Φιουισταίων, που ήταν στο 
βουνό· και οι Φιουισταίοι το άκουσαν. Και ο 
Σαού σάουπισε µε τη σάουπιγγα σε 
οουόκουηουη τη γη, ουέγοντας: Ας ακούσουν 
οι Εβουαίοι.  Και οουόκουηουος ο Ισουαήου 
άκουσε να ουένε: Ο Σαού χτύπησε τη φουουά 
των Φιουισταίων, και µάουιστα ο Ισουαήου 
µισείται από τους Φιουισταίους. Και ο ουαός 
συγκεντουώφηκε πίσω από τον Σαού στα 
Γάουγαουα. 

Και οι Φιουισταίοι συγκεντουώφηκαν για να 
ποουεµήσουν µε τον Ισουαήου, 30.000 
άµαξες, και 6.000 καβαουάουηντες, και ουαός 
σαν την άµµο, που είναι στην άκουη τής 
φάουασσας, σε πουήφος· και ανέβηκαν και 
στουατοπέντευσαν στη Μιχµάς, ανατοουικά 
τής Βαιφ-αυέν.  Όταν οι άνντουες τού 
Ισουαήου είνταν ότι ήσαν σε αµηχανία, 
επειντή ο ουαός µικουοψυχούσε, τότε ο ουαός 
κουυβόταν σε σπήουαια, και σε πυκνόφυτα, 

και σε βουάχους, και σε οχυουά µέουη, και 
στους ουάκκους.  Και µεουικοί από τους 
Εβουαίους ντιάβηκαν τον Ιοουντάνη, πουος 
τη γη Γαντ και Γαουαάντ. Και ο ίντιος ο 
Σαού ήταν ακόµα στα Γάουγαουα· και 
οουόκουηουος ο ουαός ήταν έντουοµος πίσω 
απ' αυτόν. 

Και πεουίµενε επτά ηµέουες, σύµφωνα µε τον 
ντιοουισµένο καιουό από τον Σαµουήου· 
αουά, ο Σαµουήου ντεν εουχόταν στα 
Γάουγαουα· και ο ουαός ντιασκοουπιζόταν 
από κοντά του.  Και ο Σαού είπε: Φέουτε 
εντώ σε µένα το οουοκαύτωµα, και τις 
ειουηνικές πουοσφοουές. Και πουόσφεουε το 
οουοκαύτωµα.  Και καφώς τεουείωσε να 
πουοσφέουει το οουοκαύτωµα, να, ήουφε ο 
Σαµουήου· και ο Σαού βγήκε σε συνάντησή 
του, για να τον χαιουετήσει. 

Και ο Σαµουήου είπε: Τι έκανες; 

Και ο Σαού αποκουίφηκε: Επειντή, είντα ότι 
ντιασκοουπιζόταν από µένα ο ουαός, κι εσύ 
ντεν είχες έουφει την καφοουισµένη ηµέουα, 
και οι Φιουισταίοι συγκεντουώνονταν στη 
Μιχµάς,  γι' αυτό, είπα: Τώουα οι Φιουισταίοι 
φα κατέβουν εναντίον µου στα Γάουγαουα, κι 
εγώ ντεν έκανα ντέηση στον Κύουιο· 
τόουµησα, ουοιπόν, και πουόσφεουα το 
οουοκαύτωµα. 

Και ο Σαµουήου είπε στον Σαού: Εσύ 
έπουαξες µε αφουοσύνη· ντεν φύουαξες το 
πουόσταγµα του Κυουίου τού Φεού σου, που 
σε πουόσταξε· επειντή, τώουα, ο Κύουιος φα 
στεουέωνε τη βασιουεία σου επάνω στον 
Ισουαήου για πάντα·  αουά, τώουα, η 
βασιουεία σου ντεν φα στηουιχφεί· ο Κύουιος 
ζήτησε για τον εαυτό του έναν άνφουωπο 
σύµφωνα µε την καουντιά του, και ο Κύουιος 
τον ντιόουισε να είναι άουχοντας επάνω στον 
ουαό του, επειντή ντεν φύουαξες εκείνο που 
σε πουόσταξε ο Κύουιος. 

Και ο Σαµουήου σηκώφηκε, και ανέβηκε από 
τα Γάουγαουα στη Γαβαά τού Βενιαµίν. Και 
ο Σαού αουίφµησε τον ουαό, που βουέφηκε 
µαζί του, ήσαν πεουίπου 600 άνντουες.  Και ο 
Σαού, και ο Ιωνάφαν ο γιος του, και ο ουαός 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 319 από 1298 

που βουέφηκε µαζί τους, κάφονταν στη 
Γαβαά τού Βενιαµίν· και οι Φιουισταίοι ήσαν 
στουατοπεντευµένοι στη Μιχµάς.  Και 
βγήκαν από το στουατόπεντο των 
Φιουισταίων ουεηουάτες, σε τουία σώµατα· το 
ένα σώµα στουάφηκε στον ντουόµο Οφουά, 
πουος τη γη Σωγάου·  και το άουο σώµα 
στουάφηκε στον ντουόµο Βαιφ-ωουών· και το 
άουο σώµα στουάφηκε στον ντουόµο τού 
συνόου, που βουέπει πουος την κοιουάντα 
Σεβωείµ, πουος την έουηµο. 

Και σε οουόκουηουη τη γη Ισουαήου ντεν 
βουισκόταν σιντηουουγός· επειντή, οι 
Φιουισταίοι είπαν: Μήπως και κατασκευάσουν 
οι Εβουαίοι ουοµφαίες και ουόγχες·  και 
όουοι οι Ισουαηουίτες κατέβαιναν στους 
Φιουισταίους, για να ακονίζει κάφε ένας το υνί 
του και το ντικέουι του, την αξίνα του, και τη 
σκαπάνη του,  κάφε φοουά που φα χαούσε η 
κόψη στις σκαπάνες, και στα ντικέουια τους, 
και στα τουίκουανα, και στις αξίνες τους· και 
για να κάνουν κοφτεουά τα βούκεντουά τους.  
Γι' αυτό, στην ηµέουα τής µάχης, ντεν 
βουισκόταν ούτε µάχαιουα ούτε ουόγχη, στο 
χέουι κάποιου από τον ουαό, που ήταν κοντά 
στον Σαού και στον Ιωνάφαν· στον Σαού, 
όµως, και στον γιο του, τον Ιωνάφαν, 
βουέφηκαν. 

Και η φουουά των Φιουισταίων βγήκε πουος 
το πέουασµα Μιχµάς. 

ΚΑΠΟΙΑ, µάουιστα, ηµέουα ο Ιωνάφαν, ο 
γιος τού Σαού, είπε στον νέο που βάσταζε τα 
όπουα του: Έουα και ας πεουάσουµε πουος 
τη φουουά των Φιουισταίων, που είναι 
απέναντι. Στον πατέουα του, όµως, ντεν το 
φανέουωσε.  Και ο Σαού καφόταν στην άκουη 
τού Γαβαά, κάτω από τη ουοντιά, που 
βουισκόταν στη Μιγουών· και ο ουαός που 
ήταν µαζί του ήταν µέχουι 600 άνντουες·  και 
ο Αχιά, ο γιος τού Αχιτώβ, αντεουφού τού 
Ιχαβώντ, γιου τού Φινεές, γιου τού Ηουεί, 
ιεουέας τού Κυουίου στη Σηουώ, ενώ φοούσε 
εφόντ. Και ο ουαός ντεν ήξεουε ότι είχε πάει 
ο Ιωνάφαν. 

Κι ανάµεσα στις ντιαβάσεις, µέσα από τις 
οποίες ζητούσε να πεουάσει ο Ιωνάφαν πουος 

τη φουουά των Φιουισταίων, ήταν ένας 
απότοµος βουάχος από το ένα µέουος, και 
ένας απότοµος βουάχος από το άουο µέουος· 
και το όνοµα του ενός ήταν Βοσές, το ντε 
όνοµα του άουου Σενέ.  Το µέτωπο του ενός 
βουάχου ήταν πουος τον βοουά, απέναντι από 
τη Μιχµάς, και το µέτωπο του άουου ήταν 
πουος τον νότο, απέναντι από τη Γαβαά. 

Και ο Ιωνάφαν είπε στον νέο που βάσταζε τα 
όπουα του: Έουα, και ας πεουάσουµε πουος 
τη φουουά αυτών των απεουίτµητων· ίσως ο 
Κύουιος ενεουγήσει για χάουη µας· επειντή, 
ντεν υπάουχει στον Κύουιο εµπόντιο, να 
σώσει µε ποούς ή µε ουίγους.  Και ο 
οπουοφόουος του είπε σ' αυτόν: Κάνε ό,τι 
είναι στην καουντιά σου· πουοχώουα· ντες, 
εγώ είµαι µαζί σου, σύµφωνα µε την καουντιά 
σου.  Τότε ο Ιωνάφαν είπε: Ντες, εµείς φα 
πεουάσουµε πουος τους άνντουες, και φα 
ντείξουµε τον εαυτό µας σ' αυτούς·  αν µας 
πουν ως εξής: Σταφείτε µέχουι νάουφουµε σε 
σας· -τότε φα σταφούµε στον τόπο µας, και 
ντεν φα ανέβουµε πουος αυτούς·  αουά, αν 
πουν ως εξής: Ανεβείτε πουος εµάς· -τότε φα 
ανέβουµε· επειντή, ο Κύουιος τους 
παουέντωσε στο χέουι µας· κι αυτό φα είναι 
σε µας το σηµάντι. 

Και οι ντυο τους έντειξαν, ουοιπόν, τον εαυτό 
τους στη φουουά των Φιουισταίων· και οι 
Φιουισταίοι είπαν: Ντέστε, οι Εβουαίοι 
βγαίνουν από τις τουύπες, όπου είχαν 
κουυφτεί.  Και οι άνντουες τής φουουάς 
µίουησαν στον Ιωνάφαν και σ' αυτόν που 
βάσταζε τα όπουα του, και είπαν: Ανεβείτε σε 
µας, και φα σας φανεουώσουµε κάτι. 

Και ο Ιωνάφαν είπε στον οπουοφόουο του: 
Ανέβα πίσω από µένα· επειντή, ο Κύουιος 
τους παουέντωσε στο χέουι τού Ισουαήου.  
Και αναουιχήφηκε ο Ιωνάφαν µε τα χέουια 
του και µε τα πόντια του, κι αυτός που 
βάσταζε τα όπουα του πίσω απ' αυτόν· και 
έπεσαν µπουοστά στον Ιωνάφαν· κι αυτός που 
βάσταζε τα όπουα του τους φανάτωνε πίσω 
απ' αυτόν.  Αυτή ντε ήταν η πουώτη σφαγή, 
που έκαναν ο Ιωνάφαν και ο οπουοφόουος 
του, ήσαν πεουίπου 20 άνντουες, σε 
ντιάστηµα γης µισού στουέµµατος. 
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Και έγινε τουόµος στο στουατόπεντο, στα 
χωουάφια, και σε οουόκουηουο τον ουαό· η 
φουουά, κι εκείνοι που ουεηουατούσαν, κι 
αυτοί κατατουόµαξαν, και συνταουάχφηκε η 
γη· ώστε ήταν σαν τουόµος Φεού. 

Και οι φουουοί τού Σαού στη Γαβαά τού 
Βενιαµίν είνταν, και ξάφνου, το πουήφος 
ντιαουυόταν, και σιγά-σιγά ντιασκοουπιζόταν.  
Τότε, ο Σαού είπε στον ουαό που ήταν µαζί 
του: Απαουιφµήστε τώουα, και ντείτε ποιος 
αναχώουησε από µας. Και όταν 
απαουίφµησαν, να, ο Ιωνάφαν και ο 
οπουοφόουος του ντεν ήσαν εκεί.  Και ο 
Σαού είπε στον Αχιά: Φέουε εντώ την κιβωτό 
τού Φεού. Επειντή, η κιβωτός τού Φεού ήταν 
τότε µαζί µε τους γιους Ισουαήου.  Κι ενώ ο 
Σαού µιούσε στον ιεουέα, ο φόουυβος στο 
στουατόπεντο των Φιουισταίων πουοχωούσε 
όουο και πεουισσότεουο και πουηφυνόταν· 
και ο Σαού είπε στον ιεουέα: Τουάβηξε πίσω 
το χέουι σου. 

Και συγκεντουώφηκαν ο Σαού και όουος ο 
ουαός που ήταν µαζί του, και ήουφαν µέχουι 
τη µάχη· και να, η ουοµφαία κάφε άνντουα 
ήταν ενάντια στον σύντουοφό του, µια 
υπεουβοουικά µεγάουη σφαγή.  Και οι 
Εβουαίοι, που ήσαν όπως άουοτε µαζί µε 
τους Φιουισταίους, που είχαν ανέβει µαζί 
τους στο στουατόπεντο από τα γύουω, κι 
αυτοί ακόµα ενώφηκαν µαζί µε τους 
Ισουαηουίτες, που ήσαν µαζί µε τον Σαού και 
τον Ιωνάφαν.  Και όουοι οι άνντουες τού 
Ισουαήου, που κουύβονταν στο βουνό 
Εφουαϊµ, µόουις άκουσαν ότι οι Φιουισταίοι 
έφευγαν, έτουεξαν κι αυτοί πίσω τους, σε 
πόουεµο.  Και ο Κύουιος έσωσε τον 
Ισουαήου εκείνη την ηµέουα· και η µάχη 
πέουασε στη Βαιφ-αυέν. 

Κοι οι άνντουες τού Ισουαήου απέκαµαν 
εκείνη την ηµέουα· επειντή, ο Σαού είχε 
οουκίσει τον ουαό, ουέγοντας: Επικατάουατος 
ο άνφουωπος, που φα φάει τουοφή µέχουι την 
εσπέουα, και εκντικηφώ από τους εχφούς µου. 
Γι' αυτό, οουόκουηουος ο ουαός ντεν γεύφηκε 
τουοφή.  Και οουόκουηουο το πουήφος 
ήουφε στο ντάσος, όπου υπήουχε µέουι 
καταγής.  Και όταν ο ουαός µπήκε στο 

ντάσος, να, το µέουι στάουαξε· κανένας, όµως, 
ντεν έφεουε το χέουι του στο στόµα του· 
επειντή, ο ουαός φοβήφηκε τον όουκο. 

Ο Ιωνάφαν, όµως, ντεν είχε ακούσει, όταν ο 
πατέουας του όουκισε τον ουαό· γι' αυτό, 
άπουωσε την άκουη τής ουάβντου του, που 
είχε στο χέουι του, και τη βύφισε στην 
κηουήφουα, και έβαουε το χέουι του στο 
στόµα του, και ζωογονήφηκαν τα µάτια του. 

Και ένας από τον ουαό αποκουίφηκε, και είπε: 
Ο πατέουας σου όουκισε τον ουαό µε όουκο, 
ουέγοντας: Επικατάουατος ο άνφουωπος που 
φα φάει σήµεουα τουοφή· γι' αυτό, ο ουαός 
είναι σήµεουα εξαντουηµένος. 

Και ο Ιωνάφαν είπε: Ο πατέουας µου τάουαξε 
τον κόσµο· ντέστε, παουακαουώ, πόσο 
ζωογονήφηκαν τα µάτια µου, επειντή γεύφηκα 
ουίγο απ' αυτό το µέουι·  πόσο µάουον, αν ο 
ουαός έτουωγε σήµεουα εουεύφεουα από τα 
ουάφυουα των εχφουών του που βουήκε; 
Επειντή, ντεν φα γινόταν τώουα ποουύ 
µεγαουύτεουη σφαγή ανάµεσα στους 
Φιουισταίους; 

Και εκείνη την ηµέουα χτύπησαν τους 
Φιουισταίους από τη Μιχµάς µέχουι την 
Αιαουών· και ο ουαός ήταν υπεουβοουικά 
εξαντουηµένος.  Γι' αυτό, ο ουαός ουίχτηκε 
στα ουάφυουα, και πήουε πουόβατα, και 
βόντια, και µοσχάουια, και τα έσφαξαν 
καταγής· και ο ουαός τα έτουωγε µαζί µε το 
αίµα.  Και ανήγγειουαν στον Σαού, 
ουέγοντας: Ντες, ο ουαός αµαουτάνει στον 
Κύουιο, επειντή τουώνε µαζί µε το αίµα. Και 
είπε: Σταφήκατε παουαβάτες· κυουίστε πουος 
εµένα σήµεουα µια µεγάουη πέτουα.  Και ο 
Σαού είπε: Ντιασκοουπιστείτε ανάµεσα στον 
ουαό, και πείτε τους: Φέουτε µου εντώ κάφε 
ένας το βόντι του, και κάφε ένας το πουόβατό 
του, και σφάξτε τα εντώ, και φάτε· και µη 
αµαουτάνετε στον Κύουιο, τουώγοντας µαζί 
µε το αίµα. Και όουος ο ουαός, κάφε ένας 
έφεουε µαζί του το βόντι του εκείνη τη νύχτα, 
και το έσφαξαν εκεί. 

Και ο Σαού οικοντόµησε ένα φυσιαστήουιο 
στον Κύουιο· αυτό ήταν το πουώτο 
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φυσιαστήουιο, που ο Σαού οικοντόµησε στον 
Κύουιο.  Και ο Σαού είπε: Ας κατέβουµε 
πίσω από τους Φιουισταίους τη νύχτα, και ας 
τους ντιαουπάξουµε µέχουι να φέξει η 
ηµέουα, και ας µη αφήσουµε απ' αυτούς ούτε 
έναν. Και είπαν: Κάνε κάφε τι που σου 
φαίνεται καουό. Τότε, ο ιεουέας είπε: Ας 
πουησιάσουµε εντώ στον Φεό.  Και ο Σαού 
ουώτησε τον Κύουιο: Να κατέβω πίσω από 
τους Φιουισταίους; Φα τους παουαντώσεις 
στο χέουι τού Ισουαήου; Αουά, ντεν του 
απάντησε εκείνη την ηµέουα. 

Και ο Σαού είπε: Πουησιάστε εντώ όουοι οι 
αουχηγοί του ουαού· και µάφετε και ντείτε, σε 
ποιον στάφηκε σήµεουα αυτή η αµαουτία·  
επειντή, ζει ο Κύουιος, που έσωσε τον 
Ισουαήου, ότι και στον Ιωνάφαν τον γιο µου 
αν στάφηκε, σίγουα φα φανατωφεί. Και ντεν 
βουέφηκε ούτε ένας ανάµεσα σε 
οουόκουηουο τον ουαό, που του απάντησε. 

Και είπε σε οουόκουηουο τον Ισουαήου: 
Σταφείτε εσείς από το ένα µέουος, κι εγώ και 
ο Ιωνάφαν ο γιος µου φα σταφούµε από το 
άουο µέουος. Και ο ουαός είπε στον Σαού: 
Κάνε κάφε τι που σου φαίνεται καουό.  Τότε, 
ο Σαού είπε στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου: Ντείξε τον αφώο. Και πιάστηκε ο 
Ιωνάφαν και ο Σαού· και ο ουαός 
αποουύφηκε.  Και ο Σαού είπε: Ουίξτε 
κουήους ανάµεσα σε µένα και στον Ιωνάφαν 
τον γιο µου. Και πιάστηκε ο Ιωνάφαν. 

Τότε, ο Σαού είπε στον Ιωνάφαν: Φανέουωσέ 
µου τι έκανες. Και ο Ιωνάφαν τού φανέουωσε 
και είπε: Πουαγµατικά, γεύφηκα ουίγο µέουι 
µε την άκουη τής ουάβντου µου, που είχα στο 
χέουι µου· να, εγώ, πεφαίνω.  Και 
αποκουίφηκε ο Σαού: Έτσι να κάνει ο Φεός, 
και έτσι να πουοσφέσει· σίγουα, φα πεφάνεις, 
Ιωνάφαν. 

Και ο ουαός είπε στον Σαού: Ο Ιωνάφαν φα 
πεφάνει, που έκανε τη µεγάουη αυτή 
σωτηουία στον Ισουαήου; Μη γένοιτο! Ζει ο 
Κύουιος, ούτε µια τουίχα ντεν φα πέσει από 
το κεφάουι του στη γη· επειντή, ενέουγησε 
µαζί µε τον Φεό αυτή την ηµέουα. Και ο 

ουαός ουύτουωσε τον Ιωνάφαν και ντεν 
πέφανε. 

Τότε, ο Σαού ανέβηκε από την καταντίωξη 
των Φιουισταίων· και οι Φιουισταίοι πήγαν 
στον τόπο τους. 

Και ο Σαού πήουε τη βασιουεία επάνω στον 
Ισουαήου, και ποουέµησε ενάντια σε όους 
τους εχφούς του οουόγυουα· ενάντια στον 
Μωάβ, και ενάντια στους γιους τού Αµµών, 
και ενάντια στον Εντώµ, και ενάντια στους 
βασιουιάντες τής Σωβά, και ενάντια στους 
Φιουισταίους· και ενάντια σε όους, όπου και 
αν στουεφόταν, τους κατατουόπωνε.  
Συγκουότησε ακόµα και ντύναµη, και 
χτύπησε τον Αµαουήκ, και εουευφέουωσε τον 
Ισουαήου από το χέουι εκείνων που τους 
ντιάουπαζαν. 

Και οι γιοι τού Σαού ήσαν ο Ιωνάφαν, και ο 
Ισουεί, και ο Μεουχί-σουέ· και τα ονόµατα 
των ντύο φυγατέουων του, το όνοµα της 
πουωτότοκης ήταν Μεουάβ, και το όνοµα της 
νεότεουης Μιχάου·  και το όνοµα της 
γυναίκας τού Σαού ήταν Αχινοάµ, φυγατέουα 
τού Αχιµάας. Και το όνοµα του 
αουχιστουατήγου του ήταν Αβενήου, γιος τού 
Νηου, φείου τού Σαού.  Και ο Κεις, ο 
πατέουας τού Σαού, και ο Νηου, ο πατέουας 
τού Αβενήου, ήσαν γιοι τού Αβιήου.  
Υπήουχε, µάουιστα, ντυνατός πόουεµος 
ενάντια στους Φιουισταίους όουες τις ηµέουες 
τού Σαού· και κάφε φοουά που ο Σαού 
έβουεπε έναν ντυνατό άνντουα ή ανντουείο, 
τον έπαιουνε κοντά του. 

ΚΑΙ ο Σαµουήου είπε στον Σαού: Εµένα 
έστειουε ο Κύουιος να σε χουίσω βασιουιά 
επάνω στον ουαό του, στον Ισουαήου· τώουα, 
ουοιπόν, άκουσε τη φωνή των ουόγων τού 
Κυουίου.  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Φα εκντικήσω όσα έκανε ο 
Αµαουήκ στον Ισουαήου, ότι του 
αντιστάφηκε στον ντουόµο όταν ανέβαιναν 
από την Αίγυπτο·  πήγαινε τώουα και πάταξε 
τον Αµαουήκ, και εξοουόφουευσε κάφε τι που 
έχει, και µη τους ουυπηφείς· αουά, φανάτωσε 
και άνντουα και γυναίκα, και παιντί και 
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βουέφος που φηουάζει, και βόντι και 
πουόβατο, και καµήουα και γαϊντούι. 

Και ο Σαού κάουεσε τον ουαό, και τους 
απαουίφµησε στην Τεουαϊµ, 200.000 πεζοί, 
και 10.000 άνντουες του Ιούντα.  Και ο Σαού 
ήουφε µέχουι την πόουη τού Αµαουήκ, και 
έστησε ενέντουα στη φάουαγγα.  Και ο Σαού 
είπε στους Κεναίους: Πηγαίνετε, 
αναχωουήστε, κατεβείτε από µέσα από τους 
Αµαουηκίτες, για να µη σας συµπεουιουάβω 
µαζί τους· επειντή, εσείς ντείξατε έουεος σε 
όους τούς γιους Ισουαήου, όταν ανέβαιναν 
από την Αίγυπτο. Και αναχώουησαν οι 
Κεναίοι µέσα από τους Αµαουηκίτες.  Και ο 
Σαού πάταξε τους Αµαουηκίτες από την 
Αβιουά µέχουι την είσοντο της Σου, που είναι 
απέναντι από την Αίγυπτο. 

Και συνέουαβε ζωντανό τον Αγάγ, τον 
βασιουιά των Αµαουηκιτών, και οουόκουηουο 
τον ουαό τον εξοουόφουευσε µε µάχαιουα.  
Όµως, ο Σαού, και ο ουαός, ουυπήφηκε τον 
Αγάγ, και τα καουύτεουα από τα πουόβατα, 
και τα βόντια, και τα ντευτεουεύοντα, και τα 
αουνιά, και κάφε αγαφό, και ντεν ήφεουαν να 
τα εξοουοφουεύσουν· αουά, κάφε τι το 
ευτεουές και εξουφενωµένο, εκείνο 
εξοουόφουευσαν. 

Τότε, έγινε ουόγος τού Κυουίου στον 
Σαµουήου, ουέγοντας:  Μεταµεουήφηκα που 
έκανα τον Σαού βασιουιά· επειντή, στουάφηκε 
από πίσω µου, και ντεν εκτέουεσε τα ουόγια 
µου. 

Κι αυτό ουύπησε τον Σαµουήου, και βόησε 
στον Κύουιο οουόκουηουη τη νύχτα.  Και 
όταν ο Σαµουήου σηκώφηκε ενωουίς για να 
πάει σε συνάντηση του Σαού το πουωί, 
ανήγγειουαν στον Σαµουήου, ουέγοντας: Ο 
Σαού ήουφε στον Κάουµηουο, και να, έστησε 
στον εαυτό του τουόπαιο· έπειτα στουάφηκε, 
και ντιαπέουασε, και κατέβηκε στα 
Γάουγαουα. 

Και ο Σαµουήου πήγε στον Σαού· και ο 
Σαού είπε σ' αυτόν: Ευουογηµένος να είσαι 
από τον Κύουιο! Εκτέουεσα τον ουόγο τού 
Κυουίου. 

Και ο Σαµουήου είπε: Και ποια είναι αυτή η 
φωνή των πουοβάτων στα αυτιά µου, και η 
φωνή των βοντιών, που ακούω; 

Και ο Σαού είπε: Τα έφεουα από τους 
Αµαουηκίτες· επειντή, ο ουαός ουυπήφηκε τα 
καουύτεουα από τα πουόβατα, και τα βόντια, 
για να φυσιάσει στον Κύουιο τον Φεό σου· τα 
υπόουοιπα, όµως, τα εξοουοφουεύσαµε. 

Τότε, ο Σαµουήου είπε στον Σαού: Άφησε, 
και φα σου αναγγείουω τι µου είπε ο Κύουιος 
τη νύχτα. Κι εκείνος του είπε: Ουέγε.  Και ο 
Σαµουήου είπε: Ενώ εσύ ήσουν µικουός 
µπουοστά στα µάτια σου, ντεν έγινες το 
κεφάουι των φυουών τού Ισουαήου, και ο 
Κύουιος σε έχουισε βασιουιά επάνω στον 
Ισουαήου;  Και ο Κύουιος σε έστειουε στον 
ντουόµο, και είπε: Πήγαινε και 
εξοουόφουευσε εκείνους που αµαουτάνουν σε 
µένα, τους Αµαουηκίτες, και ποουέµησε 
εναντίον τους µέχουις ότου τους εξαφανίσεις·  
γιατί, ουοιπόν, ντεν υπάκουσες στη φωνή τού 
Κυουίου, αουά όουµησες επάνω στα 
ουάφυουα, και έπουαξες το κακό µπουοστά 
στον Κύουιο; 

Και ο Σαού είπε στον Σαµουήου: Ναι, 
υπάκουσα στη φωνή τού Κυουίου, και πήγα 
στον ντουόµο, που ο Κύουιος µε απέστειουε, 
και έφεουα τον Αγάγ τον βασιουιά τού 
Αµαουήκ, αουά τους Αµαουηκίτες τούς 
εξοουόφουευσα·  όµως, ο ουαός πήουε από τα 
ουάφυουα, πουόβατα, και βόντια, τα 
καουύτεουα από τα απαγοουευµένα, για να 
φυσιάσει στον Κύουιο τον Φεό σου στα 
Γάουγαουα. 

Και ο Σαµουήου είπε: Μήπως ο Κύουιος 
αουέσκεται στα οουοκαυτώµατα και στις 
φυσίες, όπως στο να υπακούµε στη φωνή τού 
Κυουίου; Ντες, η υποταγή είναι καουύτεουη 
από τη φυσία· η υπακοή, παουά το πάχος των 
κουιαουιών·  επειντή, η απείφεια είναι όπως το 
αµάουτηµα της µαγείας· και το πείσµα, όπως 
η ασέβεια και η ειντωουοουατουεία· επειντή, 
εσύ απέουιψες τον ουόγο του Κυουίου, γι' 
αυτό και ο Κύουιος σε απέουιψε από το να 
είσαι βασιουιάς. 
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Και ο Σαού είπε στον Σαµουήου: 
Αµάουτησα· για τον ουόγο ότι, παουέβηκα το 
πουόσταγµα του Κυουίου, και τους ουόγους 
σου, επειντή φοβήφηκα τον ουαό, και 
υπάκουσα στη φωνή τους·  τώουα, ουοιπόν, 
παουακαουώ, συγχώουεσε το αµάουτηµά 
µου, και επίστουεψε µαζί µου, για να 
πουοσκυνήσω τον Κύουιο. 

Και ο Σαµουήου είπε: Ντεν φα επιστουέψω 
µαζί σου· επειντή, απέουιψες τον ουόγο τού 
Κυουίου, και ο Κύουιος σε απέουιψε από το 
να είσαι βασιουιάς επάνω στον Ισουαήου. 

Και καφώς ο Σαµουήου στουάφηκε για να 
αναχωουήσει, εκείνος τον έπιασε από το 
κουάσπεντο του ιµατίου του· και ξεσχίστηκε.  
Και ο Σαµουήου τού είπε: Ξέσχισε από σένα 
σήµεουα ο Κύουιος τη βασιουεία τού 
Ισουαήου, και την έντωσε στον κοντινό σου, 
τον καουύτεουό σου·  ούτε φα πει ψέµατα ο 
Ισχυουός του Ισουαήου ούτε φα 
µεταµεουηφεί· επειντή, αυτός ντεν είναι 
άνφουωπος, ώστε να µεταµεουηφεί. 

Κι εκείνος είπε: Αµάουτησα· αουά, τίµησέ µε 
τώουα, παουακαουώ, µπουοστά στους 
πουεσβύτεους του ουαού µου, και µπουοστά 
στον Ισουαήου, και επίστουεψε µαζί µου, για 
να πουοσκυνήσω τον Κύουιο τον Φεό σου.  
Και ο Σαµουήου επέστουεψε πίσω από τον 
Σαού, και πουοσκύνησε ο Σαού τον Κύουιο. 

Τότε, ο Σαµουήου είπε: Φέουτε µου εντώ τον 
Αγάγ τον βασιουιά των Αµαουηκιτών. Και ο 
Αγάγ ήουφε σ' αυτόν µε έκντηουη χαουά· 
επειντή, ο Αγάγ έουεγε: Σίγουα, η πικουία τού 
φανάτου πέουασε.  Και ο Σαµουήου είπε: 
Καφώς η ουοµφαία σου ατέκνωσε γυναίκες, 
έτσι φα ατεκνωφεί και η µητέουα σου 
ανάµεσα στις γυναίκες. Και ο Σαµουήου 
κατέκοψε τον Αγάγ µπουοστά στον Κύουιο 
στα Γάουγαουα. 

Τότε, ο Σαµουήου αναχώουησε στη Ουαµά· 
και ο Σαού ανέβηκε στο σπίτι του, στη Γαβαά 
Σαού.  Και ο Σαµουήου ντεν είντε πουέον τον 
Σαού µέχουι την ηµέουα τού φανάτου του· 
πένφησε, όµως, ο Σαµουήου για τον Σαού. 

Και ο Κύουιος µεταµεουήφηκε που έκανε τον 
Σαού βασιουιά επάνω στον Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε στον Σαµουήου: Μέχουι 
πότε φα πενφείς εσύ για τον Σαού, επειντή, 
εγώ τον αποντοκίµασα από το να βασιουεύει 
επάνω στον Ισουαήου; Γέµισε µε ουάντι το 
κέουας σου, και πήγαινε· εγώ σε στέουνω στον 
Ιεσσαί τον Βηφουεεµίτη· επειντή, 
πουόβουεψα για τον εαυτό µου έναν βασιουιά 
ανάµεσα στους γιους του. 

Και ο Σαµουήου είπε: Πώς να πάω; Επειντή, 
ο Σαού φα το ακούσει, και φα µε φανατώσει. 

Και ο Κύουιος είπε: Πάουε µαζί σου µια 
ντάµαουη, και πες: Ήουφα να φυσιάσω στον 
Κύουιο.  Και κάουεσε στη φυσία τον Ιεσσαί, 
κι εγώ φα σου φανεουώσω τι φα κάνεις· και φα 
χουίσεις σε µένα όποιον σου πω. 

Και ο Σαµουήου έκανε εκείνο που του είπε ο 
Κύουιος, και ήουφε στη Βηφουεέµ. Οι 
πουεσβύτεουοι της πόουης, όµως, τουόµαξαν 
στη συνάντησή του, και είπαν: Έουχεσαι 
ειουηνικά;  Και εκείνος είπε: Ειουηνικά· 
έουχοµαι για να φυσιάσω στον Κύουιο· 
αγιαστείτε, και εουάτε µαζί µου στη φυσία. 
Και αγίασε τον Ιεσσαί και τους γιους του, και 
τους κάουεσε στη φυσία. 

Και ενώ έµπαιναν, βουέποντας τον Εουιάβ, 
είπε: Σίγουα, µπουοστά στον Κύουιο αυτός 
είναι ο χουισµένος του.  Και ο Κύουιος είπε 
στον Σαµουήου: Μη επιβουέψεις στο 
πουόσωπό του ή στο ύψος τού αναστήµατός 
του, επειντή τον αποντοκίµασα· ντεντοµένου 
ότι ο Κύουιος ντεν βουέπει όπως βουέπει ο 
άνφουωπος· επειντή, ο άνφουωπος βουέπει το 
φαινόµενο, ο Κύουιος όµως βουέπει την 
καουντιά. 

Τότε, ο Ιεσσαί κάουεσε τον Αβιναντάβ, και 
τον πέουασε µπουοστά στον Σαµουήου. Και 
είπε: Ούτε τούτον ντεν έκουεξε ο Κύουιος.  
Τότε ο Ιεσσαί πέουασε τον Σαµµά. Κι 
εκείνος είπε: Ούτε τούτον ντεν έκουεξε ο 
Κύουιος.  Και ο Ιεσσαί πέουασε µπουοστά 
από τον Σαµουήου επτά από τους γιους του. 
Και ο Σαµουήου είπε στον Ιεσσαί: Ο 
Κύουιος ντεν έκουεξε αυτούς. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 324 από 1298 

Και ο Σαµουήου είπε στον Ιεσσαί: 
Τεουείωσαν τα παιντιά; Κι εκείνος είπε: Μένει 
ακόµα ο νεότεουος· και ντες, ποιµαίνει τα 
πουόβατα. Και ο Σαµουήου είπε στον Ιεσσαί: 
Στείουε και φέου' τον· επειντή, ντεν φα 
καφήσουµε στο τουαπέζι, µέχουις ότου έουφει 
εντώ. 

Και έστειουε, και τον έφεουε. Ήταν ντε 
ξανφός, και µε ωουαία µάτια, και όµοουφος 
στην όψη. Και ο Κύουιος είπε: Σήκω, και 
χουίσε αυτόν· επειντή, αυτός είναι.  Τότε, ο 
Σαµουήου πήουε το κέουας µε το ουάντι, και 
τον έχουισε ανάµεσα στα αντέουφια του· και 
ήουφε επάνω στον Νταβίντ το Πνεύµα τού 
Κυουίου από εκείνη την ηµέουα και στο εξής. 
Και αφού ο Σαµουήου σηκώφηκε, 
αναχώουησε στη Ουαµά. 

ΚΑΙ το Πνεύµα τού Κυουίου αποσύουφηκε 
από τον Σαού, και ένα πονηουό πνεύµα από 
τον Κύουιο τον τάουαζε.  Και οι ντούοι τού 
Σαού είπαν σ' αυτόν: Ντες, τώουα, ένα 
πονηουό πνεύµα από τον Φεό σε ταουάζει·  
ας πουοστάξει τώουα ο κύουιός µας τους 
ντούς σου, που είναι µπουοστά σου, να 
αναζητήσουµε έναν άνφουωπο ειντήµονα στο 
να παίζει κιφάουα· και όταν το πονηουό 
πνεύµα από τον Φεό είναι επάνω σου, να 
παίζει µε το χέουι του, και φα σου κάνει 
καουό.  Και ο Σαού είπε στους ντούς του: 
Πουοβουέψτε σε µένα, ουοιπόν, έναν 
άνφουωπο, που να παίζει καουά, και φέουτε 
τον σε µένα.  Τότε, ένας από τους ντούς του 
αποκουίφηκε, και είπε: Ντες, είντα τον γιο τού 
Ιεσσαί τού Βηφουεεµίτη, είναι ειντήµονας στο 
να παίζει, και ανντουειότατος, και άνντουας 
ποουεµιστής, και σε ουόγο συνετός, και 
ωουαίος άνφουωπος, και ο Κύουιος είναι µαζί 
του.  Και ο Σαού έστειουε στον Ιεσσαί 
µηνυτές, ουέγοντας: Στείουε µου τον Νταβίντ 
τον γιο σου, που είναι µαζί µε τα πουόβατα. 

Και ο Ιεσσαί πήουε ένα γαϊντούι φοουτωµένο 
µε ψωµιά, και ένα ασκί κουασί, και ένα 
εουίφιο από κατσίκια, και τα έστειουε στον 
Σαού ντιαµέσου του γιου του, του Νταβίντ.  
Και ο Νταβίντ ήουφε στον Σαού, και 
στάφηκε µπουοστά του· και τον αγάπησε 
υπεουβοουικά· και έγινε οπουοφόουος του.  

Και ο Σαού έστειουε στον Ιεσσαί µηνυτές, 
ουέγοντας: Ας στέκεται, παουακαουώ, ο 
Νταβίντ µπουοστά µου· επειντή, βουήκε 
χάουη στα µάτια µου.  Και όταν το πνεύµα 
από τον Φεό ήταν επάνω στον Σαού, ο 
Νταβίντ έπαιουνε την κιφάουα, και έπαιζε µε 
το χέουι του· τότε, ο Σαού ανακουφιζόταν, 
και αναπαυόταν, και το πονηουό πνεύµα 
αποσυουόταν απ' αυτόν. 

ΚΑΙ οι Φιουισταίοι συγκέντουωσαν τα 
στουατεύµατά τους για πόουεµο, και ήσαν 
συγκεντουωµένοι στη Σοκχώ, που ανήκει 
στον Ιούντα, και εκεί στουατοπέντευσαν, 
ανάµεσα στη Σοκχώ και την Αζηκά, στην 
Εφές-νταµµείµ.  Και ο Σαού και οι άνντουες 
του συγκεντουώφηκαν, και στουατοπέντευσαν 
στην κοιουάντα Ηουά, και παουατάχφηκαν σε 
µάχη ενάντια στους Φιουισταίους.  Και οι µεν 
Φιουισταίοι στέκονταν επάνω στο βουνό από 
την εντώ πουευουά, και ο Ισουαήου στεκόταν 
επάνω στο βουνό από την εκεί πουευουά· ενώ 
η κοιουάντα ήταν ανάµεσά τους. 

Και ένας άνντουας πουοµαχητής βγήκε από 
το στουατόπεντο των Φιουισταίων, 
ονοµαζόµενος Γοουιάφ, από τη Γαφ, ύψους 
έξι πηχών και µιας σπιφαµής.  Και είχε 
χάουκινη πεουικεφαουαία επάνω στο κεφάουι 
του, και ήταν ντυµένος µε αουυσιντωτό 
φώουακα· και το βάουος τού φώουακα ήταν 
5.000 σίκουοι χαουκού·  και επάνω στα 
σκέουη του είχε κνηµίντες χάουκινες, κι 
ανάµεσα στους ώµους του ένα χάουκινο 
ντόουυ.  Και το κοντάουι τού ντόουατός του 
ήταν σαν το αντί τού υφαντή· και η ουόγχη 
τού ντόουατός του ζύγιζε 600 σίκους σιντήου· 
και ένας, κουατώντας την επιµήκη ασπίντα, 
πουοποουευόταν µπουοστά του.  Και όταν 
στάφηκε, βόησε πουος τις παουατάξεις τού 
Ισουαήου, και τους είπε: Γιατί βγαίνετε να 
παουαταχφείτε σε µάχη; Ντεν είµαι εγώ ο 
Φιουισταίος, κι εσείς ντούοι τού Σαού; 
Ντιαουέξτε για τον εαυτό σας έναν άνντουα, 
και ας κατέβει σε µένα·  και αν µεν µποουέσει 
να ποουεµήσει µαζί µου, και µε φανατώσει, 
τότε εµείς φα γίνουµε ντούοι σας· αουά, αν 
εγώ υπεουισχύσω εναντίον του, και τον 
φανατώσω, τότε εσείς φα είστε ντούοι µας, και 
φα ντουεύετε σε µας.  Και ο Φιουισταίος είπε: 
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Εγώ εξουφένωσα τις παουατάξεις τού 
Ισουαήου αυτή την ηµέουα· ντώστε µου έναν 
άνντουα, για να µονοµαχήσουµε. 

Όταν άκουσε ο Σαού και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου εκείνα τα ουόγια τού Φιουισταίου, 
ταουάχτηκαν και φοβήφηκαν υπεουβοουικά. 

Και ήταν ο Νταβίντ, ο γιος εκείνου τού 
Εφουαφαίου, από τη Βηφουεέµ-Ιούντα, του 
ονοµαζόµενου Ιεσσαί· και είχε οκτώ γιους· 
και ο άνφουωπος αυτός στις ηµέουες τού 
Σαού είχε την τάξη τού γέουοντα ανάµεσα 
στους ανφουώπους.  Και πήγαν οι τουεις γιοι 
τού Ιεσσαί, οι µεγαουύτεουοι, στη µάχη 
ακοουφώντας τον Σαού· και τα ονόµατα των 
τουιών γιων του, που πήγαν στη µάχη, ήσαν: 
Ο Εουιάβ, ο πουωτότοκος, και ο ντεύτεουός 
του, ο Αβιναντάβ, και ο τουίτος ο Σαµµά.  
Και ο Νταβίντ ήταν ο νεότεουος· και οι 
τουεις οι µεγαουύτεουοι ακοουφούσαν τον 
Σαού.  Και ο Νταβίντ αναχωούσε και 
επέστουεφε από τον Σαού, για να βόσκει τα 
πουόβατα του πατέουα του στη Βηφουεέµ. 

Και ο Φιουισταίος πουησίαζε πουωί και 
βουάντυ, και στυουωνόταν για 40 ηµέουες. 

Και ο Ιεσσαί είπε στον Νταβίντ τον γιο του: 
Πάουε, τώουα, για τα αντέουφια σου ένα εφά 
από τούτο το φουυγανισµένο σιτάουι, και 
τούτα τα ντέκα ψωµιά, και τουέξε στο 
στουατόπεντο στα αντέουφια σου·  και φέουε 
στον χιουίαουχο τούτα τα ντέκα νωπά τυουιά, 
και ντες αν οι αντεουφοί σου υγιαίνουν, και 
πάουε απ' αυτούς ένα σηµάντι. 

Και ο Σαού, κι αυτοί, και όουοι οι άνντουες 
τού Ισουαήου, ήσαν στην κοιουάντα Ηουά, σε 
µάχη µε τους Φιουισταίους.  Και ο Νταβίντ 
σηκώφηκε το πουωί ενωουίς· και αφήνοντας 
τα πουόβατα σε έναν φύουακα, πήουε, και 
πήγε, όπως τον πουόσταξε ο Ιεσσαί· και 
ήουφε στο πεουιχαουάκωµα, ενώ ο στουατός 
έβγαινε σε παουάταξη· και αουάουαξαν για 
µάχη·  επειντή, ο Ισουαήου και οι 
Φιουισταίοι παουατάχφηκαν, στουατός 
απέναντι σε στουατό. 

Και ο Νταβίντ, αφήνοντας από πάνω του τα 
σκεύη στο χέουι τού σκευοφύουακα, έτουεξε 

πουος τον στουατό, και ήουφε, και ουώτησε, 
τα αντέουφια του πώς έχουν.  Και ενώ µιούσε 
µαζί τους, να, από τα στουατεύµατα των 
Φιουισταίων ανέβαινε ο Φιουισταίος 
πουοµαχητής, αυτός από τη Γαφ, το όνοµά 
του ήταν Γοουιάφ, και µίουησε τα ίντια εκείνα 
ουόγια· και ο Νταβίντ τα άκουσε.  Και όουοι 
οι άνντουες του Ισουαήου, καφώς είνταν τον 
άνντουα, έφυγαν από µπουοστά του, και 
φοβήφηκαν υπεουβοουικά. 

Και οι άνντουες τού Ισουαήου έουεγαν: 
Είντατε αυτόν τον άνντουα, που ανεβαίνει; 
Σίγουα ανέβηκε για να εξουφενώσει τον 
Ισουαήου· και όποιος τον φανατώσει, αυτόν 
φα τον πουτίσει ο βασιουιάς µε µεγάουα 
πούτη, και φα του ντώσει τη φυγατέουα του, 
και την οικογένειά του φα την κάνει 
εουεύφεουη ανάµεσα στον Ισουαήου. 

Και ο Νταβίντ είπε στους άνντουες που 
στέκονταν κοντά του, ουέγοντας: Τι φα γίνει 
στον άνντουα, που φα πατάξει αυτόν τον 
Φιουισταίο, και φα αφαιουέσει από τον 
Ισουαήου το όνειντος; Επειντή, ποιος είναι 
αυτός ο απεουίτµητος Φιουισταίος, ώστε να 
εξουφενώνει τα στουατεύµατα του ζωντανού 
Φεού; 

Και ο ουαός τού αποκουίφηκε σύµφωνα µ' 
αυτό τον ουόγο: Έτσι φα γίνει στον άνντουα, 
που φα τον πατάξει. 

Και ο µεγαουύτεουος αντεουφός του, ο 
Εουιάβ, άκουσε, καφώς µιούσε στους 
άνντουες· και ο φυµός τού Εουιάβ άναψε 
εναντίον του Νταβίντ, και είπε: Γιατί 
κατέβηκες εντώ; Και σε ποιον άφησες εκείνα 
τα ουίγα πουόβατα στην έουηµο; Εγώ ξέουω 
την υπεουηφάνειά σου, και την πονηουία τής 
καουντιάς σου· σίγουα, για να ντεις τη µάχη 
κατέβηκες. 

Και ο Νταβίντ είπε: Τι έκανα τώουα; Ντεν 
είναι αιτία; 

Και στουάφηκε απ' αυτόν σε έναν άουον, και 
µίουησε µε τον ίντιο τουόπο· και ο ουαός 
πάουι τού απάντησε σύµφωνα µε τον πουώτο 
ουόγο. 
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Και όταν ακούστηκαν τα ουόγια που µίουησε 
ο Νταβίντ, ανήγγειουαν το πουάγµα στον 
Σαού· και τον παουέουαβε. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Σαού: Ας µη 
ταπεινώνεται η καουντιά κανενός ανφουώπου 
εξαιτίας του· ο ντούος σου φα πάει και φα 
ποουεµήσει µε τούτον τον Φιουισταίο. 

Και ο Σαού είπε στον Νταβίντ: Ντεν 
µποουείς να πας ενάντια σ' αυτόν τον 
Φιουισταίο για να ποουεµήσεις µαζί του· 
επειντή, εσύ είσαι παιντί, κι αυτός είναι 
άνντουας ποουεµιστής από τη νιότη του. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Σαού: Ο ντούος σου 
έβοσκε τα πουόβατα του πατέουα του, και 
ήουφε ένα ουιοντάουι και µια αουκούντα, και 
άουπαξε ένα πουόβατο από το κοπάντι·  και 
βγήκα πίσω απ' αυτό, και το πάταξα, και το 
εουευφέουωσα από το στόµα του· και καφώς 
σηκώφηκε εναντίον µου, το άουπαξα από τη 
σιαγόνα, και το χτύπησα, και το φανάτωσα·  ο 
ντούος σου χτύπησε και το ουιοντάουι και την 
αουκούντα· και ο Φιουισταίος αυτός, ο 
απεουίτµητος, φα είναι σαν ένα απ'αυτά, 
επειντή εξουφένωσε τα στουατεύµατα του 
ζωντανού Φεού.  Και ο Νταβίντ είπε: Ο 
Κύουιος που µε εουευφέουωσε από το χέουι 
τού ουιονταουιού, και από το χέουι τής 
αουκούντας, αυτός φα µε εουευφεουώσει και 
από το χέουι αυτού του Φιουισταίου. 

Και ο Σαού είπε στον Νταβίντ: Πήγαινε, και 
ο Κύουιος ας είναι µαζί σου.  Και ο Σαού 
όπουισε τον Νταβίντ µε την πανοπουία του, 
και έβαουε στο κεφάουι του µια χάουκινη 
πεουικεφαουαία· και τον έντυσε µε φώουακα. 

Και ο Νταβίντ ζώστηκε τη ουοµφαία του 
επάνω από την πανοπουία του, και φέουησε 
να πεουπατήσει· επειντή, ντεν είχε ντοκιµάσει. 
Και ο Νταβίντ είπε στον Σαού: Ντεν µποουώ 
µ' αυτά να πεουπατήσω· επειντή, ποτέ ντεν 
έχω ντοκιµάσει. Και τα ξεντύφηκε ο Νταβίντ 
από πάνω του. 

Και πήουε στο χέουι του τη ουάβντο του, και 
ντιάουεξε για τον εαυτό του πέντε οµαουές 
πέτουες από τον χείµαουο, και βάζοντάς τες 
στο ποιµενικό του σακί και στο φυουάκιο, και 

τη σφενντόνη του στο χέουι του, πουησίαζε 
στον Φιουισταίο.  Ο ντε Φιουισταίος 
εουχόταν πουοχωουώντας, και πουησίαζε 
στον Νταβίντ· και ο ασπιντοφόουος άνντουας 
µπουοστά απ' αυτόν.  Και όταν ο Φιουισταίος 
κοίταξε οουόγυουά του, και είντε τον 
Νταβίντ, τον καταφουόνησε· επειντή, ήταν 
παιντί, και ξανφός, και ωουαίος στην όψη.  
Και ο Φιουισταίος είπε στον Νταβίντ: 
Σκύουος είµαι εγώ, ώστε έουχεσαι σε µένα µε 
ουάβντους; Και ο Φιουισταίος καταουάστηκε 
τον Νταβίντ στους φεούς του.  Και ο 
Φιουισταίος είπε στον Νταβίντ: Έουα σε 
µένα και φα παουαντώσω τις σάουκες σου στα 
πουιά τού ουανού, και στα φηουία τού 
χωουαφιού. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Φιουισταίο: Εσύ 
έουχεσαι εναντίον µου µε ουοµφαία, και 
ντόουυ, και ασπίντα· εγώ, όµως, έουχοµαι 
εναντίον σου στο όνοµα του Κυουίου των 
ντυνάµεων, του Φεού των στουατευµάτων τού 
Ισουαήου, που εσύ εξουφένωσες·  αυτή την 
ηµέουα ο Κύουιος φα σε παουαντώσει στο 
χέουι µου· και φα σε πατάξω, και φα 
αφαιουέσω από σένα το κεφάουι σου· και φα 
παουαντώσω τα πτώµατα του στουατοπέντου 
των Φιουισταίων αυτή την ηµέουα στα πουιά 
τού ουανού, και στα φηουία τής γης· για να 
γνωουίσει όουη η γη ότι υπάουχει Φεός στον 
Ισουαήου·  και οουόκουηουο αυτό το 
πουήφος φα γνωουίσει ότι ο Κύουιος ντεν 
σώζει µε ουοµφαία και ντόουυ· επειντή, του 
Κυουίου είναι η µάχη, κι αυτός φα σας 
παουαντώσει στο χέουι µας. 

Και όταν ο Φιουισταίος σηκώφηκε, και 
εουχόταν και πουησίαζε σε συνάντηση του 
Νταβίντ, έσπευσε ο Νταβίντ, και έτουεξε στη 
µάχη εναντίον του Φιουισταίου.  Και ο 
Νταβίντ απουώνοντας το χέουι του στο σακί, 
πήουε από εκεί µια πέτουα, και την 
εκσφενντόνισε, και χτύπησε τον Φιουισταίο 
στο µέτωπό του, ώστε η πέτουα µπήχτηκε 
στο µέτωπό του· και έπεσε κατά πουόσωπο 
στη γη.  Και ο Νταβίντ υπεουίσχυσε ενάντια 
στον Φιουισταίο µε τη σφενντόνη και µε την 
πέτουα, και χτύπησε τον Φιουισταίο, και τον 
φανάτωσε. Αουά, ντεν υπήουχε ουοµφαία στο 
χέουι τού Νταβίντ·  γι' αυτό, έτουεξε ο 
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Νταβίντ, και αφού στάφηκε επάνω στον 
Φιουισταίο, πήουε τη ουοµφαία του, και την 
έσυουε από τη φήκη της, και αφού τον 
φανάτωσε, έκοψε µ' αυτή το κεφάουι του. 

Βουέποντας οι Φιουισταίοι, ότι πέφανε ο 
ισχυουός τους, έφυγαν·  Τότε, σηκώφηκαν οι 
άνντουες τού Ισουαήου και του Ιούντα, και 
αουάουαξαν, και καταντίωξαν τους 
Φιουισταίους, µέχουι την είσοντο της 
κοιουάντας, και µέχουι τις πύουες τής 
Ακκαουών. Και έπεσαν οι τουαυµατισµένοι 
από τους Φιουισταίους στον ντουόµο τής 
Σααουαείµ, µέχουι τη Γαφ, και µέχουι την 
Ακκαουών.  Και οι γιοι Ισουαήου 
επέστουεψαν από την καταντίωξη των 
Φιουισταίων, και ντιάουπαξαν τα 
στουατόπεντά τους. 

Και ο Νταβίντ πήουε το κεφάουι τού 
Φιουισταίου, και το έφεουε στα 
Ιεουοσόουυµα· την πανοπουία του, όµως, την 
έβαουε στη σκηνή του.  Και όταν ο Σαού 
είντε τον Νταβίντ να βγαίνει εναντίον του 
Φιουισταίου, είπε στον Αβενήου, τον 
αουχηγό του στουατεύµατος: Αβενήου, τίνος 
γιος είναι αυτός ο νέος; Και ο Αβενήου είπε: 
Ζει η ψυχή σου, βασιουιά, ντεν ξέουω.  Και ο 
βασιουιάς είπε: Ουώτησε εσύ, τίνος γιος είναι 
αυτός ο νεανίσκος. 

Και καφώς ο Νταβίντ επέστουεψε, αφού 
πάταξε τον Φιουισταίο, τον πήουε ο 
Αβενήου, και τον έφεουε µπουοστά στον 
Σαού· και το κεφάουι τού Φιουισταίου ήταν 
στο χέουι του.  Και ο Σαού τού είπε: Τίνος 
γιος είσαι εσύ, νέε; Και ο Νταβίντ 
αποκουίφηκε: Ο γιος τού ντού σου Ιεσσαί τού 
Βηφουεεµίτη. 

Και καφώς τεουείωσε να µιουάει στον Σαού, 
η ψυχή τού Ιωνάφαν συνντέφηκε µε την ψυχή 
τού Νταβίντ, και ο Ιωνάφαν τον αγάπησε σαν 
τη ντική του ψυχή.  Και ο Σαού τον 
παουέουαβε εκείνη την ηµέουα, και ντεν τον 
άφησε πουέον να επιστουέψει στο σπίτι τού 
πατέουα του.  Τότε, ο Ιωνάφαν έκανε 
συνφήκη µε τον Νταβίντ· επειντή, τον 
αγαπούσε σαν τη ντική του ψυχή.  Και ο 
Ιωνάφαν αφού ξεντύφηκε το επανωφόουι που 

είχε επάνω του, το έντωσε στον Νταβίντ, και 
τη στοουή του, µέχουι και το ξίφος του, και 
το τόξο του, και τη ζώνη του. 

Και ο Νταβίντ έβγαινε παντού όπου τον 
έστεουνε ο Σαού, και φεουόταν µε σύνεση· 
και ο Σαού τον έβαουε αουχηγό επάνω σε 
όους τούς άνντουες τού ποουέµου· και ήταν 
αουεστός στα µάτια οουόκουηου του ουαού, 
κι ακόµα και στα µάτια των ντούων τού Σαού.  
Και καφώς έουχονταν, ενώ ο Νταβίντ 
επέστουεφε από τη σφαγή τού Φιουισταίου, 
έβγαιναν γυναίκες από όουες τις πόουεις τού 
Ισουαήου, ψάουοντας και χοουεύοντας, σε 
συνάντηση του βασιουιά Σαού, µε τύµπανα, 
µε χαουά, και µε κύµβαουα.  Και 
αποκουίνονταν η µία στην άουη οι γυναίκες, 
που έπαιζαν, και έουεγαν: Ο Σαού πάταξε τις 
χιουιάντες του, και ο Νταβίντ τις µυουιάντες 
του.  Και ο Σαού παουοξύνφηκε σε 
υπεουβοουικό βαφµό, και φάνηκε 
ντυσάουεστος στα µάτια του αυτός ο ουόγος, 
και είπε: Απέντωσαν στον Νταβίντ τις 
µυουιάντες, και σε µένα απέντωσαν τις 
χιουιάντες· και τι αποουείπεται πουέον σ' 
αυτόν παουά η βασιουεία;  Και ο Σαού 
υπέβουεπε τον Νταβίντ από εκείνη την 
ηµέουα και στο εξής. 

Και την επόµενη ηµέουα ήουφε επάνω στον 
Σαού ένα πονηουό πνεύµα από τον Φεό, και 
πουοφήτευε µέσα στο σπίτι· και ο Νταβίντ 
έπαιζε µε το χέουι του κιφάουα, όπως κάφε 
ηµέουα· και υπήουχε ένα µικουό ντόουυ στο 
χέουι τού Σαού·  και ο Σαού έουιξε το µικουό 
ντόουυ, ουέγοντας: Φα χτυπήσω τον Νταβίντ 
µέχουι και στον τοίχο. Αουά, ο Νταβίντ 
παουεξέκουινε ντύο φοουές από µπουοστά 
του. 

Και ο Σαού φοβήφηκε από µπουοστά από 
τον Νταβίντ, επειντή ο Κύουιος ήταν µαζί 
του, ενώ από τον Σαού είχε αποµακουυνφεί.  
Γι' αυτό, ο Σαού τον αποµάκουυνε από κοντά 
του, και τον έκανε χιουίαουχο· και έβγαινε και 
έµπαινε µπουοστά στον ουαό.  Και ο Νταβίντ 
φεουόταν µε σύνεση σε όους τούς ντουόµους 
του· και ο Κύουιος ήταν µαζί του.  Γι' αυτό ο 
Σαού, βουέποντας ότι φέουεται µε µεγάουη 
σύνεση, φοβόταν από µπουοστά του.  Και 
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οουόκουηουος ο Ισουαήου και ο Ιούντας 
αγαπούσε τον Νταβίντ, επειντή έβγαινε και 
έµπαινε µπουοστά τους. 

Και ο Σαού είπε στον Νταβίντ: Ντες, η 
µεγαουύτεουη φυγατέουα µου η Μεουάβ· 
αυτήν φα σου ντώσω για γυναίκα· µόνον να 
είσαι σε µένα ανντουείος, και να µάχεσαι τις 
µάχες του Κυουίου. Επειντή, ο Σαού είπε: Ας 
µη είναι το χέουι µου επάνω του, αουά το 
χέουι των Φιουισταίων ας είναι επάνω του.  
Και ο Νταβίντ είπε στον Σαού: Ποιος είµαι 
εγώ; Και ποια είναι η ζωή µου, και η 
οικογένεια του πατέουα µου ανάµεσα στον 
Ισουαήου, ώστε να γίνω γαµπουός του 
βασιουιά;  Αουά, την εποχή που η Μεουάβ, η 
φυγατέουα τού Σαού, επουόκειτο να ντοφεί 
στον Νταβίντ, αυτή ντόφηκε για γυναίκα στον 
Αντουιήου, τον Μεοουαφίτη. 

Τον Νταβίντ, όµως, αγαπούσε η Μιχάου, η 
φυγατέουα τού Σαού· και το ανήγγειουαν στον 
Σαού· και του άουεσε αυτό το πουάγµα.  Και 
ο Σαού είπε: Φα του τη ντώσω, για να του 
γίνει παγίντα, και για να είναι επάνω του το 
χέουι των Φιουισταίων. Γι' αυτό, ο Σαού είπε 
στον Νταβίντ: Σήµεουα φα είσαι γαµπουός 
µου µε τη ντεύτεουη φυγατέουα µου.  Και ο 
Σαού πουόσταξε τους ντούς του, ουέγοντας: 
Μιουήστε κουυφά στον Νταβίντ, και πείτε 
του: Ντες, ο βασιουιάς αουέσκεται σε σένα, 
και σε αγαπούν όουοι οι ντούοι του· τώουα, 
ουοιπόν, γίνε γαµπουός τού βασιουιά.  Και οι 
ντούοι τού Σαού µίουησαν αυτά τα ουόγια 
στα αυτιά τού Νταβίντ. Και ο Νταβίντ είπε: 
Σας φαίνεται τιποτένιο πουάγµα να γίνει 
κανείς γαµπουός τού βασιουιά; Αου' εγώ είµαι 
φτωχός άνφουωπος, και τιποτένιος.  Και οι 
ντούοι τού Σαού ανήγγειουαν σ' αυτόν, 
ουέγοντας: Σύµφωνα µ' αυτά τα ουόγια 
µίουησε ο Νταβίντ.  Και ο Σαού είπε: Έτσι 
φα πείτε στον Νταβίντ: Ο βασιουιάς ντεν 
φέουει νυφικά ντώουα, αουά 100 
ακουοβυστίες Φιουισταίων, για να εκντικηφεί 
ο βασιουιάς ενάντια στους εχφούς του. Ο 
Σαού, όµως, στοχαζόταν να κάνει τον 
Νταβίντ να πέσει µε το χέουι των 
Φιουισταίων. 

Και όταν οι ντούοι του ανήγγειουαν στον 
Νταβίντ αυτά τα ουόγια, άουεσε στον 
Νταβίντ να γίνει γαµπουός τού βασιουιά· 
ώστε, και πουιν συµπουηουωφούν οι ηµέουες,  
ο Νταβίντ σηκώφηκε και πήγε, αυτός και οι 
άνντουες του, και φανάτωσε 200 από τους 
άνντουες των Φιουισταίων· και ο Νταβίντ 
έφεουε τις ακουοβυστίες τους, και τις 
απέντωσε οουόκουηουες στον βασιουιά, για 
να γίνει γαµπουός τού βασιουιά. Και ο Σαού 
τού έντωσε τη Μιχάου τη φυγατέουα του για 
γυναίκα.  Και ο Σαού είντε και γνώουισε ότι ο 
Κύουιος ήταν µαζί µε τον Νταβίντ· και η 
Μιχάου η φυγατέουα τού Σαού τον αγαπούσε.  
Και ο Σαού φοβόταν ακόµα πεουισσότεουο 
µπουοστά από τον Νταβίντ· και ο Σαού έγινε 
παντοτινός εχφουός τού Νταβίντ. 

Και οι άουχοντες των Φιουισταίων βγήκαν σε 
πόουεµο· και από την ηµέουα που βγήκαν, ο 
Νταβίντ φεουόταν µε µεγαουύτεουη σύνεση 
από όους τούς ντούς τού Σαού· ώστε, το 
όνοµά του τιµήφηκε υπεουβοουικά. 

ΚΑΙ ο Σαού είπε στον Ιωνάφαν, τον γιο του, 
και σε όους τους ντούς του, να φανατώσουν 
τον Νταβίντ.  Ο Ιωνάφαν, όµως, ο γιος τού 
Σαού, αγαπούσε τον Νταβίντ υπεουβοουικά· 
και ο Ιωνάφαν ανήγγειουε στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Ο Σαού, ο πατέουας µου, ζητάει 
να σε φανατώσει· τώουα, ουοιπόν, φυουάξου, 
παουακαουώ, µέχουι το πουωί, και µένε σε 
ένα κουυφό µέουος, και κουύψου·  κι εγώ φα 
βγω και φα σταφώ κοντά στον πατέουα µου 
στο χωουάφι, όπου φα βουίσκεσαι, και φα 
µιουήσω στον πατέουα µου για σένα· και φα 
ντω τι είναι, και φα σου το αναγγείουω. 

Και ο Ιωνάφαν µίουησε στον Σαού τον 
πατέουα του ευνοϊκά για τον Νταβίντ και του 
είπε: Ας µη αµαουτήσει ο βασιουιάς ενάντια 
στον ντούο του, ενάντια στον Νταβίντ· 
επειντή, ντεν αµάουτησε εναντίον σου, και 
επειντή τα έουγα του στάφηκαν ποουύ καουά 
σε σένα·  ντεντοµένου ότι, ουιψοκινντύνεψε τη 
ζωή του, και φανάτωσε τον Φιουισταίο, και ο 
Κύουιος έκανε µεγάουη σωτηουία σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου· είντες και 
χάουηκες· γιατί, ουοιπόν, φέουεις να 
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αµαουτήσεις ενάντια σε αφώο αίµα, 
φανατώνοντας τον Νταβίντ χωουίς αιτία; 

Και ο Σαού έντωσε πουοσοχή στη φωνή τού 
Ιωνάφαν· και οουκίστηκε ο Σαού, ουέγοντας: 
Ζει ο Κύουιος, ντεν φα φανατωφεί.  Και ο 
Ιωνάφαν φώναξε τον Νταβίντ, και του 
ανήγγειουε όουα αυτά τα ουόγια. Και ο 
Ιωνάφαν έφεουε τον Νταβίντ στον Σαού, και 
ήταν µπουοστά του, όπως και άουοτε. 

Έγινε και πάουι πόουεµος· και ο Νταβίντ 
βγήκε, και ποουέµησε µε τους Φιουισταίους, 
και πάταξε τους Φιουισταίους µε µεγάουη 
σφαγή· και έφυγαν από µπουοστά του. 

Και το πονηουό πνεύµα από τον Κύουιο 
στάφηκε επάνω στον Σαού, ενώ καφόταν στο 
σπίτι του µε το µικουό ντόουυ στο χέουι του· 
και ο Νταβίντ έπαιζε µε το χέουι του το 
όουγανο.  Και ο Σαού ζήτησε να χτυπήσει 
τον Νταβίντ µε το µικουό ντόουυ και µέχουι 
τον τοίχο· ξέκουινε, όµως, από µπουοστά από 
τον Σαού, και χτύπησε µε το µικουό ντόουυ 
τον τοίχο· και ο Νταβίντ έφυγε, και 
ντιασώφηκε εκείνη τη νύχτα. 

Και ο Σαού έστειουε µηνυτές στο σπίτι τού 
Νταβίντ, για να τον παουαφυουάξουν, και να 
τον φανατώσουν το πουωί· η Μιχάου, όµως, η 
γυναίκα του, ανήγγειουε στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Αν ντεν σώσεις τη ζωή σου αυτή 
τη νύχτα, αύουιο φα φανατωφείς.  Και η 
Μιχάου κατέβασε τον Νταβίντ από το 
παουάφυουο· και αναχώουησε, και έφυγε, και 
ντιασώφηκε.  Τότε, η Μιχάου παίουνοντας 
ένα οµοίωµα, το έβαουε επάνω στο κουεβάτι, 
και στο κεφάουι του έβαουε ένα 
πουοσκέφαουο από τουίχες κατσικιών, και το 
σκέπασε µε ένα φόουεµα.  Και όταν ο Σαού 
έστειουε µηνυτές για να πιάσουν τον Νταβίντ, 
εκείνη είπε: Είναι άουωστος.  Ο Σαού 
έστειουε ξανά µηνυτές για να ντουν τον 
Νταβίντ, ουέγοντας: Φέουτε τόν µου επάνω 
στο κουεβάτι, για να τον φανατώσω.  Και 
όταν οι µηνυτές µπήκαν µέσα, να, επάνω στο 
κουεβάτι ήταν το οµοίωµα, και ένα 
πουοσκέφαουο στο κεφάουι του από τουίχες 
κατσικιών. 

Και ο Σαού είπε στη Μιχάου: Γιατί µε 
εξαπάτησες έτσι, και έντιωξες τον εχφουό 
µου, και ντιασώφηκε; Και η Μιχάου απάντησε 
στον Σαού: Αυτός µου είπε: Άφησέ µε να 
φύγω· γιατί να σε φανατώσω; 

Και ο Νταβίντ έφυγε, και ντιασώφηκε, και 
ήουφε στον Σαµουήου στη Ουαµά, και του 
ανήγγειουε όουα όσα του είχε κάνει ο Σαού· 
και πήγαν, αυτός και ο Σαµουήου, και 
κατοίκησαν στη Ναυιώφ.  Και ανήγγειουαν 
στον Σαού, και είπαν: Ντες, ο Νταβίντ είναι 
στη Ναυιώφ, στη Ουαµά.  Και ο Σαού 
έστειουε µηνυτές για να πιάσουν τον Νταβίντ· 
και όταν είνταν τη συγκέντουωση των 
πουοφητών να πουοφητεύουν, και τον 
Σαµουήου να πουοϊσταται σ' αυτούς, ήουφε 
το Πνεύµα τού Κυουίου επάνω στους µηνυτές 
τού Σαού, και πουοφήτευαν κι αυτοί.  Και 
όταν αυτό αναγγέουφηκε στον Σαού, έστειουε 
και άουους µηνυτές, κι αυτοί παουόµοια 
πουοφήτευαν. Και ο Σαού ξανάστειουε 
µηνυτές για τουίτη φοουά, κι αυτοί επίσης 
πουοφήτευαν. 

Τότε, πήγε κι αυτός στη Ουαµά, και ήουφε 
µέχουι το µεγάουο πηγάντι που είναι στη 
Σοκχώ· και ουώτησε ουέγοντας: Πού είναι ο 
Σαµουήου και ο Νταβίντ; Και είπαν: Ντες, 
στη Ναυιώφ, στη Ουαµά.  Και πήγε εκεί στη 
Ναυιώφ, που ήταν στη Ουαµά· και το Πνεύµα 
τού Φεού ήουφε επάνω του και εξακοουφούσε 
τον ντουόµο του πουοφητεύοντας, µέχουις 
ότου ήουφε στη Ναυιώφ, στη Ουαµά.  Και 
αφού ξεντύφηκε κι αυτός τα ιµάτιά του, 
πουοφήτευε µπουοστά στον Σαµουήου µε τον 
ίντιο τουόπο, και ήταν καταγής γυµνός όουη 
εκείνη την ηµέουα και όουη τη νύχτα. Γι' 
αυτό, ουένε: Και ο Σαού ανάµεσα σε 
πουοφήτες; 

Και ο Νταβίντ έφυγε από τη Ναυιώφ, που 
είναι στη Ουαµά, και ήουφε, και είπε 
µπουοστά στον Ιωνάφαν: Τι έκανα; Ποιο είναι 
το αντίκηµά µου, και ποιο το αµάουτηµά µου 
µπουοστά στον πατέουα σου, για το οποίο 
ζητάει την ψυχή µου; 

Κι εκείνος τού είπε: Μη γένοιτο! Εσύ ντεν φα 
πεφάνεις· ντες, ο πατέουας µου ντεν φα κάνει 
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τίποτε, ούτε µεγάουο ούτε µικουό, που να µη 
το φανεουώσει σε µένα· και γιατί ο πατέουας 
µου φα έκουυβε αυτό το πουάγµα από µένα; 
Ντεν είναι έτσι. 

Και ο Νταβίντ οουκίστηκε ακόµα, και είπε: 
Ο πατέουας σου, βέβαια, ξέουει ότι εγώ 
βουήκα χάουη µπουοστά σου· γι' αυτό, ουέει: 
Ας µη το ξέουει αυτό ο Ιωνάφαν, µήπως 
ουυπηφεί. Αουά, ζει ο Κύουιος, και ζει η ψυχή 
σου, ντεν είναι παουά ένα βήµα ανάµεσα σε 
µένα και τον φάνατο. 

Τότε ο Ιωνάφαν είπε στον Νταβίντ: Ό,τι 
επιφυµεί η ψυχή σου φα το κάνω σε σένα. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Ιωνάφαν: Ντες, 
αύουιο είναι νεοµηνία, κατά την οποία 
συνηφίζω να κάφοµαι να συντουώγω µε τον 
βασιουιά· άφησέ µε, ουοιπόν, να πάω για να 
κουυφτώ στο χωουάφι µέχουι την εσπέουα 
τής τουίτης ηµέουας·  αν ο πατέουας σου 
κοιτάζοντας οουόγυουα µε ζητήσει, τότε πες: 
Ο Νταβίντ ζήτησε από µένα ένφεουµα να 
τουέξει στη Βηφουεέµ, την πόουη του· 
επειντή, γίνεται εκεί ετήσια φυσία, από όουη 
τη συγγένειά του·  Αν πει έτσι: Καουά· φα 
είναι ειουήνη στον ντούο σου· αν, όµως, 
οουγιστεί ποουύ, να ξέουεις ότι το κακό είναι 
αποφασισµένο απ' αυτόν. 

Φα κάνεις, ουοιπόν, έουεος στον ντούο σου· 
επειντή, έβαουες τον ντούο σου σε συνφήκη 
Κυουίου µαζί σου· αν, όµως, υπάουχει σε 
µένα αντικία, φανάτωσέ µε εσύ· και γιατί να 
µε φέουεις µέχουι τον πατέουα σου; 

Και ο Ιωνάφαν είπε: Μη γένοιτο ποτέ κάτι 
τέτοιο σε σένα! Επειντή, αν πουαγµατικά 
γνωουίσω ότι είναι αποφασισµένο από τον 
πατέουα µου το κακό νάουφει επάνω σου, 
σίγουα φα σου το αναγγείουω. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Ιωνάφαν: Ποιος φα 
µου το αναγγείουει αν ο πατέουας σου 
απαντήσει σε σένα µε σκουηουό τουόπο; 

Και ο Ιωνάφαν είπε στον Νταβίντ: Έουα, και 
ας βγούµε στο χωουάφι. Και βγήκαν και οι 
ντύο στο χωουάφι.  Και ο Ιωνάφαν είπε στον 
Νταβίντ: Κύουιε, Φεέ τού Ισουαήου! Όταν 

κάποτε την αυουιανή ή τη µεφαυουιανή 
ηµέουα εξιχνιάσω τον πατέουα µου, και να, 
είναι κάτι καουό για τον Νταβίντ, αν ντεν σου 
στείουω τότε να το αναγγείουω σε σένα,  έτσι 
να κάνει ο Κύουιος στον Ιωνάφαν και έτσι να 
πουοσφέσει! Αν, όµως, ο πατέουας µου 
αποφάσισε το κακό εναντίον σου, φα σου το 
αναγγείουω, και φα σε εξαποστείουω, και φα 
πας µε ειουήνη· και ο Κύουιος ας είναι µαζί 
σου, καφώς στάφηκε µε τον πατέουα µου!  
Και όχι µονάχα όσο ζω φα ντείξεις σε µένα 
το έουεος του Κυουίου, για να µη πεφάνω,  
αουά, και ντεν φα αποκόψεις το έουεός σου 
από την οικογένειά µου, παντοτινά· όχι, ούτε 
όταν ο Κύουιος αφανίσει τους εχφούς τού 
Νταβίντ, κάφε έναν από το πουόσωπο της 
γης. 

Και ο Ιωνάφαν έκανε συνφήκη µε την 
οικογένεια του Νταβίντ, ουέγοντας τεουικά: 
Και ο Κύουιος να ζητήσει ουόγο από τους 
εχφούς τού Νταβίντ!  Και ο Ιωνάφαν έκανε 
και τον Νταβίντ να οουκιστεί στην αγάπη του 
σ' αυτόν· επειντή, τον αγαπούσε όπως 
αγαπούσε τη ντική του ψυχή. 

Και ο Ιωνάφαν τού είπε: Αύουιο είναι 
νεοµηνία· και φα αναζητηφείς, επειντή η 
καφέντουα σου φα είναι αντειανή·  και αφού 
µείνεις τουεις ηµέουες, φα κατέβεις µε 
βιασύνη, και φάουφεις στον τόπο, όπου 
κουύφτηκες την ηµέουα τής πουάξης, και φα 
καφήσεις κοντά στην πέτουα Εζήου·  και εγώ 
φα τοξεύσω τουία βέουη στα πουάγια της 
πέτουας, σαν να τοξεύω σε σηµάντι·  και ντες, 
φα αποστείουω τον υπηουέτη, ουέγοντας: 
Πήγαινε, βουες τα βέουη· -αν πω στον 
υπηουέτη, ουητά: Ντες, τα βέουη είναι πουος 
τα ντω από σένα, πάου' τα· τότε, έουα, 
επειντή, είναι ειουήνη σε σένα, και καµιά 
βουάβη, ζει ο Κύουιος·  αν, όµως, πω στον 
νέο: Ντες, τα βέουη είναι πιο πέουα από σένα· 
-πήγαινε τον ντουόµο σου, επειντή σε 
εξαπέστειουε ο Κύουιος·  για τον ουόγο, 
όµως, που µιουήσαµε εγώ κι εσύ, ντες, ο 
Κύουιος ας είναι µάουτυουας ανάµεσα σε 
µένα και σε σένα, παντοτινά. 

Ο Νταβίντ κουύφτηκε, ουοιπόν, στο χωουάφι· 
και όταν ήουφε η νεοµηνία, ο βασιουιάς 
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κάφησε στο τουαπέζι για να φάει.  Και ο 
βασιουιάς κάφησε επάνω στην καφέντουα του, 
όπως άουοτε, επάνω σε καφέντουα κοντά στον 
τοίχο· και ο Ιωνάφαν σηκώφηκε, και ο 
Αβενήου κάφησε κοντά στον Σαού, ο τόπος 
όµως του Νταβίντ ήταν αντειανός.  Ο Σαού, 
όµως, ντεν µίουησε καφόου εκείνη την 
ηµέουα· επειντή, είπε στον εαυτό του: Κάτι 
φα του συνέβηκε, ώστε να µη είναι καφαουός· 
σίγουα ντεν είναι καφαουός. 

Και το πουωί, τη ντεύτεουη του µήνα, ο 
τόπος τού Νταβίντ ήταν αντειανός· και ο 
Σαού είπε στον Ιωνάφαν, τον γιο του: Γιατί 
ντεν ήουφε ο γιος τού Ιεσσαί στο τουαπέζι, 
ούτε χφες ούτε σήµεουα; 

Και ο Ιωνάφαν απάντησε στον Σαού: Ο 
Νταβίντ µού ζήτησε ένφεουµα να πάει µέχουι 
τη Βηφουεέµ,  και είπε: Ας πάω, παουακαουώ, 
επειντή η συγγένειά µας κάνει φυσία στην 
πόουη· και ο αντεουφός µου, αυτός µου 
παουήγγειουε να παουαβουεφώ· τώουα, 
ουοιπόν, αν βουήκα χάουη στα µάτια σου, 
άφησέ µε, παουακαουώ, να πάω, και να ντω τα 
αντέουφια µου· -γι' αυτό ντεν ήουφε στο 
τουαπέζι τού βασιουιά. 

Τότε, άναψε η οουγή τού Σαού ενάντια στον 
Ιωνάφαν, και του είπε: Γιε ντιεφφαουµένης και 
αποστάτιντας γυναίκας, ντεν ξέουω ότι εσύ 
ντιάουεξες τον γιο τού Ιεσσαί πουος ντουοπή 
σου, και πουος ντουοπή τής γύµνωσης της 
µητέουας σου;  Επειντή, ενόσω ο γιος τού 
Ιεσσαί ζει επάνω στη γη, εσύ ντεν φα 
στεουεωφείς ούτε η βασιουεία σου· τώουα, 
ουοιπόν, στείουε, και φέου' τον σε µένα· 
επειντή, εξάπαντος φα πεφάνει. 

Και ο Ιωνάφαν απάντησε στον πατέουα του: 
Γιατί να φανατωφεί; Τι έκανε;  Και ο Σαού 
έουιξε εναντίον του ένα µικουό ντόουυ, για να 
τον χτυπήσει· τότε, ο Ιωνάφαν γνώουισε, ότι 
ήταν αποφασισµένο από τον πατέουα του να 
φανατώσει τον Νταβίντ.  Και ο Ιωνάφαν 
σηκώφηκε από το τουαπέζι µε έξαψη φυµού, 
και ντεν έφαγε τουοφή τη ντεύτεουη ηµέουα 
τού µήνα· για τον ουόγο ότι, ήταν ουυπηµένος 
για τον Νταβίντ, επειντή τον είχε 
καταντουοπιάσει ο πατέουας του. 

Και το πουωί ο Ιωνάφαν βγήκε στο χωουάφι, 
τον χουόνο που είχε πουοσντιοουιστεί µε τον 
Νταβίντ, έχοντας µαζί του ένα µικουό 
παιντάκι.  Και είπε στο παιντάκι του: Τουέξε, 
βουες τώουα τα βέουη, που εγώ τοξεύω. Και 
καφώς έτουεχε το παιντάκι, τόξευσε το 
βέουος πέουα απ' αυτό.  Και όταν το παιντάκι 
ήουφε στο µέουος τού βέους, που ο Ιωνάφαν 
είχε τοξεύσει, φώναξε ο Ιωνάφαν πίσω από το 
παιντάκι, και είπε: Ντεν είναι το βέουος πέουα 
από σένα;  Και ο Ιωνάφαν φώναξε πίσω από 
το παιντάκι: Βιάσου, σπεύσε, µη σταφείς. Και 
το παιντάκι µάζεψε τα βέουη τού Ιωνάφαν, 
και ήουφε στον κύουιό του.  Το παιντάκι, 
όµως, ντεν ήξεουε τίποτε· µόνος ο Ιωνάφαν 
και ο Νταβίντ ήξεουαν την υπόφεση.  Και ο 
Ιωνάφαν έντωσε τα όπουα στο παιντάκι, που 
ήταν µαζί του, και του είπε: Πήγαινε, φέουτ' 
τα στην πόουη. 

Και καφώς το παιντάκι αναχώουησε, 
σηκώφηκε ο Νταβίντ από το µεσηµβουινό 
µέουος, και έπεσε µπουοστά του στη γη, και 
πουοσκύνησε τουεις φοουές· και φιουήφηκαν 
µεταξύ τους, και έκουαψαν και οι ντύο· ο 
Νταβίντ, µάουιστα, έκανε µεγάουον 
κουαυφµό.  Και ο Ιωνάφαν είπε στον 
Νταβίντ: Πήγαινε µε ειουήνη, καφώς εµείς οι 
ντύο οουκιστήκαµε στο όνοµα του Κυουίου, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος ας είναι ανάµεσα σε 
µένα και σε σένα, και ανάµεσα στο σπέουµα 
µου και στο σπέουµα σου, παντοτινά! Και 
σηκώφηκε και αναχώουησε· ενώ ο Ιωνάφαν 
µπήκε στην πόουη. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ ήουφε στη Νωντ, στον ιεουέα 
Αχιµέουεχ· και ο Αχιµέουεχ εξεπουάγη στη 
συνάντηση του Νταβίντ, και του είπε: Γιατί 
εσύ είσαι µόνος, και ντεν είναι κανένας µαζί 
σου; 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αχιµέουεχ, τον 
ιεουέα: Ο βασιουιάς πουόσταξε σε µένα 
κάποια υπόφεση, και µου είπε: Ας µη ξέουει 
κανένας τίποτε για την υπόφεση, για την 
οποία σε στέουνω εγώ, ούτε τι σε πουόσταξα· 
και ντιόουισα στους ντούς τον τάντε και τον 
τάντε τόπο· -  Τώουα, ουοιπόν, τι σου είναι 
πουόχειουο; Ντώσε πέντε ψωµιά στο χέουι 
µου ή ό,τι βουίσκεται. 
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Και ο ιεουέας απάντησε στον Νταβίντ, και 
είπε: Ντεν έχω πουόχειουο κανένα κοινό 
ψωµί, αουά είναι άουτοι αγιασµένοι· 
φυουάχφηκαν οι νέοι καφαουοί τουάχιστον 
από γυναίκες; 

Και ο Νταβίντ απάντησε στον ιεουέα, και του 
είπε: Μάουιστα, οι γυναίκες είναι µακουιά από 
µας αυτές τις τουεις ηµέουες, από τότε που 
βγήκαµε, και τα σκεύη των νέων είναι 
καφαουά· κι αυτός ο άουτος είναι κοινός κατά 
κάποιον τουόπο, επειντή µάουιστα σήµεουα 
είναι στα σκεύη άουος αγιασµένος. 

Ο ιεουέας, ουοιπόν, του έντωσε τους άγιους 
άουτους· επειντή, εκεί ντεν υπήουχε άουτος, 
παουά οι άουτοι τής πουόφεσης, που είχαν 
σηκωφεί µπουοστά από τον Κύουιο, για να 
βάουν άουτους ζεστούς, την ηµέουα που 
εκείνοι σηκώφηκαν. 

Υπήουχε, όµως, εκεί κάποιος άνφουωπος από 
τους ντούς τού Σαού, εκείνη την ηµέουα, που 
ήταν κουατούµενος µπουοστά στον Κύουιο· 
και το όνοµά του ήταν Ντωήκ, ο Ιντουµαίος, 
επιστάτης των ποιµένων τού Σαού. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αχιµέουεχ: Και ντεν 
έχεις εντώ κανένα πουόχειουο ντόουυ ή 
ουοµφαία; Επειντή, ούτε τη ουοµφαία µου 
ούτε τα όπουα µου πήουα στο χέουι µου, 
επειντή η υπόφεση του βασιουιά ήταν 
κατεπείγουσα. 

Και ο ιεουέας είπε: Η ουοµφαία τού Γοουιάφ 
τού Φιουισταίου, που χτύπησες στην 
κοιουάντα Ηουά, ντες, είναι πεουιτυουιγµένη 
σε ύφασµα πίσω από το εφόντ· αν φέουεις να 
την πάουεις, πάου' την· επειντή, εντώ ντεν 
υπάουχει άουη εκτός από εκείνη. 

Και ο Νταβίντ είπε: Ντεν υπάουχει καµιά, 
σαν κι αυτή· ντώσε µου αυτή. 

Και ο Νταβίντ σηκώφηκε, και έφυγε εκείνη 
την ηµέουα µπουοστά από τον Σαού, και 
πήγε στον Αγχούς, τον βασιουιά τής Γαφ.  
Και οι ντούοι τού Αγχούς είπαν σ' αυτόν: 
Ντεν είναι αυτός ο Νταβίντ, ο βασιουιάς τού 
τόπου; Ντεν είναι αυτός, στον οποίο έψαουαν 
αµοιβαία σε χοούς γυναίκες, που έουεγαν: Ο 

Σαού χτύπησε τις χιουιάντες του, και ο 
Νταβίντ τις µυουιάντες του; 

Και ο Νταβίντ έβαουε αυτά τα ουόγια στην 
καουντιά του, και φοβήφηκε υπεουβοουικά 
από τον Αγχούς, τον βασιουιά τής Γαφ.  Και 
άουαξε τον τουόπο µπουοστά τους, και 
πουοσποιήφηκε τον τουεουό ανάµεσα στα 
χέουια τους και έξυνε επάνω στις πόουτες τής 
πύουης, και άφηνε το σάουιο του να πέφτει 
κάτω στα γένια του. 

Τότε, ο Αγχούς είπε στους ντούς του: Να, 
εσείς βουέπετε τον άνφουωπο ότι είναι 
τουεουός· γιατί τον φέουατε σε µένα;  Μήπως 
εγώ στεούµαι από τουεούς, ώστε να τον 
φέουετε για να κάνει τον τουεουό µπουοστά 
µου; Αυτός φα έµπαινε µέσα στο σπίτι µου; 

ΚΑΙ ο Νταβίντ αναχώουησε από εκεί, και 
ντιασώφηκε στο σπήουαιο Οντοουάµ· και 
όταν οι αντεουφοί του, και οουόκουηουη η 
οικογένεια του πατέουα του, το άκουσαν, 
κατέβηκαν εκεί σ' αυτόν.  Και 
συγκεντουώφηκαν πουος αυτόν, καφένας που 
ήταν σε στενοχώουια, και κάφε 
χουεοφειουέτης, και κάφε ντυσαουεστηµένος· 
και έγινε αουχηγός επάνω σ' αυτούς· και ήσαν 
µαζί του πεουίπου 400 άνντουες. 

Και ο Νταβίντ αναχώουησε από εκεί στη 
Μισπά τού Μωάβ· και είπε στον βασιουιά τού 
Μωάβ: Ας έουφουν, παουακαουώ, ο πατέουας 
µου και η µητέουα µου σε σας, µέχουις ότου 
γνωουίσω τι φα κάνει σε µένα ο Φεός.  Και 
τους έφεουε µπουοστά στον βασιουιά τού 
Μωάβ· και κατοίκησαν µαζί του όουο τον 
καιουό κατά τον οποίο ο Νταβίντ ήταν στο 
οχύουωµα. 

Και ο Γαντ ο πουοφήτης είπε στον Νταβίντ: 
Μη µένεις στο οχύουωµα· αναχώουησε, και 
µπες µέσα στη γη τού Ιούντα. Τότε, ο 
Νταβίντ αναχώουησε, και µπήκε στο ντάσος 
Αουέφ. 

Και καφώς ο Σαού άκουσε ότι ο Νταβίντ 
φανεουώφηκε, και οι άνντουες του, και όσοι 
ήσαν µαζί του, (καφόταν µάουιστα ο Σαού 
στη Γαβαά, κάτω από το ντέντουο στη 
Ουαµά, έχοντας το ντόουυ του στο χέουι του, 
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και όουοι οι ντούοι του στέκονταν µπουοστά 
του·)  τότε, ο Σαού είπε στους ντούς του, τους 
παουιστάµενους µπουοστά του: Ακούστε, 
τώουα, Βενιαµίτες: Μήπως φα ντώσει σε όους 
σας ο γιος τού Ιεσσαί χωουάφια και αµπέουια 
ή και όους σας φα σας κάνει χιουίαουχους και 
εκατόνταουχους,  ώστε όουοι εσείς να 
συνωµοτήσετε εναντίον µου, και να µη είναι 
κανένας που να αναγγείουει σε µένα ότι ο γιος 
µου έκανε συνφήκη µε τον γιο τού Ιεσσαί, και 
να µη υπάουχει κανένας από σας που να 
πονάει για µένα ή να µου αναγγείουει ότι ο 
γιος µου ντιέγειουε τον ντούο µου εναντίον 
µου, για να στήνει ενέντουες, όπως σήµεουα; 

Και ο Ντωήκ ο Ιντουµαίος, που ήταν 
ντιοουισµένος επάνω στους ντούς του Σαού, 
αποκουίφηκε και είπε: Είντα τον γιο τού 
Ιεσσαί, που ήουφε στη Νωβ, στον Αχιµέουεχ, 
τον γιο τού Αχιτώβ·  ο οποίος ουώτησε γι' 
αυτόν τον Κύουιο, και του έντωσε τουοφές, 
και του έντωσε και τη ουοµφαία τού Γοουιάφ 
τού Φιουισταίου. 

Τότε, ο βασιουιάς έστειουε να καουέσουν τον 
Αχιµέουεχ, τον γιο τού Αχιτώβ, τον ιεουέα, 
και οουόκουηουη την οικογένεια του πατέουα 
του, τους ιεουείς, που ήσαν στη Νωβ· και 
ήουφαν όουοι στον βασιουιά.  Και ο Σαού 
είπε: Άκουσε τώουα, γιε τού Αχιτώβ. Κι 
εκείνος αποκουίφηκε: Οουίστε εγώ, κύουιέ 
µου.  Και ο Σαού είπε σ' αυτόν: Γιατί 
συνωµοτήσατε εναντίον µου, εσύ και ο γιος 
τού Ιεσσαί, ώστε να του ντώσεις ψωµί, και 
ουοµφαία, και να ουωτήσεις τον Φεό γι' 
αυτόν, ώστε να σηκωφεί εναντίον µου, να 
στήνει ενέντουες, όπως σήµεουα;  Και ο 
Αχιµέουεχ αποκουίφηκε στον βασιουιά, και 
είπε: Και ποιος ανάµεσα σε όους τους ντούς 
σου είναι καφώς ο Νταβίντ, πιστός, και 
γαµπουός τού βασιουιά, και κινούµενος στο 
πουόσταγµά σου, και τιµώµενος στην 
οικογένειά σου;  Σήµεουα άουχισα να ουωτάω 
γι' αυτόν τον Φεό; Μη γένοιτο! Ας µη βάουει 
ο βασιουιάς τίποτε επάνω στον ντούο του 
ούτε σε όουη την οικογένεια του πατέουα 
µου· επεντή, ο ντούος σου ντεν ξέουει τίποτε 
για όουα αυτά, ούτε µικουό ούτε µεγάουο. 

Και ο βασιουιάς είπε: Αχιµέουεχ, φα πεφάνεις 
οπωσντήποτε, εσύ, και οουόκουηουη η 
οικογένεια του πατέουα σου.  Και ο βασιουιάς 
είπε στους ντοουυφόους του, που στέκονταν 
οουόγυουά του: Στουαφείτε και φανατώστε 
τούς ιεουείς τού Κυουίου· επειντή, κι αυτοί 
έχουν το χέουι τους µαζί µε τον Νταβίντ, και 
επειντή γνώουισαν ότι αυτός έφευγε, και ντεν 
µου το ανήγγειουαν. Οι ντούοι τού βασιουιά, 
όµως, ντεν φέουησαν να απουώσουν τα χέουια 
τους και να πέσουν επάνω στους ιεουείς τού 
Κυουίου.  Και ο βασιουιάς είπε στον Ντωήκ: 
Στουέψε εσύ, και πέσε επάνω στους ιεουείς. 
Και ο Ντωήκ ο Ιντουµαίος στουάφηκε και 
έπεσε επάνω στους ιεουείς, και εκείνη την 
ηµέουα φανάτωσε 85 άνντουες που φοούσαν 
ουινό εφόντ.  Και χτύπησε τη Νωβ, την 
πόουη των ιεουέων, µε µάχαιουα, άνντουες 
και γυναίκες, παιντιά και βουέφη που 
φήουαζαν, και βόντια και γαϊντούια, και 
πουόβατα, µε µάχαιουα. 

Ντιασώφηκε, όµως, ένας από τους γιους τού 
Αχιµέουεχ, γιου τού Αχιτώβ, µε το όνοµα 
Αβιάφαου, και έφυγε πίσω από τον Νταβίντ.  
Και ο Αβιάφαου ανήγγειουε στον Νταβίντ, 
ότι ο Σαού φανάτωσε τους ιεουείς τού 
Κυουίου.  Και ο Νταβίντ είπε στον 
Αβιάφαου: Ήξεουα εκείνη την ηµέουα, κατά 
την οποία ο Ντωήκ ο Ιντουµαίος ήταν εκεί, 
ότι επουόκειτο σίγουα να το αναγγείουει στον 
Σαού· εγώ στάφηκα αιτία τού φανάτου όουων 
των ανφουώπων της οικογένειας του πατέουα 
σου·  µένε µαζί µου, µη φοβάσαι· επειντή, 
αυτός που ζητάει τη ζωή µου ζητάει και τη 
ζωή σου· εσύ, εντούτοις, φα είσαι µαζί µου σε 
ασφάουεια. 

ΚΑΙ ανήγγειουαν στον Νταβίντ, ουέγοντας: 
Ντες, οι Φιουισταίοι ποουεµούν στην 
Κεειουά, και αουπάζουν τα αουώνια.  Και ο 
Νταβίντ ουώτησε τον Κύουιο, ουέγοντας: Να 
πάω και να χτυπήσω αυτούς τους 
Φιουισταίους; Και ο Κύουιος είπε στον 
Νταβίντ: Πήγαινε, και χτύπησε τους 
Φιουισταίους, και σώσε την Κεειουά.  Και οι 
άνντουες τού Νταβίντ τού είπαν: Ντες, εµείς 
εντώ στην Ιουνταία φοβόµαστε· πόσο ντε 
µάουον, αν πάµε στην Κεειουά, ενάντια στα 
στουατεύµατα των Φιουισταίων;  Και ο 
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Νταβίντ ξαναουώτησε τον Κύουιο. Και ο 
Κύουιος του απάντησε, και είπε: Σήκω, 
κατέβα στην Κεειουά· επειντή, φα 
παουαντώσω τους Φιουισταίους στο χέουι 
σου.  Τότε, ήουφε ο Νταβίντ και οι άνντουες 
του στην Κεειουά, και ποουέµησε µε τους 
Φιουισταίους, και πήουε τα κτήνη τους, και 
τους χτύπησε µε µεγάουη σφαγή. Και ο 
Νταβίντ έσωσε τους κατοίκους τής Κεειουά. 

Και όταν ο Αβιάφαου, ο γιος τού Αχιµέουεχ, 
έφυγε πουος τον Νταβίντ στην Κεειουά, 
αυτός είχε κατέβει µε εφόντ στο χέουι του. 

Και αναγγέουφηκε στον Σαού ότι ο Νταβίντ 
είχε έουφει στην Κεειουά. Και ο Σαού είπε: 
Ο Φεός τον παουέντωσε στο χέουι µου· 
επειντή, αποκουείστηκε, µπαίνοντας σε 
πόουη, που έχει πύουες και µοχούς.  Και ο 
Σαού συγκάουεσε οουόκουηουο τον ουαό σε 
πόουεµο, για να κατέβει στην Κεειουά, να 
ποουιοουκήσει τον Νταβίντ και τους άνντουες 
του. 

Και ο Νταβίντ έµαφε ότι ο Σαού 
µηχανευόταν κακό εναντίον του· και είπε στον 
Αβιάφαου, τον ιεουέα: Φέουε εντώ το εφόντ.  
Και ο Νταβίντ είπε: Κύουιε, Φεέ τού 
Ισουαήου, ο ντούος σου άκουσε µε 
βεβαιότητα ότι ο Σαού ζητάει νάουφει στην 
Κεειουά, για να εξοουοφουεύσει την πόουη 
εξαιτίας µου·  φα µε παουαντώσουν σ' αυτόν 
οι άνντουες τής Κεειουά; Φα κατέβει ο Σαού, 
καφώς ο ντούος σου άκουσε; Κύουιε, Φεέ τού 
Ισουαήου, φανέουωσε, παουακαουώ, στον 
ντούο σου. Και ο Κύουιος είπε: Φα κατέβει.  
Ο Νταβίντ είπε ξανά: Οι άνντουες τής 
Κεειουά φα παουαντώσουν εµένα και τους 
άνντουες µου στο χέουι τού Σαού; Και ο 
Κύουιος είπε: Φα παουαντώσουν.  Τότε ο 
Νταβίντ και οι άνντουες του, πεουίπου 600, 
σηκώφηκαν και βγήκαν έξω από την Κεειουά, 
και πήγαν όπου µποούσαν. Και αναγγέουφηκε 
στον Σαού, ότι ντιασώφηκε ο Νταβίντ από 
την Κεειουά· γι' αυτό, παουαιτήφηκε από το 
να βγει έξω. 

Και ο Νταβίντ κάφησε στην έουηµο, σε 
οχυουωµένους τόπους, και έµενε σε κάποιο 
βουνό στην έουηµο Ζιφ. Και ο Σαού τον 

ζητούσε όουες τις ηµέουες· ο Φεός, όµως, 
ντεν τον παουέντωσε στο χέουι του.  Και ο 
Νταβίντ είντε ότι ο Σαού βγήκε για να ζητάει 
τη ζωή του· και ο Νταβίντ ήταν στην έουηµο 
Ζιφ, µέσα στο ντάσος. 

Τότε σηκώφηκε ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Σαού, 
και πήγε στον Νταβίντ στο ντάσος, και 
ενίσχυσε το χέουι του στην εξάουτησή του 
από τον Φεό.  Και του είπε: Μη φοβάσαι, 
επειντή ντεν φα σε βουει το χέουι τού Σαού, 
του πατέουα µου· κι εσύ φα βασιουεύσεις στον 
Ισουαήου, κι εγώ φα είµαι ντεύτεουος από 
σένα· µάουιστα, και ο Σαού ο πατέουας µου 
το ξέουει αυτό.  Και έκαναν και οι ντυο τους 
συνφήκη µπουοστά στον Κύουιο· και ο 
Νταβίντ καφόταν µέσα στο ντάσος, και ο 
Ιωνάφαν αναχώουησε στο σπίτι του. 

Και ανέβηκαν οι Ζιφαίοι στον Σαού στη 
Γαβαά, ουέγοντας: Ντεν είναι κουυµµένος σε 
µας ο Νταβίντ, σε οχυουώµατα µέσα στο 
ντάσος, επάνω στο βουνό Εχεουά, που είναι 
πουος τα ντεξιά τού Γεσιµών;  Τώουα, 
ουοιπόν, βασιουιά, κατέβα, µε όουη την 
επιφυµία τής ψυχής σου στο να κατέβεις· και 
ντικό µας έουγο φα είναι, να τον 
παουαντώσουµε στο χέουι τού βασιουιά. 

Και ο Σαού είπε: Ευουογηµένοι εσείς από 
τον Κύουιο, επειντή ντείξατε συµπάφεια σε 
µένα·  πηγαίνετε, ουοιπόν, και βεβαιωφείτε µε 
πεουισσότεουη ακουίβεια, και µάφετε και 
ντείτε τον τόπο του, πού κουύβεται, ποιος τον 
είντε εκεί· επειντή, µου είπαν ότι µηχανεύεται 
πανουγίες·  ντείτε, ουοιπόν, και µάφετε σε 
ποιον από τους απόκουυφους τόπους είναι 
κουυµµένος, και, αφού βεβαιωφείτε, γυουίστε 
σε µένα· και φα πάω µαζί σας· και, αν είναι σ' 
αυτή τη γη, σίγουα φα τον εξιχνιάσω ανάµεσα 
σε όουες τις χιουιάντες τού Ιούντα. 

Και σηκώφηκαν και πήγαν στη Ζιφ πουιν από 
τον Σαού· ο Νταβίντ, όµως, και οι άνντουες 
του ήσαν στην έουηµο Μαών, στην πεντιάντα, 
πουος τα ντεξιά τού Γεσιµών.  Και πήγε ο 
Σαού και οι άνντουες του να τον 
αναζητήσουν. Κι αυτό αναγγέουφηκε στον 
Νταβίντ· γι' αυτό, κατέβηκε στην πέτουα, και 
καφόταν στην έουηµο Μαών. Και όταν ο 
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Σαού το άκουσε, έτουεξε πίσω από τον 
Νταβίντ, στην έουηµο Μαών.  Και ο µεν 
Σαού ποουευόταν κατά τούτο το µέουος τού 
βουνού, ο Νταβίντ όµως και οι άνντουες του 
κατ' εκείνο το µέουος τού βουνού· και ο 
Νταβίντ βιάστηκε να φύγει µπουοστά από τον 
Σαού· όµως, ο Σαού και οι άνντουες του 
πεουικύκουωσαν τον Νταβίντ και τους 
άνντουες του, για να τους πιάσουν. 

Ήουφε ντε ένας µηνυτής στον Σαού, 
ουέγοντας: Βιάσου, και έουα, επειντή οι 
Φιουισταίοι έκαναν επιντουοµή στη γη.  Και 
ο Σαού γύουισε πίσω από το να καταντιώκει 
τον Νταβίντ, και πήγε σε συνάντηση των 
Φιουισταίων· γι' αυτό, ονόµασαν εκείνο τον 
τόπο, Σεουά-αµµαουεκώφ. 

Ανέβηκε ντε ο Νταβίντ από εκεί και κάφησε 
στους οχυουωµένους τόπους τής Εν-γαντντί.  
Και αφού ο Σαού γύουισε από το να κυνηγάει 
πίσω από τους Φιουισταίους, του 
ανήγγειουαν, ουέγοντας: Ντες, ο Νταβίντ 
είναι στην έουηµο Εν-γαντντί.  Τότε, ο Σαού 
πήουε 3.000 εκουεκτούς άνντουες, από όουο 
τον Ισουαήου, και πήγε στο να αναζητάει τον 
Νταβίντ και τους άνντουες του επάνω στους 
βουάχους των άγουιων κατσικιών.  Και ήουφε 
στις µάνντουες των πουοβάτων επάνω στον 
ντουόµο, όπου ήταν το σπήουαιο· και ο Σαού 
µπήκε για να σκεπάσει τα πόντια του· και ο 
Νταβίντ και οι άνντουες του κάφονταν στο 
εσώτεουο µέουος τού σπηουαίου. 

Και οι άνντουες τού Νταβίντ τού είπαν: Να, η 
ηµέουα, για την οποία ο Κύουιος µίουησε σε 
σένα, ουέγοντας: Ντες, εγώ φα παουαντώσω 
τον εχφουό σου στο χέουι σου, και φα κάνεις 
σ' αυτόν όπως σου φανεί καουό. Τότε, ο 
Νταβίντ σηκώφηκε, και έκοψε κουυφά το 
κουάσπεντο από το επανωφόουι τού Σαού. 

Και ύστεουα απ' αυτά, η καουντιά τού 
Νταβίντ τον χτύπησε, επειντή είχε κόψει το 
κουάσπεντο του Σαού.  Και στους άνντουες 
του είπε: Μη γένοιτο σε µένα από τον 
Κύουιο, να κάνω αυτό το πουάγµα στον 
Κύουιό µου, τον χουισµένο τού Κυουίου, να 
βάουω το χέουι µου επάνω του· επειντή, είναι 
χουισµένος τού Κυουίου.  Και ο Νταβίντ 

εµπόντισε µ' αυτά τα ουόγια τούς άνντουες 
του, και ντεν τους άφησε να σηκωφούν ενάντια 
στον Σαού. 

Και αφού σηκώφηκε ο Σαού από το 
σπήουαιο, πήγε στον ντουόµο του.  Και 
ύστεουα απ' αυτά, αφού ο Νταβίντ σηκώφηκε, 
βγήκε από το σπήουαιο, και φώναξε ντυνατά 
πίσω από τον Σαού, ουέγοντας: Κύουιέ µου, 
βασιουιά. Και όταν κοίταξε πίσω του, ο 
Νταβίντ έσκυψε µε το πουόσωπό του στη γη, 
και τον πουοσκύνησε.  Και ο Νταβίντ είπε 
στον Σαού: Γιατί ακούς τα ουόγια ανφουώπων 
που ουένε: Ντες, ο Νταβίντ ζητάει το κακό 
σου;  Ντες, αυτή την ηµέουα είνταν τα µάτια 
σου µε ποιον τουόπο ο Κύουιος σε 
παουέντωσε σήµεουα στο χέουι µου, στο 
σπήουαιο· και µεουικοί είπαν να σε 
φανατώσω· όµως, το µάτι µου σε ουυπήφηκε· 
και είπα: Ντεν φα βάουω το χέουι µου ενάντια 
στον Κύουιό µου· επειντή, είναι χουισµένος 
τού Κυουίου.  Ντες, ακόµα, πατέουα µου, 
ντες µάουιστα το κουάσπεντο από το 
επανωφόουι σου στο χέουι µου· επειντή, από 
το γεγονός ότι έκοψα το κουάσπεντο από το 
επανωφόουι σου και ντεν σε φανάτωσα, 
γνώουισε και ντες ότι ντεν υπάουχει κακία 
ούτε παουάβαση στο χέουι µου, και ντεν 
αµάουτησα εναντίον σου· εσύ, όµως, κυνηγάς 
τη ζωή µου για να την αφαιουέσεις.  Ας 
κουίνει ο Κύουιος ανάµεσα σε µένα και σε 
σένα, και ας µε εκντικήσει ο Κύουιος από 
σένα· το χέουι µου, όµως, ντεν φα είναι επάνω 
σου·  καφώς η παουοιµία των αουχαίων ουέει: 
Από ανόµους βγαίνει ανοµία· γι' αυτό, το 
χέουι µου ντεν φα είναι επάνω σου.  Πίσω από 
ποιον βγήκε ο βασιουιάς τού Ισουαήου; Πίσω 
από ποιον τουέχεις εσύ; Πίσω από έναν 
νεκουωµένο σκύουο, πίσω από έναν ψύουο.  
Ο Κύουιος, ουοιπόν, ας είναι ντικαστής, και 
ας κουίνει ανάµεσα σε µένα και σε σένα· κι ας 
ντει, κι ας ντικάσει τη ντίκη µου, και ας µε 
εουευφεουώσει από το χέουι σου. 

Και αφού ο Νταβίντ τεουείωσε µιουώντας 
πουος τον Σαού αυτά τα ουόγια, ο Σαού είπε: 
Η φωνή σου είναι αυτή, παιντί µου Νταβίντ; 
Και ο Σαού σήκωσε τη φωνή του και 
έκουαψε.  Και είπε στον Νταβίντ: Είσαι 
ντικαιότεουος από µένα· επειντή, εσύ µου 
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ανταπέντωσες καουό, ενώ εγώ σου 
ανταπέντωσα κακό.  Κι εσύ έντειξες σήµεουα 
µε πόση αγαφότητα µου φέουφηκες· επειντή, 
ενώ ο Κύουιος µε απέκουεισε στα χέουια σου, 
εσύ ντεν µε φανάτωσες.  Και, ποιος, 
βουίσκοντας τον εχφουό του, φα τον άφηνε να 
πάει στον ντουόµο του αβουαβώς; Ο 
Κύουιος, ουοιπόν, να σου ανταποντώσει 
καουό, για εκείνο που έκανες σε µένα 
σήµεουα.  Και τώουα, ντες, εγώ γνωουίζω ότι 
σίγουα φα βασιουεύσεις, και η βασιουεία τού 
Ισουαήου στο χέουι σου φα στεουεωφεί.  
Τώουα, ουοιπόν, οουκίσου σε µένα στον 
Κύουιο, ότι ντεν φα εξοουοφουεύσεις το 
σπέουµα µου ύστεουα από µένα, και ότι ντεν 
φα αφανίσεις το όνοµά µου από την 
οικογένεια του πατέουα µου. 

Και ο Νταβίντ οουκίστηκε στον Σαού. Και ο 
Σαού αναχώουησε στο σπίτι του· και ο 
Νταβίντ και οι άνντουες του ανέβηκαν στο 
οχύουωµα. 

ΚΑΙ ο Σαµουήου πέφανε· και οουόκουηουος 
ο Ισουαήου συγκεντουώφηκαν, και τον 
έκουαψαν, και τον ενταφίασαν στο σπίτι του 
στη Ουαµά. Και ο Νταβίντ σηκώφηκε, και 
κατέβηκε στην έουηµο Φαουάν.  Υπήουχε ντε 
στη Μαών ένας άνφουωπος, του οποίου τα 
κτήµατα ήσαν στον Κάουµηουο, και ο 
άνφουωπος αυτός ήταν υπεουβοουικά 
πούσιος, και είχε 3.000 πουόβατα, και 1.000 
γίντες· και κούευε τα πουόβατά του στον 
Κάουµηουο.  Και το όνοµα του ανφουώπου 
ήταν Νάβαου· το ντε όνοµα της γυναίκας του 
ήταν Αβιγαία· και η µεν γυναίκα του ήταν 
καουή σε σύνεση, και ωουαία στην όψη· ο 
άνφουωπος, όµως, αυτός ήταν σκουηουός, και 
κακός στις πουάξεις του· καταγόταν ντε από 
τη γενεά τού Χάουεβ. 

Και ο Νταβίντ στην έουηµο άκουσε, ότι ο 
Νάβαου κούευε τα πουόβατά του.  Και 
έστειουε ο Νταβίντ ντέκα νέους, και είπε ο 
Νταβίντ στους νέους: Ανεβείτε στον 
Κάουµηουο, και πηγαίνετε στον Νάβαου, και 
χαιουετήστε τον εξ ονόµατός µου·  και πείτε 
του: Ποουύχουονος να είσαι! Ειουήνη και σε 
σένα, ειουήνη και στο σπίτι σου, ειουήνη και 
σε όουα όσα έχεις!  Και, τώουα, άκουσα ότι 

έχεις κουευτές· ντες, τους ποιµένες σου, που 
ήσαν µαζί µας, ντεν τους βουάψαµε ούτε 
χάφηκε σ' αυτούς κάτι, όουο τον καιουό που 
ήσαν στον Κάουµηουο·  ουώτησε τους νέους 
σου, και φα σου πουν· ας βουν, ουοιπόν, 
χάουη στα µάτια σου αυτοί οι νέοι· επειντή, 
σε καουή ηµέουα ήουφαµε· ντώσε, 
παουακαούµε, στους ντούς σου ό,τι έουφει 
στο χέουι σου, και στον γιο σου τον Νταβίντ. 

Και καφώς οι νέοι τού Νταβίντ ήουφαν, 
µίουησαν στον Νάβαου, σύµφωνα µε όουα 
αυτά τα ουόγια, στο όνοµα του Νταβίντ, και 
σταµάτησαν.  Αου' ο Νάβαου απάντησε 
στους ντούς τού Νταβίντ, και είπε: Τι είναι ο 
Νταβίντ; Και ποιος είναι ο γιος του Ιεσσαί; 
Ποουοί ντούοι είναι σήµεουα, που 
αποσκιουτούν κάφε ένας από τον κύουιό του·  
Φα πάουω, ουοιπόν, το ψωµί µου, και το 
νεουό µου, και το σφαχτό µου, που έσφαξα 
για τους κουευτές µου, και φα τα ντώσω σε 
ανφουώπους που ντεν ξέουω από πού είναι; 

Και οι νέοι τού Νταβίντ στουάφηκαν στον 
ντουόµο τους, και αναχώουησαν, και καφώς 
ήουφαν ανήγγειουαν σ' αυτόν όουα αυτά τα 
ουόγια.  Και ο Νταβίντ είπε στους άνντουες 
του: Ζωστείτε κάφε ένας τη ουοµφαία του· και 
ο Νταβίντ παουόµοια ζώστηκε τη ντική του 
ουοµφαία· κι ανέβηκαν πίσω από τον Νταβίντ 
πεουίπου 400 άνντουες· 200, όµως, έµειναν 
κοντά στην αποσκευή. 

Ένας από τους νέους, όµως, ανήγγειουε στην 
Αβιγαία, τη γυναίκα τού Νάβαου, ουέγοντας: 
Ντες, ο Νταβίντ έστειουε µηνυτές από την 
έουηµο για να χαιουετήσουν τον κύουιό µας, 
κι εκείνος τους έντιωξε·  οι άνντουες, όµως, 
στάφηκαν σε µας ποουύ καουοί, και ντεν 
υποστήκαµε βουάβη ούτε χάσαµε κανένα 
ζώο, όσον καιουό συναναστουαφήκαµε µαζί 
τους,όταν ήµασταν στα χωουάφια·  ήσαν σαν 
ένα τείχος γύουω µας, και νύχτα και ηµέουα, 
όουο τον καιουό που ήµασταν µαζί τους 
βόσκοντας τα πουόβατα·  Τώουα, ουοιπόν, 
γνώουισε και ντες τι φα κάνεις εσύ· επειντή, 
αποφασίστηκε κακό ενάντια στον κύουιό µας, 
και ενάντια σε οουόκουηουο το σπίτι του· µια 
που είναι άνφουωπος ντύστουοπος, ώστε 
κανένας ντεν µποουεί να του µιουήσει. 
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Τότε, η Αβιγαία βιάστηκε, και πήουε 200 
ψωµιά, και ντύο αγγεία κουασί, και πέντε 
ετοιµασµένα πουόβατα, και πέντε µέτουα 
φουυγανισµένο σιτάουι, και 100 ντέσµες 
σταφίντες, και 200 πίττες από σύκα, και τα 
έβαουε επάνω σε γαϊντούια.  Και είπε στους 
νέους της: Πουοποουεύεστε µπουοστά µου· 
ντέστε, εγώ έουχοµαι έπειτα από σας. Στον 
Νάβαου, όµως, τον άνντουα της, ντεν το 
φανέουωσε.  Και καφώς αυτή, καφισµένη 
επάνω σε ένα γαϊντούι, κατέβαινε κάτω από τη 
σκέπη τού βουνού, να, ο Νταβίντ και οι 
άνντουες του κατέβαιναν πουος αυτήν· και 
τους συνάντησε. 

Και ο Νταβίντ είχε πει: Στ' αουήφεια, µάταια 
φύουαξα όουα όσα αυτός είχε στην έουηµο, 
και ντεν χάφηκε τίποτε από όουα τα 
αποκτήµατά του· και µου ανταπέντωσε κακό 
αντί για καουό·  έτσι να κάνει ο Φεός στους 
εχφούς του Νταβίντ, και έτσι να πουοσφέσει, 
αν µέχουι το πουωί αφήσω αουσενικό από 
όουα τα πουάγµατά του. 

Και καφώς η Αβιγαία είντε τον Νταβίντ, 
βιάστηκε, και κατέβηκε από το γαϊντούι, και 
έπεσε µπουοστά στον Νταβίντ µπούµυτα, και 
πουοσκύνησε µέχουι το ένταφος.  Και έπεσε 
στα πόντια του, και είπε: Επάνω µου, επάνω 
µου, κύουιέ µου, ας είναι αυτή η αντικία· και 
ας µιουήσει, παουακαουώ, η ντούη σου στα 
αυτιά σου, και άκουσε τα ουόγια της ντούης 
σου.  Ας µη ντώσει καµιά πουοσοχή, 
παουακαουώ, ο κύουιός µου σε τούτον τον 
ντύστουοπο άνφουωπο, τον Νάβαου· επειντή, 
σύµφωνα µε το όνοµά του, τέτοιος είναι· 
Νάβαου είναι το όνοµά του, και αφουοσύνη 
είναι µαζί του· εγώ, όµως, η ντούη σου ντεν 
είντα τους νέους τού κυουίου µου, που είχες 
στείουει.  Τώουα, ουοιπόν, κύουιέ µου, ζει ο 
Κύουιος και ζει η ψυχή σου, ο Κύουιος 
βέβαια σε κουάτησε από το να µπεις σε αίµα, 
και να εκντικηφείς µε το χέουι σου· τώουα, 
µάουιστα, οι εχφουοί σου, κι εκείνοι που 
ζητούν κακό στον κύουιό µου, ας είναι όπως ο 
Νάβαου!  Και, τώουα, αυτή η πουοσφοουά, 
που η ντούη σου έφεουε στον κύουιό µου, ας 
ντοφεί στους νέους που ακοουφούν τον κύουιό 
µου.  Συγχώουεσε, παουακαουώ, το 
αµάουτηµα της ντούης σου· επειντή, ο 

Κύουιος φα κάνει στον κύουιό µου κατοικία 
ασφαουή, για τον ουόγο ότι, ο κύουιός µου 
µάχεται τις µάχες τού Κυουίου, και σε σένα 
κακία ντεν βουέφηκε ποτέ.  Αν και σηκώφηκε 
άνφουωπος που σε καταντιώκει, και ζητάει την 
ψυχή σου, η ψυχή όµως του κυουίου µου φα 
είναι ντεµένη στον ντεσµό τής ζωής κοντά 
στον Κύουιο τον Φεό σου· τις ντε ψυχές των 
εχφουών σου, αυτές φα τις εκσφενντονίσει 
µέσα από τη σφενντόνη.  Και όταν ο Κύουιος 
κάνει στον κύουιό µου σύµφωνα µε όουα τα 
αγαφά που µίουησε για σένα, και σε κάνει 
κυβεουνήτη επάνω στον Ισουαήου,  ντεν φα 
είναι αυτό σκάννταουο σε σένα ούτε 
πουόσκοµµα καουντιάς στον κύουιό µου ή ότι 
έχυσες αναίτιο αίµα ή ότι ο κύουιός µου 
εκντίκησε τον εαυτό του· όµως, όταν ο 
Κύουιος αγαφοποιήσει τον κύουιό µου, τότε 
φυµήσου τη ντούη σου. 

Και ο Νταβίντ είπε στην Αβιγαία: 
Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, που σε έστειουε αυτή την ηµέουα 
σε συντάντησή µου·  και ευουογηµένη η βουή 
σου, και ευουογηµένη εσύ, που µε φύουαξες 
αυτή την ηµέουα από το να µπω σε αίµατα, 
και να εκντικηφώ µε το χέουι µου·  επειντή, 
στ' αουήφεια, ζει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, που µε εµπόντισε από το να 
κακοποιήσω, αν ντεν έσπευντες νάουφεις σε 
συνάντησή µου, ντεν φάµενε στον Νάβαου 
µέχουι την αυγή αουσενικός άνφουωπος. 

Και ο Νταβίντ πήουε από το χέουι της τα 
όσα τού έφεουε· και της είπε: Πήγαινε στο 
σπίτι σου µε ειουήνη· ντες, εισάκουσα τη 
φωνή σου, και τίµησα το πουόσωπό σου. 

Και η Αβιγαία ήουφε στον Νάβαου· και να, 
είχε στο σπίτι του συµπόσιο, σαν συµπόσιο 
βασιουιά· και η καουντιά τού Νάβαου ήταν 
µέσα του εύφυµη, και ήταν υπεουβοουικά 
µεφυσµένος· γι' αυτό ντεν του ανήγγειουε 
τίποτε, µικουό ή µεγάουο, µέχουι την αυγή.  
Το πουωί, όµως, αφού ο Νάβαου είχε 
ξεµεφύσει, η γυναίκα του φανέουωσε σ' αυτόν 
αυτά τα πουάγµατα· και η καουντιά του 
νεκουώφηκε µέσα του, και έγινε σαν πέτουα.  
και ύστεουα από ντέκα ηµέουες, ο Κύουιος 
χτύπησε τον Νάβαου, και πέφανε. 
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Και όταν ο Νταβίντ άκουσε ότι ο Νάβαου 
πέφανε, είπε: Ευουογητός ο Κύουιος, που 
έκουινε την κουίση µου για τον ονειντισµό 
µου, που έγινε από τον Νάβαου, και 
εµπόντισε τον ντούο του από κακό· και την 
κακία τού Νάβαου ο Κύουιος έστουεψε 
επάνω στο κεφάουι του! Και ο Νταβίντ 
έστειουε και µίουησε στην Αβιγαία, για να την 
πάουει ως γυναίκα στον εαυτό του. 

Και καφώς οι ντούοι τού Νταβίντ ήουφαν 
στην Αβιγαία, στον Κάουµηουο, της 
µίουησαν, ουέγοντας: Ο Νταβίντ µάς 
έστειουε σε σένα, για να σε πάουει ως γυναίκα 
στον εαυτό του.  Και σηκώφηκε, και 
πουοσκύνησε µπούµυτα µέχουι το ένταφος, 
και είπε: Ντες, ας είναι η ντούη σου 
υπηουέτουια για να πουένει τα πόντια των 
ντούων τού Κυουίου µου.  Και η Αβιγαία 
έσπευσε, και σηκώφηκε, και ανέβηκε σε ένα 
γαϊντούι, µε πέντε κοουίτσια της, που 
ακοουφούσαν από πίσω της· και πήγε πίσω 
από τους απεσταουµένους τού Νταβίντ, και 
έγινε γυναίκα του.  Και ο Νταβίντ πήουε και 
την Αχινοάµ από την Ιεζουαέου· και ήσαν και 
οι ντύο γυναίκες του.  Ο ντε Σαού είχε ντώσει 
τη Μιχάου, τη φυγατέουα του, τη γυναίκα τού 
Νταβίντ, στον Φαουτί, τον γιο τού Ουαείς, 
που ήταν από τη Γαουείµ. 

ΚΑΙ οι Ζιφαίοι ήουφαν στον Σαού στη 
Γαβαά, ουέγοντας: Ντεν κουύβεται ο Νταβίντ 
στο βουνό Εχεουά, απέναντι από τη Γεσιµών;  
Και σηκώφηκε ο Σαού, και κατέβηκε στην 
έουηµο Ζιφ, έχοντας µαζί του 3.000 
εκουεκτούς άνντουες από τον Ισουαήου, για 
να αναζητάει τον Νταβίντ στην έουηµο Ζιφ.  
Και ο Σαού στουατοπέντευσε επάνω στο 
βουνό Εχεουά, που είναι απέναντι από τη 
Γεσιµών, κοντά στον ντουόµο. Ο Νταβίντ, 
όµως, καφόταν στην έουηµο, και είντε ότι ο 
Σαού εουχόταν στην έουηµο πίσω απ' αυτόν. 

Γι' αυτό, ο Νταβίντ έστειουε κατασκόπους, 
και έµαφε ότι ο Σαού ήουφε πουαγµατικά.  
Και αφού ο Νταβίντ σηκώφηκε, ήουφε στον 
τόπο όπου είχε στουατοπεντεύσει ο Σαού· και 
ο Νταβίντ παουατήουησε τον τόπο όπου 
κοιµόταν ο Σαού, και ο Αβενήου, ο γιος τού 
Νηου, ο αουχιστουάτηγός του· ο ντε Σαού 

κοιµόταν µέσα στον πεουίβοουο, και ο ουαός 
ήταν στουατοπεντευµένος οουόγυουά του. 

Τότε, ο Νταβίντ µίουησε και είπε στον 
Αχιµέουεχ, τον Χετταίο, και στον Αβισαί, τον 
γιο τής Σεουϊας, τον αντεουφό τού Ιωάβ, 
ουέγοντας: Ποιος φα κατέβει µαζί µου πουος 
τον Σαού στο στουατόπεντο; Και ο Αβισαί 
είπε: Εγώ φα κατέβω µαζί σου.  Ήουφε, 
ουοιπόν, ο Νταβίντ και ο Αβισαί στον ουαό 
µέσα στη νύχτα· και να, ο Σαού κοιµόταν 
ξαπουωµένος µέσα στον πεουίβοουο, και το 
ντόουυ του ήταν µπηγµένο στη γη, κοντά στο 
κεφάουι του· και ο Αβενήου και ο ουαός 
κοιµόνταν οουόγυουά του.  Και ο Αβισαί είπε 
στον Νταβίντ: Ο Φεός απέκουεισε σήµεουα 
τον εχφουό σου στο χέουι σου· τώουα, 
ουοιπόν, ας τον χτυπήσω µε το ντόουυ µέχουι 
τη γη, µονοµιάς· και ντεν φα ντευτεουώσω 
επάνω του. 

Αου' ο Νταβίντ είπε στον Αβισαί: Μη τον 
φανατώσεις· επειντή, ποιος βάζοντας το χέουι 
του επάνω στον χουισµένο τού Κυουίου φα 
είναι αφώος;  Ο Νταβίντ, µάουιστα, είπε: Ζει 
ο Κύουιος, ο Κύουιος φα τον χτυπήσει· ή, 
φάουφει η ηµέουα του, και φα πεφάνει· ή, φα 
κατέβει σε πόουεµο, και φα φανατωφεί·  µη 
γένοιτο σε µένα από τον Κύουιο, να βάουω το 
χέουι µου επάνω στον χουισµένο τού 
Κυουίου! Πάουε, όµως, τώουα, παουακαουώ, 
το ντόουυ, που είναι κοντά στο κεφάουι του, 
και το ντοχείο τού νεού, και ας φύγουµε. 

Πήουε, ουοιπόν, ο Νταβίντ το ντόουυ και το 
ντοχείο τού νεού, κοντά από το κεφάουι τού 
Σαού· και αναχώουησε, και κανένας ντεν 
είντε, και κανένας ντεν ενόησε, και κανένας 
ντεν ξύπνησε, επειντή όουοι κοιµόνταν, για 
τον ουόγο ότι ύπνος βαφύς είχε πέσει επάνω 
τους από τον Κύουιο. 

Τότε, ο Νταβίντ πέουασε απέναντι, και 
στάφηκε επάνω στην κοουυφή τού βουνού 
από µακουιά· και ήταν µεγάουη απόσταση 
ανάµεσά τους.  Και ο Νταβίντ φώναξε 
ντυνατά στον ουαό, και στον Αβενήου, τον γιο 
τού Νηου, ουέγοντας: Ντεν απαντάς, 
Αβενήου; 
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Και ο Αβενήου απάντησε και είπε: Ποιος 
είσαι εσύ, που φωνάζεις ντυνατά στον 
βασιουιά; 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αβενήου: Ντεν είσαι 
εσύ άνντουας; Και ποιος είναι όµοιός σου 
ανάµεσα στον Ισουαήου; Γιατί, ουοιπόν, ντεν 
πουοσταυεύεις τον κύουιό σου τον βασιουιά; 
Επειντή, µπήκε µέσα κάποιος από τον ουαό 
για να φανατώσει τον βασιουιά τον κύουιό 
σου·  ντεν είναι καουό αυτό το πουάγµα, που 
έπουαξες· ζει ο Κύουιος, εσείς είστε άξιοι 
φανάτου, επειντή ντεν φυουάξατε τον κύουιό 
σας, τον χουισµένο τού Κυουίου. Και τώουα, 
ντέστε, πού είναι το ντόουυ τού βασιουιά, και 
το ντοχείο τού νεού, που ήταν κοντά στο 
κεφάουι του. 

Και ο Σαού γνώουισε τη φωνή τού Νταβίντ, 
και είπε: Η φωνή σου είναι, παιντί µου 
Νταβίντ; 

Και ο Νταβίντ είπε: Η φωνή µου είναι, κύουιέ 
µου, βασιουιά.  Και είπε: Γιατί ο κύουιός µου 
καταντιώκει έτσι πίσω από τον ντούο του; 
Επειντή, τι έκανα; Ή, τι κακό είναι στο χέουι 
µου;  Τώουα, ουοιπόν, ας ακούσει, 
παουακαουώ, ο κύουιός µου ο βασιουιάς τα 
ουόγια τού ντού του: Αν ο Κύουιος σε 
ντιέγειουε εναντίον µου, ας ντεχφεί φυσία· 
αουά, αν γιοι των ανφουώπων, αυτοί ας είναι 
επικατάουατοι µπουοστά στον Κύουιο· 
επειντή, σήµεουα µε έντιωξαν από το να 
κατοικώ στην κουηουονοµιά τού Κυουίου, 
ουέγοντας: Πήγαινε, ουάτουευσε άουους 
φεούς· -  τώουα, ουοιπόν, ας µη πέσει το αίµα 
µου στη γη µπουοστά στον Κύουιο· επειντή, 
ο βασιουιάς τού Ισουαήου βγήκε εξω να 
ζητήσει έναν ψύουο, όπως όταν κάποιος 
καταντιώκει µια πέουντικα στα βουνά. 

Και ο Σαού είπε: Αµάουτησα· γύουνα πίσω, 
παιντί µου Νταβίντ· επειντή, ντεν φα σε 
κακοποποιήσω πουέον, για τον ουόγο ότι η 
ψυχή µου στάφηκε σήµεουα ποουύτιµη στα 
µάτια σου· ντες, έπουαξα µε αφουοσύνη, και 
πουανήφηκα υπεουβοουικά. 

Και ο Νταβίντ απάντησε και είπε: Να το 
ντόουυ του βασιουιά· και ας πεουάσει κάποιος 

από τους νέους, και ας το πάουει·  και ο 
Κύουιος ας αποντώσει στον κάφε έναν 
σύµφωνα µε τη ντικαιοσύνη του, και σύµφωνα 
µε την πίστη του· επειντή, σήµεουα ο Κύουιος 
σε παουέντωσε στο χέουι µου, εγώ όµως ντεν 
φέουησα να βάουω το χέουι µου επάνω στον 
χουισµένο τού Κυουίου·  ντες, ουοιπόν, όπως 
η ζωή σου στάφηκε σήµεουα ποουύτιµη στα 
µάτια µου, έτσι ας σταφεί ποουύτιµη και η 
ζωή µου στα µάτια τού Κυουίου, και ας µε 
εουευφεουώσει από όουες τις φουίψεις. 

Τότε, ο Σαού είπε στον Νταβίντ: 
Ευουογηµένος να είσαι, παιντί µου Νταβίντ! 
Σίγουα φα κατοουφώσεις µεγάουα 
πουάγµατα, και σίγουα φα υπεουισχύσεις. 

Και ο µεν Νταβίντ αναχώουησε στον 
ντουόµο του, ενώ ο Σαού γύουισε πίσω στον 
τόπο του. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ είπε µέσα στην καουντιά του: 
Σίγουα µια ηµέουα φα χαφώ από το χέουι 
τού Σαού· ντεν υπάουχει καουύτεουο για 
µένα, παουά να ντιασωφώ γουήγοουα στη γη 
των Φιουισταίων· τότε, ο Σαού, αφού 
απεουπιστεί από µένα, φα παουαιτηφεί από το 
να µε ζητάει πουέον σε όουα τα όουια του 
Ισουαήου· έτσι, φα σωφώ από το χέουι του.  
Και ο Νταβίντ σηκώφηκε, και ντιάβηκε, 
αυτός και οι 600 άνντουες που ήσαν µαζί του, 
πουος τον Αγχούς, τον γιο τού Μαώχ, 
βασιουιά τής Γαφ.  Και ο Νταβίντ κάφησε 
µαζί µε τον Αγχούς στη Γαφ, αυτός και οι 
άνντουες του, κάφε ένας µαζί µε την 
οικογένειά του, και ο Νταβίντ µαζί µε τις 
ντύο γυναίκες του, την Αχινοάµ την 
Ιεζουαεουίτισσα, και την Αβιγαία την 
Καουµηουίτισσα, τη γυναίκα τού Νάβαου. 

Και αναγγέουφηκε στον Σαού ότι ο Νταβίντ 
έφυγε στη Γαφ· γι' αυτό ντεν τον αναζήτησε 
πουέον. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αγχούς: Αν βουήκα 
χάουη στα µάτια σου, ας µου ντοφεί τόπος σε 
κάποια από τις πόουεις τής εξοχής για να 
καφήσω εκεί· επειντή, πώς να κάφεται ο 
ντούος σου µαζί σου στη βασιουική πόουη;  
Και ο Αγχούς τού έντωσε εκείνη την ηµέουα 
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τη Σικουάγ· γι' αυτό, η Σικουάγ έµεινε στους 
βασιουιάντες τού Ιούντα µέχουι σήµεουα. 

Και ο αουιφµός των ηµεουών, που ο Νταβίντ 
κάφησε στη γη των Φιουισταίων, έγινε ένας 
χουόνος και τέσσεουις µήνες. 

Ανέβαινε ντε ο Νταβίντ, και οι άνντουες του, 
και έκαναν εισβοουές στους Γεσσουίτες, και 
τους Γεζουαίους, και στους Αµαουηκίτες· 
επειντή, αυτοί ήσαν από παουιά οι κάτοικοι 
της γης, πουος την είσοντο Σου, και µέχουι 
τη γη τής Αιγύπτου.  Και ο Νταβίντ χτυπούσε 
τη γη, και ντεν άφηνε ζωντανόν ούτε άνντουα 
ούτε γυναίκα· και έπαιουνε πουόβατα, και 
βόντια, και γαϊντούια, και καµήουες, και 
ενντύµατα· και καφώς γύουιζε εουχόταν στον 
Αγχούς.  Και ο Αγχούς έουεγε στον Νταβίντ: 
Πού κάνατε σήµεουα εισβοουή; Και ο 
Νταβίντ απαντούσε: Πουος το µεσηµβουινό 
µέουος τού Ιούντα, και πουος το 
µεσηµβουινό των Ιεουαµεηουιτών, και πουος 
το µεσηµβουινό των Κεναίων.  Και ο Νταβίντ 
ντεν άφηνε ούτε άνντουα ούτε γυναίκα 
ζωντανή, για να φέουει είντηση στη Γαφ, 
ουέγοντας: Μήπως αναγγείουν εναντίον µας, 
ουέγοντας: Έτσι κάνει ο Νταβίντ, και τέτοιος 
είναι ο τουόπος του, καφ' όουες τις ηµέουες, 
όσες ο Νταβίντ κάφεται στη γη των 
Φιουισταίων.  Και ο Αγχούς πίστευε τον 
Νταβίντ, ουέγοντας: Αυτός έκανε τον εαυτό 
του εξοουοκουήου µισητόν στον ουαό του 
τον Ισουαήου· γι' αυτό, φα είναι πάντοτε 
ντούος σε µένα. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες εκείνες οι Φιουισταίοι 
συγκέντουωσαν τα στουατεύµατά τους για 
εκστουατεία, για να ποουεµήσουν µε τον 
Ισουαήου. Και ο Αγχούς είπε στον Νταβίντ: 
Να ξέουεις, µε σιγουιά, ότι φα βγεις µαζί µου, 
στον πόουεµο, εσύ και οι άνντουες σου.  Και 
ο Νταβίντ είπε στον Αγχούς: Φα γνωουίσεις 
µε βεβαιότητα τι φα κάνει ο ντούος σου. Και 
ο Αγχούς είπε στον Νταβίντ: Γι' αυτό, φα σε 
κάνω για πάντα αουχισωµατοφύουακά µου. 

Πέφανε ντε ο Σαµουήου, και οουόκουηουος 
ο Ισουαήου τον φουήνησε, και τον έφαψε στη 
Ουαµά, την πόουη του. Και ο Σαού έβγαουε 

από τον τόπο εκείνους που είχαν πνεύµα 
µαντείας, και τους µάγους. 

Συγκεντουώφηκαν, ουοιπόν, οι Φιουισταίοι, 
και ήουφαν και στουατοπέντευσαν στη 
Σουνήµ· και ο Σαού συγκέντουωσε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, και 
στουατοπέντευσαν στη Γεουβουέ. 

Και όταν ο Σαού είντε το στουατόπεντο των 
Φιουισταίων, φοβήφηκε και η καουντιά του 
τουόµαξε υπεουβοουικά.  Και ο Σαού 
ουώτησε τον Κύουιο· αου' ο Κύουιος ντεν του 
απάντησε, ούτε µε όνειουα ούτε µε το Ουίµ 
ούτε µε πουοφήτες.  Τότε, ο Σαού είπε στους 
ντούς του: Αναζητήστε για µένα κάποια 
γυναίκα, που να έχει πνεύµα µαντείας, για να 
πάω σ' αυτή, και να τη ουωτήσω. Και οι 
ντούοι του τού είπαν: Ντες, στην Εν-ντώου 
είναι µια γυναίκα που έχει πνεύµα µαντείας. 

Και ο Σαού µετασχηµατίστηκε, και ντύφηκε 
άουα ιµάτια, και πήγε αυτός, και ντύο 
άνντουες µαζί του, και ήουφαν στη γυναίκα 
µέσα στη νύχτα· και είπε: Μάντεψέ µου, 
παουακαουώ, µε το πνεύµα τής µαντείας, και 
ανέβασέ µου όποιον σου πω. 

Και η γυναίκα τού είπε: Ντες, εσύ ξέουεις όσα 
έκανε ο Σαού, µε ποιον τουόπο 
εξοουόφουευσε αυτούς που είχαν πνεύµα 
µαντείας, και τους µάγους, από τον τόπο· 
γιατί, ουοιπόν, εσύ παγιντεύεις τη ζωή µου, 
για να µε φανατώσουν; 

Και ο Σαού τής οουκίστηκε στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Ζει ο Κύουιος, ντεν φα σου συµβεί 
κανένα κακό γι' αυτό. 

Τότε, η γυναίκα είπε: Ποιον να σου ανεβάσω; 

Και ο Σαού είπε; Ανέβασέ µου τον 
Σαµουήου. 

Και όταν η γυναίκα είντε τον Σαµουήου, 
έκουαξε µε µεγάουη φωνή· και η γυναίκα είπε 
στον Σαού, ουέγοντας: Γιατί µε εξαπάτησες; 
Κι εσύ είσαι ο Σαού. 
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Και ο βασιουιάς τής είπε: Μη φοβάσαι· τι 
είντες, ουοιπόν; Και η γυναίκα είπε στον 
Σαού: Είντα να ανεβαίνουν από τη γη φεοί. 

Και της είπε: Ποια είναι η µοουφή του; 

Κι εκείνη είπε: Ένας γέουοντας ανεβαίνει, και 
είναι πεουιτυουιγµένος µε επανωφόουι. 

Και ο Σαού γνώουισε ότι ήταν ο Σαµουήου, 
και έσκυψε µε το πουόσωπο στη γη, και 
πουοσκύνησε. 

Και ο Σαµουήου είπε στον Σαού: Γιατί µε 
παουενόχουησες, ώστε να µε κάνεις να ανέβω; 

Και ο Σαού απάντησε: Βουίσκοµαι σε 
µεγάουη αµηχανία· επειντή, οι Φιουισταίοι 
ποουεµούν εναντίον µου, και ο Φεός 
αποµακουύνφηκε από µένα, και ντεν µου 
απαντάει πια, ούτε µε πουοφήτες ούτε µε 
όνειουα· γι' αυτό σε κάουεσα, για να µου 
φανεουώσεις τι να κάνω. 

Τότε, ο Σαµουήου είπε: Γιατί, ουοιπόν, 
ουωτάς εµένα, αφού ο Κύουιος 
αποµακουύνφηκε από σένα, και έγινε εχφουός 
σου;  Ο Κύουιος, βέβαια, έκανε για τον εαυτό 
του καφώς σου µίουησε µε µένα· επειντή, ο 
Κύουιος ξέσχισε τη βασιουεία σου από το 
χέουι σου, και την έντωσε στον κοντινό σου, 
τον Νταβίντ·  επειντή, ντεν υπάκουσες στη 
φωνή τού Κυουίου ούτε εκτέουεσες τον 
µεγάουο φυµό του ενάντια στον Αµαουήκ, γι' 
αυτό ο Κύουιος έκανε σε σένα αυτό το 
πουάγµα τούτη την ηµέουα·  και ο Κύουιος 
φα παουαντώσει και τον Ισουαήου µαζί µε 
σένα στο χέουι των Φιουισταίων· και αύουιο, 
εσύ και οι γιοι σου φα βουίσκεστε µαζί µου· 
και φα παουαντώσει ο Κύουιος το 
στουατόπεντο του Ισουαήου στο χέουι των 
Φιουισταίων. 

Τότε, ο Σαού έπεσε αµέσως οουόκουηουος 
ξαπουωµένος καταγής· επειντή, κατατουόµαξε 
από τα ουόγια τού Σαµουήου· και ντεν 
υπήουχε µέσα του ντύναµη, επειντή, ντεν είχε 
φάει ψωµί όουη την ηµέουα, και όουη τη 
νύχτα. 

Και η γυναίκα ήουφε στον Σαού, και είντε ότι 
ήταν υπεουβοουικά ταουαγµένος, και του 
είπε: Ντες, η ντούη σου υπάκουσε στη φωνή 
σου, και έβαουα τη ζωή µου στο χέουι µου, 
και υποτάχφηκα στα ουόγια σου, που µου 
µίουησες·  τώουα, ουοιπόν, άκουσε κι εσύ, 
παουακαουώ, στη φωνή τής ντούης σου, και 
ας βάουω ουίγο ψωµί µπουοστά σου· και φάε, 
για να πάουεις ντύναµη, επειντή πηγαίνεις σε 
οντοιποουία.  Όµως, ντεν ήφεουε, ουέγοντας: 
Ντεν φα φάω. Οι ντούοι του, όµως, µαζί µε 
τη γυναίκα, τον βίαζαν, και εισάκουσε στη 
φωνή τους· και αφού σηκώφηκε από τη γη, 
κάφησε επάνω στο κουεβάτι.  Και η γυναίκα 
είχε ένα παχύ νταµάουι στο σπίτι και έσπευσε, 
και τόσφαξε· και παίουνοντας αουεύουι, 
ζύµωσε, και έψησε απ' αυτό άζυµα.  Και 
έφεουε µπουοστά στον Σαού, και µπουοστά 
στους ντούς του· και έφαγαν. Και σηκώφηκαν, 
και αναχώουησαν εκείνη τη νύχτα. 

ΚΑΙ οι Φιουισταίοι συγκέντουωσαν όουα τα 
στουατεύµατά τους στην Αφέκ· και οι 
Ισουαηουίτες στουατοπέντευσαν κοντά στην 
πηγή, που ήταν στην Ιεζουαέου.  Και οι 
σατουάπες των Φιουισταίων ντιάβαιναν κατά 
εκατοντάντες και χιουιάντες· ο Νταβίντ, 
όµως, και οι άνντουες του ντιάβαιναν από 
πίσω, µαζί µε τον Αγχούς. 

Και οι στουατηγοί των Φιουισταίων είπαν: Τι 
φέουν αυτοί οι Εβουαίοι; Και ο Αγχούς είπε 
στους στουατηγούς των Φιουισταίων: Ντεν 
είναι αυτός ο Νταβίντ, ο ντούος τού Σαού, 
του βασιουιά τού Ισουαήου, που στάφηκε 
µαζί µου όουες αυτές τις ηµέουες ή αυτά τα 
χουόνια; Και ντεν βουήκα σ' αυτόν κανένα 
σφάουµα, αφότου κατέφυγε σε µένα µέχουι 
αυτή την ηµέουα. 

Και οι στουατηγοί των Φιουισταίων 
αγανάκτησαν εναντίον του· και οι στουατηγοί 
των Φιουισταίων τού είπαν: Ντιώξε αυτόν τον 
άνφουωπο, και ας γυουίσει στον τόπο του, που 
ντιόουισες γι' αυτόν, και ας µη κατέβει µαζί 
µας στη µάχη, µήπως µέσα στη µάχη γίνει 
ποουέµιός µας· επειντή, πώς φα 
συµφιουιωνόταν αυτός µε τον κύουιό του; Όχι 
µε τα κεφάουια αυτών των ανντουών;  Ντεν 
είναι αυτός ο Νταβίντ, για τον οποίο έψαουαν 
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αµοιβαία µε χοούς, ουέγοντας: Ο Σαού 
χτύπησε τις χιουιάντες του, και ο Νταβίντ τις 
µυουιάντες του; 

 

Τότε, ο Αγχούς κάουεσε τον Νταβίντ, και του 
είπε: Ζει ο Κύουιος, βέβαια στάφηκες ευφύς, 
και η έξοντός σου και η είσοντός σου µαζί 
µου στο στουατόπεντο υπήουξε αουεστή 
µπουοστά στα µάτια µου· επειντή, ντεν 
βουήκα σε σένα κακό, από την ηµέουα που 
ήουφες σε µένα µέχουι αυτή την ηµέουα· αου' 
όµως, ντεν είσαι αουεστός στα µάτια των 
σατουαπών·  τώουα, ουοιπόν, γύουνα πίσω, 
και πήγαινε σε ειουήνη, για να µη φέουεις 
ντυσαουέσκεια στους σατουάπες των 
Φιουισταίων. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αγχούς: Αουά, τι 
έκανα; Και τι βουήκες στον ντούο σου από 
την ηµέουα που είµαι µπουοστά σου, µέχουι 
την ηµέουα αυτή, ώστε να µη πάω να 
ποουεµήσω ενάντια στους εχφούς τού κυουίου 
µου του βασιουιά; 

Και ο Αγχούς απάντησε στον Νταβίντ: 
Ξέουω ότι είσαι αουεστός στα µάτια µου, σαν 
άγγεουος Φεού· όµως, οι σατουάπες των 
Φιουισταίων είπαν: Ντεν φα ανέβει µαζί µας 
στη µάχη· -  τώουα, ουοιπόν, σήκω ενωουίς 
το πουωί, µαζί µε τους ντούς τού κυουίου σου, 
που ήουφαν µαζί σου· και καφώς σηκωφείτε 
ενωουίς το πουωί, αµέσως όταν φέξει, 
αναχωουήστε. 

Και ο Νταβίντ σηκώφηκε ενωουίς το πουωί, 
και οι άνντουες του, για να αναχωουήσουν, να 
επιστουέψουν στη γη των Φιουισταίων. Και οι 
Φιουισταίοι ανέβηκαν στην Ιεζουαέου. 

Και όταν ο Νταβίντ και οι άνντουες του, την 
τουίτη ηµέουα µπήκαν στη Σικουάγ, οι 
Αµαουηκίτες είχαν κάνει εισβοουή στο 
µεσηµβουινό µέουος, και στη Σικουάγ, και 
είχαν χτυπήσει τη Σικουάγ, και την είχαν 
κατακάψει µε φωτιά·  και είχαν αιχµαουωτίσει 
τις γυναίκες, που ήσαν µέσα σ' αυτή, από 
µικουόν µέχουι µεγάουον· ντεν φανάτωσαν 
κανέναν, αουά τους πήουαν, και πήγαν στον 
ντουόµο τους. 

Και ο Νταβίντ και οι άνντουες του ήουφαν 
στην πόουη, και να, ήταν πυουποουηµένη· και 
οι γυναίκες τους, και οι γιοι τους, και οι 
φυγατέουες τους, αιχµαουωτισµένοι.  Τότε, ο 
Νταβίντ, και ο ουαός που ήταν µαζί του, 
ύψωσε τη φωνή τους και έκουαψαν, µέχουις 
ότου ντεν έµεινε µέσα τους ντύναµη για να 
κουαίνε.  Και οι ντύο γυναίκες τού Νταβίντ 
αιχµαουωτίστηκαν, η Αχινοάµ η 
Ιεζουαεουίτισσα, και η Αβιγαία η γυναίκα τού 
Νάβαου τού Καουµηουίτη. 

Και ο Νταβίντ στενοχωουήφηκε 
υπεουβοουικά· επειντή, ο ουαός έουεγε να τον 
πετουοβοουήσουν, για τον ουόγο ότι η ψυχή 
οουόκουηου του ουαού ήταν κατάπικουη, 
κάφε ένας για τους γιους του και για τις 
φυγατέουες του· ο Νταβίντ, όµως, 
ντυναµώφηκε στον Κύουιο τον Φεό του.  Και 
ο Νταβίντ είπε στον Αβιάφαου τον ιεουέα, 
τον γιο του Αχιµέουεχ: Φέουε µου εντώ, 
παουακαουώ, το εφόντ. Και ο Αβιάφαου 
έφεουε το εφόντ στον Νταβίντ.  Και ο 
Νταβίντ ουώτησε τον Κύουιο, ουέγοντας: Να 
καταντιώξω πίσω απ' αυτούς τους ουηστές; 
Φα τους πουοφτάσω; Και ο Κύουιος του είπε: 
Να καταντιώξεις· επειντή, σίγουα φα τους 
πουοφτάσεις, και οπωσντήποτε φα 
εουευφεουώσεις τα πάντα. 

Τότε, ο Νταβίντ πήγε, αυτός και οι 600 
άνντουες που ήσαν µαζί του, και ήουφαν 
µέχουι τον χείµαουο Βοσόου, όπου στάφηκαν 
αυτοί που απέµειναν.  Και ο Νταβίντ, αυτός 
και οι 400 άνντουες, καταντίωκαν, επειντή 
έµειναν πίσω 200, που, επειντή απέκαµαν, 
ντεν µποούσαν να ντιαβούν τον χείµαουο 
Βοσόου. 

Και βουήκαν έναν άνφουωπο Αιγύπτιο στο 
χωουάφι, και τον έφεουαν στον Νταβίντ· και 
του έντωσαν ψωµί, και έφαγε, και τον πότισαν 
νεουό·  και του έντωσαν ένα κοµµάτι πίτα από 
σύκα, και ντύο τσαµπιά σταφίντες· και έφαγε, 
και επανήουφε σ' αυτόν το πνεύµα του· 
επειντή, ντεν είχε φάει ψωµί ούτε είχε πιει 
νεουό, τουεις ηµέουες και τουεις νύχτες.  Και 
ο Νταβίντ τού είπε: Τίνος είσαι; Και από πού 
είσαι; Και είπε: Είµαι νέος Αιγύπτιος, ντούος 
κάποιου Αµαουηκίτη· και ο κύουιός µου µε 
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άφησε, επειντή αουώστησα τουεις ηµέουες 
τώουα·  εµείς κάναµε εισβοουή στο 
µεσηµβουινό µέουος των Χεουεφαίων, και 
στα µέουη τής Ιουνταίας, και στο 
µεσηµβουινό τού Χάουεβ· και 
πυουποουήσαµε τη Σικουάγ.  Και ο Νταβίντ 
τού είπε: Μποουείς να µε οντηγήσεις κάτω σ' 
αυτούς τους ουηστές; Κι εκείνος είπε: Να µου 
οουκιστείς στον Φεό ότι ντεν φα µε 
φανατώσεις ούτε φα µε παουαντώσεις στο 
χέουι τού κυουίου µου, και φα σε οντηγήσω 
κάτω σ' αυτούς τους ουηστές. 

Και όταν τον οντήγησε κάτω, να, ήσαν 
ντιασκοουπισµένοι επάνω στο πουόσωπο 
οουόκουηου του τόπου, τουώγοντας, και 
πίνοντας, και χοουεύοντας, για όουα τα 
µεγάουα ουάφυουα, που πήουαν από τη γη 
των Φιουισταίων, και από τη γη τού Ιούντα.  
Και ο Νταβίντ τούς χτύπησε, από την αυγή 
µέχουι την εσπέουα τής επόµενης ηµέουας· 
και ντεν ντιασώφηκε ούτε ένας απ' αυτούς, 
εκτός από 400 νέους, που κάφονταν επάνω σε 
καµήουες, και έφυγαν.  Και ο Νταβίντ 
εουευφέουωσε όσα άουπαξαν οι Αµαουηκίτες· 
ο Νταβίντ εουευφέουωσε και τις ντύο γυναίκες 
του.  Και ντεν τους έουειψε ούτε µικουό ούτε 
µεγάουο ούτε γιοι ούτε φυγατέουες ούτε 
ουάφυουο ούτε τίποτε από όσα άουπαξαν απ' 
αυτούς· ο Νταβίντ ξαναπήουε τα πάντα.  Και 
ο Νταβίντ πήουε όουα τα πουόβατα και τα 
βόντια, και φέουνοντάς τα µπουοστά από τα 
άουα κτήνη, έουεγαν: Αυτά είναι τα ουάφυουα 
του Νταβίντ. 

Και ο Νταβίντ ήουφε στους 200 άνντουες, 
που είχαν αποκάµει, ώστε ντεν µπόουεσαν να 
ακοουφήσουν τον Νταβίντ, γι' αυτό κάφησαν 
στον χείµαουο Βοσόου· και βγήκαν σε 
συνάντηση του Νταβίντ, και σε συνάντηση 
του ουαού που ήταν µαζί του· και όταν ο 
Νταβίντ πουησίασε στον ουαό, τους 
χαιουέτησε. 

Και αποκουίφηκαν όουοι οι πονηουοί και 
ντιεστουαµµένοι από τους άνντουες, που είχαν 
πάει µε τον Νταβίντ, και είπαν: Επειντή, 
αυτοί ντεν ήουφαν µαζί µας, ντεν φα τους 
ντώσουµε από τα ουάφυουα, που πήουαµε, 

παουά στον κάφε έναν τη γυναίκα του, και τα 
παιντιά του· και ας τα πάουν, και ας φύγουν. 

Ο Νταβίντ, όµως, είπε: Ντεν φα κάνετε έτσι, 
αντεουφοί µου, σ' εκείνα που ο Κύουιος µας 
έντωσε, που µας φύουαξε, και παουέντωσε στο 
χέουι µας τους ουηστές, που είχαν έουφει 
εναντίον µας·  και ποιος φα σας ακούσει σ' 
αυτή την υπόφεση; Αουά, σύµφωνα µε τη 
µεουίντα εκείνου που κατεβαίνει σε πόουεµο, 
έτσι φα είναι και η µεουίντα εκείνου που 
κάφεται κοντά στην αποσκευή· εξίσου φα 
µοιουάζονται.  Έτσι και έγινε από την ηµέουα 
εκείνη και στο εξής· και το έκανε αυτό νόµο 
και ντιάταγµα στον Ισουαήου µέχουι τούτη 
την ηµέουα. 

Και όταν ο Νταβίντ ήουφε στη Σικουάγ, 
έστειουε από τα ουάφυουα στους 
πουεσβύτεους του Ιούντα, τους φίους του, 
ουέγοντας: Ντέστε, ευουογία σε σας, από τα 
ουάφυουα των εχφουών τού Κυουίου· -  πουος 
εκείνους που ήσαν στη Βαιφήου, και πουος 
εκείνους, που ήσαν στη Ουαµώφ τη 
µεσηµβουινή, και πουος εκείνους που ήσαν 
στην Ιαφείου,  και πουος εκείνους που ήσαν 
στην Αουοήου, και πουος εκείνους που ήσαν 
στη Σιφµώφ, και πουος εκείνους που ήσαν 
στην Εσφεµωά,  και πουος εκείνους που ήσαν 
στη Ουαχάου, και πουος εκείνους που ήσαν 
στις πόουεις των Ιεουαµεηουιτών, και πουος 
εκείνους που ήσαν στις πόουεις των Κεναίων,  
και πουος εκείνους που ήσαν στην Οουµά, και 
πουος εκείνους που ήσαν στη Χωου-ασάν, και 
πουος εκείνους που ήσαν στην Αφάχ,  και 
πουος εκείνους που ήσαν στη Χεβουών, και 
πουος όους τούς τόπους, στους οποίους 
πεουιεουχόταν ο Νταβίντ, αυτός και οι 
άνντουες του. 

Και οι Φιουισταίοι ποουεµούσαν ενάντια 
στον Ισουαήου· και οι άνντουες τού Ισουαήου 
έφυγαν µπουοστά από τους Φιουισταίους, και 
έπεσαν φονευµένοι στο βουνό Γεουβουέ.  Και 
οι Φιουισταίοι κατέφτασαν τον Σαού και τους 
γιους του· και οι Φιουισταίοι χτύπησαν τον 
Ιωνάφαν, και τον Αβιναντάβ, και τον Μεουχί-
σουέ, τους γιους τού Σαού.  Και η µάχη 
βάουυνε επάνω στον Σαού, και τον πέτυχαν οι 
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άνντουες οι τοξότες· και πουηγώφηκε βαουιά 
από τους τοξότες. 

Και ο Σαού είπε στον οπουοφόουο του: 
Σύουε τη ουοµφαία σου και ντιαπέουασέ µε 
µ' αυτή, για να µη έουφουν αυτοί οι 
απεουίτµητοι, και µε ντιαπεουάσουν, και µε 
εµπαίξουν. Όµως, ο οπουοφόουος του ντεν 
ήφεουε, επειντή φοβόταν υπεουβοουικά. Γι' 
αυτό, ο Σαού πήουε τη ουοµφαία του, και 
έπεσε επάνω της.  Και καφώς ο οπουοφόουος 
του είντε ότι ο Σαού πέφανε, έπεσε κι αυτός 
επάνω στη ουοµφαία του, και πέφανε µαζί 
του.  Έτσι, πέφανε ο Σαού, και οι τουεις γιοι 
του, και ο οπουοφόουος του, και όουοι οι 
άνντουες του, την ίντια εκείνη ηµέουα, µαζί. 

Και οι άνντουες του Ισουαήου, εκείνοι που 
ήσαν πέουα από την κοιουάντα, κι εκείνοι που 
ήσαν πέουα από τον Ιοουντάνη, βουέποντας 
ότι οι άνντουες Ισουαήου έφυγαν, και ότι ο 
Σαού και οι γιοι του πέφαναν, άφησαν τις 
πόουεις, και έφυγαν· και αφού ήουφαν οι 
Φιουισταίοι, κατοίκησαν σ' αυτές. 

Και την επόµενη ηµέουα, όταν οι Φιουισταίοι 
ήουφαν για να γυµνώσουν τους φονευµένους, 
βουήκαν τον Σαού και τους τουεις γιους του 
να έχουν πέσει επάνω στο βουνό Γεουβουέ.  
Και απέκοψαν το κεφάουι του, και του 
έβγαουαν τα όπουα του, και έστειουαν 
οουόγυουα στη γη των Φιουισταίων, για να 
ντιαντώσουν την αγγεουία στον οίκο των 
ειντώουων τους, και ανάµεσα στον ουαό.  Και 
έκαναν τα όπουα του ανάφηµα στον οίκο τής 
Ασταουώφ, και κουέµασαν το σώµα του στο 
τείχος τής Βαιφ-σάν. 

Και όταν οι κάτοικοι της Ιαβείς-γαουαάντ 
άκουσαν γι' αυτό, το τι έκαναν οι Φιουισταίοι 
στον Σαού,  σηκώφηκαν όουοι οι ντυνατοί 
άνντουες, και οντοιπόουησαν οουόκουηουη 
τη νύχτα, και πήουαν το σώµα τού Σαού και 
τα σώµατα των γιων του από το τείχος τής 
Βαιφ-σάν, και ήουφαν στην Ιαβείς, και εκεί τα 
έκαψαν·  και πήουαν τα κόκαουά τους, και τα 
έφαψαν κάτω από το ντέντουο στην Ιαβείς, 
και νήστεψαν επτά ηµέουες. 

ΥΣΤΕΟΥΑ ντε από τον φάνατο του Σαού, 
αφού ο Νταβίντ επέστουεψε από τη σφαγή 
των Αµαουηκιτών, ο Νταβίντ κάφησε ντύο 
ηµέουες στη Σικουάγ·  και την τουίτη ηµέουα, 
να, ήουφε ένας άνφουωπος από το 
στουατόπεντο, που ήταν κοντά στον Σαού, 
έχοντας ξεσχισµένα τα ιµάτιά του, κι επάνω 
στο κεφάουι του χώµα· και καφώς µπήκε στον 
Νταβίντ, έπεσε στη γη, και πουοσκύνησε.  
Και ο Νταβίντ τού είπε: Από πού έουχεσαι; 

Κι εκείνος είπε: Εγώ ντιασώφηκα από το 
στουατόπεντο του Ισουαήου. 

Και ο Νταβίντ τού είπε: Τι συνέβηκε; Πες 
µου, παουακαουώ. 

Και απάντησε, ότι: Ο ουαός έφυγε από τη 
µάχη, και µάουιστα έπεσαν ποουοί από τον 
ουαό, και πέφαναν· πέφαναν µάουιστα και ο 
Σαού, και ο γιος του ο Ιωνάφαν. 

Και ο Νταβίντ είπε στον νέο, που του έντινε 
τις αγγεουίες: Πώς ξέουεις ότι πέφανε ο Σαού, 
και ο γιος του ο Ιωνάφαν; 

Και ο νέος που του έντινε τις αγγεουίες τού 
είπε: Βουέφηκα κατά τύχη στο βουνό 
Γεουβουέ, και να, ο Σαού ήταν γεουµένος 
επάνω στο ντόουατό του, και να, άµαξες και 
καβαουάουηντες τον έφταναν·  και όταν 
κοίταξε πουος τα πίσω του, µε είντε, και µε 
κάουεσε· και απάντησα: Να, εγώ.  Και µου 
είπε: Ποιος είσαι; Και του απάντησα: Είµαι 
Αµαουηκίτης.  Μου είπε ξανά: Στάσου επάνω 
µου, παουακαουώ, και φανάτωσέ µε· γιατί, µε 
κατέουαβε σκοτοντίνη, επειντή η ζωή µου 
είναι ακόµα οουόκουηουη µέσα µου.  
Στάφηκα, ουοιπόν, επάνω του, και τον 
φανάτωσα· επειντή, ήµουν βέβαιος ότι ντεν 
µποούσε να ζήσει, αφού είχε πέσει· και πήουα 
το ντιάντηµα, που ήταν επάνω στο κεφάουι 
του, και το βουαχιόουι του, που ήταν στον 
βουαχίονά του, και τα έφεουα εντώ στον 
κύουιό µου. 

Τότε ο Νταβίντ πιάνοντας τα ιµάτιά του, τα 
ξέσχισε· και όουοι οι άνντουες που ήσαν µαζί 
του.  Και πένφησαν, και έκουαψαν, και 
νήστεψαν µέχουι την εσπέουα, για τον Σαού, 
και για τον Ιωνάφαν τον γιο του, και για τον 
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ουαό τού Κυουίου, και για τον οίκο τού 
Ισουαήου, επειντή έπεσαν µε ουοµφαία. 

Και ο Νταβίντ είπε στον νέο, που του έντινε 
τις αγγεουίες: Από πού είσαι; Και απάντησε: 
Είµαι γιος κάποιου πάουοικου Αµαουηκίτη.  
Και ο Νταβίντ τού είπε: Πώς ντεν φοβήφηκες 
να βάουεις το χέουι σου επάνω στον 
χουισµένο τού Κυουίου και να τον 
φανατώσεις;  Και ο Νταβίντ κάουεσε έναν 
από τους νέους, και είπε: Πουησίασε, πέσε 
επάνω του. Και τον χτύπησε, και πέφανε. 

Και ο Νταβίντ τού είπε: Το αίµα σου επάνω 
στο κεφάουι σου, επειντή το στόµα σου 
µαουτύουησε εναντίον σου, ουέγοντας: Εγώ 
φανάτωσα τον χουισµένο τού Κυουίου. 

Και ο Νταβίντ φουήνησε τούτο τον φουήνο 
για τον Σαού, και για τον Ιωνάφαν, τον γιο 
του·  και παουήγγειουε να ντιντάξουν τους 
γιους Ιούντα αυτό το άσµα τού τόξου· (ντες, 
είναι γουαµµένο στο βιβουίο τού Ιασήου). 

Ω, ντόξα τού Ισουαήου, κατακοντισµένη 
επάνω στους ψηούς τόπους σου! Πώς έπεσαν 
οι ντυνατοί! 

Μη αναγγείουετε στη Γαφ, µη ντιακηουύξετε 
στις πουατείες τής  Ασκάουωνας. 

Μήπως και χαούν οι φυγατέουες των 
Φιουισταίων, µήπως και αγαουιαστούν  οι 
φυγατέουες των απεουίτµητων· 

Βουνά που είστε στη Γεουβουέ, ας µη 
υπάουχει ντουόσος ούτε βουοχή, επάνω σε 
σας, ούτε χωουάφια που ντίνουν απαουχές· 

Επειντή, εκεί πετάχτηκε η ασπίντα των 
ισχυουών, η ασπίντα τού Σαού σαν να µη 
χουίστηκε µε ουάντι. 

Από το αίµα των φονευµένων, από το ουίπος 
των ντυνατών, το τόξο τού   Ιωνάφαν ντεν 
στουεφόταν πίσω, και η ουοµφαία τού Σαού 
ντεν γύουιζε αντειανή. 

Ο Σαού και ο Ιωνάφαν ήσαν οι αγαπηµένοι 
και αξιαγάπητοι, στη ζωή   τους, και στον 
φάνατό τους ντεν χωουίστηκαν. 

Ήσαν εουαφουότεουοι από τους αετούς, 
ντυνατότεουοι από τα ουιοντάουια. 

Φυγατέουες τού Ισουαήου, κουάψτε για τον 
Σαού, αυτόν που σας έντυνε µε  κόκκινα µαζί 
µε καουωπισµούς, που σας έβαζε χουυσά 
στοουίντια επάνω στα   ενντύµατά σας. 

Πώς έπεσαν οι ντυνατοί µέσα στη µάχη! 

Ιωνάφαν, τουαυµατισµένε επάνω στους ψηούς 
τόπους! 

Πεουίουυπος είµαι για σένα, αντεουφέ µου, 
Ιωνάφαν· 

Μου στάφηκες πουοσφιουέστατος· η αγάπη 
σου σε µένα ήταν εξαίσια· υπεουέβαινε την 
αγάπη των γυναικών. 

Πώς έπεσαν οι ντυνατοί, και χάφηκαν τα 
όπουα τού ποουέµου! 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά ο Νταβίντ ουώτησε 
τον Κύουιο, ουέγοντας: Να ανέβω σε κάποια 
από τις πόουεις τού Ιούντα; Και ο Κύουιος 
του είπε, ανέβα. Και ο Νταβίντ είπε: Πού να 
ανέβω; Κι εκείνος τού είπε: Στη Χεβουών.  
Ανέβηκε, ουοιπόν, ο Νταβίντ εκεί, και οι ντύο 
γυναίκες του, η Αχινοάµ η Ιεζουαεουίτισσα, 
και η Αβιγαία η γυναίκα τού Καουµηουίτη 
Νάβαου.  Και τους άνντουες του, που ήσαν 
µαζί του, ο Νταβίντ τούς ανέβασε, κάφε έναν 
µε την οικογένειά του· και κατοίκησαν στις 
πόουεις τής Χεβουών.  Και ήουφαν οι 
άνντουες τού Ιούντα, και έχουισαν εκεί τον 
Νταβίντ βασιουιά για τον οίκο Ιούντα. 

Και ανήγγειουαν στον Νταβίντ, ουέγοντας: 
Οι άνντουες τής Ιαβείς-γαουαάντ ήσαν εκείνοι 
που έφαψαν τον Σαού.  Και ο Νταβίντ 
έστειουε µηνυτές στους άνντουες τής Ιαβείς-
γαουαάντ, και τους είπε: Ευουογηµένοι να 
είστε από τον Κύουιο, επειντή κάνατε αυτό το 
έουεος στον κύουιό σας, στον Σαού, και τον 
φάψατε!  Είφε, ουοιπόν, τώουα ο Κύουιος να 
κάνει σε σας έουεος και αουήφεια! Ακόµα κι 
εγώ φα σας ανταποντώσω αυτό το καουό, 
επειντή κάνατε αυτό το πουάγµα·  τώουα, 
ουοιπόν, ας ντυναµωφούν τα χέουια σας, και 
γίνεστε ανντουείοι· επειντή, ο κύουιός σας ο 
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Σαού πέφανε, κι ακόµα ο οίκος Ιούντα µε 
έχουισε γι' αυτούς βασιουιά. 

Όµως, ο Αβενήου, ο γιος τού Νηου, ο 
αουχιστουάτηγος του Σαού, πήουε τον Ις-
βοσφέ, τον γιο τού Σαού, και τον πέουασε 
στη Μαχαναϊµ,  και τον έκανε βασιουιά για τη 
Γαουαάντ, και για τους Ασσουίτες, και για τη 
γη Ιεζουαέου, και για τον Εφουαϊµ, και για 
τον Βενιαµίν, και για οουόκουηουο τον 
Ισουαήου. 

Ο Ις-βοσφέ, ο γιος τού Σαού, ήταν 40 
χουόνων όταν έγινε βασιουιάς στον Ισουαήου· 
και βασίουευσε ντύο χουόνια· Όµως, ο οίκος 
τού Ιούντα ακοούφησε τον Νταβίντ.  Και ο 
αουιφµός των ηµεουών που ο Νταβίντ 
βασίουευσε στη Χεβουών, για τον Ιούντα, 
ήσαν επτά χουόνια και έξι µήνες. 

Και βγήκε ο Αβενήου, ο γιος τού Νηου, και 
οι ντούοι τού Ις-βοσφέ, γιου τού Σαού, από 
τη Μαχαναϊµ στη Γαβαών.  Και ο Ιωάβ, ο 
γιος τής Σεουϊας, και οι ντούοι τού Νταβίντ, 
βγήκαν, και συναντήφηκαν κοντά στο 
υντουοστάσιο της Γαβαών· και κάφησαν, οι 
µεν από το εντώ µέουος τού υντουοστασίου, 
οι ντε από το εκεί µέουος τού υντουοστασίου.  
Και ο Αβενήου είπε στον Ιωάβ: Ας σηκωφούν 
τώουα οι νέοι, και ας παίξουν µπουοστά µας. 
Και είπε ο Ιωάβ: Ας σηκωφούν.  Σηκώφηκαν, 
ουοιπόν, οι νέοι και πέουασαν σύµφωνα µε 
τον αουιφµό: 12 από τον Βενιαµίν, από 
πουευουάς τού Ις-βοσφέ, γιου τού Σαού, και 
12 από τους ντούς τού Νταβίντ.  Και έπιασαν 
ο κάφε ένας τον ντιπουανό του από το 
κεφάουι, και ντιαπέουασε τη µάχαιουά του 
στο πουευουό τού ντιπουανού του, και έπεσαν 
µαζί· ώστε, ο τόπος εκείνος ονοµάστηκε: 
Χεουκάφ-ασουείµ, που είναι στη Γαβαών.  
Και η µάχη έγινε εκείνη την ηµέουα 
σκουηουότατη· και ο Αβενήου, και οι 
άνντουες τού Ισουαήου, νικήφηκαν από τους 
ντούς τού Νταβίντ. 

Και ήσαν εκεί οι τουεις γιοι τής Σεουϊας, ο 
Ιωάβ, και ο Αβισαί, και ο Ασαήου· ο ντε 
Ασαήου ήταν εουαφουός στα πόντια, σαν µια 
από τις ντοουκάντες που είναι στο χωουάφι.  
Και ο Ασαήου καταντίωξε πίσω από τον 

Αβενήου· και τουέχοντας, ντεν ξέκουινε ούτε 
ντεξιά ούτε αουιστεουά, πίσω από τον 
Αβενήου.  Και ο Αβενήου κοίταξε πουος τα 
πίσω του, και είπε: Εσύ είσαι,Ασαήου; Κι 
εκείνος απάντησε: Εγώ.  Και ο Αβενήου τού 
είπε: Στουέψε εσύ πουος τα ντεξιά ή στα 
αουιστεουά, και πιάσε κάποιον από τους 
νέους, και πάουε για τον εαυτό σου την 
πανοπουία του. Όµως, ο Ασαήου ντεν 
φέουησε να ξεκουίνει από πίσω του.  Και ο 
Αβενήου είπε ξανά στον Ασαήου: Στουέψε 
από πίσω µου· γιατί να σε χτυπήσω µέχουι τη 
γη; Πώς φα σηκώσω τότε το πουόσωπό µου 
στον Ιωάβ τον αντεουφό σου;  Αουά, ντεν 
ήφεουε να στουέψει· γι' αυτό, ο Αβενήου τον 
χτύπησε µε το πίσω µέουος από το ντόουυ 
του στο πέµπτο πουευουό, και το ντόουυ 
βγήκε από τα οπίσφιά του, και έπεσε εκεί, και 
πέφανε στον ίντιο τόπο· και όσοι έουχονταν 
στον τόπο, όπου έπεσε και πέφανε ο Ασαήου, 
στέκονταν. 

Ο ντε Ιωάβ και ο Αβισαί καταντίωκαν πίσω 
από τον Αβενήου· και ο ήουιος έντυε, όταν 
αυτοί είχαν έουφει µέχουι το βουνό Αµµά, 
που είναι απέναντι στη Για, πουος τον 
ντουόµο τής εουήµου Γαβαών.  Και 
συγκεντουώφηκαν οι γιοι Βενιαµίν πίσω από 
τον Αβενήου, και έγιναν ένα σώµα, και 
στάφηκαν επάνω στην κοουυφή κάποιου 
βουνού. 

Τότε, ο Αβενήου φώναξε πουος τον Ιωάβ, και 
είπε: Φα κατατουώει η ουοµφαία 
ακατάπαυστα; Ντεν ξέουεις ότι στο τέουος φα 
είναι πικουία; Μέχουι πότε, ουοιπόν, ντεν φα 
πουοστάξεις τον ουαό να επιστουέψει από το 
να καταντιώκουν τους αντεουφούς τους;  Και 
ο Ιωάβ είπε: Ζει ο Φεός, αν ντεν µιούσες, 
τότε ο ουαός φα ανέβαινε σίγουα το πουωί, 
κάφε ένας από την καταντίωξη του αντεουφού 
του.  Και ο Ιωάβ σάουπισε µε τη σάουπιγγα· 
και οουόκουηουος ο ουαός στάφηκε, και ντεν 
καταντίωκαν πουέον πίσω από τον Ισουαήου 
ούτε µάχονταν πια. 

Και ο Αβενήου και οι άνντουες του 
οντοιπόουησαν ντιαµέσου της πεντιάντας 
όουη εκείνη τη νύχτα, και ντιάβηκαν τον 
Ιοουντάνη, και πέουασαν µέσα από 
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οουόκουηουη τη Βιφουών, και ήουφαν στη 
Μαχαναϊµ.  Και ο Ιωάβ γύουισε από την 
καταντίωξη του Αβενήου· και όταν 
συγκέντουωσε οουόκουηουο τον ουαό, 
έουειπαν από τους ντούς του Νταβίντ 19 
άνντουες και ο Ασαήου.  Οι ντούοι, όµως, του 
Νταβίντ χτύπησαν από τον Βενιαµίν, και από 
τους άνντουες τού Αβενήου, 360 άνντουες, 
που πέφαναν.  Και σήκωσαν τον Ασαήου, και 
τον έφαψαν στον τάφο τού πατέουα του, που 
είναι στη Βηφουεέµ. Ο ντε Ιωάβ και οι 
άνντουες του οντοιπόουησαν όουη τη νύχτα, 
και έφτασαν στη Χεβουών πεουί τα 
χαουάµατα. 

ΚΑΙ ο πόουεµος ανάµεσα στην οικογένεια 
του Σαού και την οικογένεια   του Νταβίντ 
ντιάουκεσε ποουύ. Και ο µεν Νταβίντ 
πουοχωούσε ενντυναµούµενος· ο οίκος, όµως, 
του Σαού πουοχωούσε εξασφενούµενος. 

Και γιοι γεννήφηκαν στον Νταβίντ στη 
Χεβουών· και ο µεν πουωτότοκός του ήταν ο 
Αµνών, από την Αχινοάµ την 
Ιεζουαεουίτισσα·  και ο ντεύτεουός του, ο 
Χιουεάβ, από την Αβιγαία, τη γυναίκα τού 
Νάβαου τού Καουµηουίτη· και ο τουίτος, ο 
Αβεσσαουώµ, ο γιος τής Μααχά, φυγατέουας 
τού Φαουµαϊ, βασιουιά τής Γεσσού·  και ο 
τέταουτος, ο Αντωνίας, ο γιος τής Αγγείφ· και 
ο πέµπτος, ο Σεφατίας, ο γιος τής Αβιτάου·  
και ο έκτος, ο Ιφουαάµ, από την Αιγουά, τη 
γυναίκα τού Νταβίντ. Αυτοί γεννήφηκαν στον 
Νταβίντ στη Χεβουών. 

Και ενώ εξακοουφούσε ο πόουεµος ανάµεσα 
στην οικογένεια του Σαού και στην οικογένεια 
του Νταβίντ, ο Αβενήου υποστήουιζε την 
οικογένεια του Σαού.  Και ο Σαού είχε µία 
παουακή, µε το όνοµα Ουεσφά, φυγατέουα 
τού Αϊά· και ο Ις-βοσφέ είπε στον Αβενήου: 
Γιατί µπαίνεις µέσα στην παουακή τού 
πατέουα µου;  Και ο Αβενήου φύµωσε 
υπεουβοουικά για τα ουόγια τού Ις-βοσφέ, και 
είπε: Κεφάουι σκύου είµαι εγώ, που κάνω 
σήµεουα έουεος στην οικογένεια του πατέουα 
σου, του Σαού, και στους αντεουφούς του, και 
στους φίους του, ενάντια στον Ιούντα, και ντεν 
σε παουέντωσα στο χέουι τού Νταβίντ, ώστε 
σήµεουα να µε εουέγχεις για αντικία γι' αυτή 

τη γυναίκα;  Έτσι να κάνει ο Φεός στον 
Αβενήου, και έτσι να πουοσφέσει σ' αυτό, αν, 
καφώς ο Κύουιος οουκίστηκε στον Νταβίντ, 
ντεν κάνω έτσι σ' αυτόν,  να µεταβιβάσω τη 
βασιουεία από την οικογένεια του Σαού, και 
να στήσω τον φουόνο τού Νταβίντ επάνω 
στον Ισουαήου, και επάνω στον Ιούντα, από 
τη Νταν µέχουι τη Βηου-σαβεέ.  Και ντεν 
µποούσε πουέον να απαντήσει έναν ουόγο 
πουος τον Αβενήου, επειντή τον φοβόταν. 

Τότε, ο Αβενήου έστειουε εκ µέους του 
µηνυτές στον Νταβίντ, ουέγοντας: Τίνος είναι 
η γη; Ουέγοντας ακόµα: Κάνε συνφήκη µαζί 
µου, και ντες, το χέουι µου φα είναι µαζί σου, 
ώστε να φέουω οουόκουηουον τον Ισουαήου 
κάτω από την εξουσία σου.  Κι εκείνος είπε: 
Καουώς· εγώ φα κάνω συνφήκη µαζί σου· 
πουήν, ένα πουάγµα εγώ ζητάω από σένα· και 
είπε: Ντεν φα ντεις το πουόσωπό µου, αν ντεν 
φέουεις µπουοστά µου τη Μιχάου, τη 
φυγατέουα τού Σαού, όταν έουφεις να ντεις το 
πουόσωπό µου.  Και ο Νταβίντ έστειουε 
µηνυτές πουος τον Ις-βοσφέ, τον γιο τού 
Σαού, ουέγοντας: Ντώσε µου πίσω τη γυναίκα 
µου τη Μιχάου, που νυµφεύφηκα για τον 
εαυτό µου για 100 ακουοβυστίες 
Φιουισταίων.  Και ο Ις-βοσφέ έστειουε, και 
την πήουε από τον άνντουα της, από τον 
Φαουτιήου, γιον τού Ουαείς.  Και πήγε µαζί 
της ο άνντουας της, πηγαίνοντας και 
κουαίγοντας από πίσω της, µέχουι τη 
Βαουείµ. Τότε, ο Αβενήου τού είπε: Πήγαινε, 
γύουισε πίσω· και γύουισε. 

Και ο Αβενήου µίουησε µε τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, ουέγοντας: Και 
χφες και πουοχφές ζητούσατε τον Νταβίντ να 
βασιουεύσει επάνω σας·  τώουα, ουοιπόν, 
κάντε το· επειντή, ο Κύουιος µίουησε για τον 
Νταβίντ, ουέγοντας: Με το χέουι τού ντού 
µου του Νταβίντ φα σώσω τον ουαό µου τον 
Ισουαήου από το χέουι των Φιουισταίων, και 
από το χέουι όουων των εχφουών τους.  Και ο 
Αβενήου µίουησε ακόµα στα αυτιά τού 
Βενιαµίν· και ο Αβενήου πήγε ακόµα να 
µιουήσει, και στα αυτιά τού Νταβίντ στη 
Χεβουών, όουα όσα ήσαν αουεστά στον 
Ισουαήου, και σε οουόκουηουο τον οίκο τού 
Βενιαµίν.  Ήουφε, ουοιπόν, ο Αβενήου στον 
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Νταβίντ στη Χεβουών, και µαζί του 20 
άνντουες.Και ο Νταβίντ έκανε συµπόσιο στον 
Αβενήου και στους άνντουες που ήσαν µαζί 
του.  Και ο Αβενήου είπε στον Νταβίντ: Φα 
σηκωφώ και φα πάω, και φα συγκεντουώσω 
οουόκουηουο τον Ισουαήου στον κύουιό µου 
τον βασιουιά, για να κάνουν µαζί σου 
συνφήκη, και να βασιουεύεις µε όουη την 
επιφυµία τής ψυχής σου. Και ο Νταβίντ 
έστειουε τον Αβενήου· και αναχώουησε µε 
ειουήνη. 

Και να, οι ντούοι τού Νταβίντ και ο Ιωάβ 
έουχονταν από επιντουοµή, και έφεουαν µαζί 
τους ποουά ουάφυουα· αουά, ο Αβενήου ντεν 
ήταν µε τον Νταβίντ στη Χεβουών, επειντή 
τον είχε αποστείουει και είχε αναχωουήσει µε 
ειουήνη.  Και όταν ήουφε ο Ιωάβ και 
οουόκουηουος ο στουατός του, που ήταν µαζί 
του, ανήγγειουαν στον Ιωάβ, ουέγοντας: Ο 
Αβενήου, ο γιος τού Νηου ήουφε στον 
βασιουιά, και τον εξαπέστειουε, και 
αναχώουησε µε ειουήνη.  Τότε, ο Ιωάβ µπήκε 
µέσα στον βασιουιά, και είπε: Τι έκανες; Ντες, 
ο Αβενήου ήουφε σε σένα· γιατί τον 
εξαπέστειουες, και έφυγε;  Γνωουίζεις τον 
Αβενήου, τον γιο τού Νηου, ότι ήουφε για να 
σε εξαπατήσει, και να µάφει την έξοντό σου 
και την είσοντό σου, και να µάφει όουα όσα 
κάνεις εσύ. 

Και καφώς ο Ιωάβ βγήκε από τον Νταβίντ, 
έστειουε µηνυτές πίσω από τον Αβενήου, και 
τον γύουισε πίσω από το πηγάντι Σιουά· ο 
Νταβίντ, όµως, ντεν ήξεουε.  Και όταν ο 
Αβενήου γύουισε στη Χεβουών, ο Ιωάβ τον 
παουαµέουισε στα πουάγια της πύουης, για να 
µιουήσει µαζί του µυστικά· και εκεί τον 
χτύπησε κάτω από το πέµπτο πουευουό, και 
πέφανε, εξαιτίας του αίµατος του Ασαήου τού 
αντεουφού του. 

Και ύστεουα απ' αυτά, καφώς το άκουσε ο 
Νταβίντ, είπε: Εγώ είµαι αφώος, και η 
βασιουεία µου, µπουοστά στον Κύουιο 
παντοτινά, από το αίµα τού Αβενήου, του 
γιου τού Νηου·  ας µένει επάνω στο κεφάουι 
τού Ιωάβ, και σε οουόκουηουη την οικογένεια 
του πατέουα του· και ας µη ουείψει από την 
οικογένεια του Ιωάβ γονόουοιος ή ουεπουός 

ή στηουιζόµενος επάνω σε βακτηουία ή 
πέφτοντας µε ουοµφαία ή στεούµενος 
ψωµιού. 

Έτσι φανάτωσαν τον Αβενήου ο Ιωάβ και ο 
Αβισαί ο αντεουφός του, επειντή είχε 
φανατώσει τον Ασαήου τον αντεουφό τους 
στη µάχη στη Γαβαών. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Ιωάβ, και σε 
οουόκουηουο τον ουαό που ήταν µαζί του: 
Ξεσχίστε το ιµάτιά σας, και πεουιζωστείτε µε 
σάκο, και κουάψτε µπουοστά στον Αβενήου. 
Και ο βασιουιάς Νταβίντ ακοουφούσε το 
νεκουοκουάβατο.  Και έφαψαν τον Αβενήου 
στη Χεβουών· και ο βασιουιάς ύψωσε τη φωνή 
του, και έκουαψε επάνω στον τάφο τού 
Αβενήου· και οουόκουηουος ο ουαός 
έκουαψε.  Και ο βασιουιάς φουήνησε για τον 
Αβενήου, και είπε: Πέφανε ο Αβενήου, όπως 
πεφαίνει ένας άφουονας;  Τα χέουια σου ντεν 
ντέφηκαν ούτε τα πόντια σου µπήκαν σε 
ντεσµά· έπεσες, όπως πέφτει κάποιος 
µπουοστά στους γιους τής αντικίας. Και 
οουόκουηουος ο ουαός έκουαψε ξανά γι' 
αυτόν.  Έπειτα, ήουφε οουόκουηουος ο ουαός 
για να κάνουν τον Νταβίντ να φάει ψωµί, ενώ 
ήταν ακόµα ηµέουα· αου' ο Νταβίντ 
οουκίστηκε, ουέγοντας: Έτσι να κάνει ο 
Κύουιος σε µένα, και έτσι να πουοσφέσει, αν 
γευφώ ψωµί ή κάτι άουο, πουιν ντύσει ο 
ήουιος. 

Και το έµαφε οουόκουηουος ο ουαός, και 
τους άουεσε· καφώς άουεσε σε οουόκουηουο 
τον ουαό ό,τι έκανε ο βασιουιάς.  Επειντή, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου γνώουισαν εκείνη 
την ηµέουα, ότι ντεν ήταν από τον βασιουιά 
για να φανατωφεί ο Αβενήου, ο γιος τού 
Νηου.  Και ο βασιουιάς είπε στους ντούς του: 
Ντεν ξέουετε ότι ένας στουατηγός, και 
µεγάουος άνφουωπος, έπεσε αυτή την ηµέουα 
στον Ισουαήου;  Κι εγώ είµαι σήµεουα 
αντύνατος, αν και χουίστηκα βασιουιάς· κι 
αυτοί οι άνντουες, οι γιοι τής Σεουϊας είναι 
πάουα ποουύ ντυνατοί, όσον αφοουά εµένα· ο 
Κύουιος φα κάνει ανταπόντοση στον εουγάτη 
τής κακίας, σύµφωνα µε την κακία του. 
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ΚΑΙ όταν ο γιος τού Σαού άκουσε ότι ο 
Αβενήου πέφανε στη Χεβουών,  νεκουώφηκαν 
τα χέουια του, και όουοι οι Ισουαηουίτες 
συνταουάχτηκαν.  Είχε ντε ο γιος τού Σαού 
ντύο άνντουες, που ήσαν συστουεµµατάουχες, 
το όνοµα του ενός ήταν Βαανά, και το όνοµα 
του άουου Ουηχάβ, γιοι τού Ουιµµών, του 
Βηουωφαίου, από τους γιους Βενιαµίν· 
(επειντή, και η Βηουώφ φεωουείτο τού 
Βενιαµίν·  οι ντε Βηουωφαίοι είχαν φύγει στη 
Γιτφαϊµ, και ήσαν εκεί, παουοικώντας µέχουι 
αυτή την ηµέουα).  Και ο Ιωνάφαν, ο γιος τού 
Σαού, είχε έναν γιο βουαµµένον στα πόντια. 
Ήταν ηουικίας πέντε χουόνων, όταν ήουφαν 
οι αγγεουίες από την Ιεζουαέου για τον Σαού 
και τον Ιωνάφαν, και η τουοφός του τον 
σήκωσε και έφευγε· κι ενώ έσπευντε να φύγει, 
αυτός έπεσε, και έγινε χωουός· το ντε όνοµά 
του ήταν Μεµφιβοσφέ. 

Και πήγαν οι γιοι τού Ουιµµών, του 
Βηουωφαίου, ο Ουηχάβ και ο Βαανά, και στο 
καύµα τής ηµέουας µπήκαν µέσα στο σπίτι 
τού Ις-βοσφέ, που ήταν ξαπουωµένος επάνω 
στο κουεβάτι το µεσηµέουι·  και µπήκαν εκεί 
µέχουι το µέσον τού σπιτιού, τάχα για να 
πάουν σιτάουι· και τον χτύπησαν κάτω από το 
πέµπτο πουευουό· και ο Ουηχάβ και ο Βαανά 
ο αντεουφός του ντιασώφηκαν.  Επειντή, όταν 
µπήκαν µέσα στο σπίτι, εκείνος ήταν 
ξαπουωµένος επάνω στο κουεβάτι τού 
κοιτώνα του· και τον χτύπησαν, και τον 
φανάτωσαν, και του έκοψαν το κεφάουι, και 
παίουνοντας το κεφάουι του, αναχώουησαν 
οντοιποουώντας µέσα από την πεντιάντα όουη 
τη νύχτα.  Και έφεουαν το κεφάουι τού Ις-
βοσφέ στον Νταβίντ στη Χεβουών, και είπαν 
στον βασιουιά: Ντες, το κεφάουι τού Ις-
βοσφέ, γιου τού Σαού τού εχφού σου, που 
ζητούσε τη ζωή σου· και ο Κύουιος έντωσε 
εκντίκηση στον κύουιό µου τον βασιουιά αυτή 
την ηµέουα, από τον Σαού, και από το 
σπέουµα του. 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ απάντησε στον 
Ουηχάβ και στον Βαανά, τον αντεουφό του, 
τους γιους τού Ουιµµών, του Βηουωφαίου, 
και τους είπε: Ζει ο Κύουιος, που ουύτουωσε 
την ψυχή µου από κάφε στενοχώουια·  εκείνος 
που µου ανήγγειουε, ουέγοντας: Ντες, πέφανε 

ο Σαού, και στοχάστηκε τον εαυτό του 
µηνυτή αγαφής αγγεουίας, τον έπιασα, και τον 
φανάτωσα στη Σικουάγ, αντί να τον 
βουαβεύσω για την αγγεουία του·  και πόσο 
µάουον ανφουώπους πονηούς, που φόνευσαν 
έναν ντίκαιο άνντουα µέσα στο σπίτι του 
επάνω στο κουεβάτι του; Τώουα, ουοιπόν, 
ντεν φα εκζητήσω το αίµα του από τα χέουια 
σας, και ντεν φα σας εξοουοφουεύσω από τη 
γη; 

Και ο Νταβίντ ντιέταξε τους νέους, και τους 
φανάτωσαν, και έκοψαν τα χέουια τους και τα 
πόντια τους, και τα κουέµασαν επάνω στο 
υντουοστάσιο στη Χεβουών· το κεφάουι, 
όµως, του Ις-βοσφέ το πήουαν, και το έφαψαν 
στον τάφο του Αβενήου στη Χεβουών. 

ΚΑΙ όουες οι φυουές του Ισουαήου ήουφαν 
στον Νταβίντ στη Χεβουών, και του   είπαν, 
ουέγοντας: Ντες, κόκαουό σου, και σάουκα 
σου είµαστε εµείς·  και πουιν ακόµα, όταν ο 
Σαού βασίουευε επάνω µας, εσύ ήσουν αυτός 
που έβγαζες έξω και έβαζες µέσα τον 
Ισουαήου· και σε σένα είπε ο Κύουιος: Εσύ 
φα ποιµάνεις τον ουαό µου τον Ισουαήου, κι 
εσύ φα είσαι ηγεµόνας επάνω στον Ισουαήου.  
Και ήουφαν όουοι οι πουεσβύτεουοι του 
Ισουαήου στον βασιουιά στη Χεβουών· και ο 
βασιουιάς Νταβίντ έκανε συνφήκη µαζί τους 
στη Χεβουών µπουοστά στον Κύουιο· και 
έχουισαν τον Νταβίντ βασιουιά επάνω στον 
Ισουαήου. 

Ο Νταβίντ, όταν έγινε βασιουιάς, ήταν 30 
χουόνων, και βασίουευσε 40 χουόνια·  και στη 
Χεβουών βασίουευσε επάνω στον Ιούντα επτά 
χουόνια και έξι µήνες· και στην Ιεουσαουήµ 
βασίουευσε 33 χουόνια επάνω σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου και τον Ιούντα. 

Και πήγε ο βασιουιάς, και οι άνντουες του 
στην Ιεουσαουήµ, στους Ιεβουσαίους, που 
κατοικούσαν τη γη· που µίουησαν στον 
Νταβίντ, ουέγοντας: Ντεν φα µπεις εντώ 
µέσα, αν ντεν βγάουεις έξω τους τυφούς και 
τους χωούς· ουέγοντας ότι ο Νταβίντ ντεν φα 
µποούσε να µπει εκεί µέσα.  Ο Νταβίντ, 
όµως, κυουίευσε το φούιο Σιών· αυτή είναι η 
πόουη τού Νταβίντ.  Και ο Νταβίντ είπε 
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εκείνη την ηµέουα: Όποιος φτάσει στον 
οχετό, και χτυπήσει τους Ιεβουσαίους, και 
τους χωούς και τους τυφούς, που µισεί η ψυχή 
τού Νταβίντ, φα είναι αουχηγός. Γι' αυτό, 
ουένε: Τυφουός και χωουός ντεν φα µπει µέσα 
στο σπίτι. 

Και ο Νταβίντ κατοίκησε στο φούιο, και το 
ονόµασε: Η πόουη τού Νταβίντ. Και ο 
Νταβίντ έκανε οικοντοµές οουόγυουα από τη 
Μιουώ και µέσα.  Και ο Νταβίντ 
πουοχωούσε, και µεγαουυνόταν, και ο 
Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων ήταν µαζί 
του.  Και ο Χειουάµ, ο βασιουιάς τής Τύου, 
έστειουε πουέσβεις στον Νταβίντ, και 
κέντουινα ξύουα, και ξυουουγούς, και χτίστες, 
και οικοντόµησαν σπίτι στον Νταβίντ. 

Και ο Νταβίντ γνώουισε, ότι ο Κύουιος τον 
έκανε βασιουιά επάνω στον Ισουαήου, και ότι 
ύψωσε τη βασιουεία του για τον ουαό του τον 
Ισουαήου. 

Και ο Νταβίντ πήουε ακόµα παουακές και 
γυναίκες από την Ιεουσαουήµ, αφού ήουφε 
στη Χεβουών· και γεννήφηκαν ακόµα στον 
Νταβίντ γιοι και φυγατέουες.  Και τούτα είναι 
τα ονόµατα αυτών που γεννήφηκαν στην 
Ιεουσαουήµ: Ο Σαµµουά, και ο Σωβάβ, και 
ο Νάφαν, και ο Σοουοµών,  και ο Ιεβάου, και 
ο Εουισουά, και Νεφέγ, και ο Ιαφιά,  και ο 
Εουισαµά, και ο Εουιαντά, και ο Εουιφαουέτ. 

Και όταν οι Φιουισταίοι άκουσαν ότι 
έχουισαν τον Νταβίντ βασιουιά επάνω στον 
Ισουαήου, όουοι οι Φιουισταίοι ανέβηκαν να 
ζητήσουν τον Νταβίντ· και ο Νταβίντ το 
άκουσε, και κατέβηκε στο φούιο.  Και οι 
Φιουισταίοι ήουφαν, και ντιαχύφηκαν στην 
κοιουάντα Ουαφαείµ.  Και ο Νταβίντ 
ουώτησε τον Κύουιο, ουέγοντας: Να ανέβω 
πουος τους Φιουισταίους; Φα τους 
παουαντώσεις στο χέουι µου; Και ο Κύουιος 
είπε στον Νταβίντ: Ανέβα· επειντή, σίγουα φα 
παουαντώσω τους Φιουισταίους στο χέουι 
σου.  Και ο Νταβίντ ήουφε στη Βάαου-
φεουασείµ, κι εκεί ο Νταβίντ τούς χτύπησε, 
και είπε: Ο Κύουιος έκοψε στα ντύο τους 
εχφούς µου µπουοστά µου, όπως τα νεουά 
χωουίζονται στα ντύο. Γι' αυτό, το όνοµα 

εκείνου του τόπου αποκουήφηκε Βάαου-
φεουασείµ.  Και εκεί εγκατέουειψαν τα 
είντωουά τους, και τα σήκωσαν ο Νταβίντ και 
οι άνντουες του. 

Και οι Φιουισταίοι ανέβηκαν ξανά, και 
ντιαχύφηκαν στην κοιουάντα Ουαφαείµ.  Και 
όταν ο Νταβίντ ουώτησε τον Κύουιο, είπε: 
Μη ανέβεις· στουέψε από πίσω τους, και πέσε 
επάνω τους απέναντι από τις συκαµινιές·  και 
όταν ακούσεις φόουυβο ντιάβασης επάνω στις 
κοουυφές των συκαµινιών, τότε φα σπεύσεις· 
επειντή, τότε ο Κύουιος φα βγει µπουοστά 
σου, για να χτυπήσει το στουατόπεντο των 
Φιουισταίων.  Και ο Νταβίντ έκανε όπως τον 
πουόσταξε ο Κύουιος· και χτύπησε τους 
Φιουισταίους από τη Γαβαά µέχουι την 
είσοντο Γεζέου. 

 

ΚΑΙ ο Νταβίντ συγκέντουωσε ξανά όους τους 
εκουεκτούς από τον Ισουαήου,  30.000.  Και 
ο Νταβίντ σηκώφηκε και πήγε, και 
οουόκουηουος ο ουαός µαζί του, από τη 
Βααουέ τού Ιούντα, για να ανεβάσει από εκεί 
την κιβωτό τού Φεού, στην οποία 
επικαουείται το Όνοµα, το όνοµα του 
Κυουίου των ντυνάµεων, ο οποίος κάφεται πιο 
πάνω απ' αυτή, επάνω στα χεουβείµ.  Και 
έβαουαν την κιβωτό του Φεού επάνω σε 
καινούγια άµαξα, και την σήκωσαν από το 
σπίτι τού Αβιναντάβ, που ήταν στο βουνό· και 
οντήγησαν την καινούγια άµαξα ο Ουζά και ο 
Αχιώ, οι γιοι τού Αβιναντάβ.  Και την 
σήκωσαν από το σπίτι τού Αβιναντάβ, που 
ήταν στο βουνό, µαζί µε την κιβωτό τού 
Φεού· και ο Αχιώ πουοποουευόταν από την 
κιβωτό.  Και ο Νταβίντ και οουόκουηουος ο 
οίκος Ισουαήου έπαιζαν µπουοστά στον 
Κύουιο, κάφε είντος όουγανα από ξύουο 
εουάτου, και κιφάουες, και ψαουτήουια, και 
τύµπανα, και σείστουα, και κύµβαουα. 

Και όταν ήουφαν µέχουι το αουώνι τού 
Ναχών, ο Ουζά άπουωσε το χέουι του στην 
κιβωτό τού Φεού, και την κουάτησε· επειντή, 
την έσεισαν τα βόντια.  Και εξάφφηκε ο 
φυµός τού Κυουίου ενάντια στον Ουζά· και ο 
Φεός τον χτύπησε εκεί ουόγω της 
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πουοπέτειάς του· και πέφανε εκεί ντίπουα 
στην κιβωτό τού Φεού.  Και ο Νταβίντ 
ουυπήφηκε, επειντή ο Κύουιος έκανε 
χαουασµό στον Ουζά· και αποκάουεσε το 
όνοµα του τόπου Φαουές-ουζά, µέχουι αυτή 
την ηµέουα. 

Και ο Νταβίντ φοβήφηκε τον Κύουιο εκείνη 
την ηµέουα, και είπε: Πώς η κιβωτός τού 
Κυουίου φα µπει µέσα σε µένα;  Και ο 
Νταβίντ ντεν φέουησε να µετακινήσει την 
κιβωτό τού Κυουίου πουος τον εαυτό του 
στην πόουη Νταβίντ, αου' ο Νταβίντ την 
έστουεψε στο σπίτι του Ωβήντ-εντώµ, του 
Γετφαίου.  Και η κιβωτός τού Κυουίου έµεινε 
στο σπίτι τού Ωβήντ-εντώµ τού Γετφαίου 
τουεις µήνες· και ο Κύουιος ευουόγησε τον 
Ωβήντ-εντώµ, και οουόκουηουη την 
οικογένειά του. 

Και ανήγγειουαν στον βασιουιά Νταβίντ, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος ευουόγησε την 
οικογένεια του Ωβήντ-εντώµ, και όουα τα 
υπάουχοντά του, εξαιτίας της κιβωτού τού 
Φεού. Τότε, ο Νταβίντ πήγε και ανέβασε την 
κιβωτό τού Φεού από το σπίτι τού Ωβήντ-
εντώµ στην πόουη τού Νταβίντ µε 
ευφουοσύνη.  Και όταν αυτοί που βάσταζαν 
την κιβωτό τού Κυουίου βάντιζαν έξι βήµατα, 
φυσίαζαν ένα βόντι και ένα σιτευτό.  Και ο 
Νταβίντ χόουευε µπουοστά στον Κύουιο µε 
όουη του τη ντύναµη· και ο Νταβίντ ήταν 
πεουιζωσµένος µε ουινό εφόντ.  Και ο 
Νταβίντ και οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου 
ανέβασαν την κιβωτό τού Κυουίου, µε 
αουαουαγµό, και µε φωνή σάουπιγγας. 

Και ενώ η κιβωτός τού Κυουίου έµπαινε στην 
πόουη Νταβίντ, η Μιχάου, η φυγατέουα τού 
Σαού, έσκυψε µέσα από το παουάφυουο, και, 
βουέποντας τον βασιουιά Νταβίντ να πηντάει 
και να χοουεύει µπουοστά στον Κύουιο, τον 
εξουφένωσε στην καουντιά της. 

Και έφεουαν την κιβωτό τού Κυουίου, και την 
έβαουαν στον τόπο της, στο µέσον τής 
σκηνής, που ο Νταβίντ είχε στήσει γι' αυτήν· 
και ο Νταβίντ πουόσφεουε οουοκαυτώµατα 
και ειουηνικές πουοσφοουές µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και αφού ο Νταβίντ τεουείωσε να 

πουοσφέουει τα οουοκαυτώµατα και τις 
ειουηνικές πουοσφοουές, ευουόγησε τον ουαό 
στο όνοµα του Κυουίου των ντυνάµεων.  Και 
µοίουασε σε οουόκουηουο τον ουαό, σε 
οουόκουηουο το πουήφος τού Ισουαήου, από 
άνντουα µέχουι γυναίκα, σε κάφε έναν 
άνφουωπο, ένα ψωµάκι, και ένα κοµµάτι 
κουέας, και µία φιάουη κουασί. Τότε, 
οουόκουηουος ο ουαός αναχώουησε, ο 
καφένας στο σπίτι του. 

Και ο Νταβίντ επέστουεψε να ευουογήσει την 
οικογένειά του. Και, η Μιχάου, η φυγατέουα 
τού Σαού, βγαίνοντας σε συνάντηση του 
Νταβίντ, είπε: Πόσο ένντοξος ήταν σήµεουα 
ο βασιουιάς τού Ισουαήου, που γυµνώφηκε 
σήµεουα στα µάτια των υπηουετουιών των 
ντούων του, καφώς αντιάντουοπα γυµνώνεται 
ένας από τους τιποτένιους ανφουώπους! 

Και ο Νταβίντ είπε στη Μιχάου: Μπουοστά 
στον Κύουιο, που µε ντιάουεξε πιο πάνω από 
τον πατέουα σου, και πιο πάνω από 
οουόκουηουη την οικογένειά του, ώστε να µε 
κάνει ηγεµόνα επάνω στον ουαό τού Κυουίου, 
επάνω στον Ισουαήου, ναι, µπουοστά στον 
Κύουιο έπαιξα·  και φα εξευτεουιστώ ακόµα 
πεουισσότεουο, και φα ταπεινωφώ στα µάτια 
µου· και µαζί µε τις υπηουέτουιες, για τις 
οποίες µίουησες εσύ, µαζί µ' αυτές φα 
ντοξαστώ. 

Γι' αυτό, η Μιχάου, η φυγατέουα του Σαού, 
ντεν γέννησε παιντί µέχουι την ηµέουα τού 
φανάτου της. 

ΚΑΙ αφού ο βασιουιάς κάφησε στο σπίτι του, 
και ο Κύουιος τον ανέπαυσε από όους τους 
εχφούς του, από παντού,  ο βασιουιάς είπε 
στον Νάφαν τον πουοφήτη: Να, εγώ τώουα 
κατοικώ σε κέντουινο σπίτι· και η κιβωτός τού 
Φεού κάφεται ανάµεσα σε παουαπετάσµατα.  
Και ο Νάφαν είπε στον βασιουιά: Πήγαινε, 
κάνε κάφε τι που είναι στην καουντιά σου· 
επειντή, ο Κύουιος είναι µαζί σου. 

Και εκείνη τη νύχτα έγινε ουόγος τού 
Κυουίου πουος τον Νάφαν, ουέγοντας:  
Πήγαινε, και πες στον ντούο µου τον 
Νταβίντ: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Εσύ φα 
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οικοντοµήσεις οίκο σε µένα, για να κατοικώ;  
Επειντή, ντεν κατοίκησα σε οίκο, από την 
ηµέουα που ανέβασα τους γιους Ισουαήου 
από την Αίγυπτο, µέχουι αυτή την ηµέουα, 
αουά πεουιεουχόµουν µέσα σε σκηνή και 
παουαπετάσµατα.  Παντού όπου πεουπάτησα 
µαζί µε όους τους γιους Ισουαήου, µίουησα 
ποτέ σε κάποιον από τις φυουές τού 
Ισουαήου, στον οποίον πουόσταξα να 
ποιµαίνει τον ουαό µου τον Ισουαήου, 
ουέγοντας: Γιατί ντεν οικοντοµήσατε 
κέντουινον οίκο σε µένα;  Τώουα, ουοιπόν, 
έτσι φα πεις στον ντούο µου τον Νταβίντ: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Εγώ σε 
πήουα από τη µάντουα, πίσω από τα 
πουόβατα, για να είσαι ηγεµόνας επάνω στον 
ουαό µου, επάνω στον Ισουαήου·  και ήµουν 
µαζί σου παντού όπου πεουπάτησες, και 
εξοουόφουευσα όους τους εχφούς σου από 
µπουοστά σου, και σε έκανα ονοµαστόν, 
σύµφωνα µε το όνοµα των µεγάουων που 
βουίσκονται επάνω στη γη·  και φα ντιοουίσω 
έναν τόπο για τον ουαό µου τον Ισουαήου, 
και φα τους φυτέψω, και φα κατοικούν σε 
ντικό τους τόπο, και ντεν φα µεταφέουονται 
πουέον· και οι γιοι τής αντικίας ντεν φα τους 
καταφουίβουν πια, όπως άουοτε,  και όπως τις 
ηµέουες κατά τις οποίες είχα καταστήσει 
κουιτές επάνω στον ουαό µου Ισουαήου· και 
φα σε αναπαύσω από όους τους εχφούς σου. 
Ο Κύουιος αναγγέουει ακόµα σε σένα, ότι ο 
Κύουιος φα οικοντοµήσει σπίτι σε σένα.  
Αφού συµπουηουωφούν οι ηµέουες σου, και 
κοιµηφείς µαζί µε τους πατέουες σου, φα 
σηκώσω ύστεουα από σένα το σπέουµα σου, 
που φα βγει από τα σπουάχνα σου, και φα 
στεουεώσω τη βασιουεία του.  Αυτός φα 
οικοντοµήσει οίκον στο όνοµά µου· και φα 
στεουεώσω τον φουόνο τής βασιουείας του 
µέχουι τον αιώνα·  εγώ φα είµαι σ' αυτόν 
πατέουας, κι αυτός φα είναι σε µένα γιος· αν 
ντιαπουάξει ανοµία, φα τον σωφουονίσω µε 
ουάβντο ανντουών, και µε µαστιγώσεις των 
γιων των ανφουώπων·  το έουεός µου, όµως, 
ντεν φα αφαιουεφεί απ' αυτόν, όπως το 
αφαίουεσα από τον Σαού, που έβγαουα από 
µπουοστά σου·  και η οικογένειά σου και η 
βασιουεία σου φα στεουεωφεί µπουοστά σου 

µέχουι τον αιώνα· ο φουόνος σου φα 
στεουεωφεί στον αιώνα. 

Σύµφωνα µε όουα αυτά τα ουόγια, και 
σύµφωνα µε οουόκουηουη αυτή την όουαση, 
έτσι µίουησε ο Νάφαν στον Νταβίντ. 

Τότε, ο βασιουιάς Νταβίντ µπήκε και κάφησε 
µπουοστά στον Κύουιο, και είπε: Ποιος είµαι 
εγώ, Κύουιε Φεέ; Και ποια είναι η οικογένειά 
µου, ώστε µε έφεουες µέχουις αυτό;  Αουά, κι 
αυτό ακόµα στάφηκε µικουό στα µάτια σου, 
Κύουιε Φεέ· και µίουησες ακόµα και για την 
οικογένεια του ντού σου για ένα µακουινό 
µέουον. Κι αυτός, Ντέσποτα Κύουιε, είναι ο 
τουόπος των ανφουώπων;  Και τι µποουεί ο 
Νταβίντ να πει πουέον σε σένα; Επειντή, εσύ, 
Ντέσποτα Κύουιε, γνωουίζεις τον ντούο σου.  
Εξαιτίας του ουόγου σου, και σύµφωνα µε την 
καουντιά σου, έκανες όουα αυτά τα εγαουεία, 
για να τα κάνεις γνωστά στον ντούο σου.  Γι' 
αυτό, είσαι µέγας, Κύουιε Φεέ· επειντή, ντεν 
υπάουχει όµοιός σου· ούτε υπάουχει Φεός 
εκτός από σένα, σύµφωνα µε όουα όσα 
ακούσαµε µε τα αυτιά µας.  Και ποιο άουο 
έφνος επάνω στη γη είναι όπως ο ουαός σου, 
όπως ο Ισουαήου, που ο Φεός ήουφε να τον 
εξαγοουάσει για ντικό του ουαό, και για να 
τον κάνει ονοµαστόν, και να ενεουγήσει για 
χάουη σας µεγάουα πουάγµατα και 
φαυµαστά, για χάουη της γης σου, µπουοστά 
στον ουαό σου, που ουύτουωσες για τον εαυτό 
σου από την Αίγυπτο, από τα έφνη, και από 
τους φεούς τους;  Επειντή, στεουέωσες στον 
εαυτό σου τον ουαό σου Ισουαήου, για να 
είναι ουαός σου στον αιώνα· κι εσύ, Κύουιε, 
έγινες Φεός τους.  Και, τώουα, Κύουιε Φεέ, 
τον ουόγο που µίουησες για τον ντούο σου, 
και για την οικογένειά του, ας στεουεωφεί 
στον αιώνα, και κάνε καφώς µίουησες.  Και ας 
µεγαουυνφεί το όνοµά σου µέχουι τον αιώνα, 
ώστε να ουένε: Ο Κύουιος των ντυνάµεων 
είναι ο Φεός επάνω στον Ισουαήου· και η 
οικογένεια του ντού σου Νταβίντ ας είναι 
µπουοστά σου στεουεωµένη.  Επειντή, εσύ, 
Κύουιε των ντυνάµεων, Φεέ τού Ισουαήου, 
αποκάουυψες στον ντούο σου, ουέγοντας: Φα 
οικοντοµήσω σε σένα οίκο· γι' αυτό ο ντούος 
σου βουήκε την καουντιά του έτοιµη να 
πουοσευχηφεί σε σένα αυτή την πουοσευχή.  
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Και, τώουα, Ντέσποτα Κύουιε, εσύ είσαι ο 
Φεός, και τα ουόγια σου φα είναι αουηφινά, κι 
εσύ υποσχέφηκες αυτά τα αγαφά στον ντούο 
σου·  τώουα, ουοιπόν, ευντόκησε να 
ευουογήσεις την οικογένεια του ντού σου, για 
να είναι µπουοστά σου στον αιώνα· επειντή, 
εσύ, Ντέσποτα Κύουιε, µίουησες· και από την 
ευουογία σου ας είναι η οικογένεια του ντού 
σου ευουογηµένη, στον αιώνα. 

ΥΣΤΕΟΥΑ ντε απ' αυτά, ο Νταβίντ πάταξε 
τους Φιουισταίους, και τους κατατουόπωσε· 
και ο Νταβίντ πήουε από το χέουι των 
Φιουισταίων τη Μεγέφ-αµµά. 

Πάταξε και τους Μωαβίτες, και τους 
µέτουησε µε σχοινιά, αφού τους άπουωσε 
καταγής· και για να φανατώσει, τους µέτουησε 
µε ντύο σχοινιά, και για να αφήσει ζωντανούς, 
µε ένα οουόκουηουο σχοινί. Έτσι, οι 
Μωαβίτες έγιναν ντούοι υποτεουείς τού 
Νταβίντ. 

Ο Νταβίντ πάταξε ακόµα τον Ανταντέζεου, 
τον γιο τού Ουεώβ, βασιουιά τής Σωβά, ενώ 
πήγαινε να εγκαταστήσει την εξουσία του 
επάνω στον ποταµό Ευφουάτη.  Και ο 
Νταβίντ πήουε απ' αυτόν 1.700 
καβαουάουηντες, και 20.000 πεζούς· και ο 
Νταβίντ νευουοκόπησε όουα τα άουογα των 
αµαξών, και απ' αυτές ντιαφύουαξε 100 
άµαξες. 

Και όταν οι Σύουιοι της Νταµασκού ήουφαν 
να βοηφήσουν τον Ανταντέζεου, τον βασιουιά 
τής Σωβά, ο Νταβίντ πάταξε από τους 
Συουίους 22.000 άνντουες.  Και ο Νταβίντ 
έβαουε φουουές στη Συουία τής Νταµασκού· 
και οι Σύουιοι έγιναν ντούοι υποτεουείς τού 
Νταβίντ. Και ο Κύουιος έσωζε τον Νταβίντ 
παντού, όπου πήγαινε.  Και ο Νταβίντ πήουε 
τις χουυσές ασπίντες, που ήσαν επάνω στους 
ντούς τού Ανταντέζεου, και τις έφεουε στην 
Ιεουσαουήµ.  Και από τη Βετάχ, και από τη 
Βηουωφάι, πόουεις του Ανταντέζεου, ο 
βασιουιάς Νταβίντ πήουε υπεουβοουικά 
ποουύν χαουκό. 

Και καφώς ο Φοεί, ο βασιουιάς τής Αιµάφ, 
άκουσε ότι ο Νταβίντ πάταξε οουόκουηουη 

τη ντύναµη του Ανταντέζεου,  ο Φοεί 
έστειουε τον Ιωουάµ, τον γιο του, στον 
βασιουιά Νταβίντ, για να τον χαιουετήσει, και 
να τον ευουογήσει, ότι καταποουέµησε τον 
Ανταντέζεου, και τον πάταξε· επειντή, ο 
Ανταντέζεου ήταν εχφουός τού Φοεί. Και ο 
Ιωουάµ έφεουε µαζί του ασηµένια σκεύη, και 
χουυσά σκεύη, και χάουκινα σκεύη·  και ο 
βασιουιάς Νταβίντ τα αφιέουωσε στον 
Κύουιο, µαζί µε το ασήµι και το χουυσάφι, 
που είχε αφιεουώσει από όουα τα έφνη, όσα 
είχε υποτάξει·  από τη Συουία, και από τον 
Μωάβ, και από τους γιους Αµµών, και από 
τους Φιουισταίους, και από τον Αµαουήκ, και 
από τα ουάφυουα του Ανταντέζεου, του γιου 
τού Ουεώβ, του βασιουιά τής Σωβά. 

Και ο Νταβίντ απέκτησε όνοµα, όταν 
επέστουεφε, αφού είχε κατατουοπώσει τους 
Συουίους στην κοιουάντα τού αουατιού, 
18.000.  Και έβαουε φουουές στην Ιντουµαία· 
σε οουόκουηουη την Ιντουµαία έβαουε 
φουουές· και όουοι οι Ιντουµαίοι έγιναν 
ντούοι τού Νταβίντ. Και ο Κύουιος έσωζε τον 
Νταβίντ παντού, όπου πήγαινε. 

Και ο Νταβίντ βασίουευσε σε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου· και ο Νταβίντ έκανε κουίση 
και ντικαιοσύνη σε οουόκουηουο τον ουαό 
του. 

Και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σεουϊας, ήταν 
επικεφαουής τού στουατού· και ο Ιωσαφάτ, ο 
γιος τού Αχιούντ, ήταν υποµνηµατογουάφος·  
και ο Σαντώκ, ο γιος τού Αχιτώβ, και ο 
Αχιµέουεχ, ο γιος τού Αβιάφαου, ήσαν 
ιεουείς· ο ντε Σεουαϊας ήταν γουαµµατέας.  
Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, ήταν 
υπεύφυνος για τους Χεουεφαίους και για τους 
Φεουεφαίους· οι ντε γιοι τού Νταβίντ ήσαν 
αυουάουχες. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ είπε: Αποµένει κάποιος 
ακόµα από την οικογένεια του   Σαού, για να 
κάνω έουεος σ' αυτόν χάουη τού Ιωνάφαν;  
Υπήουχε ντε ένας ντούος από την οικογένεια 
του Σαού, που ονοµαζόταν Σιβά. Και τον 
κάουεσαν πουος τον Νταβίντ, και ο βασιουιάς 
τού είπε: Εσύ είσαι ο Σιβά; Κι εκείνος είπε: Ο 
ντούος σου.  Και είπε ο βασιουιάς: Ντεν 
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αποµένει κάποιος ακόµα από την οικογένεια 
του Σαού, για να κάνω σ' αυτόν έουεος Φεού; 
Και ο Σιβά είπε στον βασιουιά: Υπάουχει 
ακόµα ένας γιος τού Ιωνάφαν, βουαµµένος 
στα πόντια.  Και ο βασιουιάς τού είπε: Πού 
είναι αυτός; Και ο Σιβά είπε στον βασιουιά: 
Να, είναι στο σπίτι τού Μαχείου, γιου τού 
Αµµιήου, στη Ουο-ντεβάου.  Τότε, ο 
βασιουιάς Νταβίντ έστειουε, και τον πήουε 
από το σπίτι τού Μαχείου, γιου τού Αµµιήου, 
από τη Ουο-ντεβάου. 

Και όταν ο Μεµφιβοσφέ, γιος τού Ιωνάφαν, 
γιου τού Σαού, ήουφε στον Νταβίντ, έπεσε µε 
το πουόσωπό του στη γη, και πουοσκύνησε. 
Και ο Νταβίντ είπε: Μεµφιβοσφέ! Κι εκείνος 
είπε: Να, ο ντούος σου.  Και ο Νταβίντ τού 
είπε: Μη φοβάσαι· επειντή, σίγουα φα κάνω 
έουεος σε σένα, χάουη τού Ιωνάφαν του 
πατέουα σου, και φα σου αποντώσω όουα τα 
κτήµατα του Σαού τού πατέουα σου· κι εσύ 
φα τουως ψωµί επάνω στο τουαπέζι µου για 
πάντα.  Κι εκείνος τον πουοσκύνησε, και είπε: 
Ποιος είναι ο ντούος σου, ώστε να 
επιβουέψεις σε ένα τέτοιο πεφαµένο σκυουί 
που είµαι εγώ; 

Και ο βασιουιάς κάουεσε τον Σιβά, τον ντούο 
τού Σαού, και του είπε: Όουα όσα είχε ο 
Σαού και οουόκουηουη η οικογένειά του, τα 
έντωσα στον γιο τού κυουίου σου·  φα 
καουιεουγείς, ουοιπόν, τη γη γι' αυτόν, κι εσύ, 
και οι γιοι σου, και οι ντούοι σου, και φα 
φέουεις τα εισοντήµατα, για να έχει ο γιος του 
κυουίου σου τουοφή για να τουώει· πουην, ο 
Μεµφιβοσφέ, ο γιος τού κυουίου σου, φα 
τουώει ψωµί παντοτινά επάνω στο τουαπέζι 
µου. Και ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 ντούς.  
Και ο Σιβά είπε στον βασιουιά: Σύµφωνα µε 
όουα όσα πουόσταξε ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς τον ντούο του, έτσι φα κάνει ο 
ντούος σου. Και ο Μεµφιβοσφέ, είπε ο 
βασιουιάς, φα τουώει επάνω στο τουαπέζι 
µου, σαν ένας από τους γιους τού βασιουιά. 

Και ο Μεµφιβοσφέ είχε έναν µικουόν γιο, που 
ονοµαζόταν Μιχά. Και όουοι όσοι 
κατοικούσαν στο σπίτι τού Σιβά ήσαν ντούοι 
τού Μεµφιβοσφέ.  Και ο Μεµφιβοσφέ 
κατοικούσε στην Ιεουσαουήµ· επειντή, 

έτουωγε παντοτινά επάνω στο τουαπέζι τού 
βασιουιά· ήταν ντε χωουός και στα ντύο του 
πόντια. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο βασιουιάς των γιων 
Αµµών πέφανε, και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ανούν, ο γιος του.  Και ο Νταβίντ είπε: Φα 
κάνω έουεος στον Ανούν, τον γιο τού Ναάς, 
επειντή ο πατέουας του έκανε έουεος σε µένα. 
Και ο Νταβίντ έστειουε να τον 
παουηγοουήσει για τον πατέουα του, 
ντιαµέσου των ντούων του. Και οι ντούοι τού 
Νταβίντ ήουφαν στη γη των γιων Αµµών. 

Και οι άουχοντες των γιων Αµµών είπαν στον 
Ανούν τον κύουιό τους: Νοµίζεις ότι ο 
Νταβίντ τιµώντας τον πατέουα σου έστειουε 
παουηγοουητές σε σένα; Ντεν έστειουε ο 
Νταβίντ τούς ντούς του σε σένα, για να 
εξεουευνήσει την πόουη, και να την 
κατασκοπεύσει, και να την καταστουέψει;  Και 
ο Ανούν έπιασε τους ντούς τού Νταβίντ, και 
ξύουισε το µισό πηγούνι τους, και απέκοψε το 
µισό από τα ιµάτιά τους, µέχουι τους γουτούς 
τους, και τους εξαπέστειουε. 

Όταν το ανήγγειουαν στον Νταβίντ, έστειουε 
σε συνάντησή τους, επειντή οι άνντουες ήσαν 
υπεουβοουικά ατιµασµένοι· και ο βασιουιάς 
είπε: Καφήστε στην Ιεουιχώ µέχουις ότου 
αυξηφούν τα πηγούνια σας, και τότε γυουίστε. 

Και βουέποντας οι γιοι Αµµών ότι ήσαν 
βντεουυκτοί στον Νταβίντ, οι γιοι Αµµών 
έστειουαν και µίσφωσαν από τους Συουίους 
τής Βαιφ-ουεώβ, και από τους Συουίους τής 
Σωβά, 20.000 πεζούς και από τον βασιουιά 
Μααχά 1.000 άνντουες, και από τον Ις-τώβ 
12.000 άνντουες.  Και όταν ο Νταβίντ τα 
άκουσε αυτά, έστειουε τον Ιωάβ, και 
οουόκουηουο τον στουατό των ντυνατών.  
Και οι γιοι Αµµών βγήκαν, και 
παουατάχφηκαν σε πόουεµο πουος την 
είσοντο της πύουης· και οι Σύουιοι τής Σωβά, 
και της Ουεώβ, και του Ις-τώβ, και του 
Μααχά, ήσαν χωουιστά στην πεντιάντα. 

Και βουέποντας ο Ιωάβ ότι η µάχη 
παουατάχφηκε εναντίον του από µπουοστά 
και από πίσω, ντιάουεξε, από όους τούς 
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εκουεκτούς τού Ισουαήου, και τους παουέταξε 
εναντίον των Συουίων·  και το υπόουοιπο του 
ουαού το έντωσε στο χέουι τού αντεουφού 
του, του Αβισαί, και τους παουέταξε ενάντια 
στους γιους Αµµών.  Και είπε: Αν οι Σύουιοι 
υπεουισχύσουν εναντίον µου, τότε φα µε 
σώσεις εσύ· αν, όµως, υπεουισχύσουν οι γιοι 
Αµµών εναντίον σου, τότε εγώ φάουφω να σε 
σώσω·  γίνε ανντουείος, και ας 
ενντυναµωφούµε υπέου του ουαού µας, και 
υπέου των πόουεων του Φεού µας· και ο 
Κύουιος ας κάνει το αουεστό στα µάτια του. 

Και ήουφε ο Ιωάβ, και ο ουαός που ήταν µαζί 
του, σε µάχη ενάντια στους Συουίους, και 
εκείνοι έφυγαν από µπουοστά του.  Και όταν 
οι γιοι Αµµών είνταν ότι οι Σύουιοι έφυγαν, 
έφυγαν τότε κι αυτοί µπουοστά από τον 
Αβισαί, και µπήκαν µέσα στην πόουη. Και ο 
Ιωάβ γύουισε από τους γιους Αµµών, και 
ήουφε στην Ιεουσαουήµ. 

Βουέποντας ντε οι Σύουιοι, ότι 
κατατουοπώφηκαν µπουοστά από τον 
Ισουαήου, συγκεντουώφηκαν µαζί.  Και 
έστειουε ο Ανταουέζεου, και έβγαουε τους 
Συουίους που ήσαν πέουα από τον ποταµό· 
και ήουφαν στην Αιουάµ· και ο Σωβάκ, ο 
αουχιστουάτηγος του Ανταουέζεου, 
πουοποουευόταν µπουοστά τους. 

Και όταν αυτό αναγγέουφηκε στον Νταβίντ, 
συγκέντουωσε οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
και πέουασε τον Ιοουντάνη, και ήουφε στην 
Αιουάµ. Και οι Σύουιοι παουατάχφηκαν 
ενάντια στον Νταβίντ, και ποουέµησαν µ' 
αυτόν.  Και οι Σύουιοι έφυγαν από µπουοστά 
από τον Ισουαήου· και ο Νταβίντ 
εξοουόφουευσε από τους Συουίους 700 
άµαξες, και 40.000 καβαουάουηντες, και τον 
Σωβάκ, τον αουχιστουάτηγό τους, τον πάταξε 
και πέφανε εκεί. 

Και βουέποντας όουοι οι βασιουιάντες, οι 
ντούοι τού Ανταουέζεου, ότι 
κατατουοπώφηκαν µπουοστά από τον 
Ισουαήου, έκαναν ειουήνη µε τον Ισουαήου, 
και έγιναν ντούοι τους. Και οι Σύουιοι 
φοβόνταν να βοηφήσουν πουέον τους γιους 
Αµµών. 

ΚΑΙ τον επόµενο χουόνο, κατά την εποχή 
που εκστουατεύουν οι  βασιουιάντες, ο 
Νταβίντ έστειουε τον Ιωάβ, και τους ντούς 
του µαζί του, και οουόκουηουο τον 
Ισουαήου· και κατέστουεψαν τους γιους 
Αµµών, και ποουιόουκησαν τη Ουαββά. Ο 
Νταβίντ, όµως, έµεινε στην Ιεουσαουήµ. 

Και πουος την εσπέουα, όταν ο Νταβίντ 
σηκώφηκε από το κουεβάτι του,πεουπατούσε 
επάνω στην ταουάτσα τού βασιουικού σπιτιού· 
και από την ταουάτσα είντε µία γυναίκα να 
ούζεται· και η γυναίκα ήταν υπεουβοουικά 
ωουαία στην όψη.  Και ο Νταβίντ έστειουε 
και εουεύνησε για τη γυναίκα. Και κάποιος 
είπε: Ντεν είναι αυτή η Βηφ-σαβεέ, η 
φυγατέουα του Εουιάµ, η γυναίκα τού Ουία 
τού Χετταίου;  Και ο Νταβίντ έστειουε 
µηνυτές και την πήουε· και όταν ήουφε σ' 
αυτόν, κοιµήφηκε µαζί της, (επειντή, είχε 
καφαουιστεί από την ακαφαουσία της·) και 
γύουισε στο σπίτι της.  Και η γυναίκα 
συνέουαβε· και στέουνοντας µήνυµα στον 
Νταβίντ, ανήγγειουε και είπε: Είµαι έγκυος. 

Και ο Νταβίντ έστειουε µήνυµα στον Ιωάβ, 
ουέγοντας: Στείουε µου τον Ουία τον 
Χετταίο. Και ο Ιωάβ έστειουε στον Νταβίντ 
τον Ουία.  Και όταν ο Ουίας ήουφε σ' αυτόν, 
ο Νταβίντ ουώτησε πώς έχει ο Ιωάβ, και πώς 
έχει ο ουαός, και πώς έχουν τα πουάγµατα 
του ποουέµου.  Και ο Νταβίντ είπε στον 
Ουία: Κατέβα στο σπίτι σου, και πουύνε τα 
πόντια σου. Και ο Ουίας βγήκε από το σπίτι 
τού βασιουιά· και πίσω του ήουφε µεουίντιο 
από το τουαπέζι τού βασιουιά.  Ο Ουίας, 
όµως, κοιµήφηκε ντίπουα στη φύουα τού 
σπιτιού τού βασιουιά, µαζί µε όους τους ντούς 
τού κυουίου του, και ντεν κατέβηκε στο σπίτι 
του. 

Και όταν ανήγγειουαν στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Ο Ουίας ντεν κατέβηκε στο σπίτι 
του, ο Νταβίντ είπε στον Ουία: Εσύ ντεν 
έουχεσαι από οντοιποουία; Γιατί ντεν 
κατέβηκες στο σπίτι σου;  Και ο Ουίας είπε 
στον Νταβίντ: Η κιβωτός, και ο Ισουαήου, 
και ο Ιούντας κατοικούν σε σκηνές, και ο 
κύουιός µου ο Ιωάβ, και οι ντούοι τού 
κυουίου µου, είναι στουατοπεντευµένοι επάνω 
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στο πουόσωπο της πεντιάντας· και εγώ φα 
πάω στο σπίτι µου, για να φάω, και να πιω, και 
να κοιµηφώ µε τη γυναίκα µου; Ζεις, και ζει η 
ψυχή σου, ντεν φα κάνω αυτό το πουάγµα. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Ουία: Μείνε εντώ 
και σήµεουα, και αύουιο φα σε εξαποστείουω. 
Και έµεινε ο Ουίας στην Ιεουσαουήµ εκείνη 
την ηµέουα, και την επόµενη.  Και ο Νταβίντ 
τον κάουεσε, και έφαγε µπουοστά του, και 
ήπιε· και τον µέφυσε· και την εσπέουα βγήκε 
να κοιµηφεί επάνω στο κουεβάτι του µαζί µε 
τους ντούς τού κυουίου του, πουην στο σπίτι 
του ντεν κατέβηκε. 

Και το πουωί ο Νταβίντ έγουαψε µια 
επιστοουή στον Ιωάβ, και την έστειουε ντια 
χειουός τού Ουία.  Και στην επιστοουή 
έγουαψε, ουέγοντας: Βάουτε τόν Ουία 
απέναντι στη σκουηουότεουη µάχη· έπειτα, 
συουφείτε απ' αυτόν, για να χτυπηφεί και να 
πεφάνει. 

Και αφού ο Ιωάβ παουατήουησε την πόουη, 
ντιόουισε τον Ουία σε φέση, όπου ήξεουε ότι 
ήσαν άνντουες ντύναµης.  Και βγήκαν οι 
άνντουες τής πόουης, και ποουέµησαν µε τον 
Ιωάβ· και έπεσαν από τον ουαό µεουικοί από 
τους ντούς τού Νταβίντ· φανατώφηκε ντε και 
ο Ουίας ο Χετταίος. 

Και ο Ιωάβ έστειουε και ανήγγειουε στον 
Νταβίντ όουα τα σχετικά για τον πόουεµο.  
Και πουόσταξε τον µηνυτή, ουέγοντας: Αφού 
τεουειώσεις µιουώντας στον βασιουιά όουα τα 
σχετικά για τον πόουεµο,  αν ανάψει ο φυµός 
τού βασιουιά, και σου πει: Γιατί πουησιάσατε 
την πόουη µαχόµενοι; Ντεν ξέουετε ότι φα 
τόξευαν από το τείχος;  Ποιος πάταξε τον 
Αβιµέουεχ, τον γιο τού Ιεουβέσεφ; Κάποια 
γυναίκα ντεν έουιξε επάνω του ένα κοµµάτι 
µυουόπετουας από το τείχος, και πέφανε, στη 
Φαιβαίς; Γιατί πουησιάσατε στο τείχος; Τότε, 
πες: Πέφανε και ο ντούος σου ο Ουίας, ο 
Χετταίος. 

Πήγε, ουοιπόν, ο µηνυτής, και καφώς ήουφε, 
ανήγγειουε στον Νταβίντ όουα εκείνα, για τα 
οποία τον είχε στείουει ο Ιωάβ.  Και είπε ο 
µηνυτής στον Νταβίντ, ότι υπεουίσχυσαν 

εναντίον µας οι άνντουες, και βγήκαν πουος 
εµάς στην πεντιάντα, και τους καταντιώξαµε 
µέχουι την είσοντο της πύουης·  αου' οι 
τοξότες τόξευσαν από το τείχος επάνω στους 
ντούς σου· και µεουικοί από τους ντούς τού 
βασιουιά πέφαναν, και ο ντούος σου ο Ουίας 
ο Χετταίος ακόµα πέφανε.  Τότε ο Νταβίντ 
είπε στον µηνυτή: Έτσι φα πεις στον Ιωάβ: 
Μη σε ανησυχεί αυτό το πουάγµα· επειντή, η 
ουοµφαία κατατουώει πότε τον έναν, και πότε 
τον άουον· ενίσχυσε τη µάχη σου ενάντια 
στην πόουη, και να την καταστουέψεις· κι εσύ 
ενφάουυνέ τον. 

Και όταν η γυναίκα τού Ουία άκουσε, ότι ο 
Ουίας ο άνντουας της πέφανε,πένφησε για τον 
άνντουα της.  Και αφού πέουασε το πένφος, ο 
Νταβίντ έστειουε και την πήουε στο σπίτι του· 
και έγινε γυναίκα του, και του γέννησε έναν 
γιο. 

Το πουάγµα, όµως, που έπουαξε ο Νταβίντ, 
φάνηκε κακό στα µάτια τού Κυουίου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος έστειουε τον Νάφαν πουος 
τον Νταβίντ. Και ήουφε σ' αυτόν, και του 
είπε: Ήσαν 2 άνντουες σε κάποια πόουη, ο 
ένας πούσιος και ο άουος φτωχός.  Ο πούσιος 
είχε κοπάντια και µάντουες από βόντια 
υπεουβοουικά ποουές.  Και ο φτωχός ντεν 
είχε άουο, παουά µία µικουή αµνάντα, που 
αγόουασε και έφουεψε· και µεγάουωσε µαζί 
του, και µαζί µε τα παιντιά του· έτουωγε από 
το ψωµί του, και έπινε από το ποτήουι του, 
και κοιµόταν στον κόουφο του, και του ήταν 
σαν φυγατέουα.  Ήουφε ντε στον πούσιο 
κάποιος ντιαβάτης, και ουυπήφηκε να πάουει 
από τα κοπάντια του, και από τις µάντουες 
των βοντιών του, για να ετοιµάσει στον 
οντοιπόουο, που είχε έουφει σ' αυτόν, και 
πήουε την αµνάντα τού φτωχού, και την 
ετοίµασε για τον άνφουωπο που είχε έουφει σ' 
αυτόν. 

Και άναψε η οουγή του Νταβίντ 
υπεουβοουικά ενάντια στον άνφουωπο· και 
είπε στον Νάφαν: Ζει ο Κύουιος, άξιος 
φανάτου είναι ο άνφουωπος, που το έκανε 
αυτό·  και φα πουηουώσει την αµνάντα στο 
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τετουαπουάσιο, επειντή έπουαξε αυτό το 
πουάγµα, και επειντή ντεν σπουαχνίστηκε. 

Και ο Νάφαν είπε στον Νταβίντ: Εσύ είσαι ο 
άνφουωπος. Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Εγώ σε έχουισα βασιουιά 
επάνω στον Ισουαήου, και εγώ σε 
εουευφέουωσα από το χέουι τού Σαού·  και 
σου έντωσα τον οίκο τού κυουίου σου, και τις 
γυναίκες τού κυουίου σου στον κόουφο σου, 
και σου έντωσα τον οίκο Ισουαήου και του 
Ιούντα· και αν τούτο ήταν ουίγο, φα σου 
πουόσφετα παουόµοια και παουόµοια·  γιατί 
καταφουόνησες τον ουόγο τού Κυουίου, ώστε 
να πουάξεις το κακό στα µάτια του; Τον Ουία 
τον Χετταίο πάταξες µε ουοµφαία, και πήουες 
τη γυναίκα του στον εαυτό σου ως γυναίκα, κι 
αυτόν τον φανάτωσες µε τη ουοµφαία των 
γιων Αµµών·  τώουα, ουοιπόν, ουοµφαία ντεν 
φα αποσυουφεί από την οικογένειά σου· 
επειντή, µε καταφουόνησες, και πήουες τη 
γυναίκα τού Ουία τού Χετταίου για να είναι 
γυναίκα σου.  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, φα 
ξεσηκώσω εναντίον σου κακά µέσα από την 
οικογένειά σου, και φα πάουω τις γυναίκες 
σου µπουοστά από τα µάτια σου, και φα τις 
ντώσω στον πουησίον σου, και φα κοιµηφεί µε 
τις γυναίκες σου µπουοστά σ' αυτόν τον 
ήουιο·  επειντή, εσύ έπουαξες κουυφά· εγώ, 
όµως, φα κάνω αυτό το πουάγµα µπουοστά 
από οουόκουηουο τον Ισουαήου, και 
κατάντικουυ στον ήουιο. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Νάφαν: Αµάουτησα 
στον Κύουιο. Και ο Νάφαν είπε στον 
Νταβίντ: Και ο Κύουιος παουέβουεψε το 
αµάουτηµά σου· ντεν φα πεφάνεις·  επειντή, 
όµως, µε την πουάξη αυτή έντωσες µεγάουη 
αφοουµή στους εχφούς τού Κυουίου να 
βουασφηµούν, γι' αυτό, το παιντί που 
γεννήφηκε σε σένα φα πεφάνει οπωσντήποτε. 

Και ο Νάφαν έφυγε για το σπίτι του. Και ο 
Κύουιος πάταξε το παιντί, που η γυναίκα τού 
Ουία γέννησε στον Νταβίντ, και αουώστησε.  
Και ο Νταβίντ ικέτευσε τον Κύουιο υπέου 
του παιντιού· και ο Νταβίντ νήστεψε, και 
αφού µπήκε µέσα, ντιανυχτέουευσε, 
ξαπουωµένος καταγής.  Και σηκώφηκαν οι 
πουεσβύτεουοι του σπιτιού του, και ήουφαν σ' 

αυτόν για να τον σηκώσουν από τη γη· όµως, 
ντεν φέουησε, ούτε έφαγε ψωµί µαζί τους. 

Και την έβντοµη ηµέουα το παιντί πέφανε. 
Και οι ντούοι τού Νταβίντ φοβήφηκαν να του 
αναγγείουν ότι το παιντί πέφανε· επειντή, 
έουεγαν: Ντέστε, ενώ το παιντί ζούσε ακόµα, 
του µιούσαµε, και ντεν εισάκουγε στη φωνή 
µας· πόσο, ουοιπόν, φα κάνει κακό, αν του 
πούµε ότι το παιντί πέφανε; 

Αου' ο Νταβίντ βουέποντας ότι οι ντούοι του 
ψιφύουιζαν αναµεταξύ τους, ο Νταβίντ 
κατάουαβε ότι το παιντί πέφανε· γι' αυτό, ο 
Νταβίντ είπε στους ντούς του: Πέφανε το 
παιντί; Κι εκείνοι είπαν: Πέφανε.  Τότε, ο 
Νταβίντ σηκώφηκε από τη γη, και ούστηκε, 
και αουείφφηκε, και άουαξε τα ιµάτιά του, και 
µπήκε µέσα στον οίκο τού Κυουίου, και 
πουοσκύνησε· έπειτα, µπήκε µέσα στο σπίτι 
του· και ζήτησε να φάει, και έβαουαν 
µπουοστά του ψωµί, και έφαγε. 

Και οι ντούοι του είπαν σ' αυτόν: Τι είναι 
τούτο, που έκανες; Νήστευες και έκουαιγες 
για το παιντί, ενώ ζούσε· και αφού πέφανε το 
παιντί, σηκώφηκες, και έφαγες ψωµί. 

Και είπε: Ενώ ακόµα ζούσε το παιντί, 
νήστεψα και έκουαψα, επειντή είπα: Ποιος 
ξέουει; Ίσως, ο Φεός µε εουεήσει, και ζήσει 
το παιντί·  αουά, τώουα, πέφανε· γιατί να 
νηστεύω; Μήπως µποουώ να το φέουω πάουι 
πίσω; Εγώ φα πάω πουος αυτό, αυτό όµως 
ντεν φα επιστουέψει πουος εµένα. 

Και ο Νταβίντ παουηγόουησε τη Βηφ-σαβεέ, 
τη γυναίκα του, και µπήκε µέσα σ' αυτήν, και 
κοιµήφηκε µαζί της, και γέννησε γιο, και 
αποκάουεσε το όνοµά του Σοουοµώντα· και 
ο Κύουιος τον αγάπησε.  Και έστειουε 
ντιαµέσου του Νάφαν τού πουοφήτη, και 
αποκάουεσε το όνοµά του Ιεντιντία, για τον 
Κύουιο. 

ΚΑΙ ο Ιωάβ ποουέµησε ενάντια στη Ουαββά 
των γιων Αµµών, και κυουίευσε τη βασιουική 
πόουη.  Και ο Ιωάβ έστειουε µηνυτές στον 
Νταβίντ, και είπε: Ποουέµησα ενάντια στη 
Ουαββά, µάουιστα κυουίευσα την πόουη των 
νεουών·  Τώουα, ουοιπόν, συγκέντουωσε το 
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υπόουοιπο του ουαού, και στουατοπέντευσε 
ενάντια στην πόουη, και κυουίευσέ την, για να 
µη κυουιεύσω εγώ την πόουη και ονοµαστεί 
το όνοµά µου επάνω σ' αυτή. 

Και ο Νταβίντ συγκέντουωσε οουόκουηουο 
τον ουαό, και πήγε στη Ουαββά, και 
ποουέµησε εναντίον της, και την κυουίευσε·  
και πήουε το στεφάνι τού βασιουιά τους από 
το κεφάουι του, το βάουος τού οποίου ήταν 
ένα τάουαντο χουυσάφι µε ποουύτιµες 
πέτουες· και τέφηκε επάνω στο κεφάουι τού 
Νταβίντ· και έφεουε έξω υπεουβοουικά ποουά 
ουάφυουα της πόουης·  και τον ουαό που ήταν 
µέσα σ' αυτή τον έβγαουε έξω, και τον έβαουε 
κάτω από σιντεουένια πουιόνια, και κάτω από 
σιντεουένια τουιβόουια, και κάτω από 
σιντεουένιους πεουέκεις, και τους πέουασε 
µέσα από το καµίνι των πουίνφων. Και έτσι 
έκανε ο Νταβίντ σε όουες τις πόουεις των 
γιων Αµµών. Τότε ο Νταβίντ επέστουεψε, και 
οουόκουηουος ο ουαός, στην Ιεουσαουήµ. 

ΥΣΤΕΟΥΑ ντε απ' αυτά, ο Αβεσσαουώµ ο 
γιος τού Νταβίντ είχε µια ωουαία   αντεουφή, 
µε το όνοµα Φάµαου, και ο Αµνών, ο γιος 
τού Νταβίντ, την αγάπησε.  Και ο Αµνών 
έπασχε τόσο, ώστε αουώστησε για την 
αντεουφή του τη Φάµαου· επειντή, ήταν 
παουφένα, και φαινόταν στον Αµνών 
ντυσκοουότατο να κάνει κάτι σ' αυτή. 

Είχε ντε ο Αµνών έναν φίουο, που 
ονοµαζόταν Ιωναντάβ, γιος τού Σαµαά, 
αντεουφού τού Νταβίντ· ο ντε Ιωναντάβ ήταν 
άνφουωπος υπεουβοουικά πανούγος.  Και του 
είπε: Γιατί εσύ, γιε του βασιουιά, αντυνατίζεις 
τόσο καφηµεουινά; Ντεν φα το φανεουώσεις 
σε µένα; Και ο Αµνών τού είπε: Αγαπάω τη 
Φάµαου, την αντεουφή τού Αβεσσαουώµ, του 
αντεουφού µου.  Και ο Ιωναντάβ τού είπε: 
Πουάγιασε επάνω στο κουεβάτι σου, και 
πουοσποιήσου τον άουωστο· και όταν ο 
πατέουας σου έουφει και σε ντει, πες του: Ας 
έουφει, παουακαουώ, η Φάµαου η αντεουφή 
µου, και ας µου ντώσει να φάω, και ας 
ετοιµάσει µπουοστά µου το φαγητό, για να 
ντω, και να φάω από το χέουι της. 

Και ο Αµνών πουάγιασε, και πουοσποιήφηκε 
τον άουωστο· και όταν ο βασιουιάς ήουφε να 
τον ντει, είπε ο Αµνών στον βασιουιά: Ας 
έουφει, παουακαουώ, η Φάµαου η αντεουφή 
µου, και ας κάνει µπουοστά µου ντύο 
τηγανίτες, για να φάω από το χέουι της.  Και 
ο Νταβίντ έστειουε στο σπίτι πουος τη 
Φάµαου, ουέγοντας: Πήγαινε τώουα στο σπίτι 
τού αντεουφού σου Αµνών, και ετοίµασέ του 
φαγητό.  Και η Φάµαου πήγε στο σπίτι τού 
αντεουφού της Αµνών, που ήταν 
πουαγιασµένος· και πήουε το αουεύουι, και 
ζύµωσε, και έκανε τηγανίτες µπουοστά του, 
και έψησε τις τηγανίτες.  Έπειτα, πήουε το 
τηγάνι, και τις κένωσε µπουοστά του· όµως, 
ντεν φέουησε να φάει. 

Και ο Αµνών είπε: Βγάουτε κάφε άνφουωπο 
από µπουοστά µου. Και βγήκαν απ' αυτόν 
όουοι.  Και είπε ο Αµνών στη Φάµαου: 
Φέουε το φαγητό µου στον κοιτώνα, για να 
φάω από το χέουι σου. Και η Φάµαου πήουε 
τις τηγανίτες που έκανε, και τις έφεουε στον 
κοιτώνα στον Αµνών τον αντεουφό της.  Και 
όταν του πουόσφεουε σ' αυτόν να φάει, την 
έπιασε, και της είπε: Έουα, κοιµήσου µαζί 
µου, αντεουφή µου.  Κι εκείνη τού είπε: Μη, 
αντεουφέ µου, µη µε ταπεινώσεις· επειντή, 
τέτοιο πουάγµα ντεν πουέπει να γίνει στον 
Ισουαήου· µη κάνεις αυτή την αφουοσύνη·  κι 
εγώ, πώς φα εξαουείψω το όνειντός µου; 
Αουά, κι εσύ φα είσαι σαν ένας από τους 
άφουονες στον Ισουαήου· τώουα, ουοιπόν, 
παουακαουώ, µίουησε στον βασιουιά· επειντή, 
ντεν φα µε αουνηφεί σε σένα.  Ντεν φέουησε, 
όµως, να ακούσει στη φωνή της· αουά, 
ασκώντας µεγαουύτεουη ντύναµη από εκείνη, 
τη βίασε, και κοιµήφηκε µαζί της. 

Τότε ο Αµνών τη µίσησε µε µίσος 
υπεουβοουικά µεγάουο· ώστε το µίσος, µε το 
οποίο τη µίσησε, ήταν µεγαουύτεουο από την 
αγάπη, µε την οποία την είχε αγαπήσει. Και ο 
Αµνών τής είπε: Σήκω, πήγαινε.  Κι εκείνη 
του είπε: Ντεν υπάουχει αιτία· αυτό το κακό, 
το να µε αποβάουεις, είναι µεγαουύτεουο του 
άουου, που έπουαξες σε µένα. Ντεν φέουησε, 
όµως, να την εισακούσει.  Και φώναξε τον 
νέο, που τον υπηουετούσε, και είπε: Βγάου' 
την τώουα έξω από µένα, και βάουε τον 
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µοχουό στη φύουα πίσω της.  Και ήταν 
ντυµένη µε χιτώνα ποικιουόχουωµο, επειντή 
οι φυγατέουες του βασιουιά, οι παουφένες, 
τέτοια επενντύµατα ντύνονταν. Και ο 
υπηουέτης του την έβγαουε έξω, και έβαουε 
τον µοχουό στη φύουα πίσω της. 

Και παίουνοντας η Φάµαου στάχτη επάνω 
στο κεφάουι της, και σχίζοντας τον 
ποικιουόχουωµο χιτώνα, που είχε επάνω της, 
και βάζοντας τα χέουια της επάνω στο 
κεφάουι της, έφευγε πεουπατώντας και 
κουάζοντας.  Και ο Αβεσσαουώµ ο 
αντεουφός της είπε σ' αυτή: Μήπως ο Αµνών 
ο αντεουφός σου βουέφηκε µαζί σου; Όµως, 
τώουα, σώπασε αντεουφή µου· αντεουφός σου 
είναι· µη καταφουίβεις την καουντιά σου γι' 
αυτό το πουάγµα. Και η Φάµαου καφόταν σε 
κατάσταση χηουείας στο σπίτι του αντεουφού 
της, του Αβεσσαουώµ. 

Και όταν ο βασιουιάς Νταβίντ άκουσε όουα 
αυτά τα πουάγµατα, φύµωσε υπεουβοουικά.  
Ο ντε Αβεσσαουώµ ντεν µίουησε µε τον 
Αµνών, ούτε καουό ούτε κακό· επειντή, ο 
Αβεσσαουώµ µισούσε τον Αµνών, για τον 
ουόγο ότι ταπείνωσε την αντεουφή του τη 
Φάµαου. 

Και ύστεουα από ντύο οουόκουηουα χουόνια, 
ο Αβεσσαουώµ είχε κουευτές στη Βαάου-
ασώου, που είναι κοντά στον Εφουαϊµ, και ο 
Αβεσσαουώµ πουοσκάουεσε όους τους γιους 
τού βασιουιά.  Και ο Αβεσσαουώµ ήουφε 
στον βασιουιά, και είπε: Ντες, τώουα, ο 
ντούος σου έχει κουευτές· ας έουφει, 
παουακαουώ, ο βασιουιάς, και οι ντούοι του, 
µαζί µε τον ντούο σου.  Και ο βασιουιάς είπε 
στον Αβεσσαουώµ: Όχι, γιε µου, ας µη 
έουφουµε τώουα όουοι, για να σου είµαστε 
βάουος. Και τον βίασε, όµως ντεν φέουησε να 
πάει, αουά τον ευουόγησε.  Τότε, ο 
Αβεσσαουώµ είπε: Αν όχι, ας έουφει 
τουάχιστον ο Αµνών, ο αντεουφός µου. Και ο 
βασιουιάς τού είπε: Γιατί να έουφει µαζί σου;  
Όµως, ο Αβεσσαουώµ τον βίασε, ώστε 
έστειουε µαζί του τον Αµνών, και όους τους 
γιους τού βασιουιά. 

Τότε, ο Αβεσσαουώµ πουόσταξε τους 
υπηουέτες του, ουέγοντας: Ντέστε, τώουα, 
όταν η καουντιά τού Αµνών ευφουανφεί από 
το κουασί, και σας πω: Πατάξτε τον Αµνών, 
τότε φανατώστε τον· µη φοβάστε· ντεν είµαι 
εγώ που σας πουοστάζω; Γίνεστε ανντουείοι 
και γίνεστε γιοι ντύναµης. 

Και οι υπηουέτες τού Αβεσσαουώµ έκαναν 
στον Αµνών, όπως τους πουόσταξε ο 
Αβεσσαουώµ. Τότε, αφού σηκώφηκαν όουοι 
οι γιοι τού βασιουιά, κάφησε κάφε ένας επάνω 
στο µουάουι του, και έφυγαν. 

Κι ενώ αυτοί βουίσκονταν στον ντουόµο, 
έφτασε η φήµη στον Νταβίντ, που έουεγε: Ο 
Αβεσσαουώµ πάταξε όους τους γιους τού 
βασιουιά, και ντεν έµεινε απ' αυτούς ούτε 
ένας.  Τότε, ο βασιουιάς, αφού σηκώφηκε, 
ξέσχισε τα ιµάτιά του, και πουάγιασε καταγής· 
και όουοι οι ντούοι του, που 
παουαβουίσκονταν, ξέσχισαν τα ιµάτιά τους. 

Και ο Ιωναντάβ, ο γιος τού Σαµαά, 
αντεουφού τού Νταβίντ, αποκουίφηκε και 
είπε: Ας µη ουέει ο βασιουιάς ότι 
φανατώφηκαν όουοι οι νέοι, οι γιοι τού 
βασιουιά· επειντή, µονάχα ο Αµνών πέφανε· 
ντεντοµένου ότι, ο Αβεσσαουώµ το είχε 
αποφασίσει, από την ηµέουα που ταπείνωσε 
τη Φάµαου την αντεουφή του·  τώουα, 
ουοιπόν, ας µη βάουει ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς το πουάγµα στην καουντιά του, 
ουέγοντας ότι πέφαναν όουοι οι γιοι τού 
βασιουιά· επειντή, ο Αµνών µονάχα πέφανε. 

Και ο Αβεσσαουώµ έφυγε. Και ο νέος, ο 
σκοπός, υψώνοντας τα µάτια του, είντε, και 
να, ποουύς ουαός ποουευόταν από τον 
ντουόµο πίσω απ' αυτόν, πουος την πουαγιά 
τού βουνού.  Και ο Ιωναντάβ είπε στον 
βασιουιά: Ντες, οι γιοι τού βασιουιά 
έουχονται· σύµφωνα µε τον ουόγο τού ντού 
σου, έτσι έγινε.  Και καφώς τεουείωσε 
µιουώντας, να, οι γιοι τού βασιουιά ήουφαν, 
και ύψωσαν τη φωνή τους, και έκουαψαν· και ο 
βασιουιάς ακόµα, και όουοι οι ντούοι του, 
έκουαψαν έναν υπεουβοουικά µεγάουον 
κουαυφµό. 
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Και ο Αβεσσαουώµ έφυγε, και πήγε στον 
Φαουµαϊ, τον γιο τού Αµµιούντ, τον βασιουιά 
τής Γεσσού· και ο Νταβίντ πένφησε για τον 
γιο του όουες τις ηµέουες.  Ο Αβεσσαουώµ, 
ουοιπόν, έφυγε, και πήγε στη Γεσσού, και 
ήταν εκεί τουία χουόνια. 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ επιπόφησε να πάει 
στον Αβεσσαουώµ, επειντή είχε 
παουηγοουηφεί για τον φάνατο του Αµνών. 

ΚΑΙ ο Ιωάβ, ο γιος τής Σεουϊας γνώουισε, ότι 
η καουντιά τού βασιουιά  ήταν στον 
Αβεσσαουώµ.  Και ο Ιωάβ έστειουε στη 
Φεκουέ, και έφεουε από εκεί µία σοφή 
γυναίκα, και της είπε: Πουοσποιήσου, 
παουακαουώ, ότι είσαι σε πένφος, και ντύσου 
ιµάτια πένφιµα, και να µη αουειφφείς µε 
ουάντι, αουά να είσαι σαν µια γυναίκα που 
πενφεί ήντη ποουές ηµέουες για κάποιον που 
πέφανε·  και πήγαινε στον βασιουιά, και να 
του µιουήσεις σύµφωνα µε τούτα τα ουόγια. 
Και ο Ιωάβ έβαουε τα ουόγια στο στόµα της. 

Και καφώς η Φεκωίτισσα γυναίκα µιούσε 
στον βασιουιά, έπεσε µπούµυτα καταγής, και 
πουοσκύνησε, και είπε: Βασιουιά, σώσε. 

Και ο βασιουιάς τής είπε: Τι έχεις; 

Κι εκείνη είπε: Γυναίκα χήουα είµαι εγώ, 
αουοίµονο! Και ο άνντουας µου πέφανε·  και 
η ντούη σου είχε ντύο γιους, που 
ουογοµάχησαν και οι ντύο στο χωουάφι, και 
ντεν υπήουχε κάποιος που να τους χωουίσει, 
αουά ο ένας πάταξε τον άουον, και τον 
φανάτωσε·  και ξάφνου, οουόκουηουη η 
συγγένεια σηκώφηκε ενάντια στη ντούη σου, 
και είπε: Παουάντωσέ µας αυτόν που πάταξε 
τον αντεουφό του, για να τον φανατώσουµε, 
αντί τής ζωής τού αντεουφού του που τον 
φόνευσε, και να εξοουοφουεύσουµε 
ταυτόχουονα και τον κουηουονόµο· και έτσι 
φα σβήσουν το κάουβουνό µου που έµεινε, 
ώστε να µη αφήσουν στον άνντουα µου όνοµα 
ούτε αποµεινάουι, επάνω στο πουόσωπο της 
γης. 

Και ο βασιουιάς είπε στη γυναίκα: Πήγαινε 
στο σπίτι σου, και εγώ φα ντιατάξω υπέου του 
συµφέουοντός σου. 

Και η γυναίκα η Φεκωίτισσα είπε στον 
βασιουιά: Κύουιέ µου βασιουιά, επάνω µου ας 
είναι η ανοµία, και επάνω στον οίκον του 
πατέουα µου· και ο βασιουιάς και ο φουόνος 
του, αφώοι. 

Και ο βασιουιάς είπε: Όποιος µιουήσει 
εναντίον σου, φέου' τον σε µένα, και ντεν φα 
σε αγγίξει πουέον. 

Κι εκείνη είπε: Ας φυµηφεί, παουακαουώ, ο 
βασιουιάς τον Κύουιο τον Φεό σου, και ας µη 
αφήσει τους εκντικητές τού αίµατος να 
πουηφύνουν τη φφοουά, και να αποουέσουν 
τον γιο µου. 

Κι εκείνος είπε: Ζει ο Κύουιος, ούτε µια 
τουίχα τού γιου σου ντεν φα πέσει στη γη. 

Τότε η γυναίκα είπε: Ας µιουήσει, 
παουακαουώ, η ντούη σου, έναν ουόγο στον 
κύουιό µου τον βασιουιά. Και είπε: Μίουησε.  
Και η γυναίκα είπε: Γιατί στοχάστηκες τέτοιο 
πουάγµα ενάντια στον ουαό τού Φεού; 
Επειντή, ο βασιουιάς το ουέει αυτό σαν ένας 
ένοχος άνφουωπος, για τον ουόγο ότι ο 
βασιουιάς ντεν στέουνει να επαναφέουει τον 
εξόουιστό του.  Επειντή, αναπόφευκτα φα 
πεφάνουµε, και είµαστε σαν το χυµένο νεουό 
επάνω στη γη, που ντεν µαζεύεται ξανά· και ο 
Φεός ντεν φέουει να χαφεί µια ψυχή, αου' 
εφευουίσκει µέσα, ώστε ο εξόουιστος να µη 
µένει εξωσµένος απ' αυτόν.  Τώουα, γι' αυτό 
ήουφα να µιουήσω αυτό τον ουόγο στον 
κύουιό µου τον βασιουιά, επειντή µε φόβισε ο 
ουαός· και η ντούη σου είπε: Φα µιουήσω 
τώουα στον βασιουιά· ίσως, ο βασιουιάς κάνει 
το αίτηµα της ντούης του.  Επειντή, ο 
βασιουιάς φα εισακούσει, για να 
εουευφεουώσει τη ντούη του από το χέουι τού 
ανφουώπου που ζητάει να µε εξαουείψει, 
ταυτόχουονα ντε και τον γιο µου, από την 
κουηουονοµιά τού Φεού.  Είπε, µάουιστα, η 
ντούη σου: Ο ουόγος τού κυουίου µου του 
βασιουιά, φα είναι τώουα παουηγοουητικός· 
επειντή, σαν άγγεουος Φεού, έτσι είναι ο 
κύουιός µου ο βασιουιάς, στο να ντιακουίνει 
το καουό και το κακό· ο Κύουιος ο Φεός σου 
φα είναι µαζί σου. 
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Τότε, ο βασιουιάς απάντησε και είπε στη 
γυναίκα. Μη κουύψεις από µένα τώουα το 
πουάγµα, που εγώ φα σε ουωτήσω. Και η 
γυναίκα είπε: Ας µιουήσει, παουακαουώ, ο 
κύουιός µου ο βασιουιάς.  Και είπε ο 
βασιουιάς: Σε όουο αυτό ντεν είναι µαζί σου 
το χέουι τού Ιωάβ; 

Και η γυναίκα απάντησε και είπε: Ζει η ψυχή 
σου, κύουιέ µου βασιουιά, κανένα απ' αυτά 
που είπε ο κύουιός µου ο βασιουιάς ντεν 
ξέκουινε, ούτε ντεξιά ούτε αουιστεουά· 
επειντή, ο ντούος σου ο Ιωάβ, αυτός µε 
πουόσταξε, κι αυτός έβαουε όουα τα ουόγια 
αυτά στο στόµα τής ντούης σου·  ο ντούος 
σου ο Ιωάβ το έκανε, να πεουιστουέψω τη 
µοουφή αυτού του πουάγµατος· και ο κύουιός 
µου είναι σοφός, σύµφωνα µε τη σοφία 
αγγέου τού Φεού, στο να γνωουίζει όουα όσα 
γίνονται στη γη. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Ιωάβ: Ντες, 
τώουα, έκανα αυτό το πουάγµα· πήγαινε, 
ουοιπόν, φέουε πίσω τον νέο, τον 
Αβεσσαουώµ.  Και ο Ιωάβ έπεσε µπούµυτα 
στη γη, και πουοσκύνησε, και ευουόγησε τον 
βασιουιά· και ο Ιωάβ είπε: Σήµεουα ο ντούος 
σου γνωουίζει ότι βουήκα χάουη στα µάτια 
σου, κύουιέ µου βασιουιά, επειντή ο 
βασιουιάς έκανε σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
ντού του. 

Τότε, ο Ιωάβ σηκώφηκε και πήγε στη 
Γεσσού, και έφεουε τον Αβεσσαουώµ στην 
Ιεουσαουήµ.  Και ο βασιουιάς είπε: Ας 
γυουίσει στο σπίτι του, και ας µη ντει το 
πουόσωπό µου. Έτσι ο Αβεσσαουώµ γύουισε 
στο σπίτι του, και ντεν είντε το πουόσωπο του 
βασιουιά. 

Και σε οουόκουηουο τον Ισουαήου ντεν 
υπήουχε άνφουωπος να φαυµάζεται τόσο για 
την ωουαιότητά του, όπως ο Αβεσσαουώµ· 
από το πέουµα του ποντιού του, µέχουι την 
κοουυφή του, ντεν υπήουχε εουάττωµα επάνω 
του·  και οσάκις κούευε το κεφάουι του, 
(επειντή, στο τέουος κάφε χουόνου το κούευε· 
για τον ουόγο ότι τα µαουιά τον βάουαιναν, 
γι' αυτό τα έκοβε·) ζύγιζε τις τουίχες του 
κεφαουιού του, και ήσαν 200 σίκουοι 

σύµφωνα µε το βασιουικό ζύγι.  Και στον 
Αβεσσαουώµ γεννήφηκαν τουεις γιοι, και µία 
φυγατέουα, µε το όνοµα Φάµαου· αυτή ήταν 
ωουαιότατη γυναίκα. 

Και ο Αβεσσαουώµ κατοίκησε στην 
Ιεουσαουήµ ντύο οουόκουηουα χουόνια, και 
ντεν είντε το πουόσωπο του βασιουιά.  Γι' 
αυτό, ο Αβεσσαουώµ απέστειουε στον Ιωάβ, 
για να τον στείουει στον βασιουιά· όµως, ντεν 
φέουησε νάουφει σ' αυτόν· απέστειουε ξανά 
για ντεύτεουη φοουά, αουά ντεν φέουησε 
νάουφει.  Τότε, είπε στους ντούς του: 
Κοιτάξτε, το χωουάφι τού Ιωάβ είναι κοντά 
στο ντικό µου, και έχει εκεί κουιφάουι· 
πηγαίνετε, και κατακάψτε το µε φωτιά· και οι 
ντούοι τού Αβεσσαουώµ κατέκαψαν το 
χωουάφι µε φωτιά. 

Και σηκώφηκε ο Ιωάβ, και ήουφε στον 
Αβεσσαουώµ στο σπίτι, και του είπε: Γιατί οι 
ντούοι σου κατέκαψαν το χωουάφι µου µε 
φωτιά;  Και ο Αβεσσαουώµ απάντησε στον 
Ιωάβ: Ντες, απέστειουα σε σένα, ουέγοντας: 
Έουα εντώ, για να σε στείουω στον βασιουιά 
να πεις: Γιατί ήουφα από τη Γεσσού; Φα ήταν 
καουύτεουο για µένα να ήµουν ακόµα εκεί· 
τώουα, ουοιπόν, ας ντω το πουόσωπο του 
βασιουιά· και αν είναι σε µένα αντικία, ας µε 
φανατώσει. 

Τότε, ο Ιωάβ ήουφε στον βασιουιά, και του τα 
ανήγγειουε αυτά· και κάουεσε τον 
Αβεσσαουώµ, και ήουφε στον βασιουιά, και 
πέφτοντας µπούµυτα καταγής, πουοσκύνησε 
µπουοστά στον βασιουιά· και ο βασιουιάς 
φίουησε τον Αβεσσαουώµ. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο Αβεσσαουώµ 
ετοίµασε άµαξες και άουογα, και   50 
άνντουες να τουέχουν µπουοστά του.  Και ο 
Αβεσσαουώµ σηκωνόταν πουωί, και στεκόταν 
στα πουάγια του ντουόµου τής πύουης· και 
όταν κάποιος είχε µια ντιαφοουά και 
εουχόταν στον βασιουιά για να κάνει κουίση, 
τότε ο Αβεσσαουώµ τον καούσε κοντά του 
και του έουεγε: Από ποια πόουη είσαι; Κι 
εκείνος απαντούσε: Ο ντούος σου είναι από 
την τάντε φυουή τού Ισουαήου.  Και ο 
Αβεσσαουώµ τού έουεγε: Ντες, η υπόφεσή 
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σου είναι καουή και σωστή· όµως, ντεν 
υπάουχει κανένας που να σε ακούει από µέους 
τού βασιουιά.  Έουεγε ακόµα ο Αβεσσαουώµ: 
Ποιος να µε ντιόουιζε κουιτή τού τόπου, για 
να έουχεται σε µένα καφένας που έχει 
ντιαφοουά ή κουίση, και να τον ντικαιώνω!  
Και όσες φοουές κάποιος πουησίαζε για να 
τον πουοσκυνήσει, άπουωνε το χέουι του, και 
τον έπιανε, και τον φιούσε.  Και ο 
Αβεσσαουώµ έκανε κατ' αυτόν τον τουόπο σε 
κάφε Ισουαηουίτη, που εουχόταν για κουίση 
πουος τον βασιουιά· και ο Αβεσσαουώµ 
υπέκουεπτε τις καουντιές των ανντουών τού 
Ισουαήου. 

Και στο τέουος των 40 χουόνων, ο 
Αβεσσαουώµ είπε στον βασιουιά: Ας πάω, 
παουακαουώ, για να εκπουηουώσω την ευχή 
µου, που είχα ευχηφεί στον Κύουιο, στη 
Χεβουών·  επειντή, ο ντούος σου είχε ευχηφεί 
µια ευχή, όταν κατοικούσε στη Γεσσού στη 
Συουία, ουέγοντας: Αν ο Κύουιος µε 
επιστουέψει πουαγµατικά στην Ιεουσαουήµ, 
τότε φα πουοσφέουω φυσία στον Κύουιο.  
Και ο βασιουιάς τού είπε: Πήγαινε µε 
ειουήνη. Και αφού σηκώφηκε, πήγε στη 
Χεβουών. 

Και ο Αβεσσαουώµ έστειουε κατασκόπους σε 
όουες τις φυουές τού Ισουαήου, ουέγοντας: 
Καφώς φα ακούσετε τη φωνή τής σάουπιγγας, 
φα πείτε: Ο Αβεσσαουώµ βασίουευσε στη 
Χεβουών.  Και πήγαν µαζί µε τον 
Αβεσσαουώµ 200 άνντουες από την 
Ιεουσαουήµ, καουεσµένοι, και πήγαν µέσα 
στην απουότητά τους, και ντεν ήξεουαν 
τίποτε.  Και ο Αβεσσαουώµ πουοσκάουεσε 
τον Αχιτόφεου τον Γιουωναίο, τον σύµβουο 
του Νταβίντ, από την πόουη του, από τη 
Γιουώ, ενώ πουόσφεουε τις φυσίες. Και η 
συνωµοσία ήταν ντυνατή· και ο ουαός 
πουηφυνόταν αντιάκοπα κοντά στον 
Αβεσσαουώµ. 

Και ήουφε ένας µηνυτής στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Οι καουντιές των ανντουών 
Ισουαήου στουάφηκαν πίσω από τον 
Αβεσσαουώµ.  Και ο Νταβίντ είπε σε όους 
τούς ντούς του, εκείνους που ήσαν µαζί του 
στην Ιεουσαουήµ: Σηκωφείτε, και ας 

φύγουµε· επειντή, ντεν φα µποουέσουµε να 
ντιασωφούµε µπουοστά από τον 
Αβεσσαουώµ· βιαστείτε να αναχωουήσουµε, 
για να µη επιταχύνει και µας καταφτάσει, και 
σπουώξει το κακό επάνω µας, και πατάξει την 
πόουη µε µάχαιουα.  Και οι ντούοι τού 
βασιουιά είπαν στον βασιουιά: Σε ό,τι 
ντιαουέξει ο κύουιός µου ο βασιουιάς, να οι 
ντούοι σου. 

Και βγήκε έξω ο βασιουιάς, και οουόκουηουη 
η οικογένειά του πίσω απ' αυτόν. Και ο 
βασιουιάς άφησε τις ντέκα γυναίκες τις 
παουακές, για να φυουάττουν το σπίτι.  Και ο 
βασιουιάς βγήκε έξω, και από πίσω του 
οουόκουηουος ο ουαός, και στάφηκαν σε έναν 
τόπο, που απείχε µακουιά.  Και όουοι οι 
ντούοι του ποουεύονταν κοντά του· και όουοι 
οι Χεουεφαίοι, και όουοι οι Φεουεφαίοι, και 
όουοι οι Γετφαίοι, 600 άνντουες, εκείνοι που 
ήουφαν πίσω απ' αυτόν από τη Γαφ, 
πουοποουεύονταν µπουοστά από τον 
βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Ιτταϊ τον Γετφαίο: 
Γιατί έουχεσαι κι εσύ µαζί µας; Γύουνα πίσω, 
και να κατοικείς µαζί µε τον βασιουιά, επειντή 
είσαι ξένος, και µάουιστα είσαι µετοικισµένος 
από τον τόπο σου·  χφες ήουφες, και σήµεουα 
φα σε κάνω να πεουιπουανιέσαι µαζί µας; Κι 
εγώ φα πάω όπου µποουέσω· γύουνα πίσω, 
και πάουε και τους αντεουφούς σου· έουεος 
και αουήφεια µαζί σου!  Και ο Ιτταϊ απάντησε 
στον βασιουιά, και είπε: Ζει ο Κύουιος, και 
ζει ο κύουιός µου ο βασιουιάς, όπου και αν 
είναι ο κύουιός µου ο βασιουιάς, είτε σε 
φάνατο είτε σε ζωή, εκεί βέβαια φα είναι και ο 
ντούος σου.  Και ο Νταβίντ είπε στον Ιτταϊ: 
Έουα, ουοιπόν, και ντιάβαινε. Και ντιάβηκε ο 
Ιτταϊ ο Γετφαίος, και όουοι οι άνντουες του, 
και όουα τα παιντιά που ήσαν µαζί του. 

Και οουόκουηουος ο τόπος έκουαιγε µε 
ντυνατή φωνή, και οουόκουηουος ο ουαός 
ντιάβαινε· ντιάβηκε και ο βασιουιάς τον 
χείµαουο των Κέντουων· και οουόκουηουος ο 
ουαός ντιάβηκε πουος τον ντουόµο τής 
εουήµου. 
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Και να, ακόµα και ο Σαντώκ, και όουοι οι 
Ουευίτες µαζί του, φέουνοντας την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Φεού· και έστησαν την κιβωτό 
τού Φεού· και ανέβηκε ο Αβιάφαου, αφού 
τεουείωσε οουόκουηουος ο ουαός 
ντιαβαίνοντας από την πόουη. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Σαντώκ: Φέουε 
την κιβωτό τού Φεού πίσω στην πόουη· αν 
βουω χάουη στα µάτια του Κυουίου, φα µε 
κάνει να επιστουέψω, και να ντω αυτήν, και το 
κατοικητήουιό του·  αουά, αν πει ως εξής: 
Ντεν έχω ευαουέστηση σε σένα, νάµαι εγώ, ας 
κάνει σε µένα ό,τι φανεί αουεστό στα µάτια 
του.  Ο βασιουιάς είπε ακόµα στον Σαντώκ 
τον ιεουέα: Ντεν είσαι εσύ που βουέπεις; 
Γύουνα πίσω στην πόουη µε ειουήνη, και ο 
Αχιµάας ο γιος σου, και ο Ιωνάφαν ο γιος τού 
Αβιάφαου, οι ντύο γιοι σας µαζί σας·  
Κοιτάξτε, εγώ φα µένω στις πεντιάντες τής 
εουήµου, µέχουις ότου έουφει ένας ουόγος 
από σας για να µου αναγγείουει.  Ο Σαντώκ, 
ουοιπόν, και ο Αβιάφαου επανέφεουαν την 
κιβωτό τού Φεού στην Ιεουσαουήµ, και 
έµειναν εκεί. 

Και ο Νταβίντ ανέβαινε ντιαµέσου της 
ανάβασης των Εουαιών, ανεβαίνοντας και 
κουαίγοντας, και έχοντας το κεφάουι του 
σκεπασµένο, και πεουπατώντας ξυπόουυτος· 
και οουόκουηουος ο ουαός, που ήταν µαζί 
του, κάφε ένας είχε το κεφάουι του 
σκεπασµένο, και ανέβαιναν βαντίζοντας και 
κουαίγοντας.  Και ανήγγειουαν στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Ο Αχιτόφεου είναι ανάµεσα στους 
συνωµότες µαζί µε τον Αβεσσαουώµ. Και ο 
Νταβίντ είπε: Κύουιε, ντέοµαι σε σένα, 
ντιάουυσε τη βουή τού Αχιτόφεου. 

Και όταν ο Νταβίντ ήουφε στην κοουυφή τού 
βουνού, όπου πουοσκύνησε τον Φεό, να, 
ήουφε σε συνάντησή του ο Χουσαϊ ο 
Αουχίτης, έχοντας ξεσχισµένον τον χιτώνα 
του, και χώµα επάνω στο κεφάουι του.  Και ο 
Νταβίντ τού είπε: Αν ντιαβείς µαζί µου, 
σίγουα φα µου είσαι φοουτίο·  αν, όµως, 
γυουίσεις πίσω στην πόουη, και πεις στον 
Αβεσσαουώµ: Φα είµαι ντούος σου, βασιουιά· 
όπως στάφηκα ντούος τού πατέουα σου 
µέχουι τώουα, έτσι φα είµαι τώουα ντούος 

σου· τότε, µποουείς να ανατουέψεις τη βουή 
τού Αχιτόφεου υπέου εµού·  και ντεν είναι 
εκεί µαζί σου ο Σαντώκ και ο Αβιάφαου, οι 
ιεουείς; Κάφε τι, ουοιπόν, που φα άκουγες 
από τον οίκο τού βασιουιά, φα το 
αναγγείουεις στον Σαντώκ και τον Αβιάφαου, 
τους ιεουείς:  Ντες, εκεί είναι µαζί τους οι 
ντύο γιοι τους, ο Αχιµάας, ο γιος τού Σαντώκ, 
και ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Αβιάφαου· και 
ντιαµέσου αυτών φα µου στέουνετε κάφε τι 
που φα ακούσετε. 

Και καφώς ο φίουος τού Νταβίντ, ο Χουσαϊ, 
µπήκε µέσα στην πόουη, ο Αβεσσαουώµ 
ήουφε στην Ιεουσαουήµ. 

ΚΑΙ όταν ο Νταβίντ πέουασε ουίγο την 
κοουυφή, να, τον συνάντησε ο Σιβά,  ο 
υπηουέτης τού Μεµφιβοσφέ, µε ντύο 
σαµαουωµένα γαϊντούια, έχοντας επάνω τους 
200 ψωµιά, και 100 τσαµπιά σταφίντες, και 
100 αουµαφιές καουοκαιουινούς καουπούς, 
και ένα ασκί κουασί.  Και ο βασιουιάς είπε 
στον Σιβά: Γιατί τα φέουνεις αυτά; Και ο 
Σιβά είπε: Τα γαϊντούια είναι για την 
οικογένεια του βασιουιά, για να κάφονται 
επάνω σ' αυτά, και τα ψωµιά και οι 
καουοκαιουινοί καουποί για να τουώνε οι 
νέοι· και το κουασί, για να πίνουν όσοι 
ατονήσουν µέσα στην έουηµο. 

Τότε, ο βασιουιάς είπε: Και πού είναι ο γιος 
τού κυουίου σου; Και ο Σιβά είπε στον 
βασιουιά: Να, κάφεται στην Ιεουσαουήµ· 
επειντή, είπε: Σήµεουα ο οίκος Ισουαήου φα 
επιστουέψει σε µένα τη βασιουεία τού 
πατέουα µου.  Και ο βασιουιάς είπε στον 
Σιβά; Να, ντικά σου είναι όουα τα 
υπάουχοντα του Μεµφιβοσφέ. Και ο Σιβά 
είπε: Παουακαουώ, µε σεβασµό να βουω 
χάουη στα µάτια σου, κύουιέ µου βασιουιά. 

Και όταν ο βασιουιάς Νταβίντ ήουφε µέχουι 
τη Βαουείµ, να, έβγαινε από εκεί ένας 
άνφουωπος, από τη συγγένεια της οικογένειας 
του Σαού, που ουεγόταν Σιµεϊ, γιος τού 
Γηουά· και αφού βγήκε, άουχισε να 
καταουιέται.  Και έουιχνε πέτουες επάνω στον 
Νταβίντ, και σε όους τους ντούς τού βασιουιά 
τού Νταβίντ· και οουόκουηουος ο ουαός και 
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όουοι οι ισχυουοί ήσαν από τα ντεξιά του, και 
από τα αουιστεουά του.  Και ο Σιµεϊ, καφώς 
καταουιόταν, έουεγε τα εξής: Βγες, βγες 
άνντουα αιµάτων, και άνντουα κακοποιέ!  Ο 
Κύουιος γύουισε εναντίον σου όουα τα αίµατα 
της οικογένειας του Σαού, αντί τού οποίου 
βασίουευσες· και ο Κύουιος παουέντωσε τη 
βασιουεία σου στο χέουι τού Αβεσσαουώµ, 
του γιου σου· και ντες, εσύ πιάστηκες µέσα 
στην κακία σου, επειντή είσαι άνντουας 
αιµάτων. 

Τότε, ο Αβισαί, ο γιος τής Σεουϊας, είπε στον 
βασιουιά: Γιατί, αυτός ο νεκουός σκύουος, να 
καταουιέται τον κύουιό µου τον βασιουιά; 
Επίτουεψε, παουακαουώ, να πεουάσω, και να 
κόψω το κεφάουι του.  Και ο βασιουιάς είπε: 
Τι είναι ανάµεσα σε µένα και σε σας γιοι τής 
Σεουϊας; Ας καταουιέται, επειντή ο Κύουιος 
του είπε: Να καταουαστείς τον Νταβίντ. 
Ποιος, ουοιπόν, φα πει: Γιατί έκανες έτσι; 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αβισαί, και σε όους 
τους ντούς του: Ντέστε, ο γιος µου, αυτός που 
βγήκε από τα σπουάχνα µου, ζητάει τη ζωή 
µου· πόσο µάουον τώουα αυτός ο Βενιαµίτης; 
Αφήστε τον, και ας καταουιέται, επειντή ο 
Κύουιος τον πουόσταξε·  ίσως, ο Κύουιος 
επιβουέψει επάνω στη φουίψη µου, και ο 
Κύουιος να ανταποντώσει σε µένα αγαφό 
αυτή την ηµέουα, αντί τής κατάουας αυτού 
τού ανφουώπου.  Και ποουεύονταν ο Νταβίντ 
και οι άνντουες του στον ντουόµο, και ο Σιµεϊ 
ποουευόταν κατά τα πουάγια του βουνού 
απέναντί του, και, βαντίζοντας, καταουιόταν 
και έουιχνε πέτουες εναντίον του, και έκανε 
σκόνη µε χώµα. 

Και ήουφε ο βασιουιάς, και οουόκουηουος ο 
ουαός, που ήταν µαζί του, εξασφενηµένοι, και 
εκεί αναπαύφηκαν. 

ΚΑΙ ο Αβεσσαουώµ, και οουόκουηουος ο 
ουαός, οι άνντουες Ισουαήου, ήουφαν στην 
Ιεουσαουήµ, και ο Αχιτόφεου µαζί του. 

Και όταν ο Χουσαϊ ο Αουχίτης, ο φίουος τού 
Νταβίντ, ήουφε στον Αβεσσαουώµ, ο Χουσαϊ 
είπε στον Αβεσσαουώµ: Ζήτω ο βασιουιάς! 
Ζήτω ο βασιουιάς!  Και ο Αβεσσαουώµ είπε 

στον Χουσαϊ: Αυτό είναι το έουεός σου πουος 
τον φίουο σου; Γιατί ντεν πήγες µαζί µε τον 
φίουο σου;  Και ο Χουσεϊ είπε στον 
Αβεσσαουώµ: Όχι, αουά εκείνον που ο 
Κύουιος έκουεξε, κι αυτός ο ουαός, και όουοι 
οι άνντουες τού Ισουαήου, αυτού φα είµαι, και 
µαζί του φα κατοικώ·  και έπειτα, ποιον φα 
υπηουετώ εγώ; Όχι µπουοστά στον γιο του; 
Καφώς υπηουέτησα µπουοστά στον πατέουα 
σου, έτσι φα είµαι και µπουοστά σου. 

Τότε, ο Αβεσσαουώµ είπε στον Αχιτόφεου: 
Συµβουευφείτε µεταξύ σας τι φα κάνουµε.  
Και ο Αχιτόφεου είπε στον Αβεσσαουώµ: 
Μπες µέσα στις παουακές τού πατέουα σου, 
που άφησε για να φυουάττουν το σπίτι· και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου φα ακούσει, ότι 
έγινες µισητός στον πατέουα σου· και φα 
ενντυναµωφούν τα χέουια όουων εκείνων που 
είναι µαζί σου.  Έστησαν, ουοιπόν, µια σκηνή 
επάνω στην ταουάτσα για τον Αβεσσαουώµ, 
και ο Αβεσσαουώµ µπήκε στις παουακές τού 
πατέουα του, µπουοστά σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου. 

Και η συµβουή τού Αχιτόφεου, που έντινε 
εκείνες τις ηµέουες, ήταν σαν κάποιος να 
συµβουευόταν τον Φεό· έτσι φεωουείτο κάφε 
συµβουή τού Αχιτόφεου, και στον Νταβίντ 
και στον Αβεσσαουώµ. 

ΚΑΙ ο Αχιτόφεου είπε στον Αβεσσαουώµ: Ας 
ντιαουέξω τώουα 12.000 άνντουες, και καφώς 
σηκωφώ, να καταντιώξω πίσω από τον 
Νταβίντ τη νύχτα·  και φα πέσω επάνω του, 
καφώς είναι αποκαµωµένος και 
εξασφενηµένος στα χέουια, και φα τον 
κατατουοµάξω· και οουόκουηουος ο ουαός 
που είναι µαζί του φα φύγει, και φα πατάξω 
τον βασιουιά µοναχό του·  και φα σου 
επιστουέψω οουόκουηουο τον ουαό· επειντή, 
ο άνντουας που ζητάς, είναι σαν να 
επέστουεφαν όουοι· και οουόκουηουος ο 
ουαός φα είναι µε ειουήνη.  Και ο ουόγος 
άουεσε στον Αβεσσαουώµ, και σε όους τούς 
πουεσβύτεους του Ισουαήου. 

Τότε, ο Αβεσσαουώµ είπε: Κάουεσε τώουα 
και τον Χουσαϊ τον Αουχίτη, και ας 
ακούσουµε τι ουέει κι αυτός.  Και όταν ο 
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Χουσαϊ µπήκε στον Αβεσσαουώµ, ο 
Αβεσσαουώµ τού είπε, ουέγοντας: Ο 
Αχιτόφεου µίουησε µε τούτο τον τουόπο· 
πουέπει να κάνουµε σύµφωνα µε τον ουόγο 
του ή όχι; Μίουησε κι εσύ. 

Και ο Χουσαϊ είπε στον Αβεσσαουώµ: Ντεν 
είναι καουή η συµβουή που έντωσε αυτή τη 
φοουά ο Αχιτόφεου.  Και ο Χουσαϊ είπε: Εσύ 
ξέουεις τον πατέουα σου και τους άνντουες 
του, ότι είναι ντυνατοί, και καταπικουαµένοι 
στην ψυχή, σαν µια αουκούντα που 
στεουήφηκε τα παιντιά της στην πεντιάντα· 
και ο πατέουας σου είναι άνντουας 
ποουεµιστής, και ντεν φα µείνει τη νύχτα µε 
τον ουαό·  να, τώουα είναι κουυµµένος σε 
κάποιον ουάκκο ή σε κάποιον άουον τόπο· 
και αν κάποιοι απ' αυτούς πέσουν στην αουχή, 
καφένας που φα το ακούσει φα πει: Φουαύση 
έγινε στον ουαό, που ακοουφεί τον 
Αβεσσαουώµ·  τότε, και ο ανντουείος, που η 
καουντιά του είναι σαν την καουντιά του 
ουιονταουιού, φα νεκουωφεί 
οουοκουηουωτικά· επειντή, οουόκουηουος ο 
Ισουαήου γνωουίζει ότι ο πατέουας σου είναι 
ντυνατός· και οι άνντουες που είναι µαζί του 
είναι άνντουες ντύναµης·  για όουα αυτά εγώ 
συµβουεύω να συγκεντουωφεί κοντά σου 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, από τη Νταν 
µέχουι τη Βηου-σαβεέ, σαν την άµµο, που 
είναι κοντά στη φάουασσα κατά το πουήφος, 
και να πας πουοσωπικά να ποουεµήσεις·  έτσι 
φα επιτεφούµε εναντίον του, σε όποιον τόπο 
βουεφεί, φα πέσουµε επάνω του, όπως η 
ντουόσος πέφτει επάνω στη γη· ώστε απ' 
αυτόν, και από όους τούς ανφουώπους που 
είναι µαζί του, ντεν φα µείνει ούτε ένας·  και 
αν καταφύγει σε κάποια πόουη, τότε 
οουόκουηουος ο Ισουαήου φα φέουει ενάντια 
στην πόουη εκείνη σχοινιά, και φα τη σύουµε 
µέχουι τον χείµαουο, ώστε να µη µείνει εκεί 
ούτε ένα πετουαντάκι. 

Και είπε ο Αβεσσαουώµ, και όουοι οι 
άνντουες τού Ισουαήου: Καουύτεουη είναι η 
συµβουή τού Χουσαϊ τού Αουχίτη από την 
συµβουή τού Αχιτόφεου. (Επειντή, ο Κύουιος 
ντιέταξε να ντιαουύσει την καουή συµβουή 
τού Αχιτόφεου, για να επιφέουει ο Κύουιος το 
κακό επάνω στον Αβεσσαουώµ). 

Και ο Χουσαϊ είπε στον Σαντώκ και στον 
Αβιάφαου, τους ιεουείς: Έτσι κι έτσι 
συµβούευσε ο Αχιτόφεου τον Αβεσσαουώµ 
και τους πουεσβύτεους του Ισουαήου, και έτσι 
κι έτσι συµβούευσα εγώ·  τώουα, ουοιπόν, 
στείουτε γουήγοουα και αναγγείουατε στον 
Νταβίντ, ουέγοντας: Μη µείνεις αυτή τη 
νύχτα στις πεντιάντες τής εουήµου, αουά 
σπεύσε να ντιαπεουάσεις, για να µη 
καταβουοχφιστεί ο βασιουιάς, και 
οουόκουηουος ο ουαός που είναι µαζί του. 

Και ο Ιωνάφαν και ο Αχιµάας στέκονταν 
κοντά στην Εν-ουωγήου, επειντή ντεν 
τοουµούσαν να φανούν ότι έµπαιναν στην 
πόουη· και πήγε µια κοπεουίτσα και τους 
ανήγγειουε το πουάγµα· κι εκείνοι πήγαν και 
το ανήγγειουαν στον βασιουιά Νταβίντ.  Ένας 
νέος, όµως, βουέποντάς τους, το ανήγγειουε 
στον Αβεσσαουώµ· όµως, και οι ντύο πήγαν 
γουήγοουα, και µπήκαν στο σπίτι κάποιου 
στη Βαουείµ, που είχε ένα πηγάντι στην 
αυουή του, και κατέβηκαν εκεί.  Και η 
γυναίκα, παίουνοντας ένα κάουυµµα το 
άπουωσε επάνω στο στόµιο του πηγαντιού, 
και έχυσε επάνω του κοπανισµένο σιτάουι· 
ώστε, ντεν έγινε γνωστό το πουάγµα.  Και 
καφώς ήουφαν οι ντούοι τού Αβεσσαουώµ 
στο σπίτι, στη γυναίκα, είπαν: Πού είναι ο 
Αχιµάας και ο Ιωνάφαν; Και η γυναίκα τούς 
είπε: Ντιάβηκαν το ουυάκι τού νεού. Και 
αφού τους αναζήτησαν και ντεν τους βουήκαν, 
γύουισαν στην Ιεουσαουήµ. 

Και όταν εκείνοι αναχώουησαν, ανέβηκαν 
από το πηγάντι, και πήγαν και ανήγγειουαν 
στον βασιουιά Νταβίντ, και είπαν στον 
Νταβίντ: Σηκωφείτε, και ντιαπεουάστε 
γουήγοουα το νεουό· επειντή, έτσι 
συµβούευσε εναντίον σας ο Αχιτόφεου. 

Τότε, ο Νταβίντ σηκώφηκε, και 
οουόκουηουος ο ουαός που ήταν µαζί του, 
και ντιάβηκαν τον Ιοουντάνη· µέχουι το 
χάουαµα της ηµέουας ντεν έουειψε ούτε ένας 
απ' αυτούς, που ντεν ντιάβηκε τον Ιοουντάνη. 

Και ο Αχιτόφεου, βουέποντας ότι ντεν 
εκτεουέστηκε η συµβουή του, σαµάουωσε το 
γαϊντούι του, και αφού σηκώφηκε, 
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αναχώουησε στο σπίτι του, στην πόουη του· 
και αφού ντιέταξε τις υποφέσεις τής 
οικογένειάς του, κουεµάστηκε, και πέφανε, 
και φάφτηκε στον τάφο τού πατέουα του. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ ήουφε στη Μαχαναϊµ· ο ντε 
Αβεσσαουώµ ντιάβηκε τον Ιοουντάνη, αυτός, 
και όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου µαζί του.  
Και ο Αβεσσαουώµ έκανε αουχιστουάτηγο 
τον Αµασά, αντί του Ιωάβ. (Και ο Αµασά 
ήταν γιος άνντουα Ισουαηουίτη, ο οποίος 
ονοµαζόταν Ιφουά, που είχε µπει µέσα στην 
Αβιγαία, τη φυγατέουα τού Νάας, αντεουφή 
τής Σεουϊας, της µητέουας τού Ιωάβ).  Και ο 
Ισουαήου και ο Αβεσσαουώµ 
στουατοπέντευσαν στη Γαουαάντ. 

Και όταν ο Νταβίντ ήουφε στη Μαχαναϊµ, ο 
Σωβεί, ο γιος τού Νάας από τη Ουαββά, από 
τους γιους Αµµών, και ο Μαχείου, ο γιος τού 
Αµµιήου από τη Ουο-ντεβάου, και ο 
Βαουζεουαϊ ο Γαουααντίτης από τη 
Ουωγεουίµ,  έφεουαν στον Νταβίντ και στον 
ουαό, που ήταν µαζί του, κουεβάτια, και 
ουεκάνες, και πήουινα σκεύη, και σιτάουι, και 
κουιφάουι, και αουεύουι, και φουυγανισµένο 
σιτάουι, και κουκιά, και φακή, και 
φουυγανισµένα όσπουια,  και µέουι, και 
βούτυουο, και πουόβατα, και τυουιά βοντινά, 
για να φάνε· επειντή, είπαν: Ο ουαός είναι 
πεινασµένος, και εξασφενηµένος, και 
ντιψασµένος, µέσα στην έουηµο. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ µέτουησε τον ουαό που ήταν 
µαζί του, και ντιόουισε  χιουίαουχους και 
εκατόνταουχους.  Και ο Νταβίντ έστειουε τον 
ουαό, ένα τουίτο υπό τις ντιαταγές τού Ιωάβ, 
και ένα τουίτο υπό τις ντιαταγές τού Αβισαί, 
γιου τής Σεουϊας, του αντεουφού τού Ιωάβ, 
και ένα τουίτο υπό τις ντιαταγές τού Ιτταϊ τού 
Γετφαίου. 

Και ο βασιουιάς είπε στον ουαό: Φα βγω, 
βέβαια, κι εγώ µαζί σας.  Ο ουαός, όµως, 
απάντησε: Ντεν φα βγεις· επειντή, αν 
τουαπούµε σε φυγή, ντεν τους µέουει για µας· 
ούτε αν πεφάνουν οι µισοί από µας, ντεν τους 
µέουει αυτούς για µας· επειντή, εσύ τώουα 
είσαι σαν 10.000 από µας· γι' αυτό, είναι 
καουύτεουο τώουα να είσαι βοηφός µας από 

την πόουη.  Και ο βασιουιάς τούς είπε: Φα 
κάνω ό,τι σας φαίνεται καουό. 

Και ο βασιουιάς στάφηκε στο πουάι τής 
πύουης· και οουόκουηουος ο ουαός έβγαινε 
κατά εκατοντάντες και κατά χιουιάντες.  Και 
ο βασιουιάς πουόσταξε στον Ιωάβ και στον 
Αβισαί και στον Ιτταϊ, ουέγοντας: Να µου 
σώσετε τον νέο, τον Αβεσσαουώµ. Και το 
άκουσε οουόκουηουος ο ουαός, καφώς ο 
βασιουιάς πουόσταζε σε όους τους άουχοντες 
υπέου του Αβεσσαουώµ. 

Οουόκουηουος, ουοιπόν, ο ουαός βγήκε στο 
πεντίο ενάντια στον Ισουαήου· και η µάχη 
έγινε στο ντάσος Εφουαϊµ.  Και εκεί 
κατατουοπώφηκε ο ουαός Ισουαήου από τους 
ντούς τού Νταβίντ· και έγινε εκεί την ηµέουα 
εκείνη µεγάουη φουαύση, από 20.000·  
επειντή, η µάχη έγινε εκεί ντιεσπαουµένη 
επάνω στο πουόσωπο οουόκουηου του τόπου· 
και το ντάσος κατέφαγε πεουισσότεουον 
ουαό, παουά όσον κατέφαγε η µάχαιουα, 
εκείνη την ηµέουα. 

Και ο Αβεσσαουώµ συνάντησε τους ντούς τού 
Νταβίντ. Και ο Αβεσσαουώµ καφόταν σε ένα 
µουάουι, και το µουάουι µπήκε κάτω από 
τους πυκνούς κουάντους µιας µεγάουης 
βεουανιντιάς, και το κεφάουι του πιάστηκε 
στη βεουανιντιά, και κουεµάστηκε ανάµεσα 
στον ουανό και τη γη· ενώ το µουάουι 
ντιαπέουασε κάτω απ' αυτόν.  Βουέποντας ντε 
κάποιος άνντουας, το ανήγγειουε στον Ιωάβ, 
και είπε: Ντες, είντα τον Αβεσσαουώµ να 
κουέµεται σε µια βεουανιντιά. 

Και ο Ιωάβ είπε στον άνντουα, εκείνον που 
του το ανήγγειουε: Και ουοιπόν, είντες, και 
γιατί αφού χτυπώντας τον ντεν τον έουιχνες 
εκεί στη γη; Βέβαια, φα σούντινα 10 σίκους 
ασήµι, και µια ζώνη.  Και ο άνντουας είπε 
στον Ιωάβ: Και 1.000 σίκουοι ασήµι αν µου 
µετουιόνταν στην παουάµη µου, ντεν φα 
έβαζα το χέουι µου επάνω στον γιο τού 
βασιουιά· επειντή, σε επήκοον όουων µας, ο 
βασιουιάς πουόσταξε σε σένα και στον Αβισαί 
και στον Ιτταϊ, ουέγοντας: Φυουαχφείτε µη 
αγγίξει κανένας τον νέο, τον Αβεσσαουώµ·  
αουά, και αν έπουαττα ντόουια ενάντια στη 
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ζωή µου, τίποτε ντεν κουύβεται από τον 
βασιουιά· κι εσύ φα στεκόσουν ενάντιος. 

Τότε, ο Ιωάβ είπε: Ντεν πουέπει να 
χουονοτουιβώ µαζί σου. Και παίουνοντας στο 
χέουι του τουία βέουη, τα ντιαπέουασε µέσα 
στην καουντιά τού Αβεσσαουώµ, ενώ ακόµα 
ζούσε στο µέσον τής βεουανιντιάς.  Και αφού 
τον πεουικύκουωσαν ντέκα νέοι, εκείνοι που 
βάσταζαν τα όπουα τού Ιωάβ, πάταξαν τον 
Αβεσσαουώµ, και τον φανάτωσαν. 

Και ο Ιωάβ σάουπισε µε τη σάουπιγγα, και ο 
ουαός γύουισε από το να καταντιώκει πίσω 
από τον Ισουαήου· επειντή, ο Ιωάβ 
αναχαίτισε τον ουαό.  Και παίουνοντας τον 
Αβεσσαουώµ, τον έουιξαν σε έναν µεγάουο 
ουάκκο µέσα στο ντάσος· και έστησαν επάνω 
του έναν υπεουβοουικά µεγάουον σωουό από 
πέτουες· και οουόκουηουος ο Ισουαήου έφυγε 
κάφε ένας στη σκηνή του. 

Και όταν ο Αβεσσαουώµ ζούσε ακόµα, είχε 
πάουει και είχε στήσει για τον εαυτό του µία 
στήουη, εκείνη στην κοιουάντα τού βασιουιά· 
επειντή, είχε πει: Ντεν έχω γιο για να 
ντιατηουεί τη µνήµη τού ονόµατός µου· και 
αποκάουεσε τη στήουη µε το ντικό του 
όνοµα· και µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα 
αποκαουείται: Η στήουη τού Αβεσσαουώµ. 

Τότε, ο Αχιµάας, ο γιος τού Σαντώκ, είπε: Ας 
τουέξω τώουα, και ας φέουω αγγεουίες στον 
βασιουιά, ότι ο Κύουιος τον εκντίκασε από τα 
χέουια των εχφουών του.  Και ο Ιωάβ τού 
είπε. Ντεν φα είσαι αγγεουιαφόουος αυτή την 
ηµέουα, αουά σε άουη ηµέουα φα φέουεις 
αγγεουίες· σ' αυτή την ηµέουα ντεν φα φέουεις 
αγγεουίες, επειντή πέφανε ο γιος τού 
βασιουιά.  Τότε, ο Ιωάβ είπε στον Χουσεί: 
Πήγαινε, ανάγγειουε στον βασιουιά όσα 
είντες. Και ο Χουσεί πουοσκύνησε τον Ιωάβ, 
και έτουεξε. 

Τότε, ο Αχιµάας ο γιος τού Σαντώκ είπε ξανά 
στον Ιωάβ: Αουά, ό,τι κι αν είναι, ας τουέξω κι 
εγώ, παουακαουώ, πίσω από τον Χουσεί. Και 
ο Ιωάβ είπε: Γιατί φέουεις να τουέξεις, παιντί 
µου, ενώ ντεν έχεις κατάουηουες αγγεουίες;  
Αουά, ό,τι κι αν είναι, είπε, ας τουέξω. Τότε,. 

του είπε: Τουέχε. Και έτουεξε ο Αχιµάας από 
τον ντουόµο της πεντιάντας, και πέουασε τον 
Χουσεί. 

Και ο Νταβίντ καφόταν ανάµεσα στις ντύο 
πύουες· και ανέβηκε ο σκοπός στο ντώµα τής 
πύουης, επάνω στο τείχος, και υψώνοντας τα 
µάτια του, είντε, και ξάφνου, ένας άνφουωπος, 
που έτουεχε µόνος.  Και αναβόησε ο σκοπός, 
και το ανήγγειουε στον βασιουιά. Και ο 
βασιουιάς είπε: Αν είναι µόνος, έχει στο 
στόµα του αγγεουίες. Και εουχόταν 
πουοχωουώντας, και πουησίαζε.  Και ο 
σκοπός είντε έναν άουον άνφουωπο να 
τουέχει· και αναβόησε ο σκοπός πουος τον 
φυουωουό, και είπε: Ντες, ένας άουος 
άνφουωπος, που τουέχει µόνος. Και ο 
βασιουιάς είπε: Κι αυτός αγγεουιαφόουος 
είναι.  Και ο σκοπός είπε: Το τουέξιµο του 
πουώτου µού φαίνεται σαν το τουέξιµο του 
Αχιµάας, γιου του Σαντώκ. Και ο βασιουιάς 
είπε: Είναι καουός άνφουωπος αυτός, και 
έουχεται µε αγαφές αγγεουίες. 

Και ο Αχιµάας βόησε, και είπε στον 
βασιουιά: Χαίουε, και πουοσκύνησε τον 
βασιουιά µε το πουόσωπό του µέχουι το 
ένταφος· και είπε: Ευουογητός ο Κύουιος ο 
Φεός σου, που παουέντωσε τους ανφουώπους, 
εκείνους που σήκωσαν το χέουι τους ενάντια 
στον κύουιό µου τον βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς είπε: Υγιαίνει ο νέος, ο 
Αβεσσαουώµ; Και ο Αχιµάας απάντησε: 
Όταν ο Ιωάβ έστειουε τον ντούο τού 
βασιουιά, κι εµένα τον ντούο σου, είντα τον 
µεγάουο φόουυβο, όµως ντεν ήξεουα τι ήταν.  
Και ο βασιουιάς είπε: Γύουνα, στάσου εκεί. 
Και γύουισε, και στάφηκε. 

Και να, ήουφε ο Χουσεί· και είπε ο Χουσεί: 
Αγγεουίες, κύουιέ µου, βασιουιά! Επειντή, ο 
Κύουιος σε εκντίκασε αυτή την ηµέουα από 
το χέουι όουων εκείνων που επαναστάτησαν 
σε σένα.  Και ο βασιουιάς είπε στον Χουσεί: 
Υγιαίνει ο νέος, ο Αβεσσαουώµ; Και ο 
Χουσεί απάντησε: Είφε οι εχφουοί τού 
κυουίου µου του βασιουιά, και όουοι εκείνοι 
που επανασταστούν σε σένα για κακό, να 
γίνουν όπως εκείνος ο νέος! 
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Και ο βασιουιάς ταουάχτηκε, και ανέβηκε 
στο υπεουώο τής πύουης, και έκουαψε· κι ενώ 
βάντιζε, έουεγε ως εξής: Γιε µου 
Αβεσσαουώµ, γιε µου, γιε µου Αβεσσαουώµ! 
Είφε να πέφαινα εγώ αντί για σένα, 
Αβεσσαουώµ, γιε µου, γιε µου! 

ΚΑΙ αναγγέουφηκε στον Ιωάβ: Ντες, ο 
βασιουιάς κουαίει και πενφεί για τον   
Αβεσσαουώµ.  Και εκείνη την ηµέουα η 
σωτηουία µεταβουήφηκε σε πένφος σε 
οουόκουηουο τον ουαό· επειντή, ο ουαός 
άκουσε να ουένε εκείνη την ηµέουα: Ο 
βασιουιάς είναι πεουίουυπος για τον γιο του.  
Και ο ουαός, εκείνη την ηµέουα, έµπαινε 
κουυφά στην πόουη, σαν έναν ουαό που 
κουύβεται ντουοπιασµένος, όταν στη µάχη 
τουαπεί σε φυγή.  Και ο βασιουιάς σκέπασε 
το πουόσωπό του, και ο βασιουιάς βοούσε µε 
µεγάουη φωνή: Γιε µου Αβεσσαουώµ, 
Αβεσσαουώµ, γιε µου, γιε µου! 

Και µπαίνοντας ο Ιωάβ στο σπίτι τού 
βασιουιά είπε: Καταντουόπιασες σήµεουα τα 
πουόσωπα όουων των ντούων σου, που 
έσωσαν σήµεουα τη ζωή σου, και τη ζωή των 
γιων σου και των φυγατέουων σου, και τη ζωή 
των γυναικών σου, και τη ζωή των παουακών 
σου·  για τον ουόγο ότι, αγαπάς εκείνους που 
σε µισούν, και µισείς εκείνους που σε 
αγαπούν· επειντή, σήµεουα έντειξες, ότι ντεν 
είναι σε σένα τίποτε οι άουχοντές σου, και οι 
ντούοι σου· επειντή, σήµεουα γνώουισα, ότι 
αν ζούσε ο Αβεσσαουώµ, και όουοι εµείς 
σήµεουα πεφαίναµε, τότε φα σου ήταν 
αουεστό·  τώουα, ουοιπόν, σήκω, βγες έξω, 
και µίουησε σύµφωνα µε την καουντιά των 
ντούων σου· επειντή, οουκίζοµαι στονΚύουιο, 
αν ντεν βγεις έξω, ντεν φα µείνει αυτή τη 
νύχτα ούτε ένας µαζί σου· κι αυτό φα είναι σε 
σένα χειουότεουο, πεουισσότεουο από όουα 
τα κακά, όσα ήουφαν επάνω σου από τη νιότη 
σου µέχουι τώουα. 

Τότε, ο βασιουιάς σηκώφηκε, και κάφησε 
στην πύουη. Και ανήγγειουαν σε 
οουόκουηουο τον ουαό, ουέγοντας: Ντέστε, ο 
βασιουιάς κάφεται στην πύουη. Και 
οουόκουηουος ο ουαός ήουφε µπουοστά στον 

βασιουιά· και ο Ισουαήου έφυγε κάφε ένας 
στη σκηνή του. 

Και οουόκουηουος ο ουαός ήταν σε 
φιουονικία σε όουες τις φυουές τού Ισουαήου, 
ουέγοντας: Ο βασιουιάς µάς έσωσε από το 
χέουι των εχφουών µας· κι αυτός µας 
εουευφέουωσε από το χέουι των Φιουισταίων· 
και τώουα έφυγε από τον τόπο εξαιτίας τού 
Αβεσσαουώµ·  και ο Αβεσσαουώµ, τον οποίο 
χουίσαµε βασιουιά επάνω µας, πέφανε στη 
µάχη· τώουα, ουοιπόν, γιατί ντεν µιουάτε να 
φέουµε πίσω τον βασιουιά; 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ έστειουε στον 
Σαντώκ και στον Αβιάφαου, τους ιεουείς, 
ουέγοντας: Μιουήστε στους πουεσβύτεους του 
Ιούντα, ουέγοντας: Γιατί είστε οι τεουευταίοι 
στο να φέουετε πίσω τον βασιουιά στο σπίτι 
του; (Επειντή, τα ουόγια οουόκουηου του 
ουαού τού Ισουαήου έφτασαν στον βασιουιά 
στην οικογένειά του·)  εσείς είστε αντεουφοί 
µου, εσείς είστε κόκαουά µου και σάουκα 
µου· γιατί, ουοιπόν, είστε οι τεουευταίοι στο 
να φέουετε πίσω τον βασιουιά;  Να πείτε, 
µάουιστα, στον Αµασά: Ντεν είσαι εσύ 
κόκαουό µου και σάουκα µου; Έτσι να κάνει 
σε µένα ο Φεός, και έτσι να πουοσφέσει, αν 
ντεν γίνεις αουχιστουάτηγος πάντοτε 
µπουοστά µου αντί του Ιωάβ. 

Και έκουινε την καουντιά όουων των 
ανντουών τού Ιούντα σαν έναν άνφουωπο· και 
έστειουαν στον βασιουιά, ουέγοντας: 
Επίστουεψε εσύ, και όουοι οι ντούοι σου.  
Επέστουεψε, ουοιπόν, ο βασιουιάς, και ήουφε 
µέχουι τον Ιοουντάνη. Και ο Ιούντας ήουφε 
στα Γάουγαουα, για να πάει σε συνάντηση του 
βασιουιά, για να ντιαπεουάσει τον βασιουιά 
µέσα από τον Ιοουντάνη. 

Και ο Σιµεϊ, ο γιος τού Γηουά, ο Βενιαµίτης, 
από τη Βαουείµ, έσπευσε, και κατέβηκε µαζί 
µε τους άνντουες τού Ιούντα σε συνάντηση 
του βασιουιά Νταβίντ.  Και ήσαν µαζί του 
1.000 άνντουες τού Βενιαµίν, και ο Σιβά ο 
ντούος τού σπιτιού τού Σαού, και οι 15 γιοι 
του, και 20 ντούοι του µαζί του· και 
ντιαπέουασαν τον Ιοουντάνη µπουοστά από 
τον βασιουιά.  Και έπειτα πέουασε η βάουκα 
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για να µεταφέουει την οικογένεια του 
βασιουιά, και να κάνει ό,τι φα του φαινόταν 
αουεστό. 

Και ο Σιµεϊ, ο γιος τού Γηουά, έπεσε 
µπουοστά στον βασιουιά, ενώ πεουνούσε τον 
Ιοουντάνη·  και είπε στον βασιουιά: Ας µη 
ουογαουιάσει ο κύουιός µου την ανοµία σε 
µένα, και να µη φυµηφείς την ανοµία, που 
έπουαξε ο ντούος σου την ηµέουα που 
έβγαινε από την Ιεουσαουήµ ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς, ώστε ο βασιουιάς να το βάουει 
αυτό στην καουντιά του·  επειντή, ο ντούος 
σου γνώουισε ότι εγώ αµάουτησα· και να, εγώ 
ήουφα σήµεουα πουώτος από οουόκουηουη 
την οικογένεια του Ιωσήφ, για να κατέβω σε 
συνάντηση του κυουίου µου του βασιουιά. 

Και ο Αβισαί, ο γιος τής Σεουϊας απάντησε, 
ουέγοντας: Ντεν πουέπει ο Σιµεϊ να 
φανατωφεί γι' αυτό, επειντή καταουάστηκε τον 
χουισµένο τού Κυουίου;  Αου' ο Νταβίντ 
είπε: Τι υπάουχει ανάµεσα σε µένα και σε σας, 
γιοι τής Σεουϊας, ώστε µου γίνεστε σήµεουα 
επίβουοι; Πουέπει αυτή την ηµέουα να 
φανατωφεί άνφουωπος µέσα στον Ισουαήου; 
Επειντή, ντεν γνωουίζω εγώ σήµεουα ότι είµαι 
βασιουιάς επάνω στον Ισουαήου;  Και ο 
βασιουιάς είπε στον Σιµεϊ: Ντεν φα πεφάνεις. 
Και ο βασιουιάς τού οουκίστηκε. 

Και ο Μεµφιβοσφέ, ο γιος τού Σαού, 
κατέβηκε σε συνάντηση του βασιουιά· και 
ούτε τα πόντια του είχε νίψει ούτε το πηγούνι 
του είχε ευπουεπίσει ούτε τα ιµάτιά του είχε 
πουύνει, από την ηµέουα που αναχώουησε ο 
βασιουιάς µέχουι την ηµέουα κατά την οποία 
γύουισε µε ειουήνη.  Και όταν ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ σε συνάντηση του βασιουιά, ο 
βασιουιάς τού είπε: Γιατί ντεν ήουφες µαζί 
µου, Μεµφιβοσφέ;  Κι εκείνος απάντησε: 
Κύουιέ µου βασιουιά, ο ντούος µου µε 
απάτησε· επειντή, ο ντούος σου είπε: Φα 
στουώσω για τον εαυτό µου το γαϊντούι, και 
φα ανέβω επάνω του, και φα πάω πουος τον 
βασιουιά· επειντή, ο ντούος σου είναι χωουός·  
και συκοφάντησε τον ντούο σου στον κύουιό 
µου τον βασιουιά· όµως, ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς είναι σαν άγγεουος του Φεού· κάνε, 
ουοιπόν, το αουεστό στα µάτια σου·  επειντή, 

οουόκουηουη η οικογένεια του πατέουα µου 
ντεν ήταν παουά άξια φανάτου µπουοστά στον 
κύουιό µου τον βασιουιά· εσύ, όµως, 
κατέταξες τον ντούο σου ανάµεσα σ' εκείνους 
που έτουωγαν επάνω στο τουαπέζι σου· και 
ποιο ντίκαιο έχω πουέον εγώ, και γιατί να 
παουαπονούµαι ακόµα πουος τον βασιουιά; 

Και ο βασιουιάς τού είπε: Γιατί µιουάς ακόµα 
για τα πουάγµατά σου; Εγώ είπα: Εσύ και ο 
Σιβά να µοιουαστείτε τα χωουάφια.  Και ο 
Μεµφιβοσφέ είπε στον βασιουιά: Και όουα ας 
τα πάουει, αφού ο κύουιός µου ο βασιουιάς 
γύουισε στο σπίτι του µε ειουήνη. 

Και ο Βαουζεουαϊ ο Γαουααντίτης κατέβηκε 
από τη Ουωγεουίµ, και ντιάβηκε τον 
Ιοουντάνη µαζί µε τον βασιουιά, για να τον 
συµπουοπέµψει µέχουι πέουα από τον 
Ιοουντάνη.  Και ο Βαουζεουαϊ ήταν 
υπεουβοουικά γέουοντας, ηουικίας 80 
χουόνων· και ντιέτουεφε τον βασιουιά, όταν 
καφόταν στη Μαχαναϊµ· επειντή, ήταν 
άνφουωπος υπεουβοουικά πούσιος.  Και ο 
βασιουιάς είπε στον Βαουζεουαϊ: Ντιάβα εσύ 
µαζί µου, και φα σε τουέφω µαζί µου στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και ο Βαουζεουαϊ είπε στον βασιουιά: Πόσες 
είναι οι ηµέουες των χουόνων τής ζωής µου, 
ώστε να ανέβω µαζί µε τον βασιουιά στην 
Ιεουσαουήµ;  Είµαι σήµεουα ηουικίας 80 
χουόνων· µποουώ να κάνω ντιάκουιση 
ανάµεσα στο καουό και στο κακό; Μποουεί ο 
ντούος σου να αισφανφεί τι τουώω ή τι πίνω; 
Μποουώ να ακούσω πουέον τη φωνή των 
τουαγουντιστών ή των τουαγουντιστουιών; 
Γιατί, ουοιπόν, ο ντούος σου να είναι 
επιπουέον φοουτίο στον κύουιό µου τον 
βασιουιά;  Ο ντούος σου φα ντιαβεί τον 
Ιοουντάνη µαζί µε τον βασιουιά µέχουι ένα 
µικουό ντιάστηµα· και γιατί να κάνει σε µένα 
ο βασιουιάς αυτή την ανταπόντοση;  Ας 
επιστουέψει, παουακαουώ, ο ντούος σου, για 
να πεφάνω στην πόουη µου, και να ταφώ 
κοντά στον τάφο τού πατέουα µου και της 
µητέουας µου· όµως, ντες, ο ντούος σου ο 
Χιµάµ· ας ντιαβεί µαζί µε τον κύουιό µου τον 
βασιουιά· και κάνε σ' αυτόν ό,τι φανεί 
αουεστό στα µάτια σου. 
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Και ο βασιουιάς είπε: Μαζί µου φα ντιαβεί ο 
Χιµάµ, κι εγώ φα κάνω σ' αυτόν ό,τι φαίνεται 
αουεστό στα µάτια σου· και σε σένα φα κάνω 
ό,τι µου ζητήσεις. 

Και οουόκουηουος ο ουαός ντιάβηκε τον 
Ιοουντάνη. Και όταν ο βασιουιάς ντιάβηκε, ο 
βασιουιάς καταφίουησε τον Βαουζεουαϊ, και 
τον ευουόγησε· κι εκείνος επέστουεψε στον 
τόπο του.  Τότε, ο βασιουιάς ντιάβηκε στα 
Γάουγαουα, και ο Χιµάµ ντιάβηκε µαζί του· 
και οουόκουηουος ο ουαός τού Ιούντα, κι 
ακόµα το µισό τού ουαού τού Ισουαήου, 
ντιαβίβασαν τον βασιουιά. 

Και να, όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου 
ήουφαν στον βασιουιά, και είπαν στον 
βασιουιά: Γιατί σε έκουεψαν οι αντεουφοί µας, 
οι άνντουες τού Ιούντα, και ντιαβίβασαν τον 
βασιουιά και την οικογένειά του, ντιαµέσου 
του Ιοουντάνη, και όους τους άνντουες τού 
Νταβίντ µαζί του; 

Και όουοι οι άνντουες τού Ιούντα απάντησαν 
στους άνντουες τού Ισουαήου: Επειντή, ο 
βασιουιάς είναι συγγενής µας· και τι φυµώνετε 
γι' αυτό το πουάγµα; Μήπως φάγαµε κάτι από 
τον βασιουιά; Ή, µας έντωσε κάποιο ντώουο; 

Και οι άνντουες τού Ισουαήου απάντησαν 
στους άνντουες τού Ιούντα, και είπαν: Εµείς 
έχουµε ντέκα µέουη στον βασιουιά, και 
µάουιστα έχουµε στον Νταβίντ 
πεουισσότεουο παουά εσείς· γιατί, ουοιπόν, 
µας πεουιφουονείτε; Και ντεν µιουήσαµε 
εµείς πουώτοι µεταξύ µας για την επιστουοφή 
τού βασιουιά µας; 

Και τα ουόγια των ανντουών τού Ιούντα ήσαν 
σκουηουότεουα από τα ουόγια των ανντουών 
τού Ισουαήου. 

ΣΥΝΕΠΕΣΕ, µάουιστα, να υπάουχει εκεί 
ένας άνφουωπος ντιεστουαµµένος,   που 
ουεγόταν Σεβά, γιος τού Βιχουεί, Βενιαµίτης· 
και σάουπισε µε τη σάουπιγγα, και είπε: Ντεν 
έχουµε εµείς µέουος στον Νταβίντ ούτε 
έχουµε κουηουονοµιά στον γιο τού Ιεσσαί· 
Ισουαήου, καφένας στις σκηνές του. 

Και ανέβηκε κάφε άνντουας τού Ισουαήου, 
που ήταν πίσω από τον Νταβίντ, και 
ακοούφησε τον Σεβά τον γιο τού Βιχουεί· και 
οι άνντουες τού Ιούντα έµειναν 
πουοσκοουηµένοι στον βασιουιά τους, από 
τον Ιοουντάνη µέχουι την Ιεουσαουήµ. 

Και ο Νταβίντ ήουφε στο σπίτι του στην 
Ιεουσαουήµ· και ο βασιουιάς πήουε τις ντέκα 
γυναίκες τις παουακές, που είχε αφήσει για να 
φυουάττουν το σπίτι, και τις έβαουε σε σπίτι 
φύουαξης, και τις έτουεφε· όµως, ντεν µπήκε 
σ' αυτές· και έµειναν αποκουεισµένες µέχουι 
την ηµέουα τού φανάτου τους, ζώντας σε 
χηουεία. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Αµασά: 
Συγκέντουωσέ µου τους άνντουες τού Ιούντα 
µέσα σε τουεις ηµέουες, και να 
παουαβουεφείς κι εσύ εντώ.  Και ο Αµασά 
πήγε να συγκεντουώσει τον Ιούντα· 
βουάντυνε, όµως, πεουισσότεουο από τον 
οουισµένον καιουό, που του είχε ντιοουίσει. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Αβισαί: Τώουα, ο 
Σεβά, ο γιος τού Βιχουεί, φα µας κάνει 
µεγαουύτεουο κακό απ' ό,τι ο Αβεσσαουώµ· 
πάουε εσύ τους ντούς τού κυουίου σου, και 
καταντίωξε από πίσω του, για να µη βουει για 
τον εαυτό του οχυουές πόουεις, και ντιασωφεί 
από µπουοστά µας.  Και βγήκαν πίσω απ' 
αυτόν οι άνντουες τού Ιωάβ, και οι 
Χεουεφαίοι, και οι Φεουεφαίοι, και όουοι οι 
ντυνατοί· και βγήκαν από την Ιεουσαουήµ, για 
να καταντιώξουν πίσω από τον Σεβά, τον γιο 
τού Βιχουεί. 

Και όταν έφτασαν κοντά στη µεγάουη 
πέτουα, που είναι στη Γαβαών, ήουφε σε 
συνάντησή τους ο Αµασά. Και ο Ιωάβ είχε 
πεουιζωσµένο το ιµάτιο, που ήταν ντυµένος, 
κι επάνω σ' αυτό πεουιζωσµένη µια µάχαιουα, 
κουεµασµένη στην οσφύ του στη φήκη της· 
και καφώς αυτός βγήκε, έπεσε.  Και ο Ιωάβ 
είπε στον Αµασά: Υγιαίνεις, αντεουφέ µου; 
Και έπιασε ο Ιωάβ τον Αµασά µε το ντεξί του 
χέουι από το πηγούνι, για να τον φιουήσει.  
Και ο Αµασά ντεν φυουάχφηκε από τη 
µάχαιουα, που ήταν στο χέουι τού Ιωάβ· και 
ο Ιωάβ τον πάταξε µ' αυτή, στο πέµπτο 
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πουευουό, και έχυσε τα εντόσφιά του 
καταγής, και ντεν ντευτέουωσε σ' αυτόν· και 
πέφανε. 

Τότε, ο Ιωάβ και ο Αβισαί ο αντεουφός του 
καταντίωξαν πίσω από τον Σεβά, τον γιο τού 
Βιχουεί.  Και ένας από τους ανφουώπους τού 
Ιωάβ στάφηκε κοντά στον Αµασά, και είπε: 
Όποιος αγαπάει τον Ιωάβ, και όποιος είναι 
του Νταβίντ, ας ακοουφεί τον Ιωάβ.  Και ο 
Αµασά βουισκόταν καταγής 
αιµατοκυουισµένος στη µέση τού ντουόµου. 
Και όταν αυτός ο άνντουας είντε ότι 
οουόκουηουος ο ουαός στεκόταν, έσυουε τον 
Αµασά από τον ντουόµο στο χωουάφι, και 
έουιξε επάνω του ένα ιµάτιο, καφώς είντε ότι 
καφένας που εουχόταν σ' αυτόν στεκόταν.  
Αφού µετατοπίστηκε από τον ντουόµο, 
οουόκουηουος ο ουαός πέουασε πίσω από 
τον Ιωάβ, για να καταντιώξει τον Σεβά, τον 
γιο τού Βιχουεί. 

Κι εκείνος πέουασε µέσα από όουες τις 
φυουές τού Ισουαήου στην Αβέου και στη 
Βαιφ-µααχά, µε όους τους Βηουίτες, που 
συγκεντουώφηκαν µαζί, και τον ακοούφησαν 
κι αυτοί.  Τότε, ήουφαν και τον 
ποουιόουκησαν στην Αβέου-βαιφ-µααχά, και 
ύψωσαν ένα πουόχωµα ενάντια στην πόουη, 
στήνοντάς το κοντά στο πεουιτείχισµα, και 
οουόκουηουος ο ουαός, που ήταν µαζί µε τον 
Ιωάβ, τουύπησαν το τείχος για να το 
γκουεµίσουν. 

Τότε, µια σοφή γυναίκα βόησε από την 
πόουη: Ακούστε, ακούστε· να πείτε, 
παουακαουώ, στον Ιωάβ: Να πουησιάσεις 
µέχουις εντώ, και φα µιουήσω σε σένα.  Και 
όταν την πουησίασε, η γυναίκα είπε: Εσύ είσαι 
ο Ιωάβ; Κι εκείνος απάντησε: Εγώ. Τότε του 
είπε: Άκουσε τα ουόγια τής ντούης σου. Και 
απάντησε: Ακούω. 

Και είπε, ουέγοντας: Συνήφιζαν να ουένε τον 
παουιό καιουό, ουέγοντας: Ας πάµε να 
ζητήσουµε συµβουή στην Αβέου· και έτσι 
τεουείωναν την υπόφεση·  εγώ είµαι από τις 
ειουηνικές και πιστές τού Ισουαήου· εσύ ζητάς 
να καταστουέψεις µια πόουη, µάουιστα 
µητουόποουη ανάµεσα στον Ισουαήου· γιατί 

φέουεις να αφανίσεις την κουηουονοµία τού 
Κυουίου; 

Και ο Ιωάβ απαντώντας είπε: Μη γένοιτο σε 
µένα, να αφανίσω ή να καταστουέψω!  Το 
πουάγµα ντεν είναι έτσι· αουά, κάποιος 
άνντουας από το βουνό Εφουαϊµ, που 
ουέγεται Σεβά, γιος τού Βιχουεί, σήκωσε το 
χέουι του ενάντια στον βασιουιά, ενάντια στον 
Νταβίντ· να παουαντώσεις µονάχα αυτόν, και 
φα αναχωουήσω από την πόουη. Και η 
γυναίκα είπε στον Ιωάβ: Ντες, το κεφάουι του 
φα ουιχτεί σε σένα από το τείχος. 

Και η γυναίκα ήουφε σε οουόκουηουο τον 
ουαό µιουώντας µε τη σοφία της. Και έκοψαν 
το κεφάουι τού Σεβά, του γιου τού Βιχουεί, 
και το έουιξαν στον Ιωάβ. Τότε σάουπισε µε 
τη σάουπιγγα, και ντιασκοουπίστηκαν από την 
πόουη, κάφε ένας στη σκηνή του. Και ο Ιωάβ 
γύουισε στην Ιεουσαουήµ, στον βασιουιά. 

ΚΑΙ ο Ιωάβ ήταν επικεφαουής οουόκουηου 
του στουατού τού Ισουαήου· και ο Βεναϊας, ο 
γιος τού Ιωνταέ, επικεφαουής των 
Χεουεφαίων, και επικεφαουής των 
Φεουεφαίων·  και ο Αντωουάµ ήταν για τους 
φόους· και ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Αχιούντ, 
ήταν υποµνηµατογουάφος·  και ο Σεβά, ήταν 
γουαµµατέας· και ο Σαντώκ και ο Αβιάφαου 
ήσαν ιεουείς·  κι ακόµα, ο Ιουάς, από την 
Ιαείου, ήταν αυουάουχης κοντά στον 
Νταβίντ. 

ΚΑΙ έγινε πείνα στις ηµέουες τού Νταβίντ για 
τουία χουόνια συνεχώς· και ο Νταβίντ 
ουώτησε τον Κύουιο. Και ο Κύουιος 
απάντησε: Αυτό έγινε εξαιτίας τού Σαού, και 
της φονικής οικογένειάς του, επειντή 
φανάτωσε τους Γαβαωνίτες. 

Και ο βασιουιάς κάουεσε τους Γαβαωνίτες, 
και τους είπε· (οι ντε Γαβαωνίτες ντεν ήσαν 
από τους γιους Ισουαήου, αουά από τους 
Αµοουαίους, που είχαν εναποουειφφεί· και οι 
γιοι Ισουαήου είχαν οουκιστεί σ' αυτούς· και 
ο Σαού ζήτησε να τους φανατώσει, από τον 
ζήουο του για τους γιους τού Ισουαήου και 
του Ιούντα).  Ο Νταβίντ είπε, ουοιπόν, στους 
Γαβαωνίτες: Τι να κάνω σε σας; Και µε τι φα 
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κάνω εξιουέωση, για να ευουογήσετε την 
κουηουονοµία τού Κυουίου; 

Και οι Γαβαωνίτες τού είπαν: Εµείς ούτε για 
ασήµι ούτε για χουυσάφι έχουµε να κάνουµε 
µε τον Σαού ή µε την οικογένειά του· ούτε 
ζητάµε να φανατώσεις για χάουη µας 
άνφουωπο από τον Ισουαήου. 

Και είπε: Ό,τι πείτε, φα σας το κάνω. 

Και απάντησαν στον βασιουιά: Του 
ανφουώπου, που µας αφάνισε, και που 
µηχανεύτηκε να µας εξοουοφουεύσει, ώστε να 
µη υπάουχουµε σε κανένα από τα όουια του 
Ισουαήου,  ας µας παουαντοφούν επτά 
άνφουωποι από τους γιους του, και φα τους 
κουεµάσουµε πουος τον Κύουιο στη Γαβαά 
τού Σαού, του εκουεκτού τού Κυουίου. Και ο 
βασιουιάς είπε: Εγώ φα τους παουαντώσω. 

Τον Μεµφιβοσφέ, όµως, τον γιο τού Ιωνάφαν, 
γιου τού Σαού, ο βασιουιάς τον ουυπήφηκε, 
εξαιτίας τού όουκου τού Κυουίου που 
ντόφηκε ανάµεσά τους, ανάµεσα στον 
Νταβίντ και στον Ιωνάφαν, γιου τού Σαού.  
Και ο βασιουιάς πήουε τους ντύο γιους τής 
Ουεσφά, φυγατέουας τού Αϊά, που γέννησε 
στον Σαού, τον Αουµονεί και τον 
Μεµφιβοσφέ· και τους πέντε γιους τής 
Μιχάου, φυγατέουας τού Σαού, που γέννησε 
στον Αντουιήου, γιον τού Βαουζεουαϊ τού 
Μεωουαφίτη·  και τους παουέντωσε στα 
χέουια των Γαβαωνιτών, και τους κουέµασαν 
στον ουόφο µπουοστά στον Κύουιο· και 
έπεσαν µαζί και οι επτά, και φανατώφηκαν 
στις ηµέουες τού φεουισµού, στις πουώτες, 
στην αουχή τού φεουισµού των κουιφαουιών. 

Και η Ουεσφά, η φυγατέουα τού Αϊά, πήουε 
έναν σάκο, και τον έστουωσε για τον εαυτό 
της επάνω στον βουάχο, από την αουχή τού 
φεουισµού µέχουις ότου έσταξε νεουό από 
τον ουανό, και ντεν άφηνε ούτε τα πουιά τού 
ουανού να καφήσουν επάνω τους την ηµέουα 
ούτε τα φηουία τού χωουαφιού τη νύχτα. 

Και αναγγέουφηκε στον Νταβίντ τι έκανε η 
Ουεσφά, η φυγατέουα τού Αϊά, η παουακή 
τού Σαού.  Και ο Νταβίντ πήγε και πήουε τα 
κόκαουα του Σαού, και τα κόκαουα του 

Ιωνάφαν, του γιου του, από τους άνντουες τής 
Ιαβείς-γαουαάντ, που τα είχαν κουέψει από 
την πουατεία τής Βαιφ-σάν, όπου τους είχαν 
κουεµάσει οι Φιουισταίοι, κατά την ηµέουα 
που οι Φιουισταίοι είχαν φανατώσει τον Σαού 
στη Γεουβουέ·  και ανέβασε από εκεί τα 
κόκαουα του Σαού, και τα κόκαουα του 
Ιωνάφαν, του γιου του· και συγκέντουωσαν τα 
κόκαουα των κουεµασφέντων.  Και έφαψαν τα 
κόκαουα του Σαού και του Ιωνάφαν, του γιου 
του, στη γη Βενιαµίν, στη Σηουά, στον τάφο 
τού Κεις, του πατέουα του· και έκαναν όουα 
όσα πουόσταξε ο βασιουιάς. 

Και ύστεουα απ' αυτά ο Φεός εξιουεώφηκε 
για τη γη. 

ΚΑΙ έγινε πάουι πόουεµος των Φιουισταίων 
µε τον Ισουαήου· και κατέβηκε ο Νταβίντ και 
οι ντούοι του, και ποουέµησαν εναντίον των 
Φιουισταίων, και ο Νταβίντ απέκαµε.  Και ο 
Ισβί-βενώφ, εκείνος από τα παιντιά τού 
Ουαφά, που το βάουος τής ουόγχης του ήταν 
300 σίκουοι χαουκού, που ήταν 
πεουιζωσµένος µε µια νέα ουοµφαία, σκόπευε 
να φανατώσει τον Νταβίντ.  Τον βοήφησε, 
όµως, ο Αβισαί, ο γιος τής Σεουϊας, και 
πάταξε τον Φιουισταίο, και τον φανάτωσε. 
Τότε, οι άνντουες τού Νταβίντ τού 
οουκίστηκαν, ουέγοντας: Ντεν φα βγεις 
πουέον µαζί µας σε πόουεµο, για να µη 
σβήσεις το ουυχνάουι τού Ισουαήου. 

Και ύστεουα απ' αυτά έγινε ξανά πόουεµος µε 
τους Φιουισταίους στη Γωβ, στον οποίο ο 
Σιββεχαϊ ο Χουσαφίτης φανάτωσε τον Σαφ, 
που ήταν από τα παιντιά τού Ουαφά. 

Και έγινε ξανά πόουεµος στη Γωβ µε τους 
Φιουισταίους, και ο Εουχανάν, ο γιος τού 
Ιαουέ-οουεγείµ, ο Βηφουεεµίτης, φανάτωσε 
τον αντεουφό τού Γοουιάφ τού Γετφαίου, και 
το ξύουο τής ουόγχης του ήταν σαν το αντί 
τού υφαντή. 

Έγινε, ακόµα, πόουεµος στη Γαφ, και 
υπήουχε ένας άνντουας υπεουµεγέφης, και τα 
ντάχτυουα των χεουιών του, και τα ντάχτυουα 
των ποντιών του ήσαν έξι και έξι, 24 τον 
αουιφµό· κι αυτός ακόµα ήταν από τη γενεά 
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τού Ουαφά.  Και ονείντισε τον Ισουαήου· και 
ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Σαµαά, αντεουφού τού 
Νταβίντ, τον πάταξε. 

Αυτοί οι τέσσεουις γεννήφηκαν στον Ουαφά 
στη Γαφ, και έπεσαν µε το χέουι τού Νταβίντ, 
και µε το χέουι των ντούων του. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ µίουησε στον Κύουιο τα 
ουόγια τούτης της ωντής, την ηµέουα   κατά 
την οποία ο Κύουιος τον εουευφέουωσε από 
το χέουι όουων των εχφουών του, και από το 
χέουι τού Σαού·  και είπε: 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ είναι πέτουα µου, και φούιό 
µου, και εουευφεουωτής µου· 

ο Φεός είναι ο βουάχος µου· σ' αυτόν φα 
εουπίζω· 

Η ασπίντα µου, και το στήουιγµα της 
σωτηουίας µου, ο ψηουός πύουγος µου,  και 
το καταφύγιό µου, 

Ο σωτήουας µου· εσύ µε έσωσες από την 
αντικία. 

Φα επικαουεστώ τον αξιύµνητο Κύουιο, και 
φα σωφώ από τους εχφούς  µου. 

Όταν µε πεουικύκουωσαν τα κύµατα του 
φανάτου, χείµαουοι ανοµίας µε   
κατατουόµαξαν. 

Οι πόνοι τού άντη µε πεουικύκουωσαν, οι 
παγίντες τού φανάτου µε έφτασαν, 

στη στενοχώουια µου επικαουέστηκα τον 
Κύουιο, και αναβόησα στον Φεό  µου· 

και άκουσε από τον ναό του τη φωνή µου, και 
η κουαυγή µου ήουφε στα αυτιά του. 

Τότε, η γη σαουεύφηκε και έγινε έντουοµη· τα 
φεµέουια του ουανού  ταουάχτηκαν και 
σαουεύτηκαν, επειντή οουγίστηκε. 

Από τους µυκτήουες του ανέβαινε καπνός, και 
από το στόµα του έβγαινε  φωτιά που 
κατέτουωγε· κάουβουνα άναψαν απ' αυτόν. 

Και χαµήουωσε τους ουανούς, και κατέβηκε, 
και κάτω από τα πόντια του  ήταν πυκνό 
σκοτάντι. 

Και ανέβηκε επάνω σε χεουβείµ, και πέταξε, 
και φάνηκε επάνω σε   φτεούγες ανέµων. 

Και έβαουε το σκοτάντι για σκηνή οουόγυουά 
του, νεουά σκοτεινά, πυκνά   σύννεφα των 
ανέµων. 

Κάουβουνα φωτιάς άναψαν, από τη ουάµψη 
που είναι µπουοστά του. 

Ο Κύουιος βουόντησε από τον ουανό, και ο 
Ύψιστος έντωσε τη φωνή του. 

Και έστειουε βέουη, και τους σκόουπισε· 
αστουαπές, και τους συντάουαξε. 

Και φάνηκαν οι πυφµένες της φάουασσας, 
ανακαουύφφηκαν τα φεµέουια της   
οικουµένης, 

Στην επιτίµηση του Κυουίου, από το φύσηµα 
της πνοής των µυκτήουων του. 

Έστειουε από ψηουά· µε πήουε· µε τουάβηξε 
από ποουά νεουά. 

Με εουευφέουωσε από τον ντυνατό εχφουό 
µου, και από εκείνους που µε   µισούσαν, 
επειντή ήσαν πιο ντυνατοί από µένα. 

Με πουόφτασαν την ηµέουα της φουίψης µου· 
αου' ο Κύουιος στάφηκε το   αντιστήουιγµά 
µου· 

Και µε έβγαουε σε ευουυχωουία· µε 
εουευφέουωσε, επειντή ευντόκησε σε  µένα. 

Ο Κύουιος µε αντάµειψε σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη µου· µου ανταπέντωσε   σύµφωνα 
µε την καφαουότητα των χεουιών µου. 

επειντή, φύουαξα τους ντουόµους τού 
Κυουίου, και ντεν ασέβησα  
παουεκκουίνοντας από τον Φεό µου. 

Επειντή, όουες οι κουίσεις του ήσαν 
µπουοστά µου· και από τα ντιατάγµατά  του 
ντεν αποµακουύνφηκα. 
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Και στάφηκα απέναντί του άµεµπτος, και 
φυουάχτηκα από την ανοµία   µου. 

Και ο Κύουιος µου ανταπέντωσε σύµφωνα µε 
τη ντικαιοσύνη µου, σύµφωνα  µε την 
καφαουότητά µου µπουοστά στα µάτια του. 

Με όσιον, όσιος φα είσαι· µε άνντουα τέουειο, 
τέουειος φα είσαι· 

Με καφαουόν, καφαουός φα είσαι· και µε 
ντιεστουαµµένον, ντιεστουαµµένα φα      
φεουφείς. 

Και φα σώσεις ουαόν φουιµµένο· ενάντια ντε 
στους υπεουήφανους είναι   τα  µάτια σου, για 
να τους ταπεινώσεις. 

Επειντή, εσύ, Κύουιε, είσαι το ουυχνάουι µου· 
και ο Κύουιος φα φωτίσει το   σκοτάντι µου. 

Επειντή, µε σένα φα ντιασπάσω στουάτευµα· 
µε τον Φεό µου φα πηντήσω επάνω από 
τείχος. 

Του Φεού, ο ντουόµος του είναι άµωµος, ο 
ουόγος τού Κυουίου είναι   ντοκιµασµένος· 
είναι ασπίντα όουων εκείνων που εουπίζουν σ' 
αυτόν. 

Επειντή, ποιος Φεός υπάουχει, εκτός από τον 
Κύουιο; Και ποιος είναι  φούιο, εκτός από 
τον Φεό µας; 

Ο Φεός είναι το ντυνατό οχύουωµά µου· και 
ο οποίος κάνει άµωµο τον   ντουόµο µου. 

Κάνει τα πόντια µου σαν τα πόντια των 
εουαφιών, και µε στήνει επάνω   στους ψηούς 
τόπους µου. 

Ντιντάσκει τα χέουια µου σε πόουεµο, και 
έκανε τον βουαχίονά µου χάουκινο   τόξο. 

Έντωσες ντε σε µένα την ασπίντα της 
σωτηουίας σου· και η αγαφότητά σου   µε 
µεγάουυνε. 

Εσύ πουάτυνες τα βήµατά µου, από κάτω 
µου, και τα πόντια µου ντεν κουονίστηκαν. 

Καταντίωξα τους εχφούς µου, και τους 
αφάνισα· και ντεν γύουισα πίσω,  µέχουις ότου 
τους συντέουεσα. 

Και τους συντέουεσα, και τους σύντουιψα, και 
ντεν µπόουεσαν να  ανασηκωφούν· και έπεσαν 
κάτω από τα πόντια µου. 

Και µε πεουίζωσες ντύναµη για πόουεµο· 
συγκύουτωσες από κάτω µου εκείνους που 
επαναστάτησαν εναντίον µου. 

Και έκανες τους εχφούς µου να στουέψουν σε 
µένα τα νώτα, και   εξοουόφουευσα αυτούς 
που µε µισούσαν. 

Κοίταξαν οουόγυουα, αουά ντεν υπήουχε 
κανένας που να σώζει· βόησαν στον Κύουιο, 
αουά ντεν τους εισάκουσε. 

Τους κονιοουτοποίησα σαν τη σκόνη τής γης· 
τους σύντουιψα σαν τη   ουάσπη τού 
ντουόµου, τους καταπάτησα. 

Και µε εουευφέουωσες από τις αντιουογίες 
τού ουαού µου· µε έκανες κεφαουή των εφνών· 
ουαός που ντεν είχα γνωουίσει, µε 
υπηουέτησε. 

Ξένοι υποτάχφηκαν σε µένα· µόουις άκουσαν, 
αµέσως υπάκουσαν σε  µένα. 

Ξένοι παουέουυσαν, µάουιστα 
κατατουόµαξαν από τους απόκουυφους 
τόπους  τους· 

Ζει ο Κύουιος· και ευουογηµένο το φούιό 
µου· και ας υψωφεί ο Φεός, το  φούιο της 
σωτηουίας µου. 

Ο Φεός, που κάνει εκντίκηση για µένα, και 
υποτάσσει τους ουαούς κάτω από µένα· 

Και εκείνος που µε έβγαουε µέσα από τους 
εχφούς µου· ναι, εσύ, µε  υψώνεις επάνω από 
εκείνους που επαναστατούν εναντίον µου· µε  
εουευφέουωσες από άντικον άνντουα. 

Γι' αυτό, Κύουιε, φα σε υµνώ ανάµεσα στα 
έφνη, και φα ψάουω στο όνοµά   σου. 
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Αυτός µεγαουύνει τις σωτηουίες τού βασιουιά 
του· και κάνει έουεος στον  χουισµένο του, 
στον Νταβίντ και στο σπέουµα του, µέχουι 
τον αιώνα. 

ΚΑΙ αυτά είναι τα τεουευταία ουόγια τού 
Νταβίντ: 

Ο Νταβίντ, ο γιος τού Ιεσσαί, είπε, και ο 
άνντουας που ανεβάστηκε ψηουά, 

Ο χουισµένος τού Φεού, και ο γουυκός 
ψαουµωντός τού Ισουαήου, είπε: 

Το Πνεύµα τού Κυουίου µίουησε µέσα από 
µένα, και ο ουόγος του ήουφε επάνω στη 
γουώσσα µου. 

Ο Φεός τού Ισουαήου µού είπε, ο Βουάχος 
τού Ισουαήου µίουησε, και είπε: 

Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανφουώπους, 
ας είναι ντίκαιος, εξουσιάζοντας µε φόβο 
Φεού· 

Και φα είναι σαν το φως τού πουωινού, όταν 
ανατέουει ο ήουιος, ενός ανέφεου πουωινού, 
σαν το χοουτάουι από τη γη, σαν από τη 
ουάµψη εκείνη   που βγαίνει από τη βουοχή. 

Αν και η οικογένειά µου ντεν είναι τέτοια 
µπουοστά στον Φεό, όµως   αιώνια ντιαφήκη 
έκανε µαζί µου, ντιαταγµένη σε όουα τα 
σηµεία, και σίγουη. 

Γι' αυτό, αυτή είναι οουόκουηουη η σωτηουία 
µου, και οουόκουηουη η επιφυµία·   αν και 
ντεν έκανε να βουαστήσει. 

Και οι παουάνοµοι, όουοι αυτοί φα είναι σαν 
αγκάφια βγαουµένα έξω, επειντή   ντεν 
πιάνονται µε τα χέουια· 

Και όποιος τα αγγίξει, πουέπει να είναι 
οπουισµένος µε σίντεουο, και µε ξύουο   
ουόγχης· 

Και φα κατακαούν µε φωτιά στον ίντιο τόπο. 

ΑΥΤΑ είναι τα ονόµατα των ισχυουών, που 
είχε ο Νταβίντ· 

Ο Ιοσέβ-βασεβέφ, ο Ταχµονίτης, πουώτος 
από τους τουεις· αυτός ήταν ο Αντινώ ο 
Ασωναίος, που φανάτωσε 800 σε µία µάχη. 

Και ύστεουα απ' αυτόν, ο Εουεάζαου, ο γιος 
τού Ντωντώ, γιου τού Αχωχί, ένας από τους 
τουεις ισχυούς µαζί µε τον Νταβίντ, όταν 
ονείντισαν τους Φιουισταίους, εκείνους που 
ήσαν συγκεντουωµένοι σε µάχη, και οι 
άνντουες Ισουαήου τουαβήχτηκαν·  αυτός, 
αφού σηκώφηκε, πάταξε τους Φιουισταίους, 
µέχουις ότου το χέουι του απέκαµε, και το 
χέουι του κόουησε στη µάχαιουα· και ο 
Κύουιος έκανε µεγάουη σωτηουία εκείνη την 
ηµέουα, και ο ουαός γύουισε, πίσω απ' αυτόν, 
µονάχα για να ουαφυουαγωγήσει. 

Και ύστεουα απ' αυτόν, ο Σαµµά, ο γιος τού 
Αγαί, ο Αουαουίτης· και οι µεν Φιουισταίοι 
είχαν συγκεντουωφεί σε σώµα, όπου ήταν ένα 
µεουίντιο χωουαφιού γεµάτο από φακή, και ο 
ουαός έφυγε µπουοστά από τους 
Φιουισταίους·  αυτός, όµως, στηουώφηκε στο 
µέσον τού χωουαφιού, και το 
υπεουασπίστηκε, και πάταξε τους 
Φιουισταίους· και ο Κύουιος έκανε µεγάουη 
σωτηουία. 

Κατέβηκαν ακόµα τουεις από τους 30 
αουχηγούς, και ήουφαν στον Νταβίντ, σε 
εποχή φεουισµού, στη σπηουιά Οντοουάµ· 
και το στουατόπεντο των Φιουισταίων 
στουατοπέντευε στην κοιουάντα Ουαφαείµ.  
Και ο Νταβίντ ήταν τότε στο οχύουωµα, και 
η φουουά των Φιουισταίων τότε ήταν στη 
Βηφουεέµ.  Και ο Νταβίντ επιπόφησε νεουό 
και είπε: Ποιος να µου έντινε να πιω νεουό 
από το πηγάντι τής Βηφουεέµ, που είναι 
κοντά στην πύουη;  Και οι τουεις ισχυουοί 
ντιέσχισαν το στουατόπεντο των Φιουισταίων, 
και άντουησαν νεουό από το πηγάντι τής 
Βηφουεέµ, που είναι στην πύουη, και αφού 
πήουαν το έφεουαν στον Νταβίντ· ντεν 
φέουησε, όµως, να πιει, αουά το έκανε 
σπονντή στον Κύουιο·  και είπε: Μη γένοιτο 
σε µένα, Κύουιε, να το κάνω αυτό! Το αίµα 
των ανντουών που ποουεύτηκαν µε κίνντυνο 
της ζωής τους, να το πιω εγώ; Και ντεν 
φέουησε να πιει. Αυτά έκαναν οι τουεις 
ισχυουοί. 
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Και ο Αβισαί, ο αντεουφός τού Ιωάβ, γιος τής 
Σεουϊας, ήταν πουώτος από τους τουεις· κι 
αυτός, σείοντας τη ουόγχη του ενάντια σε 
300, τους φανάτωσε, και απέκτησε όνοµα 
ανάµεσα στους τουεις.  Αυτός ντεν στάφηκε ο 
ενντοξότεουος από τους τουεις; Γι' αυτό, έγινε 
αουχηγός τους· ντεν έφτασε, όµως, µέχουι 
τους τουεις πουώτους. 

Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, γιος 
ντυνατού άνντουα από την Καβσεήου, που 
έκανε ποουά ανντουαγαφήµατα, αυτός πάταξε 
τους ντύο άνντουες τού Μωάβ, που ήσαν σαν 
ουιοντάουια· αυτός, ακόµα, κατέβηκε, και 
πάταξε ένα ουιοντάουι µέσα στον ουάκκο, σε 
ηµέουα µε χιόνι.  Ακόµα, αυτός πάταξε τον 
Αιγύπτιο άνντουα, έναν ωουαίο άνντουα· και 
στο χέουι τού Αιγυπτίου υπήουχε µια ουόγχη· 
εκείνος, όµως, κατέβηκε σ' αυτόν µε µία 
ουάβντο, κι αουπάζοντας τη ουόγχη από το 
χέουι τού Αιγυπτίου, τον φανάτωσε µε την 
ίντια του τη ουόγχη.  Αυτά έκανε ο Βεναϊας, ο 
γιος τού Ιωνταέ, και απέκτησε όνοµα ανάµεσα 
στους τουεις ισχυούς.  Από τους 30 ήταν ο 
ενντοξότεουος· ντεν έφτασε, όµως, µέχουι 
τους τουεις πουώτους· και ο Νταβίντ τον 
έκανε επικεφαουής των ντοουυφόουων του. 

Ο Ασαήου, ο αντεουφός τού Ιωάβ, ήταν 
ανάµεσα στους 30· και ήσαν: Ο Εουχανάν, ο 
γιος τού Ντωντώ, από τη Βηφουεέµ·  ο 
Σαµµά ο Αουωντίτης· ο Εουικά ο 
Αουωντίτης·  ο Χεουής ο Φαουτίτης· ο Ιουάς, 
ο γιος τού Ικκής, ο Φεκωίτης·  ο Αβιέζεου ο 
Αναφωφίτης· ο Μεβουναί ο Χουσαφίτης·  ο 
Σαουµών ο Αχωχίτης· ο Μααουαϊ ο 
Νετωφαφίτης·  ο Χεουέβ, ο γιος τού Βαανά, ο 
Νετωφαφίτης· ο Ιτταϊ, ο γιος τού Ουιβαί, από 
τη Γαβαά, των γιων τού Βενιαµίν·  ο Βεναϊας 
ο Πιουαφωνίτης· ο Ιντνταϊ, από τις κοιουάντες 
Γαάς·  ο Αβί-αουβών ο Αουβαφίτης· 
Αζµαβέφ ο Βαουµίτης·  ο Εουιαβά ο 
Σααουβωνίτης· ο Ιωνάφαν, από τους γιους 
Ιαασήν·  ο Σαµµά ο Αουαουίτης· ο Αχιάµ, ο 
γιος τού Σαουάου, ο Αουαουίτης·  ο 
Εουιφεουέτ, ο γιος τού Αασβαί, γιος τού 
Μααχαφίτη· ο Εουιάµ, ο γιος τού Αχιτόφεου 
τού Γιουωναίου·  ο Εσουαϊ ο Καουµηουίτης· 
ο Φααουαί ο Αουβίτης·  ο Ιγάου, ο γιος τού 
Νάφαν, από τη Σωβά· ο Βανί ο Γαντίτης·  ο 

Σεουέκ ο Αµµωνίτης· ο Νααουαί ο 
Βηουωφαίος, ο οπουοφόουος τού Ιωάβ, γιου 
τής Σεουϊας·  ο Ιουάς ο Ιεφουίτης· ο Γαουήβ 
ο Ιεφουίτης·  ο Ουίας ο Χετταίος· όουοι ήσαν 
37. 

ΚΑΙ εξάφφηκε ξανά η οουγή τού Κυουίου 
ενάντια στον Ισουαήου, και  ντιέγειουε τον 
Νταβίντ εναντίον τους για να πει: Πήγαινε, 
απαουίφµησε τον Ισουαήου και τον Ιούντα.  
Και ο βασιουιάς είπε στον Ιωάβ, τον αουχηγό 
τού στουατού, που ήταν µαζί του: Πέουασε 
µέσα από όουες τις φυουές τού Ισουαήου, 
από τη Νταν µέχουι τη Βηου-σαβεέ, και 
απαουίφµησε τον ουαό, για να µάφω τον 
αουιφµό του ουαού. 

Και ο Ιωάβ είπε στον βασιουιά: Είφε ο 
Κύουιος ο Φεός σου να πουοσφέσει στον 
ουαό 100 φοουές από ό,τι είναι, και να ντουν 
τα µάτια τού κυουίου µου του βασιουιά· 
όµως, γιατί ο κύουιός µου ο βασιουιάς 
επιφυµεί αυτό το πουάγµα; 

Ο ουόγος, όµως, του βασιουιά υπεουίσχυσε 
επάνω στον Ιωάβ, κι επάνω στους αουχηγούς 
τού στουατού· και βγήκε ο Ιωάβ, και οι 
αουχηγοί τού στουατού µπουοστά από τον 
βασιουιά, για να απαουιφµήσουν τον ουαό, 
τον Ισουαήου. 

Και πέουασαν τον Ιοουντάνη, και 
στουατοπέντευσαν στην Αουοήου, στα ντεξιά 
τής πόουης, που ήταν στο µέσον τής 
φάουαγγας Γαντ, και στην Ιαζήου.  Έπειτα, 
ήουφαν και στη Γαουαάντ, και στη γη 
Ταχτίµ-οντσεί· και ήουφαν στη Νταν-ιαάν, 
και οουόγυουα, µέχουι τη Σιντώνα·  και 
ήουφαν στο φούιο της Τύου, και σε όουες τις 
πόουεις των Ευαίων και των Χαναναίων· και 
βγήκαν πουος το νότιο µέουος τού Ιούντα, 
στη Βηου-σαβεέ. 

Και αφού πεουιόντευσαν οουόκουηουη τη γη, 
ήουφαν στην Ιεουσαουήµ, στο τέουος εννιά 
µηνών και είκοσι ηµεουών.  Και ο Ιωάβ 
έντωσε στον βασιουιά το σύνοουο της 
απαουίφµησης του ουαού· και ο Ισουαήου 
ήσαν 800.000 άνντουες ντύναµης που 
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έσεουναν ουοµφαία· και οι άνντουες τού 
Ιούντα 500.000. 

Και η καουντιά τού Νταβίντ τον χτύπησε, 
αφού είχε απαουιφµήσει τον ουαό. Και ο 
Νταβίντ είπε στον Κύουιο: Αµάουτησα 
υπεουβοουικά, πουάττοντας αυτό το 
πουάγµα· και, τώουα, σε παουακαουώ, 
Κύουιε, αφαίουεσε την ανοµία τού ντού σου, 
επειντή µωουάφηκα υπεουβοουικά. 

Και όταν ο Νταβίντ σηκώφηκε το πουωί, 
ήουφε ο ουόγος του Κυουίου στον Γαντ τον 
πουοφήτη, που ήταν αυτός που έβουεπε για 
τον Νταβίντ, ουέγοντας:  Πήγαινε, και πες 
στον Νταβίντ: Έτσι ουέει ο Κύουιος· τουία 
πουάγµατα βάζω εγώ µπουοστά σε σένα· 
ντιάουεξε για τον εαυτό σου ένα απ' αυτά, και 
φα σου το κάνω. 

Ήουφε, ουοιπόν, ο Γαντ στον Νταβίντ, και 
του ανήγγειουε, και του είπε: Φέουεις 
νάουφουν επάνω σου επτά χουόνια πείνας, 
επάνω στη γη σου; Ή, τουεις µήνες να φεύγεις 
µπουοστά από τους εχφούς σου, και να σε 
καταντιώκουν; Ή, τουεις ηµέουες να υπάουχει 
φανατικό στη γη σου; Τώουα, σκέψου, και 
ντες ποια απάντηση φα φέουω σ' αυτόν που µε 
έστειουε. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Γαντ: Από παντού 
µού είναι στενά σε υπεουβοουικό βαφµό· ας 
πέσω, ουοιπόν, στο χέουι τού Κυουίου, 
επειντή είναι ποουοί οι οικτιουµοί του· σε 
χέουι, όµως, ανφουώπου ας µη πέσω. 

Έστειουε, ουοιπόν, ο Κύουιος φανατικό 
επάνω στον Ισουαήου, από το πουωί µέχουι 
τον ντιοουισµένο καιουό· και πέφαναν από 
τον ουαό, από τη Νταν µέχουι τη Βηου-
σαβεέ, 70.000 άνντουες.  Και όταν ο 
άγγεουος άπουωσε το χέουι του ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ, για να την καταστουέψει, ο 
Κύουιος µεταµεουήφηκε για το κακό, και είπε 
στον άγγεουο που έκανε τη φφοουά µέσα 
στον ουαό: Αουκεί ήντη· απόσυουε το χέουι 
σου. Και ο άγγεουος του Κυουίου ήταν κοντά 
στο αουώνι τού Οουνά τού Ιεβουσαίου. 

Και ο Νταβίντ µίουησε στον Κύουιο, όταν 
είντε τον άγγεουο, εκείνον που φανάτωνε τον 

ουαό, και είπε: Να, εγώ αµάουτησα, και εγώ 
ανόµησα· αυτά, όµως, τα πουόβατα, τι 
έκαναν; Εναντίον µου, ουοιπόν, ας είναι το 
χέουι σου, και εναντίον της οικογένειας του 
πατέουα µου. 

Και ο Γαντ ήουφε εκείνη την ηµέουα στον 
Νταβίντ, και του είπε: Ανέβα, στήσε ένα 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο µέσα στο αουώνι 
τού Οουνά τού Ιεβουσαίου.  Και ο Νταβίντ 
ανέβηκε σύµφωνα µε τον ουόγο τού Γαντ, 
καφώς ο Κύουιος είχε πουοστάξει.  Και ο 
Οουνά σήκωσε το βουέµµα του, και είντε τον 
βασιουιά και τους ντούς του να έουχονται σ' 
αυτόν· και ο Οουνά βγήκε και πουοσκύνησε 
τον βασιουιά µε το πουόσωπό του µέχουι το 
ένταφος.  Και ο Οουνά είπε: Γιατί ήουφε ο 
κύουιός µου ο βασιουιάς στον ντούο του; Και 
ο Νταβίντ είπε: Για να αγοουάσω από σένα το 
αουώνι, ώστε να οικοντοµήσω ένα 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο, και να 
σταµατήσει η πουηγή από τον ουαό. 

Και ο Οουνά είπε στον Νταβίντ: Ας πάουει ο 
κύουιός µου ο βασιουιάς, και ας πουοσφέουει 
σε φυσία ό,τι φαίνεται αουεστό στα µάτια του· 
να, τα βόντια για οουοκαύτωµα, και τα 
αουωνικά εουγαουεία και τα εουγαουεία των 
βοντιών για ξύουα.  Ο Οουνά τα έντωσε 
όουα, σαν βασιουιάς σε βασιουιά. Και ο 
Οουνά είπε στον βασιουιά: Ο Κύουιος ο 
Φεός σου είφε να ευαουεστηφεί σε σένα! 

Και ο βασιουιάς είπε στον Οουνά: Όχι, αουά 
φα το αγοουάσω µε αντιπουηουωµή, 
οπωσντήποτε· επειντή, ντεν φα πουοσφέουω 
οουοκαυτώµατα στον Κύουιο τον Φεό µου 
ντωουεάν. Και ο Νταβίντ αγόουασε το 
αουώνι και τα βόντια για 50 σίκους ασήµι.  
Και ο Νταβίντ οικοντόµησε εκεί 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο, και πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα και ειουηνικές πουοσφοουές. 
Και ο Κύουιος εξιουεώφηκε πουος τη γη, και 
η πουηγή σταµάτησε από τον Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς Νταβίντ ήταν γέουοντας· 
πουοχωουηµένος στην ηουικία· και τον 
σκέπαζαν µε ιµάτια, αουά ντεν φεουµαινόταν.  
Και οι ντούοι του τού είπαν: Ας αναζητήσουν 
για τον κύουιό µου, τον βασιουιά, µια νέα, 
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παουφένα, για να στέκεται µπουοστά στον 
βασιουιά, και να τον πεουιποιείται, και να 
κοιµάται στον κόουφο σου, για να 
φεουµαίνεται ο κύουιός µου ο βασιουιάς.  Και 
αναζήτησαν µια ωουαία νέα σε όουα τα όουια 
του Ισουαήου· και βουήκαν την Αβισάγ τη 
Σουναµίτισσα, και την έφεουαν στον 
βασιουιά.  Και η νέα ήταν υπεουβοουικά 
ωουαία, και πεουιποιόταν τον βασιουιά, και 
τον υπηουετούσε· όµως, ο βασιουιάς ντεν τη 
γνώουισε. 

Τότε, ο Αντωνίας, ο γιος τής Αγγείφ, 
υπεουηφανεύφηκε στον εαυτό του, ουέγοντας: 
Εγώ φα βασιουεύσω· και ετοίµασε για τον 
εαυτό του άµαξες, και καβαουάουηντες, και 
50 άνντουες που πουοέτουεχαν µπουοστά 
του.  Και ο πατέουας του ντεν τον πίκουαινε 
ποτέ, ουέγοντας: Γιατί εσύ ενεουγείς έτσι; Και 
ήταν υπεουβοουικά ωουαίος στην όψη· και η 
µητέουα του τον γέννησε µετά τον 
Αβεσσαουώµ.  Και συνοµίουησε µαζί µε τον 
Ιωάβ, τον γιο τής Σεουϊας, και µε τον 
Αβιάφαου τον ιεουέα· κι αυτοί, ακοουφώντας 
τον Αντωνία, τον βοηφούσαν.  Ο Σαντώκ, 
όµως, ο ιεουέας, και ο Βεναϊας, ο γιος τού 
Ιωνταέ, και ο πουοφήτης Νάφαν, και ο Σιµεϊ, 
και ο Ουεϊ, και οι ντυνατοί τού Νταβίντ, ντεν 
ήσαν µαζί µε τον Αντωνία. 

Και ο Αντωνίας έσφαξε πουόβατα και βόντια 
και σιτευτά κοντά στην πέτουα τού Ζωεουέφ, 
που είναι κοντά στην Εν-ουωγήου, και 
κάουεσε όους τούς αντεουφούς του, τους 
γιους τού βασιουιά, και όους τούς άνντουες 
τού Ιούντα, τους ντούς τού βασιουιά.  Τον 
Νάφαν, όµως, τον πουοφήτη, και τον Βεναϊα, 
και τους ισχυούς, και τον Σοουοµώντα, τον 
αντεουφό του, ντεν τους κάουεσε. 

Και ο Νάφαν είπε στη Βηφ-σαβεέ, τη 
µητέουα τού Σοουοµώντα, ουέγοντας: Ντεν 
άκουσες ότι βασίουευσε ο Αντωνίας, ο γιος 
τής Αγγείφ, και ο κύουιός µας ο Νταβίντ ντεν 
το ξέουει;  Τώουα, ουοιπόν, έουα, 
παουακαουώ, να σου ντώσω µια συµβουή, για 
να σώσεις τη ζωή σου, και τη ζωή τού γιου 
σου, του Σοουοµώντα·  πήγαινε, και µπες 
µέσα στον βασιουιά Νταβίντ, και πες του: 
Κύουιέ µου βασιουιά, εσύ ντεν οουκίστηκες 

στη ντούη σου, ουέγοντας: Σίγουα, ο 
Σοουοµώντας ο γιος σου φα βασιουεύσει 
ύστεουα από µένα, κι αυτός φα καφήσει επάνω 
στον φουόνο µου; Γιατί, ουοιπόν, βασίουευσε 
ο Αντωνίας;  Ντες, ενώ ακόµα εσύ φα µιουάς 
εκεί µε τον βασιουιά, φάουφω κι εγώ ύστεουα 
από σένα και φα βεβαιώσω τα ουόγια σου. 

Και η Βηφ-σαβεέ µπήκε µέσα στον βασιουιά 
στον κοιτώνα· και ήταν εκεί ο βασιουιάς 
υπεουβοουικά γέουοντας· και η Αβισάγ η 
Σουναµίτισσα υπηουετούσε τον βασιουιά.  
Και καφώς η Βηφ-σαβεέ έσκυψε, 
πουοσκύνησε τον βασιουιά. Και ο βασιουιάς 
είπε: Τι έχεις; 

Κι εκείνη τού είπε: Κύουιέ µου, εσύ 
οουκίστηκες στον Κύουιο τον Φεό σου πουος 
τη ντούη σου, ουέγοντας: Σίγουα, ο 
Σοουοµώντας, ο γιος σου, φα βασιουεύσει 
ύστεουα από µένα, κι αυτός φα καφήσει επάνω 
στον φουόνο µου·  αουά τώουα, ντες, 
βασίουευσε ο Αντωνίας· κι εσύ τώουα, κύουιέ 
µου βασιουιά, ντεν το ξέουεις·  έσφαξε βόντια, 
και σιτευτά, και πουόβατα σε αφφονία, και 
κάουεσε όους τούς γιους τού βασιουιά, και 
τον Αβιάφαου τον ιεουέα, και τον Ιωάβ τον 
αουχιστουάτηγο· τον ντούο σου τον 
Σοουοµώντα, όµως, ντεν τον κάουεσε·  αουά, 
σε σένα, κύουιέ µου βασιουιά, σε σένα 
πουοσβουέπουν τα µάτια οουόκουηου του 
Ισουαήου, για να τους αναγγείουεις ποιος φα 
καφήσει επάνω στον φουόνο τού κυουίου µου 
του βασιουιά ύστεουα απ' αυτόν·  ειντεµή, 
αφού ο κύουιός µου ο βασιουιάς κοιµηφεί 
µαζί µε τους πατέουες του, εγώ και ο γιος µου 
ο Σοουοµώντας φα φεωούµαστε φταίχτες. 

Και να, ενώ αυτή µιούσε ακόµα µε τον 
βασιουιά, ήουφε ο Νάφαν ο πουοφήτης.  Και 
ανήγγειουαν στον βασιουιά, ουέγοντας: Να, ο 
Νάφαν ο πουοφήτης. Και αφού µπήκε 
µπουοστά στον βασιουιά, πουοσκύνησε τον 
βασιουιά µε το πουόσωπό του µέχουι το 
ένταφος. 

Και ο Νάφαν είπε: Κύουιέ µου βασιουιά, εσύ 
είπες: Φα βασιουεύσει ο Αντωνίας ύστεουα 
από µένα, κι αυτός φα καφήσει επάνω στον 
φουόνο µου;  Επειντή, κατέβηκε σήµεουα και 
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έσφαξε βόντια, και σιτευτά, και πουόβατα σε 
αφφονία, και κάουεσε όους τούς γιους τού 
βασιουιά, και τους στουατηγούς, και τον 
Αβιάφαου, τον ιεουέα· και ντες, τουώνε και 
πίνουν µπουοστά του, και ουένε: Ζήτω ο 
βασιουιάς Αντωνίας·  εµένα, όµως, εµένα τον 
ντούο σου, και τον Σαντώκ τον ιεουέα, και 
τον Βεναϊα, τον γιο τού Ιωνταέ, και τον 
Σοουοµώντα τον ντούο σου, ντεν µας 
κάουεσε·  από τον κύουιό µου τον βασιουιά 
έγινε αυτό το πουάγµα, και ντεν φανέουωσες 
στον ντούο σου ποιος φα καφήσει επάνω στον 
φουόνο τού κυουίου µου του βασιουιά 
ύστεουα απ' αυτόν; 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ απάντησε, και είπε: 
Καουέστε µου τη Βηφ-σαβεέ. Και µπήκε 
µέσα µπουοστά στον βασιουιά, και στάφηκε 
µπουοστά στον βασιουιά.  Και ο βασιουιάς 
οουκίστηκε, και είπε: Ζει ο Κύουιος, που 
ουύτουωσε την ψυχή µου από κάφε 
στενοχώουια,  σίγουα, καφώς οουκίστηκα σε 
σένα στον Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου, 
ουέγοντας, ότι ο Σοουοµώντας ο γιος σου φα 
βασιουεύσει ύστεουα από µένα, κι αυτός φα 
καφήσει αντί για µένα επάνω στον φουόνο 
µου, έτσι φα κάνω αυτή την ηµέουα. 

Τότε, η Βηφ-σαβεέ, σκύβοντας µε το 
πουόσωπο µέχουι το ένταφος, πουοσκύνησε 
τον βασιουιά, και είπε: Ζήτω ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς Νταβίντ στον αιώνα. 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ είπε: Καουέστε µου 
τον Σαντώκ τον ιεουέα, και τον Νάφαν τον 
πουοφήτη, και τον Βεναϊα, τον γιο τού 
Ιωνταέ. Και ήουφαν µπουοστά στον βασιουιά.  
Και ο βασιουιάς τούς είπε: Πάουτε µαζί σας 
τους ντούς τού κυουίου σας, και καφίστε τον 
Σοουοµώντα τον γιο µου επάνω στο µουάουι 
µου, και κατεβάστε τον στη Γιών·  και ας τον 
χουίσουν εκεί ως βασιουιά του Ισουαήου ο 
Σαντώκ ο ιεουέας, και ο Νάφαν ο πουοφήτης· 
και σαουπίστε µε τη σάουπιγγα, και πείτε: 
Ζήτω ο βασιουιάς Σοουοµώντας·  και, τότε, 
φα ανεβείτε πίσω απ' αυτόν, για νάουφει και 
να καφήσει επάνω στον φουόνο µου· κι αυτός 
φα βασιουεύσει αντί για µένα· κι αυτόν 
πουόσταξα να είναι ηγεµόνας επάνω στον 
Ισουαήου, κι επάνω στον Ιούντα. 

Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, απάντησε 
στον βασιουιά, και είπε: Αµήν· έτσι ας 
επικυουώσει και ο Κύουιος ο Φεός τού 
κυουίου µου του βασιουιά!  Και καφώς ο 
Κύουιος στάφηκε µαζί µε τον κύουιό µου τον 
βασιουιά, έτσι να είναι και µαζί µε τον 
Σοουοµώντα, και να µεγαουύνει τον φουόνο 
του πεουισσότεουο από τον φουόνο τού 
κυουίου µου του βασιουιά Νταβίντ. 

Τότε, κατέβηκε ο Σαντώκ ο ιεουέας, και ο 
Νάφαν ο πουοφήτης, και ο Βεναϊας, ο γιος 
τού Ιωνταέ, και οι Χεουεφαίοι, και οι 
Φεουεφαίοι, και κάφισαν τον Σοουοµώντα 
επάνω στο µουάουι τού βασιουιά Νταβίντ, και 
τον έφεουαν στη Γιών.  Και ο Σαντώκ ο 
ιεουέας πήουε το κέουατο του ουαντιού από 
τη σκηνή, και έχουισε τον Σοουοµώντα. Και 
σάουπισαν µε τη σάουπιγγα· και 
οουόκουηουος ο ουαός είπε: Ζήτω ο 
βασιουιάς Σοουοµώντας.  Και οουόκουηουος 
ο ουαός ανέβηκε πίσω απ' αυτόν· και ο ουαός 
έπαιζε φουογέουες, και ευφουαινόταν µε 
µεγάουη ευφουοσύνη, και η γη σχιζόταν από 
τις φωνές τους. 

Και ο Αντωνίας το άκουσε, και όουοι οι 
πουοσκαουεσµένοι του, καφώς τεουείωσαν να 
τουώνε. Και όταν άκουσε ο Ιωάβ τη φωνή της 
σάουπιγγας, είπε: Ποια είναι αυτή η φωνή τής 
πόουης που φοουυβεί;  Ενώ ακόµα µιούσε, 
να, ήουφε ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Αβιάφαου, 
του ιεουέα· και ο Αντωνίας τού είπε: Μπες 
µέσα· επειντή, εσύ είσαι γενναίος άνντουας, 
και φέουνεις αγαφές αγγεουίες. 

Και απαντώντας ο Ιωνάφαν είπε στον 
Αντωνία: Βέβαια, ο κύουιός µας ο βασιουιάς 
Νταβίντ έκανε βασιουιά τον Σοουοµώντα·  
και ο βασιουιάς έστειουε µαζί του τον Σαντώκ 
τον ιεουέα, και τον Νάφαν τον πουοφήτη, και 
τον Βεναϊα τον γιον τού Ιωνταέ, και τους 
Χεουεφαίους, και τους Φεουεφαίους, και τον 
κάφισαν επάνω στο µουάουι τού βασιουιά·  
και ο Σαντώκ ο ιεουέας και ο Νάφαν ο 
πουοφήτης τον έχουισαν βασιουιά στη Γιών· 
και ανέβηκαν από εκεί ευφουαινόµενοι, και 
αντήχησε η πόουη· αυτή είναι η φωνή, που 
ακούσατε·  και, µάουιστα, ο Σοουοµώντας 
κάφησε επάνω στον φουόνο τής βασιουείας·  
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κι ακόµα, µπήκαν µέσα οι ντούοι τού 
βασιουιά να ευχηφούν τον κύουιό µας τον 
βασιουιά Νταβίντ, ουέγοντας: Ο Φεός να 
ουαµπουύνει το όνοµα του Σοουοµώντα 
πεουισσότεουο από το όνοµά σου, και να 
µεγαουύνει τον φουόνο του πεουισότεουο από 
τον φουόνο σου· και ο βασιουιάς 
πουοσκύνησε επάνω στο κουεβάτι του·  και ο 
βασιουιάς είπε ακόµα τα εξής: Ευουογητός ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου, ο οποίος µου 
έντωσε σήµεουα ντιάντοχο που κάφεται 
επάνω στον φουόνο µου, και τα µάτια µου το 
βουέπουν. 

Τότε, όουοι οι πουοσκαουεσµένοι, που ήσαν 
µαζί µε τον Αντωνία, εκπουάγηκαν, και αφού 
σηκώφηκαν, πήγαν κάφε ένας στον ντουόµο 
του. 

Και ο Αντωνίας φοβήφηκε από το πουόσωπο 
του Σοουοµώντα, και αφού σηκώφηκε, πήγε, 
και πιάστηκε από τα κέουατα του 
φυσιαστηουίου.  Και ανήγγειουαν στον 
Σοουοµώντα, ουέγοντας: Ντες, ο Αντωνίας 
φοβάται τον βασιουιά Σοουοµώντα· και να, 
πιάστηκε από τα κέουατα του φυσιαστηουίου, 
ουέγοντας: Ας µου οουκιστεί σήµεουα ο 
βασιουιάς Σοουοµώντας, ότι ντεν φα 
φανατώσει τον ντούο του µε ουοµφαία. 

Και ο Σοουοµώντας είπε: Αν σταφεί άνντουας 
αγαφός, ούτε µία από τις τουίχες του ντεν φα 
πέσει επάνω στη γη· αν, όµως, βουεφεί σ' 
αυτόν κακία, φα φανατωφεί.  Και ο βασιουιάς 
Σοουοµώντας έστειουε, και τον κατέβασαν 
από το φυσιαστήουιο· και ήουφε, και 
πουοσκύνησε τον βασιουιά Σοουοµώντα· και 
ο Σοουοµώντας τού είπε: Πήγαινε στο σπίτι 
σου. 

ΠΟΥΗΣΙΑΣΑΝ, όµως, οι ηµέουες τού 
Νταβίντ για να πεφάνει· και παουήγγειουε 
στον Σοουοµώντα τον γιο του, ουέγοντας:  
Εγώ πηγαίνω τον ντουόµο οουόκουηουης της 
γης· εσύ, όµως, γίνε ισχυουός και έσο 
άνντουας·  και φύουαττε τις εντοουές τού 
Κυουίου τού Φεού σου, να πεουπατάς στους 
ντουόµους του, φυουάττοντας τα ντιατάγµατά 
του, και τις κουίσεις του, και τα µαουτύουιά 
του, καφώς είναι γουαµµένο στον νόµο τού 

Μωυσή, για να ευηµεουείς σε όουα όσα 
κάνεις, και παντού όπου αν στουαφείς·  για να 
στηουίξει ο Κύουιος τον ουόγο του, που 
µίουησε για µένα, ουέγοντας: Αν οι γιοι σου 
πουοσέχουν στον ντουόµο τους, ώστε να 
πεουπατούν µπουοστά µου µε αουήφεια, µε 
όουη την καουντιά τους και µε όουη την ψυχή 
τους, σίγουα ντεν φα ουείψει σε σένα άνντουας 
πάνω από τον φουόνο τού Ισουαήου. 

Κι εσύ ξέουεις ακόµα όσα µου έκανε ο Ιωάβ, 
ο γιος τής Σεουϊας, τι έκανε στους ντύο 
αουχηγούς των στουατευµάτων του Ισουαήου, 
στον Αβενήου, τον γιο τού Νηου, και στον 
Αµασά, τον γιο τού Ιεφέου, που τους φόνευσε, 
και έχυσε το αίµα τού ποουέµου σε καιουό 
ειουήνης, και έβαουε το αίµα τού ποουέµου 
στη ζώνη του, που είναι γύουω στην οσφύ του, 
και στα υποντήµατά του, που φοουάει στα 
πόντια του.  Κάνε, ουοιπόν, σύµφωνα µε τη 
σοφία σου, και η ποουιά του ας µη κατέβει 
στον άντη µε ειουήνη. 

Όµως, στους γιους τού Βαουζεουαϊ τού 
Γαουααντίτη κάνε έουεος, και ας είναι από 
εκείνους που να τουώνε επάνω στο τουαπέζι 
σου· επειντή, έτσι µε πουησίασαν, όταν έφευγα 
από το πουόσωπο του αντεουφού σου του 
Αβεσσαουώµ. 

Και ντες, µαζί σου είναι ο Σιµεϊ, ο γιος τού 
Γηουά, ο Βενιαµίτης, από τη Βαουείµ, που µε 
καταουάστηκε µε οντυνηουή κατάουα την 
ηµέουα που ποουευόµουν στη Μαχαναϊµ· 
κατέβηκε, όµως, σε συνάντησή µου στον 
Ιοουντάνη, και του οουκίστηκα στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Ντεν φα σε φανατώσω µε 
ουοµφαία.  Τώουα, ουοιπόν, µη τον 
αφωώσεις· επειντή, είσαι σοφός άνντουας, και 
ξέουεις τι πουέπει να κάνεις σ' αυτόν, και να 
κατεβάσεις την ποουιά του µε αίµα, στον 
άντη. 

Τότε, κοιµήφηκε ο Νταβίντ µαζί µε τους 
πατέουες του, και φάφτηκε στην πόουη 
Νταβίντ.  Και οι ηµέουες, που βασίουευσε ο 
Νταβίντ επάνω στον Ισουαήου, ήσαν 40 
χουόνια· επτά χουόνια βασίουευσε στη 
Χεβουών, και 33 χουόνια βασίουευσε στην 
Ιεουσαουήµ. 
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Και ο Σοουοµώντας κάφησε επάνω στον 
φουόνο τού Νταβίντ τού πατέουα του· και η 
βασιουεία του στεουεώφηκε υπεουβοουικά. 

Ο ντε Αντωνίας, ο γιος τής Αγγείφ, ήουφε στη 
Βηφ-σαβεέ τη µητέουα τού Σοουοµώντα. Κι 
εκείνη είπε: Έουχεσαι µε ειουήνη; Και είπε: 
Με ειουήνη,  Έπειτα, είπε: Έχω κάποιον 
ουόγο να σου πω. Κι εκείνη είπε: Μίουησε. 

Και είπε: Εσύ ξέουεις ότι σε µένα ανήκε η 
βασιουεία, και σε µένα είχε στήσει το 
πουόσωπό του οουόκουηουος ο Ισουαήου, 
για να βασιουεύσω· η βασιουεία, όµως, 
στουάφηκε, και έγινε του αντεουφού µου· 
επειντή, από τον Κύουιο έγινε σ' αυτόν·  
τώουα, ουοιπόν, ζητώ ένα αίτηµα από σένα· 
µη µου το αουνηφείς. Κι εκείνη είπε: 
Μίουησε. 

Και είπε: Πες, παουακαουώ, στον 
Σοουοµώντα τον βασιουιά, (επειντή, ντεν φα 
σου το αουνηφεί), να µου ντώσει την Αβισάγ 
τη Σουναµίτισσα, για γυναίκα.  Και η Βηφ-
σαβεέ είπε: Καουά· εγώ φα µιουήσω για σένα 
στον βασιουιά. 

Και η Βηφ-σαβεέ µπήκε µέσα στον βασιουιά, 
για να του µιουήσει για τον Αντωνία. Και ο 
βασιουιάς σηκώφηκε σε συνάντησή της, και 
την πουοσκύνησε· έπειτα, κάφησε στον 
φουόνο του, και τέφηκε φουόνος στη µητέουα 
τού βασιουιά· και κάφησε στα ντεξιά του.  Και 
είπε: Ένα µικουό αίτηµα ζητάω από σένα· µη 
µου το αουνηφείς. Και ο βασιουιάς τής είπε: 
Ζήτησε, µητέουα µου· επειντή, ντεν φα σου 
αουνηφώ.  Κι εκείνη είπε: Ας ντοφεί η Αβισάγ 
η Σουναµίτισσα στον αντεουφό σου τον 
Αντωνία για γυναίκα. 

Και απαντώντας ο βασιουιάς είπε στη 
µητέουα του: Και γιατί εσύ ζητάς την Αβισάγ 
τη Σουναµίτισσα για τον Αντωνία; Ζήτησε γι' 
αυτόν και τη βασιουεία, (επειντή, είναι 
µεγαουύτεουός µου αντεουφός)· και γι' αυτόν, 
και για τον Αβιάφαου τον ιεουέα, και για τον 
Ιωάβ, τον γιο τής Σεουϊας. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας οουκίστηκε 
στον Κύουιο, ουέγοντας: Έτσι να κάνει σε 
µένα ο Φεός, και έτσι να πουοσφέσει, αν ο 

Αντωνίας ντεν µίουησε αυτό τον ουόγο 
ενάντια στη ζωή του·  και τώουα, ζει ο 
Κύουιος που µε στεουέωσε, και µε κάφισε 
επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ τού πατέουα 
µου, και που έκανε σε µένα σπίτι, όπως 
υποσχέφηκε, σήµεουα ο Αντωνίας φα 
φανατωφεί.  Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας 
έστειουε µε το χέουι τού Βεναϊα, τον γιο τού 
Ιωνταέ, και έπεσε επάνω του, και πέφανε. 

Και στον Αβιάφαου τον ιεουέα ο βασιουιάς 
είπε: Πήγαινε στην Αναφώφ, στα χωουάφια 
σου· επειντή, είσαι άξιος φανάτου· αουά, αυτή 
την ηµέουα ντεν φα σε φανατώσω, επειντή 
σήκωσες την κιβωτό τού Κυουίου τού Φεού 
µπουοστά στον Νταβίντ τον πατέουα µου, και 
επειντή κακοπάφησες σε όουα όσα 
κακοπάφησε ο πατέουας µου.  Και ο 
Σοουοµώντας απέβαουε τον Αβιάφαου από 
το να είναι ιεουέας τού Κυουίου· για να 
εκπουηουωφεί ο ουόγος τού Κυουίου, που 
είχε µιουήσει για τον οίκο τού Ηουεί στη 
Σηουώ. 

Και η φήµη ήουφε µέχουι τον Ιωάβ· επειντή, 
ο Ιωάβ έκουινε πίσω από τον Αντωνία, αν και 
ντεν έκουινε πίσω από τον Αβεσσαουώµ. Και 
ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή τού Κυουίου, και 
πιάστηκε από τα κέουατα του φυσιαστηουίου. 

Και αναγγέουφηκε στον βασιουιά 
Σοουοµώντα, ότι: Ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή 
τού Κυουίου· και ντες, είναι κοντά στο 
φυσιαστήουιο. Τότε, ο Σοουοµώντας έστειουε 
τον Βεναϊα, τον γιο τού Ιωνταέ, ουέγοντας: 
Πήγαινε, πέσε επάνω του.  Και ο Βεναϊας 
ήουφε στη σκηνή τού Κυουίου, και του είπε: 
Έτσι ουέει ο βασιουιάς: Βγες έξω. Κι εκείνος 
είπε: Όχι, αου' εντώ φα πεφάνω. Και ο 
Βεναϊας ανέφεουε την απάντηση στον 
βασιουιά, ουέγοντας: Έτσι µου είπε ο Ιωάβ, 
και έτσι µου απάντησε. 

Και ο βασιουιάς τού είπε: Κάνε καφώς είπε, 
και πέσε επάνω του, και φάψ' τον· για να 
εξαουείψεις από µένα, και από το σπίτι τού 
πατέουα µου, το αφώο αίµα που έχυσε ο 
Ιωάβ·  και ο Κύουιος φα στουέψει το αίµα του 
ενάντια στο κεφάουι του, που έπεσε επάνω σε 
ντύο άνντουες ντικαιότεους και καουύτεους 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 382 από 1298 

απ' αυτόν, και τους φανάτωσε µε ουοµφαία, 
χωουίς να γνωουίζει ο πατέουας µου Νταβίντ, 
τον Αβενήου, τον γιο τού Νηου, τον 
αουχιστουάτηγο του Ισουαήου, και τον 
Αµασά, τον γιο τού Ιεφέου, τον 
αουχιστουάτηγο του Ιούντα·  και τα αίµατά 
τους φα επιστουέψουν ενάντια στο κεφάουι 
τού Ιωάβ, και ενάντια στο κεφάουι τού 
σπέουµατός του στον αιώνα· επάνω, όµως, 
στον Νταβίντ, και επάνω στο σπέουµα του, κι 
επάνω στην οικογένειά του, κι επάνω στον 
φουόνο του, φα είναι ειουήνη από τον Κύουιο 
µέχουι τον αιώνα. 

Τότε, ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, ανέβηκε, 
και έπεσε επάνω του, και τον φανάτωσε· και 
φάφτηκε στο σπίτι του στην έουηµο.  Και ο 
βασιουιάς τοποφέτησε στη φέση του, 
επικεφαουής του στουατού, τον Βεναϊα, τον 
γιο τού Ιωνταέ· και ο βασιουιάς τοποφέτησε 
τον Σαντώκ τον ιεουέα στη φέση τού 
Αβιάφαου. 

Και ο βασιουιάς, αφού έστειουε, κάουεσε τον 
Σιµεϊ, και του είπε: Κτίσε ένα σπίτι για τον 
εαυτό σου στην Ιεουσαουήµ, και να κατοικείς 
εκεί, και µη βγεις έξω από εκεί σε κανένα 
µέουος·  επειντή, κατά την ηµέουα που φα 
βγεις έξω, και πεουάσεις τον χείµαουο των 
Κέντουων, να ξέουεις µε σιγουιά, ότι 
οπωσντήποτε φα φανατωφείς· το αίµα σου φα 
είναι επάνω στο κεφάουι σου.  Και ο Σιµεϊ 
είπε στον βασιουιά: Καουός είναι ο ουόγος· 
όπως είπε ο κύουιός µου ο βασιουιάς, έτσι φα 
κάνει ο ντούος σου. Και ο Σιµεϊ κάφησε στην 
Ιεουσαουήµ ποουές ηµέουες. 

Και ύστεουα από τουία χουόνια, ντύο από 
τους ντούς τού Σιµεϊ ντουαπέτευσαν πουος 
τον Αγχούς, τον γιο τού Μααχά, τον βασιουιά 
τής Γαφ· και ανήγγειουαν στον Σιµεϊ, 
ουέγοντας: Ντες, οι ντούοι σου είναι στη Γαφ.  
Και ο Σιµεϊ σηκώφηκε, και έστουωσε το 
γαϊντούι του, και πήγε στη Γαφ στον Αγχούς, 
για να ζητήσει τους ντούς του· και ο Σιµεϊ 
πήγε, και έφεουε τους ντούς του από τη Γαφ. 

Και αναγγέουφηκε στον Σοουοµώντα, ότι ο 
Σιµεϊ πήγε από την Ιεουσαουήµ στη Γαφ, και 
γύουισε.  Και στέουνοντας ο βασιουιάς 

κάουεσε τον Σιµεϊ, και του είπε: Ντεν σε 
όουκισα στον Κύουιο, και 
ντιαµαουτυουήφηκα σε σένα, ουέγοντας: Να 
ξέουεις µε σιγουιά, ότι κατά την ηµέουα που 
φα βγεις έξω, και πεουπατήσεις οπουντήποτε 
έξω, φα πεφάνεις οπωσντήποτε; Κι εσύ µου 
είπες: Καουός ο ουόγος, που άκουσα·  γιατί, 
ουοιπόν, ντεν φύουαξες τον όουκο τού 
Κυουίου, και την πουοσταγή που σε 
πουόσταξα;  Και ο βασιουιάς είπε στον Σιµεϊ: 
Εσύ ξέουεις όουη την κακία, που η καουντιά 
σου γνωουίζει, τι έκανες στον Νταβίντ τον 
πατέουα µου· γι' αυτό, ο Κύουιος έστουεψε 
την κακία σου ενάντια στο κεφάουι σου·  και ο 
βασιουιάς Σοουοµώντας φα είναι 
ευουογηµένος, και ο φουόνος τού Νταβίντ 
στεουεωµένος µπουοστά στον Κύουιο µέχουι 
τον αιώνα. 

Τότε, ο βασιουιάς πουόσταξε τον Βεναϊα, τον 
γιο τού Ιωνταέ, που καφώς βγήκε έξω, έπεσε 
επάνω του, και πέφανε. 

Και η βασιουεία στεουεώφηκε στο χέουι τού 
Σοουοµώντα. 

ΚΑΙ ο Σοουοµώντας έκανε επιγαµία µε τον 
Φαουαώ, τον βασιουιά τής Αιγύπτου, και 
πήουε τη φυγατέουα τού Φαουαώ· και την 
έφεουε στην πόουη τού Νταβίντ, µέχουις 
ότου τεουείωσε να κτίζει το σπίτι του, και τον 
οίκο τού Κυουίου, και το τείχος τής 
Ιεουσαουήµ οουόγυουα.  Όµως, ο ουαός 
φυσίαζε επάνω στους ψηούς τόπους, επειντή 
ντεν ήταν κτισµένος οίκος στο όνοµα του 
Κυουίου, µέχουι εκείνες τις ηµέουες.  Και ο 
Σοουοµώντας αγάπησε τον Κύουιο, 
πεουπατώντας στα πουοστάγµατα του 
Νταβίντ τού πατέουα του· µόνον που φυσίαζε 
και φυµίαζε στους ψηούς τόπους. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς πήγε στη Γαβαών, για να 
φυσιάσει εκεί· επειντή, εκείνος ήταν ο 
µεγάουος ψηουός τόπος· ο Σοουοµώντας 
πουόσφεουε 1.000 οουοκαυτώµατα επάνω σ' 
εκείνο το φυσιαστήουιο.  Και ο Κύουιος 
φάνηκε στον Σοουοµώντα στη Γαβαών την 
ώουα τού ύπνου, κατά τη ντιάουκεια της 
νύχτας· και είπε ο Φεός: Ζήτησέ µου τι να 
σου ντώσω. 
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Και ο Σοουοµώντας είπε: Εσύ έκανες 
µεγάουο έουεος στον ντούο σου τον Νταβίντ 
τον πατέουα µου, επειντή πεουπάτησε 
µπουοστά σου µε αουήφεια, και µε 
ντικαιοσύνη, και µε ευφύτητα καουντιάς µαζί 
σου· και του ντιαφύουαξες αυτό το µεγάουο 
έουεος, και του έντωσες γιο να κάφεται επάνω 
στον φουόνο του, όπως αυτή την ηµέουα·  και 
τώουα, Κύουιε Φεέ µου, εσύ έκανες τον ντούο 
σου βασιουιά αντί του Νταβίντ τού πατέουα 
µου· κι εγώ είµαι µικουό παιντί· ντεν ξέουω 
πώς να µπαίνω µέσα και να βγαίνω έξω·  και ο 
ντούος σου είναι ανάµεσα στον ουαό σου, που 
έκουεξες, έναν µεγάουο ουαό, που από το 
πουήφος ντεν µποουεί να απαουιφµηφεί ούτε 
να ουογαουιαστεί·  ντώσε, ουοιπόν, στον 
ντούο σου νοήµονα καουντιά, στο να κουίνει 
τον ουαό σου, για να ντιακουίνω ανάµεσα στο 
καουό και στο κακό· επειντή, ποιος µποουεί 
να κουίνει αυτόν τον µεγάουο ουαό σου; 

Και ο ουόγος αυτός άουεσε στον Κύουιο, ότι 
ο Σοουοµώντας ζήτησε αυτό το πουάγµα.  
Και ο Φεός τού είπε: Επειντή ζήτησες αυτό 
το πουάγµα, και ντεν ζήτησες για τον εαυτό 
σου ποουυζωία, και ντεν ζήτησες για τον 
εαυτό σου πούτη, και ντεν ζήτησες τη ζωή των 
εχφουών σου, αουά ζήτησες για τον εαυτό σου 
σύνεση για να εννοείς κουίση,  ντες, έκανα 
σύµφωνα µε τα ουόγια σου· να, σου έντωσα 
µια σοφή και συνετή καουντιά, ώστε ντεν 
στάφηκε όµοιός σου πουιν από σένα ούτε 
ύστεουα από σένα φα εγεουφεί όµοιός σου·  
σου έντωσα µάουιστα ακόµα και ό,τι ντεν 
ζήτησες, και πούτο και ντόξα, ώστε ανάµεσα 
στους βασιουιάντες ντεν φα υπάουχει κανένας 
όµοιος µε σένα σε όουες τις ηµέουες σου·  
και, αν πεουπατάς στους ντουόµους µου, 
φυουάττοντας τα ντιατάγµατά µου και τις 
εντοουές µου, καφώς πεουπάτησε ο Νταβίντ 
ο πατέουας σου, τότε φα µακουύνω τις 
ηµέουες σου. 

Και ο Σοουοµώντας ξύπνησε· και να, ήταν 
όνειουο. Και ήουφε στην Ιεουσαουήµ, και 
στάφηκε µπουοστά στην κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, και πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα, και έκανε ειουηνικές 
πουοσφοουές, και έκανε συµπόσιο σε όους 
τους ντούς του. 

ΤΟΤΕ, ήουφαν στον βασιουιά ντύο γυναίκες 
πόουνες και στάφηκαν µπουοστά του.  Και η 
µία γυναίκα είπε: Ω, κύουιέ µου! Εγώ κι αυτή 
η γυναίκα κατοικούµε στο ίντιο σπίτι, και 
γέννησα, καφώς συγκατοικούσα µαζί της·  και 
την τουίτη ηµέουα αφού γέννησα εγώ, γέννησε 
κι αυτή η γυναίκα· και ήµασταν µαζί· ντεν 
υπήουχε ξένος µαζί µας στο σπίτι· µόνον 
εµείς οι ντύο ήµασταν στο σπίτι·  και τη νύχτα 
πέφανε ο γιος αυτής τής γυναίκας, επειντή 
κοιµήφηκε επάνω του·  κι αυτή, αφού 
σηκώφηκε τα µεσάνυχτα, πήουε τον γιο µου 
από το πουάι µου, ενώ η ντούη σου κοιµόταν, 
και τον έβαουε στον κόουφο της· ενώ τον γιο 
της τον νεκουό τον έβαουε στον κόουφο µου·  
και όταν σηκώφηκα το πουωί, για να φηουάσω 
τον γιο µου, να, ήταν νεκουός· όµως, αφού το 
πουωί το παουατήουησα, να, ντεν ήταν ο γιος 
µου που είχα γεννήσει. 

Και η άουη γυναίκα είπε: Όχι, αου' ο 
ζωντανός είναι ο γιος µου, ενώ ο νεκουός είναι 
ο γιος σου. Κι εκείνη είπε: Όχι, αου' ο 
νεκουός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι 
ο γιος µου. Έτσι µίουησαν µπουοστά στον 
βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς είπε: Η µεν µία ουέει: Αυτός 
ο ζωντανός είναι ο γιος µου, ενώ ο νεκουός 
είναι ο γιος σου· η ντε άουη ουέει: Όχι, αου' ο 
νεκουός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι 
ο γιος µου.  Και ο βασιουιάς είπε: Φέουτε 
µου µία µάχαιουα. Και έφεουαν τη µάχαιουα 
µπουοστά στον βασιουιά.  Και ο βασιουιάς 
είπε: Χωουίστε το ζωντανό παιντί στα ντύο, 
και ντώστε το µισό στη µία, και το άουο µισό 
στην άουη. 

Τότε, η γυναίκα της οποίας ήταν ο ζωντανός 
γιος, µίουησε στον βασιουιά (επειντή, τα 
σπουάχνα της συµπόνεσαν για τον γιο της,) 
και είπε: Ω, κύουιέ µου! Ντώσε το ζωντανό 
παιντί σ' αυτή, και µη το φανατώσεις µε 
κανέναν τουόπο. Η άουη, όµως, είπε: Ούτε 
ντικό µου ας είναι, ούτε ντικό σου· χωουίστε 
το.  Τότε, απαντώντας ο βασιουιάς, είπε: 
Ντώστε το ζωντανό παιντί σ' αυτή, και µη το 
φανατώσετε µε κανέναν τουόπο· αυτή είναι η 
µητέουα του. 
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Και οουόκουηουος ο Ισουαήου άκουσε για 
την κουίση, που ο βασιουιάς έκουινε, και 
φοβήφηκαν τον βασιουιά· επειντή, είνταν ότι 
υπήουχε µέσα του σοφία Φεού, για να κάνει 
κουίση. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς Σοουοµώντας βασίουευσε 
σε οουόκουηουο τον Ισουαήου.  Και οι 
άουχοντες που είχε ήσαν τούτοι: Ο Αζαουίας, 
ο γιος τού Σαντώκ, αυουάουχης·  ο 
Εουιοουέφ και ο Αχιά, οι γιοι τού Σεισά, 
γουαµµατείς· ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Αχιούντ, 
υποµνηµατογουάφος·  και ο Βεναϊας, ο γιος 
τού Ιωνταέ, επικεφαουής τού στουατού· και ο 
Σαντώκ και ο Αβιάφαου, ιεουείς·  και ο 
Αζαουίας, ο γιος τού Νάφαν, επικεφαουής 
των σιταουχών· και ο Ζαβούντ, ο γιος τού 
Νάφαν, πουώτος αξιωµατικός, φίουος του 
βασιουιά·  και ο Αχισάου, οικονόµος· και ο 
Αντωνιουάµ, ο γιος τού Αβντά, επικεφαουής 
τής φοουοουογίας. 

Και ο Σοουοµώντας είχε 12 σιτάουχες σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, και 
πουόβουεπαν τις τουοφές στον βασιουιά, και 
στο σπίτι του· κάφε ένας έκανε πουόβουεψη 
για έναν µήνα τον χουόνο.  Κι αυτά είναι τα 
ονόµατά τους· ο γιος τού Ου σιτάουχης στο 
βουνό Εφουαϊµ·  ο γιος τού Ντεκέου, στη 
Μακάς, και στη Σααουβίµ, και στη Βαιφ-
σεµές, και στην Αιουών τής Βαιφ-ανάν·  ο γιος 
τού Έσεντ, στην Αουβώφ· υπό τις ντιαταγές 
του ήταν η Σωχώ και οουόκουηουη η γη 
Εφέου·  ο γιος τού Αβιναντάβ, σε 
οουόκουηουη την Νάφαφ-ντωου· αυτός είχε 
γυναίκα την Ταφάφ, τη φυγατέουα τού 
Σοουοµώντα·  ο Βαανά, ο γιος τής Αχιούντ, 
στη Φαανάχ και στη Μεγιντντώ, και σε 
οουόκουηουη τη Βαιφ-σάν, που είναι κοντά 
στη Σαουφανά κάτω από την Ιεζουαέου, από 
τη Βαιφ-σάν µέχουι την Αβέου-µεοουά, 
µέχουι πέουα από την Ιοκµεάµ·  ο γιος τού 
Γεβέου, στη Ουαµώφ-γαουαάντ· αυτός είχε 
τις κωµοπόουεις τού Ιαείου, γιου τού 
Μανασσή, αυτές που είναι στη Γαουαάντ· 
αυτός είχε και την επαουχία Αουγόβ, που 
είναι στη Βασάν, 60 µεγάουες πόουεις µε 
τείχη και χάουκινους µοχούς·  ο Αχιναντάβ, ο 
γιος τού Ιντντώ, στη Μαχαναϊµ·  ο Αχιµάας, 
στη Νεφφαουί· κι αυτός πήουε για γυναίκα τη 

Βασεµάφ, τη φυγατέουα τού Σοουοµώντα·  ο 
Βαανά, ο γιος τού Χουσαϊ, στην Ασήου και 
στην Αουώφ·  ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Φαούα, 
στην Ισσάχαου·  ο Σιφµεϊ, ο γιος τού Ηουά, 
στη Βενιαµίν·  ο Γεβέου, ο γιος τού Ουεί, στη 
γη Γαουαάντ, στη γη τού Σηών του βασιουιά 
των Αµοουαίων, και του Ωγ τού βασιουιά τής 
Βασάν· και ήταν ο µόνος σιτάουχης σ' αυτή 
τη γη. 

Ο Ιούντας και ο Ισουαήου ήσαν 
ποουυάουιφµοι, σαν την άµµο που είναι κοντά 
στη φάουασσα κατά το πουήφος, έτουωγαν, 
και έπιναν, και ευφυµούσαν.  Και ο 
Σοουοµώντας εξουσίαζε σε όουα τα 
βασίουεια, από τον ποταµό µέχουι τη γη των 
Φιουισταίων, και µέχουι τα όουια της 
Αιγύπτου· και έφεουναν ντώουα, και ήσαν 
ντούοι στον Σοουοµώντα καφ' όουες τις 
ηµέουες τής ζωής του. 

Και η τουοφή τού Σοουοµώντα, για µία 
ηµέουα, ήταν 30 κόουοι σιµιγντάουι, και 60 
κόουοι αουεύουι,  10 βόντια σιτευτά, και 20 
βόντια νοµαντικά, και 100 πουόβατα, εκτός 
από εουάφια, και άγουιες κατσίκες, και 
ντοουκάντες, και φουεµµένα πτηνά.  Επειντή, 
εξουσίαζε επάνω σε οουόκουηουη τη γη, από 
το εντώ µέουος τού ποταµού, από τη Φαψά 
µέχουι τη Γάζα, επάνω σε όους τους 
βασιουιάντες από το εντώ µέουος τού 
ποταµού· και είχε ειουήνη από παντού, 
οουόγυουά του.  Και κατοικούσε ο Ιούντας 
και ο Ισουαήου σε ασφάουεια, κάφε ένας 
κάτω από την άµπεουό του και τη συκιά του, 
από τη Νταν µέχουι τη Βηου-σαβεέ, όουες 
τις ηµέουες τού Σοουοµώντα.  Και ο 
Σοουοµώντας είχε 40.000 σταύους αουόγων 
για τις άµαξές του, και 12.000 
καβαουάουηντες. 

Κι εκείνοι οι σιτάουχες πουοµήφευαν τουοφές 
για τον βασιουιά Σοουοµώντα, και για όους 
που πουοσέουχονταν στο τουαπέζι τού 
βασιουιά Σοουοµώντα, κάφε ένας στον µήνα 
του· και ντεν άφηναν να γίνεται καµιά έουειψη.  
Έφεουναν, ακόµα, κουιφάουια και άχυουο για 
τα άουογα και τα µουάουια, στον τόπο όπου 
βουίσκονταν, κάφε ένας στον ντιοουισµένο 
καιουό γι' αυτόν. 
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ΚΑΙ ο Φεός έντωσε στον Σοουοµώντα σοφία 
και υπεουβοουικά ποουή φουόνηση, και 
έκταση πνεύµατος, σαν την άµµο που είναι 
στην άκουη τής φάουασσας.  Και η σοφία τού 
Σοουοµώντα ξεπέουασε τη σοφία όουων των 
κατοίκων τής ανατοουής, και οουόκουηουη τη 
σοφία τής Αιγύπτου·  επειντή, ήταν 
σοφότεουος από όους τούς ανφουώπους, 
πεουισσότεουο από τον Εφάν τον Εζουαϊτη, 
και τον Αιµάν, και τον Χαουκόου, και τον 
Νταουντά, τους γιους τού Μαώου· και η φήµη 
του ήταν σε όουα τα έφνη οουόγυουα.  Και 
µίουησε 3.000 παουοιµίες· και οι ωντές του 
ήσαν 1.005.  Και µίουησε για ντέντουα, από 
τον κέντουο που είναι στον Ουίβανο, µέχουι 
την ύσσωπο που εκφύεται επάνω στον τοίχο· 
µίουησε ακόµα για τετουάποντα, και για 
πτηνά, και για εουπετά, και για ψάουια.  Και 
έουχονταν από όους τους ουαούς για να 
ακούσουν τη σοφία τού Σοουοµώντα, από 
όουα τα βασίουεια της γης, όσοι άκουγαν τη 
σοφία του. 

ΚΑΙ ο Χειουάµ, ο βασιουιάς τής Τύου, 
έστειουε τους ντούς του στον Σοουοµώντα, 
όταν άκουσε ότι τον έχουισαν βασιουιά αντί 
για τον πατέουα του· επειντή, ο Χειουάµ 
αγαπούσε πάντοτε τον Νταβίντ. 

Και ο Σοουοµώντας έστειουε στον Χειουάµ, 
ουέγοντας:  Εσύ ξέουεις ότι ο Νταβίντ ο 
πατέουας µου ντεν µπόουεσε να κτίσει οίκο 
στο όνοµα του Κυουίου τού Φεού του, 
εξαιτίας των ποουέµων που τον 
πεουικύκουωναν από παντού, µέχουις ότου ο 
Κύουιος έβαουε τους εχφούς του κάτω από τα 
πέουµατα των ποντιών του·  αουά, τώουα, ο 
Κύουιος ο Φεός µου έντωσε σε µένα 
ανάπαυση από παντού· ντεν υπάουχει ούτε 
επίβουος ούτε κακό συνάντηµα·  και ντες, εγώ 
ουέω να κτίσω έναν οίκο στο όνοµα του 
Κυουίου τού Φεού µου, καφώς ο Κύουιος 
είχε µιουήσει στον Νταβίντ τον πατέουα µου, 
ουέγοντας: Ο γιος σου, που φα βάουω αντί 
για σένα επάνω στον φουόνο σου, αυτός φα 
κτίσει τον οίκο στο όνοµά µου·  τώουα, 
ουοιπόν, πουόσταξε να κόψουν για µένα 
κέντους τού Ουιβάνου· και οι ντούοι µου φα 
είναι µαζί µε τους ντούς σου· και φα σου 
ντώσω µισφό για τους ντούς σου, σύµφωνα µε 

όουα όσα πεις· επειντή, εσύ ξέουεις ότι µεταξύ 
µας ντεν υπάουχει κανένας τόσο έµπειουος να 
κόβει ξύουα, όπως οι Σιντώνιοι. 

Και καφώς ο Χειουάµ άκουσε τα ουόγια τού 
Σοουοµώντα, χάουηκε υπεουβοουικά, και 
είπε: Ευουογητός ο Κύουιος σήµεουα, που 
έντωσε έναν σοφό γιο στον Νταβίντ επάνω σ' 
αυτόν τον µεγάουο ουαό. 

Και ο Χειουάµ έστειουε στον Σοουοµώντα, 
ουέγοντας: Άκουσα για όσα µού ντιαµήνυσες· 
εγώ φα κάνω οουόκουηουο το φέουηµά σου 
για κέντουινα ξύουα και για πεύκινα ξύουα·  οι 
ντούοι µου φα τα κατεβάζουν από τον 
Ουίβανο στη φάουασσα· και εγώ φα κάνω να 
τα φέουν επάνω σε σχεντίες, ντιαµέσου τής 
φάουασσας, µέχουι τον τόπο που φα µου 
ντιαµηνύσεις, και να τα ουύσουν εκεί· κι εσύ 
φα τα παουαουάβεις· εσύ, όµως, φα 
εκπουηουώσεις το φέουηµά µου, ντίνοντας 
τουοφές για το σπίτι µου. 

Έντινε, ουοιπόν, ο Χειουάµ στον 
Σοουοµώντα κέντουινα ξύουα και πεύκινα 
ξύουα, όσα ήφεουε.  Και ο Σοουοµώντας 
έντωσε στον Χειουάµ 20.000 κόους σιταουιού 
για τουοφή τού σπιτιού του, και 20 κόους 
κοπανισµένο ουάντι· έτσι έντινε ο 
Σοουοµώντας στον Χειουάµ κάφε χουόνο.  
Και ο Κύουιος έντωσε στον Σοουοµώντα 
σοφία, καφώς του είχε πει· και υπήουχε 
ειουήνη ανάµεσα στον Χειουάµ και στον 
Σοουοµώντα· και έκαναν και οι ντύο συνφήκη. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε 
επιστουάτευση ανντουών από οουόκουηουο 
τον Ισουαήου, και η επιστουάτευση ήταν για 
30.000 άνντουες.  Και τους έστεουνε στον 
Ουίβανο, 10.000 τον µήνα, εναουακτικά· έναν 
µήνα ήσαν στον Ουίβανο, και ντύο µήνες στα 
σπίτια τους· επικεφαουής τής επιστουάτευσης 
των ανντουών ήταν ο Αντωνιουάµ.  Και ο 
Σοουοµώντας είχε 70.000 αχφοφόους, και 
80.000 ουιφοτόµους στο βουνό·  εκτός από 
τους επιστάτες, που ήσαν ντιοουισµένοι από 
τον Σοουοµώντα, που ήσαν για τα έουγα, 
3.300, οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στον 
ουαό, ο οποίος ντούευε στα έουγα.  Και ο 
βασιουιάς πουόσταξε, και µετέφεουαν 
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µεγάουες πέτουες, πέτουες εκουεκτές, πέτουες 
πεουεκητές για τα φεµέουια του οίκου.  Και 
πεουέκησαν οι κτίστες τού Σοουοµώντα, και 
οι κτίστες τού Χειουάµ, και οι Γίβουιοι, και 
ετοίµασαν τα ξύουα και τις πέτουες, για να 
κτίσουν τον οίκο. 

ΚΑΙ στον 480ό χουόνο από την έξοντο των 
γιων Ισουαήου από την Αίγυπτο, τον 
τέταουτο χουόνο τής βασιουείας τού 
Σοουοµώντα επάνω στον Ισουαήου, τον µήνα 
Ζιφ, που είναι ο ντεύτεουος µήνας, άουχισε να 
κτίζει τον οίκο τού Κυουίου. 

Και του οίκου που ο βασιουιάς Σοουοµώντας 
έκτισε στον Κύουιο, το µάκουος του ήταν 60 
πήχες, και το πουάτος του 20, και το ύψος 
του 30 πήχες.  Και το πουόναο, που ήταν 
µπουοστά στον ναό τού οίκου, είχε µάκουος 
20 πήχες, σύµφωνα µε το πουάτος του οίκου· 
και το πουάτος ήταν ντέκα πήχες µπουοστά 
από τον οίκο.  Και έκανε στον οίκο 
αντιόουατα πουάγια παουάφυουα.  Και έκτισε 
οικήµατα κοουητά µε τον τοίχο τού οίκου, 
οουόγυουα, κοουητά µε τους τοίχους του 
οίκου, οουόγυουα, και του ναού και του 
χουηµατιστηουίου· έτσι έκανε οικήµατα 
οουόγυουα.  Το πουάτος τού κατώτεου 
οικήµατος ήταν πέντε πήχες, και το πουάτος 
τού µεσαίου έξι πήχες, και το πουάτος τού 
τουίτου επτά πήχες· επειντή, απέξω από τον 
οίκο έκανε στενά υποστηουίγµατα, 
οουόγυουα, για να µη µπαίνουν οι ντοκοί 
στους τοίχους τού οίκου. 

Και ενώ κτιζόταν ο οίκος, κτίστηκε µε 
πέτουες πουοετοιµασµένες πουιν 
µετακοµιστούν εκεί· ώστε, ούτε σφυουί ούτε 
πέουεκυς ούτε σιντεουένιο εουγαουείο, ντεν 
ακούστηκε µέσα στον οίκο, καφώς κτιζόταν. 

Η πόουτα των µεσαίων οικηµάτων ήταν στη 
ντεξιά πουευουά τού οίκου· και µέσα στα 
οικήµατα του µεσαίου ανέβαιναν ντιαµέσου 
εουικοειντούς σκάουας, και από το µεσαίο 
στα τουιόουοφα.  Έτσι έκτισε τον οίκο, και 
τον αποτέουειωσε· και σκέπασε τον οίκο µε 
κοιουωτές οουοφές και κοσµήµατα από 
κέντουο.  Και έκτισε τα οικήµατα κοουητά σε 
οουόκουηουο τον οίκο, πέντε πήχες το ύψος· 

και συνντέονταν µαζί µε τον οίκο ντιαµέσου 
κέντουινων ξύουων. 

Και ήουφε ο ουόγος τού Κυουίου στον 
Σοουοµώντα, ουέγοντας:  Για τον οίκο αυτόν, 
που κτίζεις, αν πεουπατάς στα ντιατάγµατά 
µου, και εκτεουείς τις κουίσεις µου, και 
τηουείς όουες τις εντοουές µου, πεουπατώντας 
σ' αυτές, τότε φα κάνω βέβαιον τον ουόγο 
µου µαζί σου, που µίουησα στον Νταβίντ τον 
πατέουα σου·  και φα κατοικώ ανάµεσα στους 
γιους Ισουαήου, και ντεν φα εγκαταουείπω τον 
ουαό µου τον Ισουαήου. 

Έτσι έκτισε ο Σοουοµώντας τον οίκο, και τον 
αποτέουειωσε.  Και σανίντωσε τους τοίχους 
τού οίκου από µέσα µε κέντουινες σανίντες, 
από το ένταφος του οίκου µέχουι τους 
τοίχους τής στέγης· τους σκέπασε µε ξύουο 
από µέσα· και σκέπασε το ένταφος του οίκου 
µε πεύκινες σανίντες.  Σανίντωσε ακόµα µε 
κέντουινες σανίντες 20 πήχες στο εσωτεουικό 
τού οίκου, από το ένταφος µέχουι τους 
τοίχους· και το σανίντωσε από µέσα για να 
είναι το χουηµατιστήουιο, το άγιο των αγίων.  
Και ο οίκος, ντηουαντή ο ναός που ήταν 
µπουοστά, ήταν 40 πήχες µάκουος.  Και τα 
κέντουινα ξύουα τού οίκου από µέσα ήσαν 
σκαουισµένα µε κάουυκες, και ανοιγµένα 
ουούντια· όουα κέντουινα· πέτουα ντεν 
φαινόταν. 

Και ετοίµασε το χουηµατιστήουιο στο 
εσωτεουικό τού οίκου, για να βάουει εκεί την 
κιβωτό τής ντιαφήκης τού Κυουίου.  Και το 
χουηµατιστήουιο είχε στην πουόσοψή του 
µάκουος 20 πήχες, και πουάτος 20 πήχες, και 
ύψος 20 πήχες· και το σκέπασε µε καφαουό 
χουυσάφι· έτσι σκέπασε και το φυσιαστήουιο 
µε κέντουο. 

Και ο Σοουοµώντας σκέπασε τον οίκο µε 
καφαουό χουυσάφι από µέσα· και έκανε ένα 
χώουισµα µε χουυσαφένιες αουυσίντες 
µπουοστά από το χουηµατιστήουιο, και το 
σκέπασε µε χουυσάφι.  Και σκέπασε µε 
χουυσάφι οουόκουηουο τον οίκο, µέχουις 
ότου συντέουεσε οουόκουηουον τον οίκο· 
ακόµα, σκέπασε µε χουυσάφι και 
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οουόκουηουο το φυσιαστήουιο, που ήταν 
κοντά στο χουηµατιστήουιο. 

Και από µέσα από το χουηµατιστήουιο έκανε 
ντύο χεουβείµ από ξύουο εουιάς, ντέκα πήχες 
το ύψος.  Και η µία φτεούγα τού χεούβ ήταν 
πέντε πήχες, και η άουη φτεούγα τού χεούβ 
πέντε πήχες· από την άκουη τής µιας 
φτεούγας, µέχουι την άκουη τής άουης 
φτεούγας τους, ήσαν ντέκα πήχες.  Και το 
άουο χεούβ ήταν ντέκα πήχες· του ίντιου 
µέτου και της ίντιας κατασκευής ήσαν και τα 
ντύο χεουβείµ.  Το ύψος τού ενός χεούβ ήταν 
ντέκα πήχες, το ίντιο και του άουου.  Και 
έβαουε τα χεουβείµ στο µέσον τού 
εσωτεουικότατου οίκου· και τα χεουβείµ 
είχαν τις φτεούγες τους απουωµένες, ώστε η 
φτεούγα τού ενός άγγιζε τον ένα τοίχο· και η 
φτεούγα τού άουου χεούβ άγγιζε τον άουο 
τοίχο· και οι φτεούγες τους άγγιζαν, η µία την 
άουη, στο µέσον τού οίκου.  Και σκέπασε τα 
χεουβείµ µε χουυσάφι. 

Και όους τούς τοίχους τού οίκου, οουόγυουα, 
τους σκάουισε µε γουυπτά σχήµατα από 
χεουβείµ, και φοίνικες, και ανοιγµένα 
ουούντια, από µέσα και απέξω.  Και το 
ένταφος του οίκου το σκέπασε µε χουυσάφι, 
από µέσα και απέξω. 

Και για την είσοντο του χουηµατιστηουίου 
έκανε πόουτες από ξύουο εουιάς· το ανώφουι 
και οι παουαστάτες ήσαν ένα πεντάγωνο.  Και 
οι ντύο πόουτες ήσαν από ξύουο εουιάς· και 
σκάουισε επάνω τους γουυπτά χεουβείµ και 
φοίνικες και ανοιγµένα ουούντια, και τα 
σκέπασε µε χουυσάφι, απουώνοντας το 
χουυσάφι επάνω στα χεουβείµ, κι επάνω 
στους φοίνικες. 

Έτσι, έκανε και στην πόουτα τού ναού 
παουαστάτες από ξύουο εουιάς, ένα 
τετουάγωνο.  Και οι ντύο πόουτες ήσαν από 
πεύκινο ξύουο· τα ντύο φύουα τής µιας 
πόουτας ντιπουώνονταν, και τα ντύο φύουα 
τής άουης πόουτας ντιπουώνονταν.  Κι επάνω 
τους σκάουισε χεουβείµ και φοίνικες και 
ανοιγµένα ουούντια· και τα σκέπασε µε 
χουυσάφι εφαουµοσµένο επάνω στην 
ανάγουυφη εουγασία. 

Και έκτισε την ενντότεουη αυουή µε τουεις 
σειουές από πεουεκητές πέτουες, και µε µία 
σειουά από κέντουινους ντοκούς. 

Και τον τέταουτο χουόνο, τον µήνα Ζιφ, 
µπήκαν τα φεµέουια του οίκου τού Κυουίου·  
και τον 11ο χουόνο, τον µήνα Βου, που είναι 
ο όγντοος µήνας, αποτεουειώφηκε ο οίκος σε 
όουα τα τµήµατά του, και σε οουόκουηουη 
την κατασκευή του. Έτσι τον έκτισε σε επτά 
χουόνια. 

ΚΑΙ ο Σοουοµώντας έτισε το σπίτι του σε 13 
χουόνια, και αποτέουειωσε οουόκουηουο το 
σπίτι του. 

Και έκτισε το σπίτι τού ντάσους τού 
Ουιβάνου· το µάκουος του ήταν 100 πήχες, 
και το πουάτος του 50 πήχες, και το ύψος του 
30 πήχες, επάνω σε τέσσεουις σειουές από 
κέντουινους στύους, µε ντοκάουια κέντουινα 
επάνω στους στύους.  Και σκεπάστηκε µε 
κέντουο από πάνω από τα ντοκάουια, που 
στηουίζονταν επάνω σε 45 στύους, 15 στη 
σειουά.  Και υπήουχαν παουάφυουα σε τουεις 
σειουές, και ανταποκουινόταν παουάφυουο µε 
παουάφυουο σε τουεις σειουές.  Και όουες οι 
πόουτες και οι παουαστάτες ήσαν 
τετουάγωνες, µε τα παουάφυουα· και 
ανταποκουινόταν παουάφυουο µε 
παουάφυουο σε τουεις σειουές.  Και έκανε τη 
στοά από στύους· το µάκουος της ήταν 50 
πήχες, και το πουάτος της 30 πήχες· και η 
στοά ήταν µπουοστά από τους στύους τού 
οίκου, ώστε οι στύουοι και οι ντοκοί ήσαν 
απέναντί τους.  Έκανε ακόµα µία στοά για 
τον φουόνο, όπου επουόκειτο να κουίνει, τη 
στοά τής κουίσης· και ήταν στουωµένη µε 
κέντουο από το ένα µέουος τού εντάφους 
µέχουι το άουο.  Και το σπίτι του, στο οποίο 
καφόταν, είχε µία άουη αυουή από µέσα από 
τη στοά, που ήταν της ίντιας κατασκευής. Ο 
Σοουοµώντας έκανε ακόµα ένα σπίτι για τη 
φυγατέουα τού Φαουαώ, που είχε πάουει, 
παουόµοιο µ' αυτή τη στοά. 

Όουα αυτά ήσαν από ποουύτιµες πέτουες, 
σύµφωνα µε τα µέτουα που είχαν οι 
πουιονισµένες πέτουες, πουιονισµένες µε 
πουιόνι, από µέσα κι απέξω, από το φεµέουιο 
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µέχουι το γείσωµα, κι απέξω µέχουι τη 
µεγάουη αυουή.  Και το φεµέουιο ήταν από 
ποουύτιµες πέτουες, από πέτουες µεγάουες, 
από πέτουες ντέκα πηχών, και από πέτουες 
οκτώ πηχών.  Και από πάνω ήσαν ποουύτιµες 
πέτουες, σύµφωνα µε το µέτουο εκείνων που 
ήσαν πουιονισµένες πέτουες, και κέντουοι.  
Και η µεγάουη αυουή οουόγυουα ήταν από 
τουεις σειουές πουιονισµένες πέτουες, και από 
µία σειουά ντοκάουια κέντουινα, όπως η 
εσωτεουική αυουή τού οίκου τού Κυουίου, 
και όπως η στοά τού οίκου. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς Σοουοµώντας έστειουε και 
πήουε τον Χειουάµ από την Τύουο.  Αυτός 
ήταν γιος µιας χήουας γυναίκας από τη φυουή 
Νεφφαουί, και ο πατέουας του ήταν άνντουας 
Τύουιος, χαουκουγός· και ήταν γεµάτος από 
ικανότητα τέχνης, και σύνεσης, και επιστήµης 
στο να εουγάζεται κάφε έουγο µε χαουκό. 
Και ήουφε στον βασιουιά Σοουοµώντα, και 
έκανε όουα τα έουγα του. 

Επειντή, έχυσε ντύο στύους χάουκινους, 18 
πήχες ύψος κάφε έναν στύουο· µία γουαµµή 
από 12 πήχες πεουικύκουωνε κάφε έναν απ' 
αυτούς.  Και έκανε από χυτό χαουκό ντύο 
επιφέµατα, για να τα βάουει στις κοουυφές 
των στύουων· το ύψος τού ενός επιφέµατος 
ήταν πέντε πήχες, και το ύψος τού άουου 
επιφέµατος ήταν πέντε πήχες·  και ντίχτυα 
πουεκτά εουγασµένα αουυσιντωτά, από 
σύουµατα, για τα επιφέµατα που ήσαν στην 
κοουυφή των στύουων· επτά για το ένα 
επίφεµα, και επτά για το άουο επίφεµα.  Και 
έκανε τους στύους, και ντύο σειουές από 
ουόντια οουόγυουα επάνω στο ένα ντίχτυ, για 
να σκεπάσει µε ουόντια τα επιφέµατα που 
ήσαν επάνω στις κοουυφές των στύουων· και 
έκανε το ίντιο και στο άουο επίφεµα.  Και τα 
επιφέµατα, που ήσαν επάνω στην κοουυφή 
των στύουων στη στοά, ήσαν εουγασίας από 
κουίνους τεσσάουων πηχών.  Και τα 
επιφέµατα που ήσαν επάνω σε ντύο στύους 
είχαν ουόντια και από πάνω, κοντά στην 
κοιουιά, που ήταν κοντά στο ντιχτυωτό· και 
τα ουόντια ήσαν 200 κατά σειουά, οουόγυουα, 
επάνω σε κάφε επίφεµα. 

Και έστησε τους στύους στη στοά τού ναού· 
και έστησε τον ντεξί στύουο, και αποκάουεσε 
το όνοµά του Ιαχείν· και έστησε τον 
αουιστεουό στύουο, και αποκάουεσε το 
όνοµά του Βοάς.  Κι επάνω στην κοουυφή 
των στύουων ήταν εουγασία κουίνων· έτσι 
τεουείωσε η κατασκευή των στύουων. 

Έκανε, ακόµα, τη φάουασσα χυτή, ντέκα 
πήχες από χείουος σε χείουος, στουογγυουή 
οουόγυουα· και το ύψος της πέντε πήχες· και 
µία γουαµµή από 30 πήχες την πεουίζωνε 
οουόγυουα.  Και κάτω από το χείουος της 
οουόγυουα ήσαν ανάγουυφα, σε σχήµα 
κοουοκυφιάς, που την πεουικύκουωναν, ντέκα 
σε κάφε πήχη, που πεουικύκουωναν 
οουόγυουα τη φάουασσα. Οι ντύο σειουές των 
ανάγουυφων ήσαν χυµένες µαζί µ' αυτή.  Και 
στεκόταν επάνω σε 12 βόντια· τουία έβουεπαν 
πουος Βοουάν, και τουία έβουεπαν πουος 
Ντυσµάς, και τουία έβουεπαν πουος Νότον, 
και τουία έβουεπαν πουος Ανατοουάς· και η 
φάουασσα βασταζόταν επάνω σ' αυτά· και 
όουα τα οπίσφιά τους ήσαν πουος τα µέσα·  
Και το πάχος της ήταν µία παουάµη, και το 
χείουος της ήταν κατασκευασµένο σαν το 
χείουος ενός ποτηουιού, σαν ένα ουούντι 
κουίνου· και χωούσε 2.000 βαφ. 

Έκανε, ακόµα, ντέκα χάουκινες βάσεις· 
τέσσεουις πήχες το µάκουος της µιας βάσης, 
και τέσσεουις πήχες το πουάτος της, και 
τουεις πήχες το ύψος της.  Και η εουγασία 
των βάσεων ήταν τέτοια· είχαν 
συγκουείσµατα, και τα συγκουείσµατα ήσαν 
µέσα σε µικουές κοουώνες.  Και επάνω στα 
συγκουείσµατα, που ήσαν µέσα σε µικουές 
κοουώνες, ήσαν ουιοντάουια, βόντια, και 
χεουβείµ· κι επάνω στις µικουές κοουώνες 
από πάνω ήταν το υποβάσταγµα· και 
αποκάτω από τα ουιοντάουια και τα βόντια 
υπήουχαν ανάγουυφα κουόσσια που 
κουέµονταν.  Και κάφε βάση είχε τέσσεουις 
χάουκινους τουοχούς, και χάουκινους άξονες· 
και οι τέσσεουις γωνίες της είχαν ώµους· κάτω 
από τον ουτήουα υπήουχαν οι χυτοί ώµοι, 
κάφε ένας απέναντι από τα κουόσσια.  Και το 
στόµα της, από µέσα από την κεφαουίντα και 
από πάνω, ήταν ένας πήχης· και το στόµα της 
ήταν στουογγυουό, κατασκευασµένο στο 
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υποβάσταγµα, ένας πήχης και µισός· κι 
ακόµα, επάνω σ' αυτό το στόµα της υπήουχαν 
εγχαουάξεις µαζί µε τα συγκουείσµατά τους, 
που ήσαν τετουάγωνα, όχι στουογγυουά.  Και 
κάτω από τα συγκουείσµατα ήσαν τέσσεουις 
τουοχοί· και οι άξονες των τουοχών 
ενώνονταν µε τη βάση· και το ύψος κάφε 
τουοχού ήταν ένας πήχης και µισός.  Και η 
εουγασία των τουοχών ήταν σαν την εουγασία 
τού τουοχού τής άµαξας· οι άξονές τους, και 
τα ταµπάνια τους, και τα επίσωτουά τους, και 
οι ακτίνες τους, ήσαν όουα χυτά.  Και 
υπήουχαν τέσσεουις ώµοι στις τέσσεουις 
γωνίες κάφε βάσης· και οι ώµοι αποτεούσαν 
συνέχεια της βάσης.  Και στην κοουυφή τής 
βάσης υπήουχε ένα στουογγυουό πεουίζωµα 
ύψους µισού πήχη· και στην κοουυφή τής 
βάσης τα χείουη της και τα συγκουείσµατά 
της ήσαν από την ίντια.  Κι επάνω στις 
πουάκες των χειουέων της, κι επάνω στα 
συγκουείσµατά της, χάουαξε χεουβείµ, 
ουιοντάουια και φοίνικες, σύµφωνα µε την 
αναουογία καφεµιάς, και κουόσσια, 
οουόγυουα.  Μ' αυτό τον τουόπο έκανε τις 
ντέκα βάσεις· όουες είχαν το ίντιο χύσιµο, το 
ίντιο µέτουο, την ίντια χάουαξη. 

Έκανε, ακόµα, ντέκα ουτήουες χάουκινους· 
κάφε ένας ουτήουας χωούσε 40 βαφ· κάφε 
ένας ουτήουας ήταν τέσσεουις πήχες· κι επάνω 
σε κάφε µία από τις ντέκα βάσεις υπήουχε 
ένας ουτήουας.  Και έβαουε τις βάσεις, πέντε 
στο ντεξί πουάγιο του οίκου, και πέντε στο 
αουιστεουό πουάγιο του οίκου· και έβαουε τη 
φάουασσα πουος το ντεξί πουάγιο του οίκου 
πουος Ανατοουάς, απέναντι από το νότιο 
µέουος.  Και ο Χειουάµ έκανε ουτήουες, και 
τα φτυάουια και τις ουεκάνες. 

Έτσι τέουειωσε ο Χειουάµ κάνοντας όουα τα 
έουγα, που έκανε στον βασιουιά Σοουοµώντα 
για τον οίκο τού Κυουίου·  τους ντύο στύους, 
και τις σφαίουες των επιφεµάτων, που ήσαν 
στην κοουυφή των ντύο στύουων· και τα ντύο 
ντιχτυωτά, για να σκεπάζουν τις σφαίουες των 
επιφεµάτων που ήσαν στην κοουυφή των 
στύουων·  και 400 ουόντια για τα ντύο 
ντιχτυωτά, ντύο σειουές από ουόντια για κάφε 
ένα ντιχτυωτό, για να σκεπάζουν τις ντύο 
σφαίουες των επιφεµάτων που ήσαν επάνω 

στους στύους·  και τις ντέκα βάσεις, και τους 
ντέκα ουτήουες επάνω στις βάσεις·  και τη µία 
φάουασσα, και τα 12 βόντια κάτω από τη 
φάουασσα·  και τους ουέβητες, και τα 
φτυάουια, και τις ουεκάνες· και όουα αυτά τα 
σκεύη, που έκανε ο Χειουάµ στον βασιουιά 
Σοουοµώντα για τον οίκο τού Κυουίου, ήσαν 
από γυαουιστεουό χαουκό.  Στην πεντιάντα 
τού Ιοουντάνη τα έχυσε αυτά ο βασιουιάς, σε 
αουγιουώντες χώµα, ανάµεσα στη Σοκχώφ 
και τη Σαουφάν.  Και ο Σοουοµώντας άφησε 
αζύγιστα όουα τα σκεύη, επειντή ήσαν ποουά 
σε υπεουβοουικό βαφµό· το βάουος τού 
χαουκού ντεν µποούσε να υποουογιστεί. 

Και ο Σοουοµώντας έκανε όουα τα σκεύη τού 
οίκου τού Κυουίου, το χουυσό φυσιαστήουιο, 
και τη χουυσή τουάπεζα, επάνω στην οποία 
έµπαιναν οι άουτοι τής πουόφεσης,  και τις 
ουυχνίες, πέντε από ντεξιά, και πέντε από 
αουιστεουά, µπουοστά από το 
χουηµατιστήουιο, από καφαουό χουυσάφι, 
και τα ουούντια, και τα ουυχνάουια, και τις 
ουαβίντες από χουυσάφι,  και τις φιάουες, και 
τα ουυχνοψάουιντα, και τις ουεκάνες, και τους 
κουατήουες, και τα φυµιατήουια από καφαουό 
χουυσάφι, και τους στουόφιγγες από 
χουυσάφι, για τις πόουτες του εσώτατου 
οίκου, του αγίου των αγίων, και για τις 
πόουτες τού οίκου, του ναού. 

Και συντεουέστηκε οουόκουηουο το έουγο, 
που ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε για τον 
οίκο τού Κυουίου. Και ο Σοουοµώντας 
έφεουε µέσα τα αφιεουώµατα του πατέουα 
του, του Νταβίντ· το ασήµι, και το χουυσάφι, 
και τα σκεύη, και τα έβαουε στους φησαυούς 
τού οίκου τού Κυουίου. 

ΤΟΤΕ ο βασιουιάς Σοουοµώντας 
συγκέντουωσε κοντά του στην Ιεουσαουήµ 
τους πουεσβύτεους του Ισουαήου, και όους 
τούς ηγέτες των φυουών, τους αουχηγούς των 
οικογενειών των γιων Ισουαήου, για να 
ανεβάσουν την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου από την πόουη τού Νταβίντ, που 
είναι η Σιών. 

Και συγκεντουώφηκαν όουοι οι άνντουες τού 
Ισουαήου στον βασιουιά Σοουοµώντα στη 
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γιοουτή κατά τον µήνα Εφανείµ, που είναι ο 
έβντοµος µήνας.  Και όουοι οι πουεσβύτεουοι 
του Ισουαήου ήουφαν, και οι ιεουείς σήκωσαν 
την κιβωτό.  Και ανέβασαν την κιβωτό τού 
Κυουίου, και τη σκηνή τού µαουτυουίου, και 
όουα τα άγια σκεύη που υπήουχαν στη σκηνή· 
τα ανέβασαν οι ιεουείς και οι Ουευίτες.  Και ο 
βασιουιάς Σοουοµώντας, και οουόκουηουη η 
συναγωγή τού Ισουαήου, αυτοί που 
συγκεντουώφηκαν κοντά του, ήσαν µαζί του 
µπουοστά στην κιβωτό, φυσιάζοντας 
πουόβατα και βόντια, όσα ντεν ήταν ντυνατόν 
να ουογαουιαστούν και να αουιφµηφούν 
εξαιτίας τού µεγάου αουιφµού. 

Και οι ιεουείς έφεουαν µέσα την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, στον τόπο της, στο 
χουηµατιστήουιο του οίκου, στα άγια των 
αγίων, κάτω από τις φτεούγες των χεουβείµ.  
Επειντή, τα χεουβείµ είχαν απουωµένες τις 
φτεούγες επάνω στον τόπο τής κιβωτού, και 
τα χεουβείµ σκέπαζαν την κιβωτό και τους 
µοχούς της από πάνω.  Και πουοεξείχαν οι 
µοχουοί, και φαίνονταν οι άκουες των 
µοχουών από τον άγιο τόπο, µπουοστά από 
το χουηµατιστήουιο, απέξω όµως ντεν 
φαίνονταν· και βουίσκονται εκεί µέχουι 
σήµεουα.  Ντεν ήσαν µέσα στην κιβωτό 
παουά οι ντύο πέτουινες πουάκες, που είχε 
βάουει εκεί ο Μωυσής στο Χωουήβ, όπου ο 
Κύουιος έκανε ντιαφήκη πουος τους γιους 
Ισουαήου, όταν βγήκαν από τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Και καφώς οι ιεουείς βγήκαν από το 
αγιαστήουιο, η νεφέουη γέµισε τον οίκο τού 
Κυουίου·  και οι ιεουείς ντεν µποούσαν να 
σταφούν για να υπηουετήσουν, εξαιτίας τής 
νεφέουης· επειντή, η ντόξα τού Κυουίου 
γέµισε τον οίκο τού Κυουίου. 

Τότε, ο Σοουοµώντας µίουησε: Ο Κύουιος 
είπε ότι φα κατοικεί σε πυκνό σκοτάντι·  
έκτισα σε σένα έναν οίκο κατοίκησης, έναν 
τόπο για να κατοικείς αιώνια. 

Και ο βασιουιάς, στουέφοντας το πουόσωπό 
του, ευουόγησε οουόκουηουη τη συναγωγή 
τού Ισουαήου· και οουόκουηουη η συναγωγή 
τού Ισουαήου στεκόταν.  Και είπε: 

Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, που µε το χέουι του εκτέουεσε 
εκείνο που µε το στόµα του µίουησε στον 
πατέουα µου, τον Νταβίντ, ουέγοντας:  Από 
την ηµέουα που έβγαουα τον ουαό µου τον 
Ισουαήου από την Αίγυπτο, από όουες τις 
φυουές τού Ισουαήου ντεν ντιάουεξα καµιά 
πόουη για να οικοντοµηφεί ένας οίκος, ώστε 
να είναι εκεί το όνοµά µου· αουά ντιάουεξα 
τον Νταβίντ για να είναι επάνω στον ουαό 
µου Ισουαήου.  Και ήουφε στην καουντιά τού 
Νταβίντ τού πατέουα µου να κτίσει οίκο στο 
όνοµα του Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου.  
Ο Κύουιος, όµως, είπε στον Νταβίντ τον 
πατέουα µου: Επειντή ήουφε στην καουντιά 
σου να κτίσεις οίκο στο όνοµά µου, καουώς 
µεν έκανες που το συνέουαβες στην καουντιά 
σου·  όµως, εσύ ντεν φα κτίσεις τον οίκο· 
αουά, ο γιος σου, που φα βγει από την οσφύ 
σου, αυτός φα κτίσει οίκο στο όνοµά µου.  Ο 
Κύουιος, ουοιπόν, εκπουήουωσε τον ουόγο 
του, που µίουησε· κι εγώ σηκώφηκα αντί του 
πατέουα µου, του Νταβίντ, και κάφησα επάνω 
στον φουόνο του Ισουαήου, καφώς ο Κύουιος 
είχε µιουήσει, και έκτισα τον οίκο στο όνοµα 
του Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου.  Και 
ντιόουισα εκεί έναν τόπο για την κιβωτό, στην 
οποία βουίσκεται η ντιαφήκη τού Κυουίου, 
που έκανε στους πατέουες µας, όταν τους 
έβγαουε από τη γη τής Αιγύπτου. 

Και καφώς ο Σοουοµώντας στάφηκε 
µπουοστά από το φυσιαστήουιο του Κυουίου, 
µπουοστά σε οουόκουηουη τη συναγωγή τού 
Ισουαήου, άπουωσε τα χέουια του πουος τον 
ουανό,  και είπε: Κύουιε Φεέ του Ισουαήου, 
ντεν υπάουχει Φεός όµοιος µε σένα, επάνω 
στον ουανό, και κάτω στη γη, που να 
ντιαφυουάττεις τη ντιαφήκη και το έουεος 
στους ντούς σου εκείνους που πεουπατούν 
µπουοστά σου µε όουη την καουντιά τους·  
που φύουαξες στον ντούο σου τον Νταβίντ, 
τον πατέουα µου, όσα µίουησες σ' αυτόν· και 
µίουησες µε το στόµα σου, και εκτέουεσες µε 
το χέουι σου, όπως αυτή την ηµέουα.  Και 
τώουα, Κύουιε Φεέ τού Ισουαήου, φύουαξε 
στον ντούο σου τον Νταβίντ τον πατέουα µου 
εκείνο που του υποσχέφηκες, ουέγοντας: Ντεν 
φα ουείψει σε σένα άνντουας από µπουοστά 
µου, που να κάφεται επάνω στον φουόνο τού 
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Ισουαήου, µόνον αν οι γιοι σου πουοσέχουν 
στον ντουόµο τους, για να πεουπατούν 
µπουοστά µου, καφώς εσύ πεουπάτησες 
µπουοστά µου.  Τώουα, ουοιπόν, Φεέ τού 
Ισουαήου, ας αουηφεύσει, παουακαουώ, ο 
ουόγος σου, που µίουησες στον ντούο σου 
τον Νταβίντ τον πατέουα µου. 

Αουά, στ' αουήφεια, φα κατοικήσει ο Φεός 
επάνω στη γη; Να, ο ουανός και ο ουανός των 
ουανών ντεν είναι ικανοί να σε χωουέσουν· 
πόσο ουιγότεουο αυτός ο οίκος, που έκτισα!  
Παουόουα αυτά, επίβουεψε στην πουοσευχή 
τού ντού σου, και στη ντέησή του, Κύουιε 
Φεέ µου, ώστε να εισακούσεις την κουαυγή 
και τη ντέηση, που ντέεται σήµεουα ο ντούος 
σου µπουοστά σου·  για να είναι τα µάτια σου 
ανοιχτά σ' αυτόν τον οίκο νύχτα και ηµέουα, 
στον τόπο για τον οποίο είπες: Το όνοµά µου 
φα είναι εκεί· για να εισακούς τη ντέηση, που 
ο ντούος σου φα ντέεται σε τούτο τον τόπο.  
Και να εισακούς τη ντέηση του ντού σου, και 
του ουαού σου Ισουαήου, όταν 
πουοσεύχονται σε τούτο τον τόπο· και να 
ακούς εσύ από τον τόπο τής κατοίκησής σου, 
από τον ουανό· και καφώς ακούς, να γίνεσαι 
έουεος. 

Αν κάποιος άνφουωπος αµαουτήσει στον 
ντιπουανό του, και ζητήσει απ' αυτόν όουκο 
για να τον κάνει να οουκιστεί, και ο όουκος 
έουφει µπουοστά στο φυσιαστήουιό σου σ' 
αυτόν τον οίκο,  τότε, εσύ εισάκουσε από τον 
ουανό, και ενέουγησε, και κουίνε τούς ντούς 
σου, καταντικάζοντας µεν τον άνοµο, ώστε να 
στουέψεις την πουάξη του ενάντια στο 
κεφάουι του, και ντικαιώνοντας τον ντίκαιο, 
ώστε να αποντώσεις σ' αυτόν σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη του. 

Όταν ο ουαός σου Ισουαήου χτυπηφεί 
µπουοστά στον εχφουό, επειντή αµάουτησαν 
σε σένα, και επιστουέψουν σε σένα, και 
ντοξάσουν το όνοµά σου, και πουοσευχηφούν, 
και ντεηφούν µπουοστά σου σ' αυτόν τον 
οίκο,  τότε, εσύ εισάκουσε από τον ουανό, και 
συγχώουεσε την αµαουτία τού ουαού σου 
Ισουαήου, και φέου' τους ξανά στη γη, που 
έντωσες στους πατέουες τους. 

Όταν ο ουανός κουειστεί, και ντεν γίνεται 
βουοχή, επειντή αµάουτησαν σε σένα, αν 
πουοσευχηφούν σ' αυτόν τον τόπο, και 
ντοξάσουν το όνοµά σου, και επιστουέψουν 
από τις αµαουτίες τους, αφού τους 
ταπεινώσεις,  τότε, εσύ εισάκουσε από τον 
ουανό, και συγχώουεσε την αµαουτία των 
ντούων σου, και του ουαού σου Ισουαήου, 
αφού τους ντιντάξεις τον αγαφό ντουόµο, 
στον οποίο πουέπει να πεουπατούν, και ντώσε 
βουοχή επάνω στη γη σου, την οποία έντωσες 
στον ουαό σου για κουηουονοµιά. 

Αν γίνει πείνα στη γη, αν γίνει φανατικό, 
ανεµοφφοουά, εουυσίβη, ακουίντα, βούχος αν 
γίνει, αν ο εχφουός τούς ποουιοουκήσει στον 
τόπο τής κατοικίας τους, οποιαντήποτε 
πουηγή, οποιαντήποτε νόσος γίνει,  κάφε 
πουοσευχή, κάφε ντέηση, που γίνεται από 
κάφε άνφουωπο, από οουόκουηουο τον ουαό 
σου τον Ισουαήου, όταν κάφε ένας γνωουίσει 
την πουηγή τής καουντιάς του, και εκτείνει τα 
χέουια του πουος τούτο τον οίκο,  τότε, εσύ 
εισάκουσε από τον ουανό, τον τόπο τής 
κατοίκησής σου, και συγχώουεσε, και 
ενέουγησε, και ντώσε στον κάφε έναν 
σύµφωνα µε όους τούς ντουόµους του, καφώς 
γνωουίζεις την καουντιά του, επειντή εσύ, 
µόνος εσύ, γνωουίζεις τις καουντιές όουων των 
γιων των ανφουώπων·  για να σε φοβούνται 
όουες τις ηµέουες όσες ζουν επάνω στο 
πουόσωπο της γης, που έντωσες στους 
πατέουες µας. 

Και τον ξένον ακόµα, που ντεν είναι από τον 
ουαό σου Ισουαήου, αουά έουχεται από 
µακουινή γη για το όνοµά σου,  επειντή, φα 
ακούσουν το όνοµά σου το µεγάουο, και το 
χέουι σου το κουαταιό, και τον βουαχίονά 
σου τον απουωµένο, όταν έουφει και 
πουοσευχηφεί πουος τούτο τον οίκο,  εσύ να 
εισάκουσε από τον ουανό, από τον τόπο τής 
κατοίκησής σου, και ενέουγησε σύµφωνα µε 
όουα για όσα ο ξένος σε επικαουεστεί· για να 
γνωουίσουν όουοι οι ουαοί τής γης το όνοµά 
σου, για να σε φοβούνται, όπως ο ουαός σου 
Ισουαήου· και να γνωουίσουν ότι το όνοµά 
σου ονοµάστηκε επάνω σε τούτον τον οίκο, 
που έκτισα. 
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Όταν ο ουαός σου βγει σε πόουεµο ενάντια 
στους εχφούς τους, όπου τους στείουεις, και 
πουοσευχηφούν στον Κύουιο, πουος την 
πόουη που ντιάουεξες, και τον οίκο που 
έκτισα στο όνοµά σου,  τότε, εισάκουσε από 
τον ουανό την πουοσευχή τους, και τη ντέησή 
τους, και κάνε το ντίκιο τους. 

Όταν αµαουτήσουν σε σένα, (επειντή, κανένας 
άνφουωπος ντεν είναι αναµάουτητος), και 
οουγιστείς σ' αυτούς, και τους παουαντώσεις 
στον εχφουό, ώστε οι αιχµαουωτιστές να τους 
φέουν αιχµάουωτους στη γη τού εχφού, 
µακουιά ή κοντά,  και έουφουν στον εαυτό 
τους, στη γη, όπου φέουφηκαν αιχµάουωτοι, 
και επιστουέψουν, και ντεηφούν σε σένα στη 
γη εκείνων που τους αιχµαουώτισαν, 
ουέγοντας: Αµαουτήσαµε, ανοµήσαµε, 
αντικήσαµε,  και επιστουέψουν σε σένα από 
οουόκουηουη την καουντιά τους, και από 
οουόκουηουη την ψυχή τους, στη γη εκείνων 
που τους αιχµαουώτισαν, και πουοσευχηφούν 
σε σένα, πουος τη γη τους, που έντωσες στους 
πατέουες τους, την πόουη που ντιάουεξες, και 
τον οίκο που έχτισα στο όνοµά σου,  τότε, 
από τον ουανό, τον τόπο τής κατοίκησής σου, 
εισάκουσε την πουοσευχή τους και τη ντέησή 
τους, και κάνε το ντίκιο τους,  και συγχώουεσε 
στον ουαό σου, αυτόν που αµάουτησε σε 
σένα, και συγχώουεσε όουες τις παουαβάσεις 
τους, µε τις οποίες έγιναν παουαβάτες ενάντια 
σε σένα, και κίνηαε σε οικτιουµό τους αυτούς 
που τους αιχµαουώτισαν, ώστε να τους 
ουυπηφούν·  επειντή, ουαός σου, και 
κουηουονοµιά σου είναι, που τον έβγαουες 
από την Αίγυπτο, από µέσα από ένα 
σιντεουένιο χωνευτήουι.  Ας είναι, ουοιπόν, τα 
µάτια σου ανοιχτά στη ντέηση του ντού σου, 
και στη ντέηση του ουαού σου Ισουαήου, για 
να τους εισακούς για όσα σε επικαουεστούν·  
επειντή, εσύ τους ξεχώουισες από όους τούς 
ουαούς τής γης, για να είναι κουηουονοµιά 
σου, καφώς µίουησες ντιαµέσου του Μωυσή 
τού ντού σου, όταν έβγαουες τους πατέουες 
µας από την Αίγυπτο, Ντέσποτα Κύουιε. 

Και αφού ο Σοουοµώντας τεουείωσε να κάνει 
όουη την πουοσευχή και τη ντέηση αυτή στον 
Κύουιο, σηκώφηκε µπουοστά από το 
φυσιαστήουιο του Κυουίου, όπου ήταν 

γονατισµένος µε τα χέουια του απουωµένα 
πουος τον ουανό.  Και στάφηκε, και 
ευουόγησε οουόκουηουη τη σύναξη του 
Ισουαήου µε ντυνατή φωνή, ουέγοντας:  
Ευουογητός ο Κύουιος, που έντωσε 
ανάπαυση στον ουαό του τον Ισουαήου, 
σύµφωνα µε όουα όσα υποσχέφηκε· ντεν 
έπεσε ούτε ένας από όους τούς αγαφούς 
ουόγους, που ο Κύουιος µίουησε ντιαµέσου 
τού Μωυσή τού ντού του.  Ας γίνει, ο 
Κύουιος ο Φεός µας να είναι µαζί µας, καφώς 
ήταν µαζί µε τους πατέουες µας! Να µη µας 
αφήσει ούτε να µας εγκαταουείψει!  Για να 
πουοσκουίνει τις καουντιές µας στον εαυτό 
του, ώστε να πεουπατάµε σε όους τούς 
ντουόµους του, και να τηούµε τις εντοουές 
του, και τα ντιατάγµατά του, και τις κουίσεις 
του, που πουόσταξε στους πατέουες µας!  Κι 
αυτά τα ουόγια µου, που ντεήφηκα µπουοστά 
στον Κύουιο, να είναι ηµέουα και νύχτα 
κοντά στον Κύουιο τον Φεό µας, για να κάνει 
το ντίκιο τού ντού του, και το ντίκιο τού 
ουαού του Ισουαήου, σύµφωνα µε την ανάγκη 
κάφε ηµέουας·  για να γνωουίσουν όουοι οι 
ουαοί τής γης ότι, ο Κύουιος, αυτός είναι ο 
Φεός, κανένας άουος!  Ας είναι, ουοιπόν, η 
καουντιά σας τέουεια πουος τον Κύουιο τον 
Φεό µας, για να πεουπατάτε στα ντιατάγµατά 
του, και να τηουείτε τις εντοουές του, όπως 
τούτη την ηµέουα. 

Και ο βασιουιάς, και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου µαζί του, πουόσφεουαν φυσία 
µπουοστά στον Κύουιο.  Και ο Σοουοµώντας 
φυσίασε τις ειουηνικές φυσίες, που 
πουόσφεουε στον Κύουιο, 22.000 βόντια, και 
120.000 πουόβατα. Έτσι εγκαινίασαν τον 
οίκο τού Κυουίου ο βασιουιάς και όουοι οι 
γιοι Ισουαήου. 

Αυτή την ηµέουα ο βασιουιάς καφιέουωσε το 
µέσον τής αυουής, που είναι κατάντικουυ από 
τον οίκο τού Κυουίου· επειντή, εκεί 
πουόσφεουε τα οουοκαυτώµατα, και την 
πουοσφοουά από άουφιτα, και το ουίπος των 
ειουηνικών πουοσφοουών· για τον ουόγο ότι, 
το χάουκινο φυσιαστήουιο, που ήταν 
µπουοστά στον Κύουιο, ήταν µικουό ώστε να 
χωουέσει τα οουοκαυτώµατα, και την 
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πουοσφοουά από άουφιτα, και το ουίπος των 
ειουηνικών πουοσφοουών. 

Και κατά τον καιουό εκείνο, ο Σοουοµώντας 
έκανε τη γιοουτή, και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου µαζί του, µια µεγάουη σύναξη, από 
την είσοντο της Αιµάφ µέχουι τον ποταµό τής 
Αιγύπτου, µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό 
µας, επτά ηµέουες και επτά ηµέουες, 14 
ηµέουες.  Την όγντοη ηµέουα απέουυσε τον 
ουαό· και ευουόγησαν τον βασιουιά και 
αναχώουησαν στις σκηνές τους, χαίουοντας, 
και ευφουαινόµενοι από καουντιάς, για όουα 
τα αγαφά όσα ο Κύουιος έκανε πουος τον 
Νταβίντ τον ντούο του, και πουος τον 
Ισουαήου τον ουαό του. 

ΚΑΙ αφού ο Σοουοµώντας τεουείωσε να 
κτίζει τον οίκο τού Κυουίου, και τον οίκο τού 
βασιουιά, και όουα όσα ο Σοουοµώντας 
επιφυµούσε και ήφεουε να κάνει,  ο Κύουιος 
φάνηκε στον Σοουοµώντα µια ντεύτεουη 
φοουά, όπως είχε φανεί σ' αυτόν στη Γαβαών.  
Και ο Κύουιος είπε σ' αυτόν: Άκουσα την 
πουοσευχή σου και τη ντέησή σου, που 
ντεήφηκες µπουοστά µου. Αγίασα αυτόν τον 
οίκο, που έκτισες για να βάουω εκεί το όνοµά 
µου στον αιώνα· και τα µάτια µου και η 
καουντιά µου φα είναι εκεί για πάντα.  Κι εσύ, 
αν πεουπατήσεις µπουοστά µου, καφώς 
πεουπάτησε ο Νταβίντ ο πατέουας σου, µε 
ακεουαιότητα καουντιάς, και µε ευφύτητα, 
ώστε να κάνεις σύµφωνα µε όουα όσα σε 
πουόσταξα, να τηουείς τα ντιατάγµατά µου 
και τις κουίσεις µου,  τότε, φα στεουεώσω τον 
φουόνο τής βασιουείας σου επάνω στον 
Ισουαήου στον αιώνα, όπως υποσχέφηκα στον 
Νταβίντ τον πατέουα σου, ουέγοντας: Ντεν 
φα ουείψει σε σένα άνντουας επάνω από τον 
φουόνο τού Ισουαήου.  Αν ποτέ στουαφείτε 
από µένα, εσείς ή τα παιντιά σας, και ντεν 
φυουάξετε τις εντοουές µου, και τα 
ντιατάγµατά µου, που έβαουα µπουοστά σας, 
αουά πάτε και ουατουεύσετε άουους φεούς, 
και τους πουοσκυνήσετε,  τότε φα εκουιζώσω 
τον Ισουαήου από το πουόσωπο της γης, που 
τους έχω ντώσει· κι αυτόν τον οίκο, που 
αγίασα για το όνοµά µου, φα τον αποουίψω 
από το πουόσωπό µου· και ο Ισουαήου φα 
είναι σε παουοιµία και εµπαιγµό, ανάµεσα σε 

όους τούς ουαούς.  Για τούτον όµως τον οίκο, 
που έγινε ψηουός, καφένας που ντιαβαίνει 
κοντά του φα µένει έκφαµβος, και φα βγάουει 
συουιγµό· και φα ουένε: Γιατί ο Κύουιος 
έκανε έτσι σ' αυτή τη γη, και σ' αυτόν τον 
οίκο;  Και φα απαντούν: Επειντή, 
εγκατέουειψαν τον Κύουιο τον Φεό τους, που 
έβγαουε τους πατέουες τους από τη γη τής 
Αιγύπτου, και πουοσκοουήφηκαν σε άουους 
φεούς, και τους πουοσκύνησαν, και τους 
ουάτουευσαν, γι' αυτό ο Κύουιος έφεουε 
επάνω τους οουόκουηουο αυτό το κακό. 

Και στο τέουος των 20 χουόνων, στα οποία ο 
Σοουοµώντας έκτισε τους ντύο οίκους, τον 
οίκο τού Κυουίου, και το σπίτι τού βασιουιά,  
(ο Χειουάµ µάουιστα είχε βοηφήσει τον 
Σοουοµώντα µε κέντουινα ξύουα, και µε 
πεύκινα ξύουα, και µε χουυσάφι, σύµφωνα µε 
όουη την επιφυµία του), τότε ο βασιουιάς 
Σοουοµώντας έντωσε στον Χειουάµ 20 
πόουεις στη γη τής Γαουιουαίας.  Και ο 
Χειουάµ βγήκε από την Τύουο για να ντει τις 
πόουεις, που του έντωσε ο Σοουοµώντας· και 
ντεν του άουεσαν.  Και είπε: Τι είναι αυτές οι 
πόουεις, που µου έντωσες, αντεουφέ µου; Και 
τις αποκάουεσε Γη Καβού, µέχουι αυτή την 
ηµέουα.  Και ο Χειουάµ έστειουε στον 
βασιουιά 120 τάουαντα χουυσάφι. 

Έτσι είναι βέβαια ο τουόπος τού φόου, που ο 
βασιουιάς είχε επιβάουει, για να κτίσει τον 
οίκο τού Κυουίου, και το ντικό του σπίτι, και 
τη Μιουώ, και το πεουιτείχισµα της 
Ιεουσαουήµ, και την Ασώου, και τη 
Μεγιντντώ, και τη Γεζέου.  Επειντή, ο 
Φαουαώ, ο βασιουιάς τής Αιγύπτου είχε 
ανέβει, και κυουιεύσει τη Γεζέου, και την είχε 
κατακάψει µε φωτιά, και τους Χαναναίους, 
που κατοικούσαν στην πόουη, είχε φονεύσει, 
και την είχε ντώσει ντώουο στη φυγατέουα 
του, τη γυναίκα τού Σοουοµώντα.  Και ο 
Σοουοµώντας έκτισε τη Γεζέου, και τη Βαιφ-
ωουών την κατώτεουη,  και τη Βααουάφ, και 
τη Φαντµώου στην έουηµο της γης,  και 
όουες τις πόουεις των αποφηκών, που ο 
Σοουοµώντας είχε και τις πόουεις των 
αµαξών, και τις πόουεις των καβαουάουηντων, 
και ό,τι ο Σοουοµώντας επιφύµησε να κτίσει 
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στην Ιεουσαουήµ, και στον Ουίβανο, και σε 
όουη τη γη τής ντικής του επικουάτειας. 

Οουόκουηουον, όµως, τον ουαό που είχε 
αποµείνει από τους Αµοουαίους, τους 
Χετταίους, τους Φεουεζαίους, τους Ευαίους, 
και τους Ιεβουσαίους, που ντεν ήσαν από τους 
γιους Ισουαήου,  αουά από τα παιντιά εκείνων 
που είχαν εναποµείνει στη γη, που οι γιοι 
Ισουαήου ντεν µπόουεσαν να 
εξοουοφουεύσουν, σ' αυτούς ο Σοουοµώντας 
επέβαουε φόουο µέχουι τη σηµεουινή 
ηµέουα.  Και από τους γιους Ισουαήου ο 
Σοουοµώντας ντεν έκανε ντούο κανέναν· 
επειντή, ήσαν άνντουες ποουεµιστές, και 
υπηουέτες του, και µεγιστάνες του, και 
ταξίαουχοί του, και άουχοντες των αµαξών 
του και των καβαουάουηντών του. 

Και οι αουχηγοί που επιστατούσαν στα έουγα 
τού Σοουοµώντα, ήσαν 550, κι αυτοί που 
εξουσίαζαν επάνω στον ουαό, που ντούευε στα 
έουγα. 

Και η φυγατέουα τού Φαουαώ ανέβηκε από 
την πόουη τού Νταβίντ στο σπίτι της, που ο 
Σοουοµώντας είχε κκτίσει γι' αυτή· τότε, 
έκτισε τη Μιουώ. 

Και ο Σοουοµώντας πουόσφεουνε 
οουοκαυτώµατα και ειουηνικές πουοσφοουές 
τουεις φοουές τον χουόνο επάνω στο 
φυσιαστήουιο, που είχε κτίσει στον Κύουιο, 
και φυµίαζε επάνω σ' αυτό που υπήουχε 
µπουοστά στον Κύουιο· έτσι τεουείωσε τον 
οίκο. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε έναν 
στόουο στην Εσιών-γάβεου, που είναι κοντά 
στην Αιουώφ, στην άκουη τής Εουυφουάς 
Φάουασσας, στη γη Εντώµ.  Και ο Χειουάµ 
έστειουε στον στόουο από τους ντούς του 
έµπειους ναύτες τής φάουασσας, µαζί µε τους 
ντούς τού Σοουοµώντα.  Και ήουφαν στο 
Οφείου, και πήουαν από εκεί 420 τάουαντα 
χουυσάφι, και τα έφεουαν στον βασιουιά 
Σοουοµώντα. 

ΚΑΙ η βασίουισσα της Σεβά, καφώς άκουσε 
τη φήµη τού Σοουοµώντα για το όνοµα του 
Κυουίου, ήουφε για να τον ντοκιµάσει µε 

αινίγµατα.  Και ήουφε στην Ιεουσαουήµ µε 
υπεουβοουικά µεγάουη συνοντεία, µε 
καµήουες φοουτωµένες αουώµατα, και 
χουυσάφι υπεουβοουικά ποουύ, και 
ποουύτιµες πέτουες· και όταν ήουφε στον 
Σοουοµώντα, µίουησε µαζί του για όουα όσα 
είχε στην καουντιά της.  Και ο Σοουοµώντας 
εξήγησε σ' αυτήν όουα τα εουωτήµατά της· 
και ντεν στάφηκε τίποτε κουυµµένο από τον 
βασιουιά, που ντεν της το εξήγησε. 

Και η βασίουισσα της Σεβά βουέποντας τη 
σοφία τού Σοουοµώντα, και το σπίτι που είχε 
κτίσει,  και τα φαγητά τού τουαπεζιού του, και 
τον τουόπο που κάφονταν οι ντούοι του, και 
τη στάση των υπουγών του, και το ντύσιµό 
τους, και τους οινοχόους του, και την 
ανάβασή του από την οποία ανέβαινε στον 
οίκο τού Κυουίου, έγινε έκφαµβη.  Και είπε 
στον βασιουιά: Αουηφινός ήταν ο ουόγος, που 
είχα ακούσει στη γη µου, για τα έουγα σου, 
και για τη σοφία σου·  αουά, ντεν πίστευα στα 
ουόγια, µέχουις ότου ήουφα, και τα µάτια 
µου είνταν· και να, ντεν µου είχε αναγγεουφεί 
ούτε το µισό· η σοφία σου και η ευηµεουία 
σου υπεουβαίνουν τη φήµη που άκουσα·  
µακάουιοι οι άνντουες σου, µακάουιοι αυτοί 
οι ντούοι σου, αυτοί που στέκονται πάντοτε 
µπουοστά σου, αυτοί που ακούν τη σοφία 
σου·  ας είναι ο Κύουιος ο Φεός σου 
ευουογηµένος, που ευαουεστήφηκε σε σένα, 
για να σε βάουει επάνω στον φουόνο τού 
Ισουαήου! Επειντή, ο Κύουιος αγάπησε τον 
Ισουαήου στον αιώνα, γι' αυτό σε έκανε 
βασιουιά, για να κάνεις κουίση και 
ντικαιοσύνη. 

Και έντωσε στον βασιουιά 120 τάουαντα 
χουυσάφι, και υπεουβοουικά ποουά 
αουώµατα, και πέτουες ποουύτιµες· ντεν είχε 
έουφει πουέον τόση αφφονία αουωµάτων, 
όπως εκείνα που η βασίουισσα της Σεβά 
έντωσε στον βασιουιά Σοουοµώντα. 

Κι ακόµα, ο στόουος τού Χειουάµ, που 
έφεουε το χουυσάφι από το Οφείου, έφεουε 
από το Οφείου και ένα µεγάουο πουήφος από 
ξύουα αουµουγείµ, και πέτουες ποουύτιµες.  
Και ο βασιουιάς έκανε αναβάσεις στον οίκο 
τού Κυουίου, και στο σπίτι τού βασιουιά, και 
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κιφάουες και ψαουτήουια για τους µουσικούς 
από ξύουα αουµουγείµ· τέτοια ξύουα 
αουµουγείµ ντεν είχαν έουφει ούτε φανεί, 
µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έντωσε στη 
βασίουισσα της Σεβά όουα όσα φέουησε, όσα 
ζήτησε, εκτός των όσων έντωσε σ' αυτήν από 
µόνος του ο βασιουιάς Σοουοµώντας. Και 
επέστουεψε στη γη της, αυτή και οι ντούοι 
της. 

ΚΑΙ το βάουος τού χουυσαφιού, που 
εουχόταν στον Σοουοµώντα κάφε χουόνο, 
ήταν 666 τάουαντα χουυσάφι,  εκτός από 
εκείνο που συγκέντουωναν οι τεουώνες, και 
από τις πουαµάτειες των εµπόουων, και από 
όους τούς βασιουιάντες τής Αουαβίας, και 
από τους σατουάπες τής γης. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε 200 
φυουεούς από σφυουηουατηµένο χουυσάφι· 
600 σίκουοι χουυσάφι ξοντεύονταν σε κάφε 
έναν φυουεό·  και 300 ασπίντες από χουυσάφι 
σφυουηουατηµένο· τουεις µνες χουυσάφι 
ξοντεύονταν σε κάφε µία ασπίντα· και ο 
βασιουιάς τις έβαουε στο σπίτι τού ντάσους 
τού Ουιβάνου. 

Ο βασιουιάς έκανε ακόµα έναν µεγάουον 
εουεφάντινο φουόνο, και τον σκέπασε µε 
καφαουό χουυσάφι.  Είχε ντε ο φουόνος έξι 
βαφµίντες, και η κοουυφή τού φουόνου ήταν 
στουογγυουή από πίσω του, και είχε αγκώνες 
από το ένα και από το άουο µέουος τής 
καφέντουας, και ντύο ουιοντάουια, που 
στέκονταν στα πουάγια των αγκώνων.  Κι 
επάνω στις έξι βαφµίντες, εκεί στέκονταν 12 
ουιοντάουια από την κάφε πουευουά. 
Παουόµοιο ντεν είχε κατασκευαστεί σε 
κανένα βασίουειο. 

Και όουα τα σκεύη τού ποτού τού βασιουιά 
Σοουοµώντα ήσαν από χουυσάφι, και όουα τα 
σκεύη τού σπιτιού τού ντάσους τού Ουιβάνου 
ήσαν από καφαουό χουυσάφι· κανένα από 
ασήµι· το ασήµι υποουογιζόταν για τίποτε 
στις ηµέουες τού Σοουοµώντα.  Επειντή, ο 
βασιουιάς είχε στόουο στη φάουασσα της 
Φαουσείς µαζί µε τον στόουο τού Χειουάµ· 

µια φοουά κάφε τουία χουόνια εουχόταν ο 
στόουος από τη Φαουσείς, φέουνοντας 
χουυσάφι και ασήµι, ντόντια εουέφαντα, και 
πιφήκους, και παγώνια. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας µεγαουύνφηκε 
πεουισσότεουο από όους τους βασιουιάντες 
της γης σε πούτο και σε σοφία.  Και 
οουόκουηουη η γη ζητούσε το πουόσωπο του 
Σοουοµώντα, για να ακούσουν τη σοφία του, 
που ο Φεός είχε ντώσει στην καουντιά του.  
Και κάφε ένας απ' αυτούς έφεουναν το ντώουο 
του, σκεύη ασηµένια, και σκεύη χουυσαφένια, 
και στοουές, και πανοπουίες, και αουώµατα, 
άουογα, και µουάουια, κάφε χουόνο. 

Και ο Σοουοµώντας συγκέντουωσε άµαξες 
και καβαουάουηντες· και είχε 1.400 άµαξες, 
και 12.000 καβαουάουηντες, που έβαουε στις 
πόουεις των αµαξών, και κοντά στον βασιουιά 
στην Ιεουσαουήµ. 

Και ο βασιουιάς έκανε στην Ιεουσαουήµ το 
ασήµι σαν πέτουες, και έκανε τους κέντους 
όπως τις συκαµινιές στην πεντιάντα, εξαιτίας 
τής αφφονίας. 

Και στον Σοουοµώντα γινόταν εξαγωγή 
αουόγων και ουινού νήµατος από την 
Αίγυπτο· το µεν νήµα έπαιουναν οι έµποουοι 
του βασιουιά σε οουισµένη τιµή.  Και κάφε 
µία άµαξα ανέβαινε και έβγαινε από την 
Αίγυπτο για 600 ασηµένιους σίκους, και κάφε 
ένα άουογο για 150· και γινόταν έτσι για όους 
τούς βασιουιάντες των Χετταίων, και για τους 
βασιουιάντες τής Συουίας, η εξαγωγή γινόταν 
ντιαµέσου αυτών. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς Σοουοµώντας, εκτός από τη 
φυγατέουα τού Φαουαώ, αγάπησε ποουές 
ξένες γυναίκες: Μωαβίτισσες, Αµµωνίτισσες, 
Ιντουµαίες, Σιντώνιες, Χετταίες·  και από τα 
έφνη, για τα οποία ο Κύουιος είχε πει πουος 
τους γιους Ισουαήου: Ντεν φα µπείτε µέσα σ' 
αυτά ούτε αυτά φα µπουν µέσα σε σας, µήπως 
και ξεκουίνουν τις καουντιές σας πίσω από 
τους φεούς τους· σ' αυτά ο Σοουοµώντας 
πουοσκοουήφηκε µε έουωτα.  Και είχε 700 
γυναίκες βασίουισσες και 300 παουακές· και 
οι γυναίκες του ξέκουιναν την καουντιά του.  
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Επειντή, όταν ο Σοουοµώντας γέουασε, οι 
γυναίκες του ξέκουιναν την καουντιά του πίσω 
από άουους φεούς· και η καουντιά του ντεν 
ήταν τέουεια µε τον Κύουιο τον Φεό του, 
όπως η καουντιά τού Νταβίντ τού πατέουα 
του.  Και ο Σοουοµώντας ποουεύτηκε πίσω 
από την Αστάουτη, τη φεά των Σιντωνίων, και 
πίσω από τον Μεουχώµ, το βντέουυγµα των 
Αµµωνιτών.  Και ο Σοουοµώντας έπουαξε 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, και ντεν 
ποουεύτηκε οουοκουηουωτικά πίσω από τον 
Κύουιο, όπως ο πατέουας του, ο Νταβίντ.  
Τότε, ο Σοουοµώντας έκτισε έναν ψηουό 
τόπο στον Χεµώς, το βντέουυγµα του Μωάβ, 
στο βουνό απέναντι από την Ιεουσαουήµ, και 
στον Μοουόχ, το βντέουυγµα των γιων 
Αµµών.  Και έτσι έκανε για όουες τις ξένες 
γυναίκες του, που φυµίαζαν και φυσίαζαν 
στους φεούς τους. 

Και ο Κύουιος οουγίστηκε ενάντια στον 
Σοουοµώντα, επειντή η καουντιά του 
παουεξέκουινε από τον Κύουιο τον Φεό του 
Ισουαήου, που του είχε φανεουωφεί ντύο 
φοουές,  και τον είχε πουοστάξει γι' αυτό το 
πουάγµα, να µη πάει πίσω από άουους φεούς· 
όµως, ντεν φύουαξε εκείνο, που τον είχε 
πουοστάξει ο Κύουιος.  Γι' αυτό, ο Κύουιος 
είπε στον Σοουοµώντα: Επειντή, αυτό το 
πουάγµα βουέφηκε σε σένα, και ντεν φύουαξες 
τη ντιαφήκη µου και τα ντιατάγµατά µου, που 
είχα πουοστάξει σε σένα, φα ντιασπάσω τη 
βασιουεία σου, οπωσντήποτε, και φα τη 
ντώσω στον ντούο σου·  όµως, ντεν φα το 
κάνω αυτό στις ηµέουες σου, χάουη τού 
Νταβίντ, του πατέουα σου· από το χέουι τού 
γιου σου φα τη ντιασπάσω·  όµως, ντεν φα 
ντιασπάσω οουόκουηουη τη βασιουεία σου· 
µία φυουή φα ντώσω στον γιο σου, χάουη τού 
Νταβίντ, του ντού µου, και χάουη τής 
Ιεουσαουήµ, που έχω εκουέξει. 

Και ο Κύουιος σήκωσε έναν αντίπαουο στον 
Σοουοµώντα, τον Αντάντ τον Ιντουµαίο· 
αυτός καταγόταν από το σπέουµα των 
βασιουιάντων της Ιντουµαίας.  Επειντή, όταν 
ήταν στην Ιντουµαία ο Νταβίντ, και ο Ιωάβ ο 
αουχιστουάτηγος είχε ανέβει να φάψει 
εκείνους που είχαν φανατωφεί, και πάταξε 
κάφε αουσενικό στην Ιντουµαία,  

(ντεντοµένου ότι, ο Ιωάβ είχε καφήσει εκεί έξι 
µήνες, µαζί µε οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
µέχουις ότου εξοουόφουευσε κάφε αουσενικό 
από την Ιντουµαία),  τότε, ο Αντάντ είχε 
φύγει, αυτός και µαζί του µεουικοί Ιντουµαίοι 
από τους ντούς τού πατέουα του, για να πάνε 
στην Αίγυπτο· και τότε ο Αντάντ ήταν µικουό 
παιντί.  Και σηκώφηκαν από τη Μαντιάµ, και 
ήουφαν στη Φαουάν· και πήουαν µαζί τους 
άνντουες από τη Φαουάν, και ήουφαν στην 
Αίγυπτο, στον Φαουαώ, τον βασιουιά τής 
Αιγύπτου· που του έντωσε σπίτι, και ντιέταξε 
γι' αυτόν τουοφές, και έντωσε σ' αυτόν γη.  
Και ο Αντάντ βουήκε µεγάουη χάουη 
µπουοστά στον Φαουαώ, ώστε του έντωσε ως 
γυναίκα την αντεουφή τής γυναίκας του, την 
αντεουφή τής βασίουισσας Ταχπενές.  Και η 
αντεουφή τής Ταχπενές γέννησε σ' αυτόν τον 
Γενουβάφ, τον γιο του, που η Ταχπενές 
απογαουάκτισε µέσα στο παουάτι τού 
Φαουαώ· και ο Γενουβάφ ήταν µέσα στο 
παουάτι τού Φαουαώ, ανάµεσα στους γιους 
τού Φαουαώ.  Και όταν ο Αντάντ, στην 
Αίγυπτο, άκουσε ότι κοιµήφηκε ο Νταβίντ 
µαζί µε τους πατέουες του, και ότι πέφανε ο 
Ιωάβ ο αουχιστουάτηγος, ο Αντάντ είπε στον 
Φαουαώ: Στείουε µε, για να φύγω στη γη µου.  
Και ο Φαουαώ τού είπε: Μα, τι σου ουείπει 
κοντά µου; Και ντες, εσύ ζητάς να φύγεις στη 
γη σου; Κι απάντησε: Τίποτε, αουά, στείουε 
µε, παουακαουώ. 

Και ο Φεός σήκωσε και άουον αντίπαουο, 
τον Ουεζών, τον γιο τού Εουιαντά, που είχε 
φύγει από τον κύουιό του τον Ανταντέζεου, 
τον βασιουιά τής Σωβά·  και αφού 
συγκέντουωσε κοντά του άνντουες, έγινε 
αουχηγός συµµοουίας, όταν ο Νταβίντ είχε 
πατάξει εκείνους από τη Σωβά· και πήγαν στη 
Νταµασκό, και κατοίκησαν εκεί, και 
βασίουευσαν στη Νταµασκό·  και ήταν 
αντίπαουος του Ισουαήου όουες τις ηµέουες 
τού Σοουοµώντα, εκτός από τα κακά που είχε 
κάνει ο Αντάντ· και επηουέαζε τον Ισουαήου, 
βασιουεύοντας επάνω στη Συουία. 

Και ο Ιεουοβοάµ, ο γιος τού Ναβάτ, ο 
Εφουαφαίος από τη Σαουηντά, ντούος τού 
Σοουοµώντα, που η µητέουα του ονοµαζόταν 
Σεουά, µια χήουα γυναίκα, κι αυτός σήκωσε 
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χέουι ενάντια στον βασιουιά.  Και ήταν αυτή 
η αιτία, για την οποία σήκωσε χέουι ενάντια 
στον βασιουιά· ο Σοουοµώντας έκτιζε τη 
Μιουώ, και έκουεινε το χάουασµα της πόουης 
τού Νταβίντ τού πατέουα του·  και ο 
άνφουωπος ο Ιεουοβοάµ ήταν ισχυουός µε 
ντύναµη· και ο Σοουοµώντας είντε τον νέο ότι 
ήταν φίουεουγος, και τον έκανε επιστάτη σε 
όουα τα φοουτία τής οικογένειας του Ιωσήφ. 

Και κατά τον καιουό εκείνο, όταν ο 
Ιεουοβοάµ βγήκε από την Ιεουσαουήµ, τον 
βουήκε καφ' οντόν ο πουοφήτης Αχιά ο 
Σηουωνίτης, ντυµένος µε ένα καινούγιο 
ιµάτιο· και οι ντυο τους ήσαν µόνοι στην 
πεντιάντα.  Και ο Αχιά έπιασε το καινούγιο 
ιµάτιο που φοούσε, και το έσχισε σε 12 
κοµµάτια·  και είπε στον Ιεουοβοάµ: Πάουε 
για τον εαυτό σου ντέκα κοµµάτια· επειντή, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: 
Ντες, φα ντιασπάσω τη βασιουεία από το 
χέουι τού Σοουοµώντα, και φα ντώσω σε σένα 
ντέκα φυουές·  (φα µένει σ' αυτόν, όµως, µία 
φυουή, χάουη τού ντού µου, του Νταβίντ, και 
χάουη τής Ιεουσαουήµ, που έχω εκουέξει από 
όουες τις φυουές τού Ισουαήου)·  επειντή, µε 
εγκατέουειψαν, και ουάτουευσαν την 
Αστάουτη, τη φεά των Σιντωνίων, τον Χεµώς, 
τον φεό των Μωαβιτών, και τον Μεουχώµ, 
τον φεό των γιων Αµµών· ντεν πεουπάτησαν 
στους ντουόµους µου, για να κάνουν το ευφύ 
µπουοστά µου, και να τηούν τα ντιατάγµατά 
µου και τις κουίσεις µου, όπως ο Νταβίντ ο 
πατέουας του·  ντεν φα πάουω, όµως, 
οουόκουηουη τη βασιουεία του από το χέουι 
του, αουά φα τον ντιατηουήσω ηγεµόνα όουες 
τις ηµέουες τής ζωής του· χάουη τού Νταβίντ 
τού ντού µου, που τον έκουεξα, επειντή, 
τηούσε τις εντοουές µου και τα ντιατάγµατά 
µου·  όµως, φα πάουω τη βασιουεία από το 
χέουι τού γιου του, και φα τη ντώσω σε σένα, 
τις ντέκα φυουές·  στον γιο του, όµως, φα 
ντώσω µία φυουή, για να έχει ο ντούος µου ο 
Νταβίντ ως ουύχνον µπουοστά µου πάντοτε 
στην Ιεουσαουήµ, στην πόουη που έχω 
εκουέξει για τον εαυτό µου για να βάουω εκεί 
το όνοµά µου·  και φα σε πάουω, και φα 
βασιουεύσεις σύµφωνα µε όουα όσα επιφυµεί 
η ψυχή σου, και φα είσαι βασιουιάς στον 
Ισουαήου·  και αν εισακούσεις σε όουα όσα σε 

πουοστάζω, και πεουπατάς στους ντουόµους 
µου, και κάνεις το ευφύ µπουοστά µου, 
φυουάττοντας τα ντιατάγµατά µου και τις 
εντοουές µου, όπως έκανε ο Νταβίντ, ο 
ντούος µου, τότε φα είµαι µαζί σου, και φα 
κτίσω σε σένα ασφαουές σπίτι, όπως έκτισα 
στον Νταβίντ, και φα ντώσω σε σένα τον 
Ισουαήου·  και φα κακουχήσω το σπέουµα 
τού Νταβίντ γι' αυτό, όµως όχι για πάντα. 

Γι' αυτό, ο Σοουοµώντας ζήτησε να 
φανατώσει τον Ιεουοβοάµ. Και ο Ιεουοβοάµ, 
αφού σηκώφηκε, έφυγε στην Αίγυπτο, πουος 
τον Σισάκ, τον βασιουιά τής Αιγύπτου, και 
ήταν στην Αίγυπτο µέχουις ότου πέφανε ο 
Σοουοµώντας. 

ΚΑΙ οι υπόουοιπες πουάξεις τού 
Σοουοµώντα, και όουα όσα έκανε, και η 
σοφία του, ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο 
των πουάξεων του Σοουοµώντα;  Και οι 
ηµέουες όσες ο Σοουοµώντας βασίουευσε 
στην Ιεουσαουήµ σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, ήσαν 40 χουόνια.  Και ο 
Σοουοµώντας κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και φάφτηκε στην πόουη 
Νταβίντ τού πατέουα του· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο γιος του, ο Ουοβοάµ. 

ΚΑΙ ο Ουοβοάµ πήγε στη Συχέµ· επειντή, 
στη Συχέµ εουχόταν οουόκουηουος ο 
Ισουαήου για να τον κάνει βασιουιά. 

Και καφώς το άκουσε αυτό ο Ιεουοβοάµ, ο 
γιος τού Ναβάτ, που ήταν ακόµα στην 
Αίγυπτο, όπου είχε φύγει µπουοστά από τον 
βασιουιά Σοουοµώντα, ο Ιεουοβοάµ έµεινε 
ακόµα στην Αίγυπτο·  έστειουαν, όµως, και 
τον κάουεσαν. Τότε, ο Ιεουοβοάµ ήουφε και 
οουόκουηουη η συναγωγή τού Ισουαήου, και 
µίουησαν στον Ουοβοάµ, ουέγοντας:  Ο 
πατέουας σου σκουήουυνε τον ζυγό µας· 
τώουα, ουοιπόν, τη σκουηουή ντουεία τού 
πατέουα σου, και τον βαουύ ζυγό του, που 
επέβαουε επάνω µας, εουάφουυνέ τον εσύ, και 
φα σε ντουεύουµε. 

Κι εκείνος τούς είπε: Αναχωουήστε µέχουι 
τουεις ηµέουες· έπειτα, επιστουέψτε σε µένα. 
Και ο ουαός αναχώουησε. 
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Και ο βασιουιάς Ουοβοάµ συµβουεύτηκε 
τους πουεσβύτεους, που παουαστέκονταν 
µπουοστά στον Σοουοµώντα, τον πατέουα 
του, ενώ ακόµα ζούσε, ουέγοντας: Τι µε 
συµβουεύετε εσείς να απαντήσω σε τούτο τον 
ουαό;  Και του µίουησαν, ουέγοντας: Αν 
γίνεις σήµεουα ντούος σε τούτο τον ουαό, και 
τους ντουέψεις, και τους απαντήσεις, και τους 
µιουήσεις ουόγια αγαφά, τότε φα είναι για 
πάντα ντούοι σου. 

Όµως, απέουιψε τη συµβουή των 
πουεσβυτέουων, που του έντωσαν, και 
συµβουεύτηκε τους νέους, που 
συναναστουάφηκαν µαζί του, οι οποίοι 
παουαστέκονταν µπουοστά του.  Και τους 
είπε: Τι µε συµβουεύετε εσείς να 
απαντήσουµε σε τούτο τον ουαό, που µίουησε 
σε µένα, ουέγοντας: Εουάφουυνε τον ζυγό, 
που ο πατέουας σου επέβαουε επάνω µας; 

Και οι νέοι, που συναναστουάφηκαν µαζί του, 
του µίουησαν, ουέγοντας: Έτσι φα µιουήσεις 
σε τούτο τον ουαό, που σου µίουησε, 
ουέγοντας: Ο πατέουας σου βάουυνε τον ζυγό 
µας, αουά εσύ εουάφουυνέ τον σε µας· έτσι φα 
τους µιουήσεις: Το µικουό µου ντάχτυουο φα 
είναι παχύτεουο από την οσφύ τού πατέουα 
µου·  τώουα, ουοιπόν, ο µεν πατέουας µου 
σας επιφόουτισε µε βαουύ ζυγό, εγώ όµως φα 
κάνω τον ζυγό σας βαουύτεουον· ο πατέουας 
µου σας παίντευσε µε µαστίγια, εγώ φα σας 
παιντεύσω µε σκοουπιούς. 

Και ο Ιεουοβοάµ και οουόκουηουος ο ουαός 
ήουφε στον Ουοβοάµ την τουίτη ηµέουα, 
όπως είχε µιουήσει ο βασιουιάς, ουέγοντας: 
Επανέουφετε σε µένα την τουίτη ηµέουα.  
Και ο βασιουιάς απάντησε στον ουαό 
σκουηουά, και εγκατέουειψε τη συµβουή των 
πουεσβυτέουων, που του είχαν ντώσει·  και 
τους µίουησε σύµφωνα µε τη συµβουή των 
νέων, ουέγοντας: Ο πατέουας µου βάουυνε 
τον ζυγό σας, αου' εγώ φα κάνω τον ζυγό σας 
βαουύτεουον· ο πατέουας µου σας παίντευσε 
µε µαστίγια, αου' εγώ φα σας παιντεύσω µε 
σκοουπιούς. 

Και ο βασιουιάς ντεν εισάκουσε τον ουαό· 
επειντή, το πουάγµα έγινε από τον Κύουιο, 

για να εκτεουέσει τον ουόγο του, που ο 
Κύουιος είχε µιουήσει στον Ιεουοβοάµ, τον 
γιο τού Ναβάτ, ντιαµέσου τού Αχιά τού 
Σηουωνίτη. 

Και βουέποντας οουόκουηουος ο ουαός ότι ο 
βασιουιάς ντεν τους εισάκουσε, ο ουαός 
απάντησε στον βασιουιά, ουέγοντας: Ποιο 
µέουος έχουµε εµείς µε τον Νταβίντ; Καµιά 
κουηουονοµιά ντεν έχουµε µε τον γιο τού 
Ιεσσαί· στις σκηνές σου, Ισουαήου· τώουα, 
Νταβίντ, πουόβουεψε για τον οίκο σου. Και ο 
Ισουαήου αναχώουησε στις σκηνές του.  Και 
για τους γιους Ισουαήου, εκείνους που 
κατοικούσαν στις πόουεις του Ιούντα, ο 
Ουοβοάµ βασίουευσε επάνω τους. 

Και ο βασιουιάς Ουοβοάµ έστειουε τον 
Αντωουάµ, που ήταν για τους φόους· και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου τον ουιφοβόουησε 
µε πέτουες, και πέφανε. Γι' αυτό, ο βασιουιάς 
Ουοβοάµ βιάστηκε να ανέβει στην άµαξα, για 
να φύγει στην Ιεουσαουήµ.  Έτσι αποστάτησε 
ο Ισουαήου από την οικογένεια του Νταβίντ 
µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα. 

Και καφώς οουόκουηουος ο οίκος του 
Ισουαήου άκουσε ότι ο Ιεουοβοάµ 
επέστουεψε, έστειουαν και τον κάουεσαν στη 
συναγωγή, και τον έκαναν βασιουιά επάνω σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου· τον οίκο τού 
Νταβίντ ντεν ακοούφησε, παουά η φυουή τού 
Ιούντα, µόνη. 

Και καφώς ο Ουοβοάµ ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ, συγκέντουωσε οουόκουηουο τον 
οίκο τού Ιούντα, και τη φυουή τού Βενιαµίν, 
180.000 εκουεκτούς ποουεµιστές, για να 
ποουεµήσουν ενάντια στον οίκο τού 
Ισουαήου, για να ξαναφέουν τη βασιουεία 
στον Ουοβοάµ, τον γιο τού Σοουοµώντα. 

Έγινε, όµως, ουόγος τού Φεού στον Σεµαϊα, 
έναν άνφουωπο του Φεού, ουέγοντας:  
Μίουησε στον Ουοβοάµ, τον γιο τού 
Σοουοµώντα, τον βασιουιά τού Ιούντα, και σε 
οουόκουηουο τον οίκο τού Ιούντα και του 
Βενιαµίν, και στο υπόουοιπο του ουαού, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντεν φα 
ανεβείτε ούτε φα ποουεµήσετε ενάντια στους 
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αντεουφούς σας, τους γιους Ισουαήου· 
επιστουέψτε κάφε ένας στο σπίτι του· επειντή, 
από µένα έγινε τούτο το πουάγµα. Και 
υπάκουσαν στον ουόγο τού Κυουίου, και 
επέστουεψαν να πάνε, σύµφωνα µε τον ουόγο 
τού Κυουίου. 

ΤΟΤΕ, ο Ιεουοβοάµ έκτισε τη Συχέµ επάνω 
στο βουνό Εφουαϊµ, και κατοίκησε σ' αυτή· 
έπειτα, βγήκε από εκεί, και έκτισε τη 
Φανουήου. 

Και ο Ιεουοβοάµ είπε στην καουντιά του: 
Τώουα, η βασιουεία φα επιστουέψει στον οίκο 
τού Νταβίντ·  αν αυτός ο ουαός ανέβει για να 
πουοσφέουει φυσίες στον οίκο τού Κυουίου 
στην Ιεουσαουήµ, τότε η καουντιά αυτού τού 
ουαού φα επιστουέψει στον κύουιό του, τον 
Ουοβοάµ, τον βασιουιά τού Ιούντα, και φα µε 
φανατώσουν, και φα επιστουέψουν στον 
Ουοβοάµ, τον βασιουιά τού Ιούντα.  Ο 
βασιουιάς πήουε, ουοιπόν, απόφαση, και 
έκανε ντύο χουυσά µοσχάουια, και τους είπε: 
Φτάνει σε σας να ανεβαίνετε στην 
Ιεουσαουήµ· να, οι φεοί σου, Ισουαήου, που 
σε ανέβασαν από την Αίγυπτο.  Και έβαουε 
το ένα στη Βαιφήου, και το άουο το έβαουε 
στη Νταν.  Και το πουάγµα αυτό έγινε αιτία 
αµαουτίας· επειντή, ο ουαός ποουευόταν 
µέχουι τη Νταν, για να πουοσκυνάει 
µπουοστά στο ένα.  Και έκανε οίκους επάνω 
στους ψηούς τόπους, και έκανε ιεουείς από 
τους τεουευταίους τού ουαού, που ντεν ήσαν 
από τους γιους τού Ουευί. 

Και ο Ιεουοβοάµ έκανε µια γιοουτή στον 
όγντοο µήνα, τη 15η ηµέουα τού µήνα, σαν 
τη γιοουτή τού Ιούντα, και ανέβηκε επάνω 
στο φυσιαστήουιο. Έτσι έκανε στη Βαιφήου, 
φυσιάζοντας στα µοσχάουια που είχε κάνει· 
και εγκατέστησε στη Βαιφήου τους ιεουείς 
των ψηουών τόπων, που είχε κάνει.  Και 
ανέβηκε επάνω στο φυσιαστήουιο, που είχε 
κάνει στη Βαιφήου, τη 15η ηµέουα τού 
όγντοου µήνα, τον µήνα που είχε εφεύουει 
από την καουντιά του· και έκανε γιοουτή 
στους γιους τού Ισουαήου, και ανέβηκε επάνω 
στο φυσιαστήουιο, για να φυµιάσει. 

ΚΑΙ να, ένας άνφουωπος του Φεού ήουφε 
από τον Ιούντα στη Βαιφήου µε ουόγον τού 
Κυουίου· και ο Ιεουοβοάµ στεκόταν επάνω 
στο φυσιαστήουιο, για να φυµιάσει.  Και 
φώναξε πουος το φυσιαστήουιο µε ουόγον τού 
Κυουίου, και είπε: Φυσιαστήουιο, 
φυσιαστήουιο, έτσι ουέει ο Κύουιος: Να, ένας 
γιος φα γεννηφεί στον οίκο τού Νταβίντ, το 
όνοµά του φα είναι Ιωσίας, και φα φυσιάσει 
επάνω σου τους ιεουείς των υψηουών τόπων, 
που φυµιάζουν σε σένα, κι επάνω σε σένα φα 
καούν κόκαουα ανφουώπων.  Και έντωσε ένα 
σηµάντι την ίντια ηµέουα, ουέγοντας: Αυτό 
είναι το σηµάντι, που µίουησε ο Κύουιος: Να, 
το φυσιαστήουιο φα σχιστεί στη µέση, και η 
στάχτη του φα χυφεί πουος τα έξω. 

Και όταν ο βασιουιάς Ιεουοβοάµ άκουσε τον 
ουόγο τού ανφουώπου τού Φεού, που φώναξε 
πουος το φυσιαστήουιο, που ήταν στη 
Βαιφήου, άπουωσε το χέουι του από το 
φυσιαστήουιο, ουέγοντας: Πιάστε τον. Και το 
χέουι του, που άπουωσε πουος αυτόν, 
ξεουάφηκε, ώστε ντεν µπόουεσε να το 
γυουίσει στον εαυτό του.  Και το 
φυσιαστήουιο σχίστηκε στη µέση, και η 
στάχτη ξεχύφηκε έξω από το φυσιαστήουιο, 
σύµφωνα µε το σηµάντι που είχε ντώσει ο 
άνφουωπος του Φεού µε τον ουόγο τού 
Κυουίου. 

Και ο βασιουιάς απάντησε και είπε στον 
άνφουωπο του Φεού: Ντεήσου, παουακαουώ, 
στον Κύουιο τον Φεό σου, και πουοσευχήσου 
για µένα, για να γυουίσει το χέουι µου σε 
µένα. Και ο άνφουωπος του Φεού ντεήφηκε 
στον Κύουιο, και το χέουι τού βασιουιά 
γύουισε σ' αυτόν, και αποκαταστάφηκε όπως 
και πουιν. 

Και ο βασιουιάς είπε στον άνφουωπο του 
Φεού: Μπες µέσα µαζί µου στο σπίτι, και 
πάουε τουοφή, και φα σου ντώσω ντώουα.  
Αου' ο άνφουωπος του Φεού είπε στον 
βασιουιά: Το µισό από το σπίτι σου και αν 
µου ντώσεις, ντεν φα µπω µέσα µαζί σου· ούτε 
φα φάω ψωµί ούτε φα πιω νεουό, σε τούτο τον 
τόπο·  επειντή, έτσι µου είναι πουοσταγµένο 
µε τον ουόγο τού Κυουίου, ουέγοντας: Μη 
φας ψωµί, και µη πιεις νεουό, και µη 
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επιστουέψεις από τον ντουόµο από τον οποίο 
ήουφες.  Και αναχώουησε από άουον 
ντουόµο, και ντεν επέστουεψε από τον 
ντουόµο από τον οποίο είχε έουφει στη 
Βαιφήου. 

Και στη Βαιφήου κατοικούσε κάποιος 
γέουοντας πουοφήτης· και ήουφαν οι γιοι του, 
και του ντιηγήφηκαν όουα τα έουγα, που είχε 
κάνει ο άνφουωπος του Φεού εκείνη την 
ηµέουα στη Βαιφήου· και ντιηγήφηκαν στον 
πατέουα τους και τα ουόγια, που µίουησε 
στον βασιουιά.  Και ο πατέουας τους είπε σ' 
αυτούς: Από ποιον ντουόµο αναχώουησε; Και 
είχαν ντει οι γιοι του από ποιον ντουόµο είχε 
αναχωουήσει ο άνφουωπος του Φεού, αυτός 
που είχε έουφει από τον Ιούντα.  Και είπε 
στους γιους του. Ετοιµάστε µου το γαϊντούι. 
Και του ετοίµασαν το γαϊντούι· και κάφησε 
επάνω του,  και πήγε πίσω από τον άνφουωπο 
του Φεού, και τον βουήκε να κάφεται κάτω 
από µια βεουανιντιά· και του είπε: Εσύ είσαι ο 
άνφουωπος του Φεού, αυτός που ήουφε από 
τον Ιούντα; Κι εκείνος είπε: Εγώ. 

Και του είπε: Έουα µαζί µου στο σπίτι, και 
φάε ψωµί. 

Κι εκείνος είπε: Ντεν µποουώ να επιστουέψω 
µαζί σου ούτε νάουφω µαζί σου· ούτε να φάω 
ψωµί ούτε να πιω νεουό µαζί σου, σε τούτο 
τον τόπο·  επειντή, µου µιουήφηκε από τον 
ουόγο τού Κυουίου: Μη φας ψωµί ούτε να 
πιεις νεουό εκεί ούτε να επιστουέψεις 
πηγαίνοντας από τον ντουόµο από τον οποίο 
ήουφες. 

Και του είπε: Κι εγώ πουοφήτης είµαι, όπως 
εσύ· και ένας άγγεουος µου µίουησε µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, ουέγοντας: Επίστουεψέ 
τον µαζί σου στο σπίτι σου, για να φάει ψωµί 
και να πιει νεουό. Του είπε, όµως, ψέµατα. 

Και γύουισε µαζί του, και έφαγε ψωµί στο 
σπίτι του, και ήπιε νεουό. 

Κι ενώ κάφονταν στο τουαπέζι, ήουφε ο 
ουόγος τού Κυουίου στον πουοφήτη, αυτόν 
που τον γύουισε πίσω·  και φώναξε στον 
άνφουωπο του Φεού, αυτόν που είχε έουφει 
από τον Ιούντα, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 

Κύουιος: Επειντή, παουάκουσες τη φωνή τού 
Κυουίου, και ντεν τήουησες την εντοουή, που 
ο Κύουιος ο Φεός σου σε είχε πουοστάξει,  
αουά, γύουισες πίσω, και έφαγες ψωµί, και 
ήπιες νεουό, στον τόπο για τον οποίο σου είχε 
πει: Μη φας ψωµί ούτε να πιεις νεουό· το 
σώµα σου ντεν φα µπει µέσα στον τάφο των 
πατέουων σου. 

Και αφού έφαγε ψωµί, και ήπιε, ετοίµασε 
εκείνος το γαϊντούι σ' αυτόν, στον πουοφήτη 
που τον γύουισε πίσω.  Και αναχώουησε· και 
στον ντουόµο τον βουήκε ένα ουιοντάουι, και 
τον φανάτωσε· και το σώµα του ήταν 
πεταµένο στον ντουόµο· και το γαϊντούι 
στεκόταν κοντά του, και το ουιοντάουι 
στεκόταν κοντά στο σώµα.  Και να, άνντουες, 
που ντιάβαιναν, είνταν το σώµα πεταµένο 
στον ντουόµο, και το ουιοντάουι να στέκεται 
κοντά στο σώµα· και καφώς ήουφαν, το 
ανήγγειουαν στην πόουη, όπου κατοικούσε ο 
γέουοντας πουοφήτης.  Και όταν ο 
πουοφήτης, που τον γύουισε πίσω από τον 
ντουόµο, το άκουσε, είπε: Αυτός είναι ο 
άνφουωπος του Φεού, που παουάκουσε τη 
φωνή τού Κυουίου· γι' αυτό, τον παουέντωσε 
ο Κύουιος στο ουιοντάουι, και τον 
ντιασπάουαξε, και τον φανάτωσε, σύµφωνα µε 
τον ουόγο τού Κυουίου, που µίουησε σ' 
αυτόν.  Και µίουησε στους γιους του, 
ουέγοντας: Στουώστε µου το γαϊντούι. Και το 
έστουωσαν.  Και πήγε, και βουήκε το σώµα 
του πεταµένο στον ντουόµο, και το γαϊντούι, 
και το ουιοντάουι να στέκονται κοντά στο 
σώµα· το ουιοντάουι ντεν έφαγε το σώµα ούτε 
ντιασπάουαξε το γαϊντούι.  Και ο πουοφήτης 
σήκωσε το σώµα τού ανφουώπου τού Φεού, 
και το έβαουε επάνω στο γαϊντούι του, και τον 
έφεουε πίσω· και ο γέουοντας πουοφήτης 
ήουφε στην πόουη, για να πενφήσει και να τον 
φάψει.  Και έβαουε το σώµα του στον τάφο 
του· και πένφησαν γι' αυτόν, ουέγοντας: 
Αουοίµονο! Αντεουφέ µου! 

Κι αφού τον έφαψε, µίουησε στους γιους του, 
ουέγοντας: Όταν πεφάνω, φάψτε κι εµένα στον 
τάφο, όπου φάφτηκε ο άνφουωπος του Φεού· 
βάουτε τα κόκαουά µου κοντά στα κόκαουά 
του·  επειντή, φα γίνει οπωσντήποτε το 
πουάγµα, που φώναξε µε τον ουόγο τού 
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Κυουίου ενάντια στο φυσιαστήουιο στη 
Βαιφήου, και ενάντια σε όους τους ψηούς 
τόπους, που είναι στις πόουεις της 
Σαµάουειας. 

Μετά το πουάγµα αυτό, ο Ιεουοβοάµ ντεν 
επέστουεψε από τον κακό ντουόµο του, αουά 
και πάουι έκανε ιεουείς των ψηουών τόπων 
από τους τεουευταίους τού ουαού· όποιος 
ήφεουε, τον καφιέουωνε, και γινόταν ιεουέας 
των ψηουών τόπων.  Και το πουάγµα αυτό 
έγινε αιτία αµαουτίας στον οίκο τού 
Ιεουοβοάµ, ώστε να τον εξοουοφουεύσει και 
να τον αφανίσει από το πουόσωπο της γης. 

Κατ' εκείνο τον καιουό ο Αβιά, ο γιος τού 
Ιεουοβοάµ, αουώστησε.  Και ο Ιεουοβοάµ 
είπε στη γυναίκα του: Σήκω, παουακαουώ, και 
µετασχηµατίσου, ώστε να µη γνωουίσουν ότι 
είσαι η γυναίκα τού Ιεουοβοάµ, και πήγαινε 
στη Σηουώ· ντες, εκεί είναι ο Αχιά ο 
πουοφήτης, που µου είχε πει ότι φα 
βασιουεύσω επάνω σε τούτο τον ουαό·  και 
πάουε στο χέουι σου ντέκα ψωµιά, και 
κοουύουια, και ένα σταµνί µέουι, και πήγαινε 
σ' αυτόν· αυτός φα σου αναγγείουει τι φα γίνει 
στο παιντί. 

Και η γυναίκα τού Ιεουοβοάµ έκανε έτσι· και 
αφού σηκώφηκε, πήγε στη Σηουώ, και ήουφε 
στο σπίτι τού Αχιά. Ο Αχιά, όµως, ντεν 
µποούσε να βουέπει· επειντή, τα µάτια του 
είχαν αµβουυνφεί από τα γηουατειά του.  Και 
ο Κύουιος είχε πει στον Αχιά: Να, η γυναίκα 
τού Ιεουοβοάµ έουχεται για να ζητήσει έναν 
ουόγο από σένα για τον γιο της, επειντή είναι 
άουωστος· έτσι κι έτσι φα της µιουήσεις· 
επειντή, όταν φα µπει µέσα, φα πουοσποιηφεί 
ότι είναι άουη. 

Και καφώς ο Αχιά άκουσε τον ήχο των 
ποντιών της, ενώ έµπαινε στην πόουτα, είπε: 
Μπες µέσα, γυναίκα τού Ιεουοβοάµ· γιατί 
πουοσποιείσαι ότι είσαι άουη; Εγώ, όµως, 
είµαι σε σένα απόστοουος σκουηουών 
ειντήσεων·  πήγαινε, πες στον Ιεουοβοάµ: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: 
Επειντή, εγώ σε ύψωσα µέσα από τον ουαό, 
και σε έκανα ηγεµόνα επάνω στον ουαό µου 
Ισουαήου,  και αφού ντιέσπασα τη βασιουεία 

από τον οίκο τού Νταβίντ, την έντωσα σε 
σένα, κι εσύ ντεν στάφηκες καφώς ο ντούος 
µου, ο Νταβίντ, που τήουησε τις εντοουές 
µου, και µε ακοούφησε µε όουη του την 
καουντιά, στο να κάνει µονάχα το ευφύ 
µπουοστά µου,  αουά υπεουέβηκες στο κακό 
όους όσους στάφηκαν πουογενέστεουοί σου, 
επειντή πήγες και έκανες στον εαυτό σου 
άουους φεούς, και είντωουα χωνευτά, για να 
µε παουοουγίσεις, και µε απέουιψες πίσω από 
τη ουάχη σου·  γι' αυτό, ντες, φα φέουω κακό 
επάνω στην οικογένεια του Ιεουοβοάµ, και φα 
εξοουοφουεύσω από τον Ιεουοβοάµ εκείνον 
που ουεί στον τοίχο, τον ντούο και τον 
εουεύφεουο στον Ισουαήου, και φα σαουώσω 
πίσω από την οικογένεια του Ιεουοβοάµ, 
καφώς κάποιος σαουώνει την κοπουιά µέχουις 
ότου εκουείψει·  όποιος από τον Ιεουοβοάµ 
πεφάνει στην πόουη, τα σκυουιά φα τον 
καταφάνε· και όποιος πεφάνει στο χωουάφι, 
τα πουιά τού ουανού φα τον καταφάνε· 
επειντή, ο Κύουιος µίουησε.  Εσύ, ουοιπόν, 
αφού σηκωφείς, πήγαινε στο σπίτι σου· κι ενώ 
τα πόντια σου φα µπαίνουν µέσα στην πόουη, 
το παιντί φα πεφάνει·  και φα το πενφήσει 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, και φα το 
ενταφιάσουν· επειντή, από τον Ιεουοβοάµ, 
µονάχα αυτό φάουφει σε τάφο, για τον ουόγο 
ότι, σ' αυτό βουέφηκε κάτι καουό µπουοστά 
στον Κύουιο, τον Φεό τού Ισουαήου, στον 
οίκο τού Ιεουοβοάµ.  Και ο Κύουιος φα 
σηκώσει για τον εαυτό του έναν βασιουιά 
επάνω στον Ισουαήου, που φα 
εξοουοφουεύσει τον οίκο τού Ιεουοβοάµ 
εκείνη την ηµέουα· αουά, τι; Τώουα, 
µάουιστα.  Και ο Κύουιος φα πατάξει τον 
Ισουαήου, ώστε να κινείται σαν καουάµι µέσα 
στο νεουό, και φα ξεουιζώσει τον Ισουαήου 
από τούτη την αγαφή γη, που έντωσε στους 
πατέουες τους, και φα τους ντιασκοουπίσει 
πέουα από τον ποταµό· επειντή, έκαναν τα 
άουση τους, για να παουοουγίσουν τον 
Κύουιο·  και φα παουαντώσει τον Ισουαήου 
εξαιτίας των αµαουτιών τού Ιεουοβοάµ, ο 
οποίος αµάουτησε, και ο οποίος έκανε τον 
Ισουαήου να αµαουτήσει. 

Και η γυναίκα του Ιεουοβοάµ σηκώφηκε, και 
αναχώουησε, και ήουφε στη Φεουσά· και 
καφώς αυτή πάτησε στο κατώφουι τής 
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πόουτας τού σπιτιού, το παιντί πέφανε·  και το 
έφαψαν· και το πένφησε οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που µίουησε µε τον ντούο του, τον 
πουοφήτη Αχιά. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιεουοβοάµ, 
πώς ποουέµησε, και µε ποιο τουόπο 
βασίουευσε, να, είναι γουαµµένα στο βιβουίο 
των χουονικών των βασιουιάντων του 
Ισουαήου.  Και οι ηµέουες, που ο Ιεουοβοάµ 
βασίουευσε, ήσαν 22 χουόνια· και κοιµήφηκε 
µαζί µε τους πατέουες του, και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Ναντάβ, ο γιος του. 

ΚΑΙ ο Ουοβοάµ, ο γιος τού Σοουοµώντα, 
βασίουευσε επάνω στον Ιούντα. Ο Ουοβοάµ 
ήταν 41 χουόνων όταν έγινε βασιουιάς, και 
βασίουευσε 17 χουόνια στην Ιεουσαουήµ, 
στην πόουη που ο Κύουιος έκουεξε από 
όουες τις φυουές τού Ισουαήου για να βάουει 
εκεί το όνοµά του. Και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Νααµά, η Αµµωνίτισσα. 

Και ο Ιούντας έπουαξε πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο, και τον παουόξυναν σε 
ζηουοτυπία µε τις αµαουτίες τους, που 
αµάουτησαν, πεουισσότεουο από όουα όσα 
έπουαξαν οι πατέουες τους.  Επειντή, κι αυτοί 
έκτισαν για τον εαυτό τους ψηούς τόπους, και 
έκαναν αγάουµατα και άουση, επάνω σε κάφε 
ψηουό ουόφο, και κάτω από κάφε πουάσινο 
ντέντουο.  Κι ακόµα, υπήουχαν στη γη και 
σοντοµίτες· και έκαναν σύµφωνα µε όουα τα 
βντεουύγµατα των εφνών, που ο Κύουιος 
έντιωξε µπουοστά από τους γιους Ισουαήου. 

Και τον πέµπτο χουόνο τής βασιουείας τού 
Ουοβοάµ, ανέβηκε ο Σισάκ, ο βασιουιάς τής 
Αιγύπτου εναντίον της Ιεουσαουήµ.  Και 
πήουε τους φησαυούς τού οίκου τού Κυουίου, 
και τους φησαυούς τού παουατιού τού 
βασιουιά· πήουε τα πάντα· πήουε ακόµα 
όουες τις χουυσές ασπίντες, που είχε κάνει ο 
Σοουοµώντας.  Και αντί γι' αυτές, ο 
βασιουιάς Ουοβοάµ έκανε χάουκινες 
ασπίντες, και τις παουέντωσε στα χέουια των 
αουχόντων των ντοουυφόουων, που φύουαγαν 
τη φύουα τού παουατιού τού βασιουιά.  Και 
όταν ο βασιουιάς έµπαινε στον οίκο τού 

Κυουίου, τις βάσταζαν οι ντοουυφόουοι· 
έπειτα, τις ξανάφεουναν στο οίκηµα των 
ντοουυφόουων. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ουοβοάµ, 
και όουα όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα;  Και υπήουχε πόουεµος ανάµεσα 
στον Ουοβοάµ και τον Ιεουοβοάµ όουες τις 
ηµέουες.  Και ο Ουοβοάµ κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του, και φάφτηκε µαζί µε τους 
πατέουες του στην πόουη τού Νταβίντ. Και 
το όνοµα της µητέουας του ήταν Νααµά, η 
Αµµωνίτισσα. Και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Αβιάµ, ο γιος του. 

ΚΑΙ ο Αβιάµ βασίουευσε επάνω στον Ιούντα, 
κατά τον 18ο χουόνο της βασιουείας τού 
Ιεουοβοάµ, γιου τού Ναβάτ.  Τουία χουόνια 
βασίουευσε στην Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα 
της µητέουας του ήταν Μααχά, φυγατέουα 
τού Αβεσσαουώµ. 

Και πεουπάτησε σε όουες τις αµαουτίες τού 
πατέουα του, που πουιν απ' αυτόν είχε 
πουάξει· και η καουντιά του ντεν ήταν τέουεια 
µε τον Κύουιο τον Φεό του, όπως η καουντιά 
τού Νταβίντ τού πατέουα του. 

Αου' όµως, χάουη τού Νταβίντ, ο Κύουιος ο 
Φεός του έντωσε σ' αυτόν ένα ουυχνάουι στην 
Ιεουσαουήµ, εγείουοντας τον γιο του ύστεουα 
απ' αυτόν, και στεουεώνοντας την 
Ιεουσαουήµ·  επειντή, ο Νταβίντ έκανε το 
ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, και ντεν 
ξέκουινε όουες τις ηµέουες τής ζωής του, από 
όουα όσα τον είχε πουοστάξει, εκτός της 
υπόφεσης του Ουία τού Χετταίου.  Και 
υπήουχε πόουεµος ανάµεσα στον Ουοβοάµ 
και στον Ιεουοβοάµ όουες τις ηµέουες τής 
ζωής του. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Αβιάµ, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα; Και υπήουχε πόουεµος ανάµεσα στον 
Αβιάµ και στον Ιεουοβοάµ.  Και ο Αβιάµ 
κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες του, και τον 
έφαψαν στην πόουη τού Νταβίντ· και αντ' 
αυτού βασίουευσε ο Ασά, ο γιος του. 
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Και ο Ασά βασίουευσε επάνω στον Ιούντα, 
κατά τον 20ό χουόνο τού Ιεουοβοάµ, 
βασιουιά τού Ισουαήου.  Και βασίουευσε 
στην Ιεουσαουήµ 41 χουόνια. Και το όνοµα 
της µητέουας του ήταν Μααχά, φυγατέουα 
τού Αβεσσαουώµ. 

Και ο Ασά έκανε το ευφύ µπουοστά στον 
Κύουιο, όπως ο Νταβίντ ο πατέουας του.  
Και έβγαουε από τη γη τούς σοντοµίτες, και 
σήκωσε όουα τα είντωουα, που είχαν κάνει οι 
πατέουες του.  Ακόµα ντε και τη µητέουα 
του, τη Μααχά, κι αυτή την απέβαουε από το 
να είναι βασίουισσα, επειντή έκανε ένα 
είντωουο στο άουσος· και ο Ασά κατέκοψε το 
είντωουό της, και το έκαψε κοντά στον 
χείµαουο των Κέντουων.  Οι ψηουοί τόποι, 
όµως, ντεν αφαιουέφηκαν· εντούτοις, η 
καουντιά τού Ασά ήταν τέουεια µε τον 
Κύουιο όουες τις ηµέουες του.  Και έφεουε 
στον οίκο τού Κυουίου τα αφιεουώµατα του 
πατέουα του, και τα ντικά του αφιεουώµατα, 
ασήµι, χουυσάφι, και σκεύη. 

Και υπήουχε πόουεµος ανάµεσα στον Ασά 
και στον Βαασά, τον βασιουιά τού Ισουαήου, 
όουες τις ηµέουες τους.  Και ο Βαασά, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου, ανέβηκε ενάντια 
στον Ιούντα, και έκτισε τη Ουαµά, για να µη 
αφήνει κανέναν να βγαίνει έξω ούτε να µπαίνει 
µέσα πουος τον Ασά τον βασιουιά τού Ιούντα. 

Τότε, ο Ασά πήουε όουο το ασήµι και το 
χουυσάφι, αυτό που είχε µείνει στους 
φησαυούς του οίκου τού Κυουίου, και στους 
φησαυούς τού παουατιού τού βασιουιά, και τα 
παουέντωσε στα χέουια των ντούων του· και ο 
βασιουιάς Ασά τούς έστειουε στον Βεν-
αντάντ, τον γιο τού Ταβουιµών, γιου τού 
Εσιών, βασιουιά τής Συουίας, αυτόν που 
κατοικούσε στη Νταµασκό, ουέγοντας:  Ας 
γίνει συνφήκη ανάµεσα σε µένα και σε σένα, 
όπως υπήουχε ανάµεσα στον πατέουα µου και 
στον πατέουα σου· ντες, σου έστειουα ένα 
ντώουο από ασήµι και χουυσάφι· πήγαινε, και 
ντιάουυσε τη συνφήκη σου που έχεις µε τον 
Βαασά, τον βασιουιά τού Ισουαήου, για να 
αναχωουήσει από µένα. 

Και ο Βεν-αντάντ εισάκουσε τον βασιουιά 
Ασά, και έστειουε τους αουχηγούς των 
ντυνάµεών του ενάντια στις πόουεις τού 
Ισουαήου, και πάταξε την Ιιών, και τη Νταν, 
και την Αβέου-βαιφ-Μααχά, και 
οουόκουηουη τη Χιννεουώφ, µαζί µε 
οουόκουηουη τη γη Νεφφαουί.  Και όταν ο 
Βαασά το άκουσε, σταµάτησε να κτίζει τη 
Ουαµά, και κάφησε στη Φεουσά. 

Τότε, ο βασιουιάς Ασά συγκάουεσε 
οουόκουηουο τον Ιούντα, χωουίς καµιά 
εξαίουεση· και σήκωσαν τις πέτουες τής 
Ουαµά, και τα ξύουα της, µε τα οποία ο 
Βαασά έκανε το κτίσιµο· και ο βασιουιάς Ασά 
έκτισε µ' αυτά τη Γεβά τού Βενιαµίν, και τη 
Μισπά. 

Και οι υπόουοιπες απ' όουες τις πουάξεις τού 
Ασά, και όουα τα κατοουφώµατά του, και 
όουα όσα έκανε, και οι πόουεις που έκτισε, 
ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα; 
Στον καιουό των γηουατειών του, όµως, 
αουώστησε στα πόντια του.  Και ο Ασά 
κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες του, και 
φάφτηκε µαζί µε τους πατέουες του στην 
πόουη τού Νταβίντ τού πατέουα του· και αντ' 
αυτού βασίουευσε ο Ιωσαφάτ ο γιος του. 

ΚΑΙ βασίουευσε ο Ναντάβ, ο γιος του 
Ιεουοβοάµ, επάνω στον Ισουαήου, τον 
ντεύτεουο χουόνο τού Ασά τού βασιουιά τού 
Ιούντα, και βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου 
ντύο χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, και πεουπάτησε στον ντουόµο τού 
πατέουα του, και στην αµαουτία του, µε την 
οποία έκανε τον Ισουαήου να αµαουτήσει. 

Και εναντίον του συνωµότησε ο Βαασά, ο 
γιος τού Αχιά, από την οικογένεια του 
Ισσάχαου· και ο Βαασά τον πάταξε στη 
Γιββεφών, που ανήκε στους Φιουισταίους· 
επειντή, ο Ναντάβ και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου ποουιοουκούσαν τη Γιββεφών.  Ο 
Βαασά, ουοιπόν, τον φανάτωσε κατά τον 
τουίτο χουόνο τού Ασά τού βασιουιά τού 
Ιούντα, και βασίουευσε αντ' αυτού. 
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Και καφώς βασίουευσε, πάταξε οουόκουηουη 
την οικογένεια του Ιεουοβοάµ· ντεν άφησε 
στον Ιεουοβοάµ τίποτε ζωντανό, µέχουις 
ότου την εξοουόφουευσε, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, που µίουησε µε τον 
ντούο του, τον Αχιά τον Σηουωνίτη,  εξαιτίας 
των αµαουτιών τού Ιεουοβοάµ, που 
αµάουτησε, και µε τις οποίες έκανε τον 
Ισουαήου να αµαουτήσει, και για τον 
παουοουγισµό µε τον οποίο παουόουγισε τον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ναντάβ, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου;  Και υπήουχε πόουεµος ανάµεσα 
στον Ασά και στον Βαασά, τον βασιουιά τού 
Ισουαήου, όουες τις ηµέουες τους. 

Κατά τον τουίτο χουόνο τού Ασά τού 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Βαασά, ο γιος τού 
Αχιά, βασίουευσε επάνω σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου στη Φεουσά· και βασίουευσε 24 
χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, και πεουπάτησε στον ντουόµο τού 
Ιεουοβοάµ, και στην αµαουτία του, µε την 
οποία έκανε τον Ισουαήου να αµαουτήσει. 

ΚΑΙ ήουφε ουόγος τού Κυουίου στον Ιηού, 
τον γιο τού Ανανί, εναντίον του Βαασά, 
ουέγοντας:  Επειντή, ενώ σε ύψωσα από το 
χώµα, και σε έκανα ηγεµόνα επάνω στον ουαό 
µου Ισουαήου, εσύ πεουπάτησες στον 
ντουόµο τού Ιεουοβοάµ, και έκανες τον ουαό 
µου Ισουαήου να αµαουτήσει, για να µε 
παουοουγίσεις µε τις αµαουτίες τους,  ντες, 
εγώ εξοουοφουεύω τον Βαασά, 
οουοκουηουωτικά, και την οικογένειά του· και 
φα κάνω την οικογένειά σου όπως την 
οικογένεια του Ιεουοβοάµ, του γιου τού 
Ναβάτ·  όποιος από τον Βαασά πεφάνει στην 
πόουη, φα τον φάνε τα σκυουιά· και όποιος 
απ' αυτόν πεφάνει στα χωουάφια, φα τον φάνε 
τα πουιά τού ουανού. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Βαασά, και 
όσα έπουαξε, και τα κατοουφώµατά του, ντεν 
είναι γουαµµένα στο βιβουίο των χουονικών 

των βασιουιάντων τού Ισουαήου;  Και ο 
Βαασά κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες του, 
και φάφτηκε στη Φεουσά· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Ηουά, ο γιος του. 

Κι ακόµα, ντιαµέσου τού Ιηού τού πουοφήτη, 
γιου τού Ανανί, ήουφε ουόγος τού Κυουίου 
εναντίον του Βαασά, και ενάντια στην 
οικογένειά του, και ενάντια σε όουες τις 
κακίες που έπουαξε µπουοστά στον Κύουιο, 
που τον παουόουγισε µε τα έουγα των 
χεουιών του, ώστε να γίνει όπως η οικογένεια 
του Ιεουοβοάµ· και επειντή τον φανάτωσε. 

Κατά τον 26ο χουόνο τού Ασά, του βασιουιά 
τού Ιούντα, ο Ηουά, ο γιος τού Βαασά, 
βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου, στη 
Φεουσά, και βασίουευσε ντύο χουόνια. 

Αουά, εναντίον του συνωµότησε ο ντούος του, 
ο Ζιµβουί, ο αουχηγός των µισών 
ποουεµικών αµαξών, ενώ ήταν στη Φαουσείς, 
πίνοντας και µεφώντας µέσα στο σπίτι τού 
Αουσά, του οικονόµου τού παουατιού του 
στη Φεουσά.  Και ο Ζιµβουί µπήκε, και τον 
πάταξε, και τον φανάτωσε, τον 27ο χουόνο 
τού Ασά, του βασιουιά τού Ιούντα, και 
βασίουευσε αντ' αυτού. 

Και καφώς βασίουευσε, αφού κάφησε επάνω 
στον φουόνο του, πάταξε οουόκουηουη την 
οικογένεια του Βαασά· ντεν άφησε σ' αυτόν 
κάποιον που ουεί σε τοίχο, ούτε συγγενείς του 
ούτε φίους του.  Και ο Ζιµβουί 
εξοουόφουευσε οουόκουηουη την οικογένεια 
του Βαασά, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που µίουησε ενάντια στον Βαασά 
ντιαµέσου τού Ιηού τού πουοφήτη,  εξαιτίας 
όουων των αµαουτιών τού Βαασά, και των 
αµαουτιών τού Ηουά, του γιου του, που 
αµάουτησαν, και µε τις οποίες έκαναν τον 
Ισουαήου να αµαουτήσει, παουοουγίζοντας 
τον Φεό τού Ισουαήου µε τις µαταιότητές 
τους. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ηουά, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου; 
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Κατά τον 27ο χουόνο τού Ασά, του βασιουιά 
τού Ιούντα, ο Ζιµβουί βασίουευσε επτά 
ηµέουες στη Φεουσά. 

Και ο ουαός ήταν στουατοπεντευµένος 
ενάντια στη Γιββεφών, που ανήκε στους 
Φιουισταίους.  Και όταν ο ουαός, αυτός που 
ήταν στουατοπεντευµένος, άκουσε ότι 
έουεγαν: Ο Ζιµβουί συνωµότησε, και 
µάουιστα πάταξε τον βασιουιά, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου έκανε τον Αµουί, 
τον αουχηγό τού στουατού, βασιουιά επάνω 
στον Ισουαήου εκείνη την ηµέουα µέσα στο 
στουατόπεντο.  Και ανέβηκε ο Αµουί, και 
µαζί του οουόκουηουος ο Ισουαήου, από τη 
Γιββεφών, και ποουιόουκησαν τη Φεουσά.  
Και καφώς ο Ζιµβουί είντε ότι κυουιεύφηκε η 
πόουη, µπήκε µέσα στον πυουγίσκο τού 
παουατιού τού βασιουιά, και έκαψε επάνω του 
µε φωτιά το παουάτι τού βασιουιά, και 
πέφανε,  για τις αµαουτίες του που είχε 
αµαουτήσει, πουάττοντας πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο, επειντή πεουπάτησε στον 
ντουόµο τού Ιεουοβοάµ, και στις αµαουτίες 
του, που είχε πουάξει, κάνοντας τον Ισουαήου 
να αµαουτήσει. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ζιµβουί, και 
η συνωµοσία που έκανε, ντεν είναι γουαµµένα 
στο βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων 
τού Ισουαήου; 

Τότε, ο ουαός Ισουαήου χωουίστηκε σε ντύο 
µέουη· το µισό τού ουαού ακοούφησε τον 
Φιβνί, τον γιο τού Γινάφ, για να τον κάνει 
βασιουιά· και το µισό ακοούφησε τον Αµουί.  
Ο ουαός, όµως, που ακοούφησε τον Αµουί 
υπεουίσχυσε ενάντια στον ουαό που 
ακοούφησε τον Φιβνί, τον γιο τού Γινάφ· και 
ο Φιβνί πέφανε, και βασίουευσε ο Αµουί. 

ΚΑΤΑ τον 31ο χουόνο τού Ασά, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Αµουί βασίουευσε 
επάνω στον Ισουαήου, και βασίουευσε 12 
χουόνια· έξι χουόνια βασίουευσε στη Φεουσά. 

Και αγόουασε το βουνό τής Σαµάουειας από 
τον Σεµέου, για ντύο τάουαντα ασήµι, και 
έκτισε µια πόουη επάνω στο βουνό, και 
αποκάουεσε το όνοµα της πόουης, που 

έκτισε, σύµφωνα µε το όνοµα του Σεµέου, 
κυουίου τού βουνού, Σαµάουεια. 

Και ο Αµουί έπουαξε πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο, και έπουαξε χειουότεουα από 
όους όσοι ήσαν πουιν απ' αυτόν·  και 
πεουπάτησε σε όους τους ντουόµους τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, και στις 
αµαουτίες εκείνου, µε τις οποίες έκανε τον 
Ισουαήου να αµαουτήσει, παουοουγίζοντας 
τον Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου µε τις 
µαταιότητές τους. 

Και οι υπόουοιπες από τις πουάξεις τού 
Αµουί που έπουαξε, και τα κατοουφώµατά 
του όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου;  Και ο Αµουί κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του, και φάφτηκε στη 
Σαµάουεια· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Αχαάβ, ο γιος του. 

ΚΑΙ ο Αχαάβ, ο γιος τού Αµουί, βασίουευσε 
επάνω στον Ισουαήου κατά τον 38ο χουόνο 
τού Ασά τού βασιουιά τού Ιούντα· και ο 
Αχαάβ ο γιος τού Αµουί, βασίουευσε επάνω 
στον Ισουαήου στη Σαµάουεια, 22 χουόνια. 

Και ο Αχαάβ, ο γιος τού Αµουί, έπουαξε 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, 
πεουισσότεουο από όους όσοι ήσαν πουιν απ' 
αυτόν.  Και σαν να ήταν ένα µικουό πουάγµα, 
το να πεουπατάει στις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, πήουε 
ακόµα για γυναίκα την Ιεζάβεου, τη 
φυγατέουα τού Εφβαάου, του βασιουιά των 
Σιντωνίων, και πήγε και ουάτουευσε τον 
Βάαου, και τον πουοσκύνησε.  Και ανέγειουε 
βωµό στον Βάαου, µέσα στον οίκο τού 
Βάαου, που είχε οικοντοµήσει στη 
Σαµάουεια.  Και ο Αχαάβ έκανε ένα άουσος· 
και για να παουοουγίσει τον Κύουιο τον Φεό 
τού Ισουαήου, ο Αχαάβ έπουαξε 
πεουισσότεουο από όους τους βασιουιάντες 
τού Ισουαήου, όσοι στάφηκαν πουιν απ' 
αυτόν. 

Στις ηµέουες του, ο Χιήου ο Βαιφηουίτης 
έκτισε την Ιεουιχώ· έβαουε τα φεµέουιά της 
επάνω στον πουωτότοκό του, τον Αβειουών, 
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και έστησε τις πύουες της επάνω στον 
νεότεουο γιο του, τον Σεγούβ, σύµφωνα µε 
τον ουόγο τού Κυουίου, που είχε µιουήσει 
ντιαµέσου τού Ιησού, τον γιο τού Ναυή. 

ΚΑΙ ο Ηουίας ο Φεσβίτης, αυτός από τους 
κατοίκους τής Γαουαάντ, είπε στον Αχαάβ: 
Ζει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου, 
µπουοστά στον οποίο στέκοµαι, αυτά τα 
χουόνια ντεν φα υπάουχει ντουόσος και 
βουοχή, παουά µονάχα µε τον ουόγο τού 
στόµατός µου. 

Και ο ουόγος τού Κυουίου ήουφε σ' αυτόν, 
ουέγοντας:  Αναχώουησε από εντώ, και 
στουέψε ανατοουικά, και κουύψου κοντά στον 
χείµαουο Χεουίφ, που είναι απέναντι από τον 
Ιοουντάνη·  και φα πίνεις από τον χείµαουο · 
πουόσταξα ντε τους κόουακες, να σε τουέφουν 
εκεί. 

Και πήγε, και έκανε σύµφωνα µε τον ουόγο 
τού Κυουίου· επειντή, πήγε και κάφησε κοντά 
στον χείµαουο Χεουίφ, που είναι απέναντι 
από τον Ιοουντάνη.  Και οι κόουακες του 
έφεουναν ψωµί και κουέας το πουωί, και ψωµί 
και κουέας την εσπέουα· και έπινε νεουό από 
τον χείµαουο. 

Και µετά από µεουικές ηµέουες ο χείµαουος 
Χεουίφ ξεουάφηκε, επειντή ντεν έγινε βουοχή 
επάνω στη γη.  Και ήουφε σ' αυτόν ο ουόγος 
τού Κυουίου, ουέγοντας:  Αφού σηκωφείς, 
πήγαινε στα Σαουεπτά τής Σιντώνας, και 
κάφησε εκεί· ντες, έχω πουοστάξει εκεί µια 
χήουα γυναίκα να σε τουέφει. 

Και αφού σηκώφηκε, πήγε στα Σαουεπτά. 
Και καφώς ήουφε στην πύουη τής πόουης, να, 
ήταν εκεί µια χήουα που µάζευε ξυουαουάκια· 
και της φώναξε, και είπε: Φέουε µου, 
παουακαουώ, σε ντοχείο ουίγο νεουό να πιω.  
Κι ενώ πήγε για να φέουει, της φώναξε, και 
είπε: Φέουε µου, παουακαουώ, και ένα 
κοµµάτι ψωµί στο χέουι σου. 

Κι εκείνη είπε: Ζει ο Κύουιος ο Φεός σου, 
ντεν έχω ψωµί, αουά µόνον µια χεουιά 
αουεύουι στο πιφάουι, και ουίγο ουάντι στο 
ουωγί· και ντες , µαζεύω ντύο ξυουαουάκια, 
για να πάω και να το φτιάξω για τον εαυτό 

µου, και για τον γιο µου, και να το φάµε, και 
να πεφάνουµε. 

Και ο Ηουίας τής είπε: Μη φοβάσαι· πήγαινε, 
κάνε όπως είπες· αουά, απ' αυτό κάνε πουώτα 
σε µένα µια µικουή πίτα, και φέου' την σε 
µένα, και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου, και 
για τον γιο σου·  επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός τού Ισουαήου: Το πιφάουι µε το 
αουεύουι ντεν φα αντειάσει ούτε το ουωγί µε 
το ουάντι φα εουαττωφεί, µέχουι την ηµέουα 
κατά την οποία ο Κύουιος φα ντώσει βουοχή 
επάνω στο πουόσωπο της γης. 

Κι εκείνη πήγε, και έκανε σύµφωνα µε τον 
ουόγο του Ηουία· και έτουωγε, αυτή, κι 
αυτός, και η οικογένειά της, ποουές ηµέουες·  
το πιφάουι µε το αουεύουι ντεν άντειασε ούτε 
το ουωγί µε το ουάντι εουαττώφηκε, σύµφωνα 
µε τον ουόγο τού Κυουίου, που µίουησε 
ντιαµέσου τού Ηουία. 

Και µετά από τα πουάγµατα αυτά, 
αουώστησε ο γιος τής γυναίκας, της κυουίας 
τού σπιτιού· και η αουώστια του ήταν 
υπεουβοουικά ντυνατή, µέχουις ότου ντεν 
έµεινε µέσα του πνοή.  Και είπε στον Ηουία: 
Τι έχεις µαζί µου, άνφουωπε του Φεού; 
Ήουφες σε µένα για να φέουεις σε ενφύµηση 
τις ανοµίες µου, και να φανατώσεις τον γιο 
µου; 

Κι εκείνος τής είπε: Ντώσε µου τον γιο σου. 
Και τον πήουε από τον κόουφο της, και τον 
ανέβασε στο υπεουώο, όπου αυτός καφόταν, 
και τον πουάγιασε επάνω στο κουεβάτι του.  
Και αναβόησε στον Κύουιο, και είπε: Κύουιε, 
Φεέ µου! Έφεουες κακό κι επάνω στη χήουα, 
κοντά στην οποία παουοικώ, ώστε να 
φανατώσεις τον γιο της;  Και ξάπουωσε τουεις 
φοουές επάνω στο παιντάκι, και αναβόησε 
στον Κύουιο, και είπε: Κύουιε, Φεέ µου, ας 
επανέουφει, παουακαουώ, στο παιντάκι αυτό, 
η ψυχή µέσα του. 

Και ο Κύουιος εισάκουσε τη φωνή τού 
Ηουία· και στο παιντάκι επανήουφε µέσα του 
η ψυχή, και ανέζησε.  Και ο Ηουίας πήουε το 
παιντάκι, και το κατέβασε από το υπεουώο 
στο σπίτι, και το έντωσε στη µητέουα του. 
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Και ο Ηουίας είπε: Ντες, ο γιος σου ζει.  Και 
η γυναίκα είπε στον Ηουία: Τώουα γνωουίζω 
απ' αυτό ότι είσαι άνφουωπος του Φεού, και ο 
ουόγος τού Κυουίου στο στόµα σου είναι 
αουήφεια. 

ΚΑΙ ύστεουα από ποουές ηµέουες, ο ουόγος 
τού Κυουίου ήουφε στον Ηουία κατά τον 
τουίτο χουόνο, ουέγοντας: Πήγαινε, και 
φανεουώσου στον Αχαάβ· και φα ντώσω 
βουοχή επάνω στο πουόσωπο της γης.  Και ο 
Ηουίας πήγε να φανεουωφεί στον Αχαάβ. 

Η πείνα µάουιστα γινόταν βαουιά στη 
Σαµάουεια.  Και ο Αχαάβ κάουεσε τον 
Οβαντία τον οικονόµο. (Και ο Οβαντία 
φοβόταν υπεουβοουικά τον Κύουιο·  επειντή, 
όταν η Ιεζάβεου εξοουόφουευε τους 
πουοφήτες τού Κυουίου, ο Οβαντία είχε 
πάουει 100 πουοφήτες, και τους έκουυψε σε 
σπηουιά ανά 50, και τους έτουεφε εκεί µε 
ψωµί και νεουό).  Και ο Αχαάβ είπε στον 
Οβαντία: Να πεουιέουφεις στη γη, σε όουες 
τις πηγές των νεουών, και σε όους τους 
χειµάουους· ίσως βούµε χοουτάουι, για να 
σώσουµε τη ζωή των αουόγων και των 
µουαουιών, και να µη στεουηφούµε τα κτήνη.  
Χώουισαν, ουοιπόν, τη γη για τον εαυτό τους, 
για να τη ντιαπεουάσουν· ο µεν Αχαάβ 
αναχώουησε από έναν ντουόµο, 
οουοµόναχος, ο ντε Οβαντία αναχώουησε 
από άουον ντουόµο, οουοµόναχος. 

Και ενώ ο Οβαντία βουισκόταν καφ' οντόν, 
να, τον συνάντησε ο Ηουίας· και εκείνος τον 
γνώουισε, και έπεσε µπούµυτα και είπε: Εσύ 
είσαι, κύουιέ µου Ηουία; 

Κι εκείνος τού είπε: Εγώ· πήγαινε, πες στον 
κύουιό σου: Να, ο Ηουίας. 

Κι εκείνος είπε: Τι αµάουτησα, ώστε φέουεις 
να παουαντώσεις τον ντούο σου στο χέουι τού 
Αχαάβ, για να µε φανατώσει;  Ζει ο Κύουιος 
ο Φεός σου, ντεν υπάουχει έφνος ή βασίουειο, 
όπου ο κύουιός µου ντεν έχει στείουει να σε 
αναζητούν· και όταν έουεγαν: Ντεν είναι, 
αυτός όουκιζε το βασίουειο και το έφνος, ότι 
ντεν σε βουήκαν.  Και τώουα εσύ ουες: 
Πήγαινε, πες στον κύουιό σου: Να, ο Ηουίας.  

Και καφώς εγώ αναχωουήσω από σένα, το 
Πνεύµα τού Κυουίου φα σε φέουει όπου ντεν 
ξέουω· και όταν πάω και αναγγείουω στον 
Αχαάβ, και ντεν σε βουει, φα µε φανατώσει. 
Αουά, ο ντούος σου φοβούµαι τον Κύουιο 
από τη νιότη µου.  Ντεν αναγγέουφηκε στον 
κύουιό µου τι έκανα, όταν η Ιεζάβεου 
φανάτωνε τους πουοφήτες τού Κυουίου, µε 
ποιον τουόπο είχα κουύψει 100 άνντουες από 
τους πουοφήτες του Κυουίου, σε σπηουιά ανά 
50, και τους ντιέφουεψα µε ψωµί και νεουό;  
Και τώουα εσύ ουες: Πήγαινε, πες στον 
κύουιό σου: Να, ο Ηουίας· αου' αυτός φα µε 
φανατώσει. 

Και ο Ηουίας είπε: Ζει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, µπουοστά στον οποίο 
παουαστέκοµαι ότι, σήµεουα φα εµφανιστώ σ' 
αυτόν. 

Πήγε, ουοιπόν, ο Οβαντία σε συνάντηση του 
Αχαάβ, και του το ανήγγειουε. Και ο Αχαάβ 
πήγε σε συνάντηση του Ηουία.  Και καφώς ο 
Αχαάβ είντε τον Ηουία, ο Αχαάβ είπε σ' 
αυτόν: Εσύ είσαι αυτός που ντιαταουάζεις τον 
Ισουαήου; 

Κι εκείνος είπε: Ντεν ντιαταουάζω εγώ τον 
Ισουαήου, αου' εσύ, και η οικογένεια του 
πατέουα σου· επειντή, εσείς εγκαταουείψατε 
τις εντοουές τού Κυουίου, και πήγες πίσω από 
τους Βααουείµ·  τώουα, ουοιπόν, στείουε, 
συγκέντουωσέ µου οουόκουηουο τον 
Ισουαήου στο βουνό τον Κάουµηουο, και 
τους 450 πουοφήτες τού Βάαου, και τους 400 
πουοφήτες των αουσών, που τουώνε στο 
τουαπέζι τής Ιεζάβεου. 

Και ο Αχαάβ έστειουε σε όους του γιους 
Ισουαήου, και συγκέντουωσε τους πουοφήτες 
στο βουνό τον Κάουµηουο.  Και ο Ηουίας 
πουησίασε σε οουόκουηουο τον ουαό, και 
είπε: Μέχουι πότε χωουαίνετε ανάµεσα σε 
ντύο φουονήµατα; Αν ο Κύουιος είναι Φεός, 
ακοουφείτε αυτόν· αου' αν ο Βάαου, 
ακοουφείτε τούτον. Και ο ουαός ντεν του 
απάντησε ούτε έναν ουόγο. 

Τότε, ο Ηουίας είπε στον ουαό: Εγώ µόνος 
απέµεινα πουοφήτης τού Κυουίου· ενώ οι 
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πουοφήτες τού Βάαου είναι 450 άνντουες·  ας 
µας ντώσουν, ουοιπόν, ντύο µοσχάουια· και 
ας ντιαουέξουν για τον εαυτό τους το ένα 
µοσχάουι, και ας το ντιαµεουίσουν, και ας το 
βάουν επάνω σε ξύουα, φωτιά όµως ας µη 
βάουν· κι εγώ φα ετοιµάσω το άουο 
µοσχάουι, και φα το βάουω επάνω σε ξύουα, 
και φωτιά ντεν φα βάουω·  και να 
επικαουεστείτε το όνοµα των φεών σας, κι εγώ 
φα επικαουεσφώ το όνοµα του Κυουίου· και ο 
Φεός, που φα εισακούσει µε φωτιά, αυτός ας 
είναι ο Φεός. 

Και απαντώντας οουόκουηουος ο ουαός, είπε: 
Καουός είναι ο ουόγος. 

Και ο Ηουίας είπε στους πουοφήτες τού 
Βάαου: Ντιαουέξτε για τον εαυτό σας το ένα 
µοσχάουι, και ετοιµάστε το πουώτοι· επειντή, 
είστε ποουοί· και επικαουεσφείτε το όνοµα 
των φεών σας, φωτιά όµως µη βάουετε.  Και 
πήουαν το µοσχάουι που τους ντόφηκε, και το 
ετοίµασαν, και επικαούνταν το όνοµα του 
Βάαου από το πουωί µέχουι το µεσηµέουι, 
ουέγοντας: Εισάκουσέ µας, Βάαου· και ντεν 
υπήουξε φωνή, και ντεν υπήουξε ακουόαση· 
και πηντούσαν γύουω από το φυσιαστήουιο, 
που είχαν κτίσει. 

Και κατά το µεσηµέουι, ο Ηουίας 
πεουιπαίζοντάς τους, έουεγε: Να τον 
επικαουείστε µε ντυνατή φωνή· επειντή, φεός 
είναι· ή έχει συνοµιουία ή έχει ασχοουία ή 
είναι σε οντοιποουία ή ίσως και να κοιµάται, 
και φα ξυπνήσει.  Και επικαούνταν µε 
µεγάουη φωνή, και κατέκοβαν το σώµα τους, 
σύµφωνα µε τη συνήφειά τους, µε µαχαίουια 
και µε ουόγχες, µέχουις ότου ξεχύφηκε επάνω 
τους αίµα. 

Και αφού πέουασε το µεσηµέουι, κι αυτοί 
πουοφήτευαν µέχουι την ώουα τής 
πουοσφοουάς, και ντεν υπήουξε φωνή, και 
ντεν υπήουξε ακουόαση, και ντεν υπήουξε 
πουοσοχή, 

τότε, ο Ηουίας είπε σε οουόκουηουο τον 
ουαό: Πουησιάστε σε µένα. Και 
οουόκουηουος ο ουαός πουησίασε σ' αυτόν. 
Και επιντιόουφωσε το φυσιαστήουιο του 

Κυουίου, το γκουεµισµένο.  Και ο Ηουίας 
πήουε 12 πέτουες, σύµφωνα µε τον αουιφµό 
των φυουών των γιων τού Ιακώβ, πουος τον 
οποίο είχε έουφει ο ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας: Το όνοµά σου φα είναι Ισουαήου·  
και έκτισε τις πέτουες σε φυσιαστήουιο στο 
όνοµα του Κυουίου· και έκανε ένα αυουάκι 
γύουω από το φυσιαστήουιο, που χωούσε ντύο 
µέτουα σπόουο.  Και στοίβαξε τα ξύουα, και 
ντιαµέουισε το µοσχάουι, και το έβαουε 
επάνω στα ξύουα.  Και είπε: Γεµίστε 
τέσσεουις υντουίες νεουό, και χύστε το επάνω 
στο οουοκαύτωµα, κι επάνω στα ξύουα. Και 
είπε: Ντευτεουώστε· και ντευτέουωσαν. Και 
είπε: Κάντε το µια τουίτη φοουά· και το 
έκαναν µια τουίτη φοουά.  Και το νεουό 
πεουιέτουεχε γύουω από το φυσιαστήουιο· 
ακόµα και το αυουάκι γέµισε νεουό. 

Και την ώουα τής πουοσφοουάς, ο Ηουίας ο 
πουοφήτης πουησίασε, και είπε: Κύουιε, Φεέ 
τού Αβουαάµ, του Ισαάκ, και του Ισουαήου, 
ας γίνει σήµεουα γνωστό, ότι εσύ είσαι ο 
Φεός στον Ισουαήου, κι εγώ ντούος σου, και 
σύµφωνα µε τον ουόγο σου έκανα όουα αυτά 
τα πουάγµατα·  εισάκουσέ µε, Κύουιε, 
εισάκουσέ µε, για να γνωουίσει αυτός ο ουαός 
ότι εσύ ο Κύουιος είσαι ο Φεός, κι εσύ 
γύουισες την καουντιά τους πίσω. 

Τότε, έπεσε φωτιά από τον Κύουιο και 
κατέφαγε το οουοκαύτωµα, και τα ξύουα, και 
τις πέτουες, και το χώµα, και έγουειψε το 
νεουό, αυτό που ήταν στο αυουάκι. 

Και όταν οουόκουηουος ο ουαός το είντε, 
έπεσαν µπούµυτα µπουοστά τους, και είπαν: 
Ο Κύουιος, αυτός είναι ο Φεός· ο Κύουιος, 
αυτός είναι ο Φεός. 

Και ο Ηουίας τούς είπε: Πιάστε τούς 
πουοφήτες τού Βάαου· κανένας απ' αυτούς ας 
µη ντιασωφεί. Και τους έπιασαν· και ο Ηουίας 
τούς κατέβασε στον χείµαουο Κεισών, κι εκεί 
τους έσφαξε. 

Και ο Ηουίας είπε στον Αχαάβ: Ανέβα, φάε 
και πιες· επειντή, υπάουχει φωνή πουήφους 
βουοχής.  Και ο Αχαάβ ανέβηκε για να φάει 
και να πιει. 
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Και ο Ηουίας ανέβηκε στην κοουυφή τού 
Καουµήου, και έσκυψε στη γη, και έβαουε το 
πουόσωπό του ανάµεσα στα γόνατά του,  και 
είπε στον υπηουέτη του: Ανέβα, τώουα, 
κοίταξε πουος τη φάουασσα. Κι ανέβηκε, και 
κοίταξε, και είπε: Ντεν είναι τίποτε. Κι 
εκείνος είπε: Πήγαινε πάουι, µέχουι επτά 
φοουές.  Και την έβντοµη φοουά είπε: Ντες, 
ένα µικουό σύννεφο, σαν παουάµη 
ανφουώπου, ανεβαίνει από τη φάουασσα. Και 
είπε: Ανέβα, πες στον Αχαάβ: Ζεύξε την 
άµαξά σου, και κατέβα, για να µη σε 
εµποντίσει η βουοχή. 

Και, εντωµεταξύ, ο ουανός µαύουισε από τα 
σύννεφα και τον άνεµο, και έγινε µεγάουη 
βουοχή. Και ο Αχαάβ ανέβηκε στην άµαξά 
του, και πήγε στην Ιεζουαέου.  Και το χέουι 
τού Κυουίου στάφηκε επάνω στον Ηουία, και 
συνέσφιξε την οσφύ του, και έτουεχε 
µπουοστά από τον Αχαάβ µέχουι την είσοντο 
της Ιεζουαέου. 

ΚΑΙ ο Αχαάβ ανήγγειουε στην Ιεζάβεου 
όουα όσα έκανε ο Ηουίας, και µε ποιον 
τουόπο φανάτωσε µε ουοµφαία όους τούς 
πουοφήτες.  Και η Ιεζάβεου έστειουε έναν 
µηνυτή στον Ηουία, ουέγοντας: Έτσι να 
κάνουν οι φεοί και έτσι να πουοσφέσουν, αν 
αύουιο αυτή πεουίπου την ώουα ντεν κάνω τη 
ζωή σου σαν τη ζωή ενός από εκείνους. 

Και επειντή φοβήφηκε, σηκώφηκε, και 
αναχώουησε χάουη τής ζωής του, και ήουφε 
στη Βηου-σαβεέ, που είναι στον Ιούντα, και 
άφησε εκεί τον υπηουέτη του.  Κι αυτός πήγε 
στην έουηµο µιας ηµέουας ντουόµο, και 
ήουφε και κάφησε κάτω από µια άουκευφο· 
και επιφύµησε µέσα του να πεφάνει, και είπε: 
Αουκεί· τώουα, Κύουιε, πάουε την ψυχή µου, 
επειντή ντεν είµαι καουύτεουος από τους 
πατέουες µου. 

Και αφού πουάγιασε, αποκοιµήφηκε κάτω 
από µια άουκευφο, και ξάφνου, ένας άγγεουος 
τον άγγιξε, και του είπε: Σήκω, φάε.  Και 
κοίταξε πουος τα πάνω, και να, κοντά στο 
κεφάουι του υπήουχε ψωµί, ψηµένο επάνω σε 
καυτές πέτουες, και ντοχείο µε νεουό. Και 
έφαγε και ήπιε, και ξαναπουάγιασε. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου γύουισε για 
ντεύτεουη φοουά, και τον άγγιξε, και είπε: 
Σήκω, φάε· επειντή, είναι µεγάουος ο 
ντουόµος για σένα.  Και αφού σηκώφηκε, 
έφαγε και ήπιε, και µε τη ντύναµη εκείνης της 
τουοφής οντοιπόουησε 40 ηµέουες και 40 
νύχτες, µέχουι το Χωουήβ, το βουνό τού 
Φεού. 

Και µπήκε εκεί σε ένα σπήουαιο, και έκανε 
ένα κατάουυµα· και να, ουόγος τού Κυουίου 
ήουφε σ' αυτόν, και του είπε: Τι κάνεις εντώ, 
Ηουία; 

Κι εκείνος είπε: Στάφηκα στο έπακουον 
ζηουωτής τού Κυουίου, του Φεού των 
ντυνάµεων· επειντή, οι γιοι Ισουαήου 
εγκατέουειψαν τη ντιαφήκη σου, 
κατέστουεψαν τα φυσιαστήουιά σου, και 
φανάτωσαν τους πουοφήτες σου µε ουοµφαία· 
κι εγώ εναπέµεινα µόνος· και ζητούν τη ζωή 
µου, για να την αφαιουέσουν. 

Και είπε: Βγες έξω, και στάσου επάνω στο 
βουνό, µπουοστά στον Κύουιο. Και να, ο 
Κύουιος ντιάβαινε, και ντυνατός άνεµος 
έσχιζε τα βουνά, και έσπαζε τους βουάχους 
µπουοστά από τον Κύουιο· ο Κύουιος ντεν 
ήταν µέσα στον άνεµο· και ύστεουα από τον 
άνεµο, σεισµός· ο Κύουιος ντεν ήταν µέσα 
στον σεισµό·  και ύστεουα από τον σεισµό, 
φωτιά· ο Κύουιος ντεν ήταν µέσα στη φωτιά· 
και µετά τη φωτιά, ήχος ουεπτού αέουα.  Και 
καφώς ο Ηουίας τον άκουσε, σκέπασε το 
πουόσωπό του µε τη µηουωτή του, και βγήκε 
έξω, και στάφηκε στην είσοντο της σπηουιάς. 

Και να, ακούστηκε σ' αυτόν µια φωνή, που 
έουεγε: Τι κάνεις εντώ, Ηουία; 

Και είπε: Στάφηκα στο έπακουον ζηουωτής 
τού Κυουίου των ντυνάµεων· επειντή, οι γιοι 
Ισουαήου εγκατέουειψαν τη ντιαφήκη σου, 
κατέστουεψαν τα φυσιαστήουιά σου, και 
φανάτωσαν τους πουοφήτες σου µε ουοµφαία· 
και εγώ εναπέµεινα µόνος· και ζητούν τη ζωή 
µου, για να την αφαιουέσουν. 

Και ο Κύουιος του είπε: Πήγαινε, γύουνα 
πίσω στον ντουόµο σου, στην έουηµο της 
Νταµασκού· και όταν έουφεις, χουίσε τον 
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Αζαήου βασιουιά επάνω στη Συουία·  και τον 
Ιηού, τον γιο τού Νιµσί, φα τον χουίσεις 
βασιουιά επάνω στον Ισουαήου· και τον 
Εουισσαιέ, τον γιο τού Σαφάτ, από την 
Αβέου-µεοουά, φα τον χουίσεις πουοφήτη 
αντί για σένα·  Και φα συµβεί, ώστε αυτός που 
φα ντιασωφεί από τη ουοµφαία τού Αζαήου, 
φα τον φανατώσει ο Ιηού· κι αυτός που φα 
ντιασωφεί από τη ουοµφαία τού Ιηού, φα τον 
φανατώσει ο Εουισσαιέ·  άφησα, όµως, στον 
Ισουαήου 7.000, όουα τα γόνατα όσα ντεν 
έκουιναν στον Βάαου, και κάφε στόµα που 
ντεν τον φίουησε. 

Και αφού αναχώουησε από εκεί, βουήκε τον 
Εουισσαιέ, τον γιο τού Σαφάτ, καφώς 
όουγωνε µε 12 ζευγάουια βόντια µπουοστά 
του, ενώ αυτός ήταν στο 12ο· και ο Ηουίας 
πέουασε από κοντά του, και έουιξε επάνω του 
τη µηουωτή του.  Κι εκείνος άφησε τα βόντια, 
και έτουεξε πίσω από τον Ηουία, και είπε: Ας 
φιουήσω, παουακαουώ, τον πατέουα µου και 
τη µητέουα µου, και τότε φα σε ακοουφήσω. 
Και του είπε: Πήγαινε, γύουνα πίσω· επειντή, 
τι σου έκανα;  Και στουάφηκε από πίσω του, 
και πήουε ένα ζευγάουι βόντια, τα έσφαξε, και 
έψησε το κουέας τους µε τα εουγαουεία των 
βοντιών, και έντωσε στον ουαό, και έφαγαν. 
Τότε, αφού σηκώφηκε, πήγε πίσω από τον 
Ηουία, και τον υπηουετούσε. 

ΚΑΙ ο Βεν-αντάντ, ο βασιουιάς της Συουίας, 
συγκέντουωσε οουόκουηουη τη ντύναµή του· 
(και ήσαν µαζί του 32 βασιουιάντες, και 
άουογα, και άµαξες)· και ανέβηκε, και 
ποουιόουκησε τη Σαµάουεια, και την 
ποουεµούσε. 

Και έστειουε µηνυτές στον Αχαάβ, τον 
βασιουιά τού Ισουαήου, στην πόουη, και του 
είπε: Έτσι ουέει ο Βεν-αντάντ·  το ασήµι σου 
και το χουυσάφι σου είναι ντικό µου· και οι 
γυναίκες σου και τα ωουαία παιντιά σου είναι 
ντικά µου. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου απάντησε, και 
είπε: Σύµφωνα µε τον ουόγο σου, κύουιέ µου 
βασιουιά, ντικός σου είµαι εγώ, και όουα όσα 
έχω. 

Και οι µηνυτές γύουισαν πίσω, και είπαν: Έτσι 
απαντάει ο Βεν-αντάντ, ουέγοντας: Επειντή, 
έστειουα σε σένα, ουέγοντας: Το ασήµι σου, 
το χουυσάφι σου, και τις γυναίκες σου, και τα 
παιντιά σου, φα τα παουαντώσεις σε µένα,  
αύουιο βέβαια γύουω σ' αυτή την ώουα, φα 
στείουω τους ντούς µου σε σένα, και φα 
εουευνήσουν το παουάτι σου, και τα σπίτια 
των ντούων σου· και ό,τι είναι επιφυµητό στα 
µάτια σου, φα το βάουν στα χέουια τους, και 
φα το πάουν. 

Τότε, ο βασιουιάς τού Ισουαήου κάουεσε 
όους τους πουεσβύτεους του τόπου, και είπε: 
Στοχαστείτε, παουακαουώ, και ντέστε ότι 
αυτός ζητάει κακία· επειντή, έστειουε σε µένα 
για τις γυναίκες µου, και για τα παιντιά µου, 
και για το ασήµι µου, και για το χουυσάφι 
µου, και ντεν του αουνήφηκα τίποτε. 

Και όουοι οι πουεσβύτεουοι και 
οουόκουηουος ο ουαός είπαν σ' αυτόν: Μη 
υπακούσεις ούτε να συγκατατεφείς.  Είπε, 
ουοιπόν, στους µηνυτές τού Βεν-αντάντ: Πείτε 
στον κύουιό µου τον βασιουιά: Όουα όσα 
ντιαµήνυσες στον ντούο σου αουχικά, φα τα 
κάνω· αυτό, όµως, το πουάγµα ντεν µποουώ 
να το κάνω. Και οι µηνυτές αναχώουησαν, και 
του έφεουαν την απάντηση. 

Και ο Βεν-αντάντ ξανάστειουε σ' αυτόν 
µηνυτές, ουέγοντας: Έτσι να κάνουν σε µένα 
οι φεοί, και έτσι να πουοσφέσουν, αν το χώµα 
της Σαµάουειας αουκέσει για µια χεουιά σε 
οουόκουηουο τον ουαό, αυτόν που µε 
ακοουφεί. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου απάντησε και 
είπε: Πείτε του: Όποιος πεουιζώνεται τα 
όπουα, ας µη µεγαουαυχεί σαν εκείνον που τα 
βγάζει. 

Και όταν ο Βεν-αντάντ άκουσε αυτό τον 
ουόγο, έτυχε να πίνει, αυτός και οι 
βασιουιάντες που ήσαν µαζί του στις σκηνές, 
και είπε στους ντούς του: Παουαταχφείτε. Και 
παουατάχφηκαν ενάντια στην πόουη. 

Και να, ήουφε στον Αχαάβ, τον βασιουιά τού 
Ισουαήου, ένας πουοφήτης, ουέγοντας: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Βουέπεις οουόκουηουο αυτό 
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το µεγάουο πουήφος; Ντες, εγώ το 
παουαντίνω στο χέουι σου, σήµεουα· και φα 
γνωουίσεις ότι εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και ο 
Αχαάβ είπε: Με ποιον; Κι εκείνος απάντησε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Με τους υπηουέτες των 
αουχόντων των επαουχιών. Τότε, είπε: Ποιος 
φα συγκουοτήσει τη µάχη: Κι απάντησε: Εσύ. 

Τότε, αουίφµησε τους υπηουέτες των 
αουχόντων των επαουχιών· και ήσαν 232· και 
ύστεουα απ' αυτούς, αουίφµησε οουόκουηουο 
τον ουαό, όους τους γιους Ισουαήου, 7.000.  
Και βγήκαν το µεσηµέουι. Και ο Βεν-αντάντ 
έπινε και µεφούσε στις σκηνές, αυτός, και οι 
βασιουιάντες, οι 32 βασιουιάντες, οι σύµµαχοί 
του.  Και βγήκαν πουώτοι οι υπηουέτες των 
αουχόντων των επαουχιών· και ο Βεν-αντάντ 
έστειουε να µάφει· και του ανήγγειουαν, 
ουέγοντας: Βγήκαν άνντουες από τη 
Σαµάουεια.  Κι εκείνος είπε: Αν βγήκαν 
ειουηνικά, πιάστε τους ζωντανούς· και αν 
βγήκαν για πόουεµο, και πάουι συουάβετέ 
τους ζωντανούς. 

Βγήκαν, ουοιπόν, από την πόουη αυτοί οι 
υπηουέτες των αουχόντων των επαουχιών, και 
ο στουατός που τους ακοουφούσε.  Και κάφε 
ένας χτύπησε τον άνφουωπό του· και οι 
Σύουιοι έφυγαν· και ο Ισουαήου τους 
καταντίωξε· και ο Βεν-αντάντ, ο βασιουιάς τής 
Συουίας, ντιασώφηκε έφιππος µαζί µε τους 
καβαουάουηντες.  Και βγήκε ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου, και χτύπησε τους καβαουάουηντες 
και τις άµαξες, και έκανε στους Συουίους 
µεγάουη σφαγή. 

Και ο πουοφήτης ήουφε στον βασιουιά τού 
Ισουαήου, και του είπε: Πήγαινε, 
ενντυναµώσου, και σκέψου, και ντες τι φα 
κάνεις· επειντή, στην επιστουοφή τού χουόνου 
ο βασιουιάς τής Συουίας φα ανέβει εναντίον 
σου. 

Και οι ντούοι τού βασιουιά τής Συουίας είπαν 
σ' αυτόν: Ο φεός τους είναι φεός των βουνών· 
γι' αυτό υπεουίσχυσε εναντίον µας· αν τους 
ποουεµήσουµε στην πεντιάντα, σίγουα φα 
υπεουισχύσουµε εναντίον τους.  Κάνε, 
ουοιπόν, τούτο το πουάγµα: Βγάουε τους 
βασιουιάντες, κάφε έναν από τον τόπο του· 

και αντί γι' αυτούς βάουε στουατηγούς·  κι εσύ 
συγκέντουωσε στον εαυτό σου στουατό, όσον 
στουατό έπεσε, απ' αυτούς που ήσαν µαζί σου, 
και άουογο αντί για άουογο, και άµαξα αντί 
για άµαξα· και ας τους ποουεµήσουµε στην 
πεντιάντα, και βέβαια φα υπεουισχύσουµε 
εναντίον τους. Και εισάκουσε τη φωνή τους, 
και έκανε έτσι. 

Και στην επιστουοφή τού χουόνου, ο Βεν-
αντάντ αουίφµησε τους Συουίους, και ανέβηκε 
στην Αφέκ, για να ποουεµήσει ενάντια στον 
Ισουαήου.  Και οι γιοι Ισουαήου 
αουιφµήφηκαν, και αφού 
πουοπαουασκευάστηκαν, πήγαν σε συνάντησή 
τους· και οι γιοι Ισουαήου στουατοπέντευσαν 
απέναντί τους, σαν ντύο µικουά κοπάντια 
κατσικιών· ενώ οι Σύουιοι γέµισαν τη γη. 

Και ήουφε ο άνφουωπος του Φεού, και 
µίουησε στον βασιουιά τού Ισουαήου, και 
είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επειντή, οι 
Σύουιοι είπαν: Ο Κύουιος είναι Φεός των 
βουνών, και όχι Φεός των κοιουάντων, γι' 
αυτό φα παουαντώσω στο χέουι σου 
οουόκουηουο αυτό το µεγάουο πουήφος, και 
φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και ήσαν µεταξύ τους στουατοπεντευµένοι 
αντικουυστά επτά ηµέουες. Και την έβντοµη 
ηµέουα συγκουοτήφηκε η µάχη· και οι γιοι 
Ισουαήου χτύπησαν τους Συουίους 100.000 
πεζούς σε µία ηµέουα.  Κι εκείνοι που 
εναπέµειναν, έφυγαν στην Αφέκ, πουος την 
πόουη· και το τείχος έπεσε επάνω σε 27.000 
από τους άνντουες που είχαν εναποµείνει. 

Και ο Βεν-αντάντ έφυγε, και µπήκε στην 
πόουη, και κουυβόταν από κοιτώνα σε 
κοιτώνα. 

Και οι ντούοι του είπαν σ' αυτόν: Ντες, 
τώουα, ακούσαµε ότι οι βασιουιάντες τής 
οικογένειας του Ισουαήου είναι βασιουιάντες 
εουεήµονες· ας βάουµε, ουοιπόν, σάκους 
επάνω στη µέση µας, και σχοινιά επάνω στα 
κεφάουια µας, και ας βγούµε στον βασιουιά 
τού Ισουαήου· ίσως σου χαουίσει τη ζωή.  
Πεουιζώστηκαν, ουοιπόν, σάκους, και σχοινιά 
στα κεφάουια τους, και ήουφαν στον βασιουιά 
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τού Ισουαήου, και είπαν: Ο ντούος σου ο 
Βεν-αντάντ ουέει: Ας ζήσει η ψυχή µου, 
παουακαουώ. Και είπε: Ζει ακόµα; 
Αντεουφός µου είναι.  Και οι άνντουες το 
πήουαν αυτό για καουόν οιωνό, και βιάστηκαν 
να στεουεώσουν αυτό που βγήκε από το 
στόµα του· και είπαν: Ο αντεουφός σου ο 
Βεν-αντάντ. Και είπε: Πηγαίνετε, φέουτε τον. 
Και όταν ο Βεν-αντάντ ήουφε σ' αυτόν, 
εκείνος τον ανέβασε στην άµαξά του. 

Και ο Βεν-αντάντ είπε σ' αυτόν: Τις πόουεις, 
που είχε πάουει ο πατέουας µου από τον 
πατέουα σου, φα τις επιστουέψω· και φα 
στήσεις στη Νταµασκό οχυουώµατα, όπως 
έστησε ο πατέουας µου στη Σαµάουεια. Κι 
εγώ, είπε ο Αχαάβ, φα σε εξαποστείουω µε 
βάση αυτή τη συνφήκη. Έτσι, έκανε µαζί του 
συνφήκη, και τον εξαπέστειουε. 

Και ένας άνφουωπος από τους γιους των 
πουοφητών είπε στον κοντινό του µε ουόγον 
τού Κυουίου: Χτύπησέ µε, παουακαουώ. Αου' 
ο άνφουωπος ντεν φέουησε να τον χτυπήσει.  
Και του είπε: Επειντή, ντεν υπάκουσες στη 
φωνή τού Κυουίου, ντες, καφώς φα 
αναχωουήσεις από µένα, φα σε φανατώσει ένα 
ουιοντάουι. Και καφώς αναχώουησε απ' 
αυτόν, τον βουήκε ένα ουιοντάουι, και τον 
φανάτωσε. 

Βουίσκοντας αουγότεουα έναν άουον 
άνφουωπο, είπε: Χτύπησέ µε, παουακαουώ. 
Και ο άνφουωπος τον χτύπησε, και καφώς τον 
χτύπησε, τον πουήγωσε. 

Τότε, ο πουοφήτης αναχώουησε, και στάφηκε 
επάνω στον ντουόµο για τον βασιουιά, 
µεταµοουφωµένος µε ένα κάουυµµα στα 
µάτια του.  Και καφώς ντιάβαινε ο βασιουιάς, 
αυτός αναβόησε πουος τον βασιουιά, και είπε: 
Ο ντούος σου βγήκε στο µέσον τής µάχης· 
και να, ένας άνφουωπος, αφού στουάφηκε 
κατά µέουος, έφεουε κάποιον σε µένα, και 
είπε: Φύουαγε αυτόν τον άνφουωπο· αν ποτέ 
φύγει, τότε η ζωή σου φα είναι αντί για τη ζωή 
του ή φα πουηουώσεις ένα τάουαντο ασήµι·  
κι ενώ ο ντούος σου ασχοουείτο εντώ κι εκεί, 
αυτός έφυγε. Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου 
είπε σ' αυτόν: Αυτή είναι η κουίση σου· εσύ ο 

ίντιος την αποφάσισες.  Τότε, έσπευσε, και 
έβγαουε από τα µάτια του το κάουυµµα· και 
τον γνώουισε ο βασιουιάς τού Ισουαήου ότι 
ήταν από τους πουοφήτες. 

Και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επειντή, 
εσύ εξαπέστειουες από το χέουι σου έναν 
άνφουωπο, που εγώ είχα αποφασίσει για 
όουεφουο, γι' αυτό η ζωή σου φα είναι αντί 
της ζωής του, και ο ουαός σου αντί του ουαού 
του. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου έφυγε στο 
παουάτι του σκυφουωπός και 
ντυσαουεστηµένος, και ήουφε στη Σαµάουεια. 

ΚΑΙ µετά από τα πουάγµατα αυτά, ο 
Ναβουφαί, ο Ιεζουαεουίτης, είχε έναν 
αµπεουώνα στην Ιεζουαέου, κοντά στο 
παουάτι τού Αχαάβ, του βασιουιά τής 
Σαµάουειας.  Και ο Αχαάβ µίουησε στον 
Ναβουφαί, ουέγοντας: Ντώσε µου τον 
αµπεουώνα σου, για να τον έχω για κήπο 
ουαχάνων, επειντή είναι κοντά στο σπίτι µου· 
και φα σου ντώσω αντί γι' αυτόν έναν 
καουύτεουο αµπεουώνα απ' ό,τι αυτός· ή, αν 
σου είναι αουεστό, φα σου ντώσω το αντίτιµό 
του σε ασήµι.  Και ο Ναβουφαί είπε στον 
Αχαάβ: Μη γένοιτο σε µένα από τον Φεό, να 
ντώσω την κουηουονοµιά των πατέουων µου 
σε σένα! 

Και ο Αχαάβ γύουισε στο σπίτι του 
σκυφουωπός και ντυσαουεστηµένος, για τον 
ουόγο τον οποίο του µίουησε ο Ναβουφαί, ο 
Ιεζουαεουίτης, ουέγοντας: Ντεν φα σου 
ντώσω την κουηουονοµιά των πατέουων µου. 
Και πουάγιασε επάνω στο κουεβάτι του, και 
έστουεψε το πουόσωπό του, και ντεν έφαγε 
ψωµί. 

Και ήουφε σ' αυτόν η Ιεζάβεου, η γυναίκα 
του, και του είπε: Γιατί είναι το πνεύµα σου 
πεουίουυπο, ώστε ντεν τουως ψωµί;  Κι 
εκείνος τής είπε: Επειντή, µίουησα στον 
Ναβουφαί, τον Ιεζουαεουίτη, και του είπα: 
Ντώσε µου τον αµπεουώνα σου µε ασήµι· ή, 
αν αγαπάς, φα σου ντώσω έναν άουον 
αµπεουώνα αντί γι' αυτόν· κι εκείνος 
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απάντησε: Ντεν φα σου ντώσω τον 
αµπεουώνα µου. 

Και η Ιεζάβεου, η γυναίκα του, του είπε: Εσύ 
βασιουεύεις τώουα επάνω στον Ισουαήου; 
Σήκω, φάε ψωµί, και ας είναι η καουντιά σου 
εύφυµη· εγώ φα σου ντώσω τον αµπεουώνα 
τού Ναβουφαί, του Ιεζουαεουίτη. 

Τότε, έγουαψε επιστοουές στο όνοµα του 
Αχαάβ, και τις σφουάγισε µε τη σφουαγίντα 
του, και έστειουε τις επιστοουές στους 
πουεσβύτεους, και στους άουχοντες, εκείνους 
που ήσαν στην πόουη του, αυτούς που 
κατοικούσαν µαζί µε τον Ναβουφαί.  Και στις 
επιστοουές έγουαφε, ουέγοντας: Κηουύξτε 
νηστεία, και βάουτε τον Ναβουφαί να καφήσει 
επικεφαουής τού ουαού·  και βάουτε να 
κάφονται επέναντί του ντύο κακοί άνντουες, κι 
ας ντώσουν µαουτυουία εναντίον του, 
ουέγοντας: Εσύ βουασφήµησες τον Φεό και 
τον βασιουιά· και βγάουτε τον έξω, και 
πετουοβοουήστε τον, κι ας πεφάνει. 

Και οι άνντουες τής πόουης του, οι 
πουεσβύτεουοι και οι άουχοντες, που 
κατοικούσαν στην πόουη του, έκαναν όπως 
τους είχε ντιαµηνύσει η Ιεζάβεου, σύµφωνα 
µε το γουαµµένο στις επιστοουές, που τους 
είχε στείουει.  Κήουυξαν νηστεία, και έβαουαν 
τον Ναβουφαί να καφήσει επικεφαουής τού 
ουαού·  και µπήκαν ντύο άνντουες κακοί, και 
κάφησαν απέναντί του· και οι κακοί άνντουες 
έντωσαν µαουτυουία εναντίον του, εναντίον 
του Ναβουφαί, µπουοστά στον ουαό, 
ουέγοντας: Ο Ναβουφαί βουασφήµησε τον 
Φεό και τον βασιουιά. Τότε, τον έβγαουαν 
έξω από την πόουη, και τον ουιφοβόουησαν 
µε πέτουες, και πέφανε. 

Και έστειουαν στην Ιεζάβεου, ουέγοντας: Ο 
Ναβουφαί ουιφοβοουήφηκε, και πέφανε.  Και 
καφώς η Ιεζάβεου άκουσε ότι ο Ναβουφαί 
ουιφοβοουήφηκε και πέφανε, η Ιεζάβεου είπε 
στον Αχαάβ: Σήκω, κουηουονόµησε τον 
αµπεουώνα τού Ναβουφαί, του Ιεζουαεουίτη, 
που ντεν ήφεουε να σου τον ντώσει µε ασήµι· 
επειντή, ο Ναβουφαί ντεν ζει, αουά πέφανε.  
Και καφώς ο Αχαάβ άκουσε ότι ο Ναβουφαί 
πέφανε, ο Αχαάβ σηκώφηκε να κατέβει στον 

αµπεουώνα τού Ναβουφαί τού Ιεζουαεουίτη, 
για να τον κουηουονοµήσει. 

Και ο ουόγος τού Κυουίου ήουφε στον Ηουία 
τον Φεσβίτη, ουέγοντας:  Σήκω, κατέβα σε 
συνάντηση του Αχαάβ, του βασιουιά τού 
Ισουαήου, που κατοικεί στη Σαµάουεια· ντες, 
είναι στον αµπεουώνα τού Ναβουφαί, όπου 
κατέβηκε για να τον κουηουονοµήσει·  και φα 
µιουήσεις σ' αυτόν, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Φόνευσες, κι ακόµα 
κουηουονόµησες; Φα µιουήσεις ακόµα σ' 
αυτόν, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Στον τόπο, όπου τα σκυουιά έγουειψαν το 
αίµα τού Ναβουφαί, φα γουείψουν τα σκυουιά 
το αίµα σου, ναι, το ντικό σου. 

Και ο Αχαάβ είπε στον Ηουία: Με βουήκες, 
εχφουέ µου; Κι απάντησε: Σε βουήκα· 
επειντή, πούησες τον εαυτό σου στο να κάνεις 
το πονηουό µπουοστά στον Κύουιο.  Ντες, 
ουέει ο Κύουιος: Εγώ φα φέουω κακό επάνω 
σου, και φα σαουώσω πίσω σου, και φα 
εξοουοφουεύσω από τον Αχαάβ εκείνον που 
ουεί πουος τον τοίχο, και τον ντούο και τον 
εουεύφεουο ανάµεσα στον Ισουαήου·  και φα 
κάνω την οικογένειά σου όπως την οικογένεια 
του Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, και 
καφώς την οικογένεια του Βαασά, του γιου 
τού Αχιά, εξαιτίας τού παουοουγισµού µε τον 
οποίο µε παουόουγισες, και έκανες τον 
Ισουαήου να αµαουτήσει. 

Και για την Ιεζάβεου, ακόµα, µίουησε ο 
Κύουιος, ουέγοντας: Τα σκυουιά φα καταφάνε 
την Ιεζάβεου κοντά στο πεουιτείχισµα της 
Ιεζουαέου·  όποιος από τον Αχαάβ πεφάνει 
στην πόουη, τα σκυουιά φα τον καταφάνε· και 
όποιος πεφάνει στο χωουάφι, τα πουιά τού 
ουανού φα τον καταφάνε. 

(Πουαγµατικά, κανένας ντεν στάφηκε όµοιος 
µε τον Αχαάβ, που πούησε τον εαυτό του στο 
να πουάττει πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, 
όπως τον κινούσε η γυναίκα του η Ιεζάβεου.  
Και έπουαξε µε βντεουυουό τουόπο σε 
υπεουβοουικό βαφµό, ακοουφώντας τα 
είντωουα, σύµφωνα µε όουα όσα έπουατταν οι 
Αµοουαίοι, που ο Κύουιος είχε εκντιώξει 
µπουοστά από τους γιους Ισουαήου). 
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Και καφώς ο Αχαάβ άκουσε τα ουόγια αυτά, 
έσχισε τα ιµάτιά του, και έβαουε σάκο επάνω 
στη σάουκα του, και νήστευσε, και ήταν 
πουαγιασµένος, πεουιτυουιγµένος µε σάκο, 
και πεουπατούσε σκυµµένος. 

Και ήουφε ο ουόγος τού Κυουίου στον Ηουία 
τον Φεσβίτη, ουέγοντας:  Είντες πώς 
ταπεινώφηκε µπουοστά µου ο Αχαάβ; 
Επειντή ταπεινώφηκε µπουοστά µου, ντεν φα 
φέουω κακό στις ηµέουες του· στις ηµέουες 
τού γιου του φα φέουω το κακό επάνω στην 
οικογένειά του. 

ΚΑΙ πέουασαν τουία χουόνια χωουίς 
πόουεµο ανάµεσα στη Συουία και τον 
Ισουαήου.  Και κατά τον τουίτο χουόνο, ο 
Ιωσαφάτ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, κατέβηκε 
πουος τον βασιουιά τού Ισουαήου.  Και ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου είπε στους ντούς του: 
Ξέουετε ότι η Ουαµώφ-γαουαάντ είναι ντική 
µας, κι εµείς σιωπούµε στο να την πάουµε 
από το χέουι τού βασιουιά τής Συουίας;  Και 
είπε στον Ιωσαφάτ: Έουχεσαι µαζί µου για να 
ποουεµήσουµε τη Ουαµώφ-γαουαάντ; Και ο 
Ιωσαφάτ είπε στον βασιουιά τού Ισουαήου: 
Εγώ είµαι όπως κι εσύ, ο ουαός µου όπως ο 
ουαός σου, τα άουογά µου όπως τα άουογά 
σου. 

Και ο Ιωσαφάτ είπε στον βασιουιά τού 
Ισουαήου: Ουώτησε, παουακαουώ, τον ουόγο 
τού Κυουίου σήµεουα.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου συγκέντουωσε τους πουοφήτες, 
πεουίπου 400 άνντουες, και τους είπε: Να πάω 
εναντίον της Ουαµώφ-γαουαάντ να 
ποουεµήσω ή να απέχω; Κι εκείνοι είπαν: 
Ανέβα, και ο Κύουιος φα την παουαντώσει 
στο χέουι τού βασιουιά. 

Και ο Ιωσαφάτ είπε: Ντεν υπάουχει εντώ 
ακόµα ένας πουοφήτης τού Κυουίου, για να 
τον ουωτήσουµε;  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου είπε στον Ιωσαφάτ: Υπάουχει 
ακόµα κάποιος άνφουωπος, ο Μιχαϊας, ο γιος 
τού Ιεµουά, ντιαµέσου του οποίου µποούµε 
να ουωτήσουµε τον Κύουιο· όµως, τον µισώ· 
επειντή, ντεν πουοφητεύει καουό για µένα, 
αουά κακό. Και ο Ιωσαφάτ είπε: Ας µη 
µιουάει έτσι ο βασιουιάς.  Και ο βασιουιάς 

τού Ισουαήου κάουεσε έναν ευνούχο, και είπε: 
Βιάσου να φέουεις τον Μιχαϊα, τον γιο τού 
Ιεµουά. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου και ο 
Ιωσαφάτ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, κάφονταν, 
κάφε ένας στον φουόνο του, ντυµένοι µε 
στοουές, σε έναν ανοιχτό τόπο, πουος την 
είσοντο της πύουης τής Σαµάουειας· και 
όουοι οι πουοφήτες πουοφήτευαν µπουοστά 
τους. 

Και ο Σεντεκίας, ο γιος τού Χαναανά, είχε 
κάνει για τον εαυτό του σιντεουένια κέουατα· 
και είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Με τούτα φα 
κεουατίσεις τους Συουίους, µέχουις ότου τους 
συντεουέσεις.  Και όουοι οι πουοφήτες 
πουοφήτευαν µε τον ίντιο τουόπο, ουέγοντας: 
Ανέβα στη Ουαµώφ-γαουαάντ, και να 
ευοντώνεσαι· επειντή, ο Κύουιος φα την 
παουαντώσει στο χέουι τού βασιουιά. 

Και ο µηνυτής, που πήγε να καουέσει τον 
Μιχαϊα, του είπε, ουέγοντας: Ντες, τώουα, τα 
ουόγια των πουοφητών µε ένα στόµα 
φανεουώνουν καουό για τον βασιουιά· ο 
ουόγος σου, ουοιπόν, ας είναι όπως ο ουόγος 
ενός από εκείνους, και µίουησε το καουό.  
Και ο Μιχαϊας είπε: Ζει ο Κύουιος, ό,τι µου 
πει ο Κύουιος, αυτό φα µιουήσω. 

Ήουφε, ουοιπόν, στον βασιουιά. Και ο 
βασιουιάς είπε σ' αυτόν: Μιχαϊα, να πάµε στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ για να ποουεµήσουµε ή να 
απέχουµε; Κι εκείνος του απάντησε: Να 
ανέβεις, και να ευοντώνεσαι· επειντή, ο 
Κύουιος φα την παουαντώσει στο χέουι τού 
βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς είπε σ' αυτόν: Μέχουι πόσες 
φοουές φα σε οουκίζω, να µη µου ουες παουά 
την αουήφεια στο όνοµα του Κυουίου; 

Κι εκείνος είπε: Είντα οουόκουηουο τον 
Ισουαήου ντιασκοουπισµένον επάνω στα 
βουνά, σαν πουόβατα που ντεν έχουν ποιµένα. 
Και ο Κύουιος είπε: Αυτοί ντεν έχουν κύουιο, 
ας γυουίσουν κάφε ένας στο σπίτι του µε 
ειουήνη. 
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Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου είπε στον 
Ιωσαφάτ. Ντεν σου είπα ότι ντεν φα 
πουοφητεύσει καουό για µένα, αουά κακό; 

Και ο Μιχαϊας είπε: Άκουσε τον ουόγο τού 
Κυουίου. Είντα τον Κύουιο να κάφεται επάνω 
στον φουόνο του, και οουόκουηουη τη 
στουατιά τού ουανού να παουαστέκεται γύουω 
απ' αυτόν, από τα ντεξιά του, και από τα 
αουιστεουά του.  Και ο Κύουιος είπε: Ποιος 
φα απατήσει τον Αχαάβ, ώστε να ανέβει και 
να πέσει στη Ουαµώφ-γαουαάντ; Και ο µεν 
ένας είπε έτσι, ο ντε άουος είπε έτσι.  Και 
βγήκε το πνεύµα, και στάφηκε µπουοστά στον 
Κύουιο, και είπε: Εγώ φα τον απατήσω.  Και 
ο Κύουιος είπε σ' αυτό: Με ποιον τουόπο; 
Και είπε: Φα βγω, και φα είµαι πνεύµα 
ψέµατος στο στόµα όουων των πουοφητών 
του. Και ο Κύουιος είπε: Φα απατήσεις, κι 
ακόµα φα κατοουφώσεις· βγες, και κάνε έτσι.  
Τώουα, ουοιπόν, ντες, ο Κύουιος έβαουε 
πνεύµα ψέµατος στο στόµα όουων αυτών των 
πουοφητών σου, και ο Κύουιος µίουησε κακό 
για σένα. 

Τότε, ο Σεντεκίας, ο γιος τού Χαναανά, αφού 
πουησίασε, ουάπισε τον Μιχαϊα επάνω στο 
σαγόνι, και είπε: Από ποιον ντουόµο πέουασε 
το Πνεύµα τού Κυουίου από µένα, για να 
µιουήσει σε σένα;  Και ο Μιχαϊας είπε: 
Πουόσεξε, φα ντεις, κατά την ηµέουα που φα 
µπαίνεις από ταµείο σε ταµείο για να 
κουυφτείς. 

Και ο βασιουιάς του Ισουαήου είπε: Πιάστε 
τον Μιχαϊα, και ξαναφέουτε τον στον Αµών, 
τον άουχοντα της πόουης, και στον Ιωάς, τον 
γιο τού βασιουιά·  και πείτε: Έτσι ουέει ο 
βασιουιάς: Τούτον βάουτε τον στη φυουακή, 
και τουέφετέ τον µε ψωµί φουίψης, και µε 
νεουό φουίψης, µέχουις ότου γυουίσω µε 
ειουήνη. 

Και ο Μιχαϊας είπε: Αν πουαγµατικά 
γυουίσεις µε ειουήνη, τότε ο Φεός ντεν 
µίουησε µέσα από µένα. Και είπε: Ακούστε 
εσείς, όουοι οι ουαοί. 

Και ανέβηκε ο βασιουιάς τού Ισουαήου, και ο 
Ιωσαφάτ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, στη 

Ουαµώφ-γαουαάντ.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου είπε στον Ιωσαφάτ: Εγώ φα 
µετασχηµατιστώ, και φα µπω µέσα στη µάχη· 
εσύ ντύσου τη στοουή σου. Και ο βασιουιάς 
τού Ισουαήου µετασχηµατίστηκε, και µπήκε 
µέσα στη µάχη. 

Κι ο βασιουιάς τής Συουίας είχε πουοστάξει 
τους 32 αµαξάουχες του, ουέγοντας: Μη 
ποουεµάτε ούτε µικουόν ούτε µεγάουον, αουά 
µονάχα τον βασιουιά τού Ισουαήου.  Και 
καφώς οι αµαξάουχες είνταν τον Ιωσαφάτ, 
είπαν τότε αυτοί: Σίγουα, αυτός είναι ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου. Και 
πεουιστουάφηκαν για να τον ποουεµήσουν· 
αου' ο Ιωσαφάτ αναβόησε.  Και οι 
αµαξάουχες, βουέποντας ότι ντεν ήταν ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου, γύουισαν από την 
καταντίωξή του. 

Κάποιος άνφουωπος, όµως, καφώς τόξευσε 
άσκοπα, χτύπησε τον βασιουιά τού Ισουαήου 
ανάµεσα στις αουφουώσεις του φώουακος· κι 
εκείνος είπε στον ηνίοχό του: Στουέψε το 
χέουι σου, και βγάουε µε από το 
στουατόπεντο· επειντή, πουηγώφηκα.  Και η 
µάχη µεγάουωσε εκείνη την ηµέουα· και ο 
βασιουιάς στεκόταν επάνω στην άµαξα 
απέναντι από τους Συουίους, και πουος την 
εσπέουα πέφανε· και το αίµα του έουεε από 
την πουηγή στο κοίουωµα της άµαξας.  Και 
γύουω στη ντύση τού ήουιου έγινε 
ντιακήουυξη στο στουατόπεντο, που έουεγε: 
Κάφε ένας ας πάει στην πόουη του, και κάφε 
ένας ας πάει στον τόπο του. 

Και ο βασιουιάς πέφανε, και µεταφέουφηκε 
στη Σαµάουεια· και έφαψαν τον βασιουιά στη 
Σαµάουεια.  Και έπουυναν την άµαξα στο 
υντουοστάσιο στη Σαµάουεια· έπουυναν 
ακόµα και τα όπουα του· και οι σκύουοι 
έγουειψαν το αίµα του, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου, που είχε µιουήσει. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Αχαάβ, και 
όουα όσα έκανε, και το εουεφάντινο παουάτι, 
που έκτισε και όουες οι πόουεις που έκτισε, 
ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ισουαήου;  
Και ο Αχαάβ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
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πατέουες του, και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Οχοζίας, ο γιος του. 

ΚΑΙ ο Ιωσαφάτ, ο γιος τού Ασά, βασίουευσε 
επάνω στον Ιούντα, τον τέταουτο χουόνο τού 
Αχαάβ, βασιουιά τού Ισουαήου.  Ο Ιωσαφάτ 
ήταν ηουικίας 35 χουόνων όταν βασίουευσε· 
και βασίουευσε 25 χουόνια στην Ιεουσαουήµ· 
και το όνοµα της µητέουας του ήταν Αζουβά, 
φυγατέουα τού Σιουεϊ. 

Και πεουπάτησε σε όους τους ντουόµους τού 
Ασά τού πατέουα του· ντεν ξέκουινε απ' 
αυτούς, κάνοντας το ευφύ µπουοστά στον 
Κύουιο.  Οι ψηουοί τόποι, όµως, ντεν 
αφαιουέφηκαν· ο ουαός φυσίαζε ακόµα, και 
φυµίαζε, στους ψηούς τόπους. 

Και ο Ιωσαφάτ είχε ειουήνη µε τον βασιουιά 
τού Ισουαήου.  Και οι υπόουοιπες πουάξεις 
τού Ιωσαφάτ, και τα κατοουφώµατά του όσα 
έκανε, και οι πόουεµοί του, ντεν είναι 
γουαµµένα στο βιβουίο των χουονικών των 
βασιουιάντων τού Ιούντα;  Και το υπόουοιπο 
των σοντοµιτών, αυτό που εναπέµεινε στις 
ηµέουες τού Ασά τού πατέουα του, αυτός το 
εξάουειψε από τη γη.  Τότε, ντεν υπήουχε 
βασιουιάς στον Εντώµ· ο ντιοικητής ήταν 
βασιουιάς.  Ο Ιωσαφάτ έκανε πουοία στη 
Φαουσείς, για να πουεύσουν στο Οφείου για 
χουυσάφι· όµως, ντεν πήγαν, επειντή τα 
πουοία συντουίφτηκαν στην Εσιών-γάβεου. 

Τότε, ο Οχοζίας, ο γιος τού Αχαάβ είπε στον 
Ιωσαφάτ: Ας πάνε οι ντούοι µου µε τους 
ντούς σου στα πουοία· ο Ιωσαφάτ, όµως, ντεν 
φέουησε. 

Και ο Ιωσαφάτ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και φάφτηκε µαζί µε τους 
πατέουες του στην πόουη τού Νταβίντ τού 
πατέουα του· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ιωουάµ, ο γιος του. 

Ο ΟΧΟΖΙΑΣ, ο γιος τού Αχαάβ, 
βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου στη 
Σαµάουεια τον 17ο χουόνο τού Ιωσαφάτ, του 
βασιουιά τού Ιούντα· και βασίουευσε ντύο 
χουόνια επάνω στον Ισουαήου.  Και έπουαξε 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, και 
πεουπάτησε στον ντουόµο τού πατέουα του, 

και στον ντουόµο τής µητέουας του, και στον 
ντουόµο τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, 
που έκανε τον Ισουαήου να αµαουτήσει· 54 
επειντή, ουάτουευσε τον Βάαου, και τον 
πουοσκύνησε, και παουόουγισε τον Κύουιο 
τον Φεό του Ισουαήου, σε όουα όσα έπουαξε 
ο πατέουας του. 

ΚΑΙ ύστεουα από τον φάνατο του Αχαάβ, ο 
Μωάβ επαναστάτησε ενάντια στον Ισουαήου.  
Και ο Οχοζίας έπεσε από τον ντουύινο 
φουάχτη τού υπεουώου του, που υπήουχε στη 
Σαµάουεια, και αουώστησε· και έστειουε 
µηνυτές, ουέγοντάς τους: Πηγαίνετε, 
ουωτήστε τον Βέεου-ζεβού, τον φεό τής 
Ακκαουών, αν έχω εουπίντες να αναουάβω απ' 
αυτή την αουώστια. 

Αουά ο άγγεουος του Κυουίου είπε στον 
Ηουία τον Φεσβίτη: Σήκω, ανέβα σε 
συνάντηση των µηνυτών τού βασιουιά τής 
Σαµάουειας, και πες τους: Επειντή ντεν 
υπάουχει Φεός στον Ισουαήου, γι' αυτό 
πηγαίνετε να ουωτήσετε τον Βέεου-ζεβού, τον 
φεό τής Ακκαουών;  Τώουα, ουοιπόν, έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Ντεν φα κατέβεις από το 
κουεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αουά 
οπωσντήποτε φα πεφάνεις. Και ο Ηουίας 
αναχώουησε. 

Και οι µηνυτές γύουισαν σ' αυτόν· κι εκείνος 
είπε: Γιατί γυουίσατε;  Και του είπαν: 
Κάποιος άνφουωπος ανέβηκε σε συνάντησή 
µας, και µας είπε: Πηγαίνετε, επιστουέψτε 
στον βασιουιά, που σας έστειουε, και πείτε 
του: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επειντή ντεν είναι 
Φεός στον Ισουαήου, γι' αυτό στέουνεις να 
ουωτήσεις τον Βέεου-ζεβού, τον φεό τής 
Ακκαουών; Ντεν φα κατέβεις, ουοιπόν, από 
το κουεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αουά 
οπωσντήποτε φα πεφάνεις.  Και είπε σ' 
αυτούς: Τι είντους ήταν η µοουφή τού 
ανφουώπου, που ανέβηκε σε συνάντησή σας, 
και µίουησε σε σας αυτά τα ουόγια;  Και του 
απάντησαν: Ένας ντασύτουιχος άνφουωπος, 
και πεουιζωσµένος την οσφύ του µε µια 
ντεουµάτινη ζώνη. Και είπε: Ο Ηουίας είναι, 
ο Φεσβίτης. 
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Τότε, ο βασιουιάς έστειουε σ' αυτόν έναν 
πεντηκόνταουχο, µαζί µε τους 50 άνντουες 
του. Κι ανέβηκε σ' αυτόν· και να, καφόταν 
επάνω στην κοουυφή τού βουνού. Και του 
είπε: Άνφουωπε του Φεού, ο βασιουιάς είπε, 
κατέβα.  Και απαντώντας ο Ηουίας, είπε στον 
πεντηκόνταουχο: Αν εγώ είµαι άνφουωπος 
του Φεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουανό, 
και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνντουες 
σου. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουανό, και 
κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνντουες του. 

Και ξανάστειουε σ' αυτόν έναν άουον 
πεντηκόνταουχο, µαζί µε τους 50 άνντουες 
του. Και µίουησε, και του είπε: Άνφουωπε του 
Φεού, έτσι ουέει ο βασιουιάς: Κατέβα 
γουήγοουα.  Και απαντώντας ο Ηουίας τούς 
είπε: Αν εγώ είµαι άνφουωπος του Φεού, ας 
κατέβει φωτιά από τον ουανό, και ας καταφάει 
εσένα και τους 50 άνντουες σου. Και 
κατέβηκε φωτιά Φεού από τον ουανό, και 
κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνντουες του. 

Και έστειουε ξανά έναν τουίτον 
πεντηκόνταουχο, µαζί µε τους 50 άνντουες 
του. Και καφώς ο τουίτος πεντηκόνταουχος 
ανέβηκε, ήουφε και γονάτισε µπουοστά στον 
Ηουία, και τον παουακάουεσε, και του είπε: 
Άνφουωπε του Φεού, παουακαουώ, ας σταφεί 
ποουύτιµη στα µάτια σου η ζωή µου, και η 
ζωή αυτών των ντούων σου των 50 ανντουών·  
να, κατέβηκε φωτιά από τον ουανό, και 
κατέκαψε τους ντύο πουώτους 
πεντηκόνταουχους, µαζί µε τους 50 άνντουες 
τους· ας σταφεί, ουοιπόν, ποουύτιµη η ζωή 
µου στα µάτια σου.  Και ο άγγεουος του 
Κυουίου είπε στον Ηουία: Κατέβα µαζί του· 
µη φοβηφείς απ' αυτόν. Και σηκώφηκε, και 
κατέβηκε µαζί του πουος τον βασιουιά. 

Και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επειντή 
έστειουες µηνυτές να ουωτήσουν τον Βέεου-
ζεβού, τον φεό τής Ακκαουών, σαν να µη 
υπήουχε Φεός στον Ισουαήου, για να 
ζητήσεις τον ουόγο του, γι' αυτό ντεν φα 
κατέβεις από το κουεβάτι σου, στο οποίο 
ανέβηκες, αουά οπωσντήποτε φα πεφάνεις. 

Και πέφανε, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που µίουησε ο Ηουίας· και αντ' 

αυτού βασίουευσε ο Ιωουάµ, στον ντεύτεουο 
χουόνο τού Ιωουάµ, του γιου τού Ιωσαφάτ, 
του βασιουιά τού Ιούντα· επειντή, ντεν είχε 
γιο.  Και οι υπόουοιπες από τις πουάξεις τού 
Οχοζία, όσες έκανε, ντεν είναι γουαµµένες 
στο βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων 
τού Ισουαήου; 

ΚΑΙ όταν ο Κύουιος επουόκειτο να ανεβάσει 
τον Ηουία στον ουανό µε ανεµοστουόβιουο, 
ο Ηουίας αναχώουησε µαζί µε τον Εουισσαιέ 
από τα Γάουγαουα.  Και ο Ηουίας είπε στον 
Εουισσαιέ: Κάφησε εντώ, παουακαουώ· 
επειντή, ο Κύουιος µε έστειουε µέχουι τη 
Βαιφήου. Και ο Εουισσαιέ είπε: Ζει ο 
Κύουιος, και ζει η ψυχή σου, ντεν φα σε 
αφήσω. Και κατέβηκαν στη Βαιφήου. 

Και οι γιοι των πουοφητών, αυτοί που ήσαν 
στη Βαιφήου, βγήκαν στον Εουισσαιέ, και του 
είπαν: Ξέουεις ότι ο Κύουιος παίουνει 
σήµεουα τον κύουιό σου από πάνω από το 
κεφάουι σου; Και είπε: Κι εγώ το ξέουω· 
σωπάτε. 

Και ο Ηουίας τού είπε: Εουισσαιέ, κάφησε 
εντώ, παουακαουώ· επειντή, ο Κύουιος µε 
έστειουε στην Ιεουιχώ. Κι εκείνος είπε: Ζει ο 
Κύουιος, και ζει η ψυχή σου, ντεν φα σε 
αφήσω. Και ήουφαν στην Ιεουιχώ. 

Και οι µαφητές των πουοφητών, αυτοί που 
ήσαν στην Ιεουιχώ, ήουφαν στον Εουισσαιέ, 
και του είπαν: Ξέουεις ότι σήµεουα ο Κύουιος 
παίουνει τον κύουιό σου από πάνω από το 
κεφάουι σου; Και είπε: Κι εγώ το ξέουω· 
σωπάτε. 

Και ο Ηουίας τού είπε: Κάφησε εντώ, 
παουακαουώ· επειντή, ο Κύουιος µε έστειουε 
στον Ιοουντάνη. Κι εκείνος είπε: Ζει ο 
Κύουιος, και ζει η ψυχή σου, ντεν φα σε 
αφήσω. Και πήγαν και οι ντύο µαζί. 

Και πήγαν 50 άνντουες από τους γιους των 
πουοφητών, και στάφηκαν απέναντι από 
µακουιά· κι εκείνοι οι ντύο στάφηκαν ντίπουα 
στον Ιοουντάνη.  Και ο Ηουίας πήουε τη 
µηουωτή του, και τη ντίπουωσε, και χτύπησε 
τα νεουά, και χωουίστηκαν από εντώ και από 
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εκεί, και ντιάβηκαν και οι ντύο ντιαµέσου 
ξηουάς. 

Και όταν ντιάβηκαν, ο Ηουίας είπε στον 
Εουισσαιέ: Ζήτησέ µου τι να σου κάνω, πουιν 
αναουηφφώ από σένα. Και ο Εουισσαιέ είπε: 
Ντιπουάσια µεουίντα από το πνεύµα σου ας 
είναι, παουακαουώ, επάνω µου.  Κι εκείνος 
είπε: Σκουηουό πουάγµα ζήτησες· όµως, αν 
µε ντεις να αναουαµβάνοµαι από σένα, φα 
γίνει σε σένα έτσι· αουιώς, ντεν φα γίνει. 

Κι ενώ πεουπατούσαν, καφώς ακόµα µιούσαν, 
να, µια άµαξα φωτιάς, και άουογα φωτιάς, και 
τους ντιαχώουισαν και τους ντύο, και ο 
Ηουίας ανέβηκε µε ανεµοστουόβιουο στον 
ουανό. 

Και ο Εουισσαιέ έβουεπε, και βοούσε: 
Πατέουα µου, πατέουα µου, άµαξα του 
Ισουαήου, και ιππικό του! Και ντεν τον είντε 
ξανά· και έπιασε τα ιµάτιά του, και τα έσχισε 
σε ντύο κοµµάτια.  Και αφού σήκωσε τη 
µηουωτή τού Ηουία, που είχε πέσει από πάνω 
από εκείνον, επέστουεφε, και στάφηκε στο 
χείουος του Ιοουντάνη.  Και παίουνοντας τη 
µηουωτή του Ηουία, που είχε πέσει πάνω από 
εκείνον, χτύπησε τα νεουά, και είπε: Πού είναι 
ο Κύουιος, ο Φεός του Ηουία; Και καφώς 
χτύπησε τα νεουά, χωουίστηκαν από εντώ και 
από εκεί· και ο Εουισσαιέ ντιάβηκε. 

Και βουέποντάς τον οι γιοι των πουοφητών, 
αυτοί που ήσαν από απέναντι, είπαν: Το 
πνεύµα τού Ηουία επαναπαύφηκε επάνω στον 
Εουισσαιέ. Και ήουφαν σε συνάντησή του, και 
τον πουοσκύνησαν µέχουι το ένταφος. 

Και του είπαν: Ντες, τώουα, 50 ντυνατοί 
άνντουες είναι µαζί µε τους ντούς σου· ας 
πάνε, παουακαούµε, και ας ζητήσουν τον 
κύουιό σου, µήπως τον σήκωσε το Πνεύµα 
τού Κυουίου, και τον έουιξε επάνω σε κάποιο 
βουνό ή επάνω σε κάποια κοιουάντα. Και 
είπε: Μη στείουετε.  Αουά, αφού τον βίαζαν 
τόσο, ώστε ντουεπόταν, είπε: Στείουτε. 
Έστειουαν, ουοιπόν, 50 άνντουες, και τον 
αναζήτησαν τουεις ηµέουες, όµως ντεν τον 
βουήκαν.  Και όταν γύουισαν σ' αυτόν, 

(επειντή έµεινε στην Ιεουιχώ), τους είπε: Ντεν 
σας είχα πει: Μη πηγαίνετε; 

Και οι άνντουες της πόουης είπαν στον 
Εουισσαιέ: Ντες, τώουα, η φέση τής πόουης 
αυτής είναι καουή, όπως βουέπει ο κύουιός 
µου· τα νεουά όµως είναι κακά, και η γη είναι 
άγονη.  Και είπε: Φέουτε µου µια καινούγια 
φιάουη, και βάουτε σ' αυτήν αουάτι. Και του 
έφεουαν.  Και βγήκε στην πηγή των νεουών, 
και έουιξε εκεί το αουάτι, και είπε: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος: Φεουάπευσα αυτά τα νεουά· ντεν 
φα υπάουχει πουέον απ' αυτά φάνατος ή 
ακαουπία.  Και γιατουεύτηκαν τα νεουά 
µέχουι αυτή την ηµέουα, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Εουισσαιέ, που µίουησε. 

Και από εκεί ανέβηκε στη Βαιφήου· κι ενώ 
αυτός ανέβαινε στον ντουόµο, βγήκαν από 
την πόουη µεουικά µικουά παιντιά, και τον 
κοουόιντευαν, και του έουεγαν: Ανέβαινε, 
φαουακουέ! Ανέβαινε, φαουακουέ!  Κι εκείνος 
στουάφηκε πίσω, και βουέποντάς τα, τα 
καταουάστηκε στο όνοµα του Κυουίου. Και 
βγήκαν από το ντάσος ντύο αουκούντες, και 
ντιασπάουαξαν απ' αυτά 42 παιντιά. 

Και από εκεί πήγε στο βουνό τον 
Κάουµηουο· και από εκεί γύουισε στη 
Σαµάουεια. 

ΚΑΙ ο Ιωουάµ, ο γιος τού Αχαάβ, 
βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου στη 
Σαµάουεια, τον 18ο χουόνο τού Ιωσαφάτ, 
του βασιουιά τού Ιούντα· και βασίουευσε 12 
χουόνια.  Και έπουαξε πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο, όχι όµως όπως ο πατέουας του 
και η µητέουα του· επειντή, σήκωσε το 
άγαουµα του Βάαου, που είχε κάνει ο 
πατέουας του.  Όµως, ήταν πουοσκοουηµένος 
στις αµαουτίες τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού 
Ναβάτ, που έκανε τον Ισουαήου να 
αµαουτήσει· ντεν αποµακουύνφηκε απ' αυτές. 

Και ο Μησά, ο βασιουιάς τού Μωάβ, είχε 
κοπάντια, και έντινε στον βασιουιά τού 
Ισουαήου 100.000 αουνιά, και 100.000 
κουιάουια µαζί µε τα µαουιά τους.  Αουά, 
αφού πέφανε ο Αχαάβ, ο βασιουιάς τού 
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Μωάβ αποστάτησε ενάντια στον βασιουιά τού 
Ισουαήου. 

Και ο βασιουιάς Ιωουάµ βγήκε κατά τον 
καιουό εκείνο από τη Σαµάουεια, και 
αουίφµησε οουόκουηουο τον Ισουαήου.  Και 
πήγε και έστειουε στον Ιωσαφάτ, τον βασιουιά 
τού Ιούντα, ουέγοντας: Ο βασιουιάς τού 
Μωάβ αποστάτησε εναντίον µου· έουχεσαι 
µαζί µου σε πόουεµο εναντίον τού Μωάβ; 
Και εκείνος είπε: Φα ανέβω· εγώ είµαι όπως 
εσύ, ο ουαός µου όπως ο ουαός σου, τα 
άουογά µου όπως τα άουογά σου.  Και είπε: 
Ντιαµέσου τίνος ντουόµου φα ανέβεις; Κι 
εκείνος απάντησε: Ντιαµέσου τού ντουόµου 
τής εουήµου τού Εντώµ. 

Και πήγε ο βασιουιάς τού Ισουαήου, και ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, και ο βασιουιάς τού 
Εντώµ· και βάντισαν κυκουικά ντουόµο επτά 
ηµεουών· και ντεν υπήουχε νεουό για το 
στουατόπεντο, και για τα κτήνη που τους 
ακοουφούσαν.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου είπε: Ω! Βέβαια, ο Κύουιος 
συγκέντουωσε αυτούς τους τουεις 
βασιουιάντες, για να τους παουαντώσει στο 
χέουι τού Μωάβ! 

Και ο Ιωσαφάτ είπε: Ντεν υπάουχει εντώ ένας 
πουοφήτης τού Κυουίου, για να ουωτήσουµε 
ντιαµέσου αυτού τον Κύουιο; Και ένας από 
τους ντούς τού βασιουιά τού Ισουαήου, 
απάντησε, και είπε: Υπάουχει εντώ ο 
Εουισσαιέ, ο γιος τού Σαφάτ, που έχυνε 
νεουό στα χέουια τού Ηουία.  Και ο Ιωσαφάτ 
είπε: Ουόγος τού Κυουίου είναι µ' αυτόν. Και 
κατέβηκαν σ' αυτόν ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου, και ο Ιωσαφάτ, και ο βασιουιάς 
τού Εντώµ. 

Και ο Εουισσαιέ είπε στον βασιουιά τού 
Ισουαήου: Τι υπάουχει ανάµεσα σε σένα και 
µένα; Πήγαινε στους πουοφήτες τού πατέουα 
σου, και στους πουοφήτες τής µητέουας σου. 
Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου είπε: Μη· 
επειντή, ο Κύουιος συγκέντουωσε αυτούς τους 
τουεις βασιουιάντες, για να τους παουαντώσει 
στο χέουι τού Μωάβ.  Και ο Εουισσαιέ είπε: 
Ζει ο Κύουιος των ντυνάµεων, µπουοστά 
στον οποίο παουαστέκοµαι· βέβαια, αν ντεν 

σεβόµουν το πουόσωπο του Ιωσαφάτ, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ντεν φα επέβουεπα σε 
σένα ούτε φα σε έβουεπα·  τώουα, όµως, 
φέουτε µου έναν ψαουτωντό. 

Κι ενώ ο ψαουτωντός έψαουε, ήουφε επάνω 
του το χέουι τού Κυουίου.  Και είπε: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Κάνε αυτή την κοιουάντα 
ουάκκους-ουάκκους·  επειντή, έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντεν φα ντείτε άνεµο, και ντεν φα 
ντείτε βουοχή· και η κοιουάντα αυτή φα 
γεµίσει από νεουό, και φα πιείτε, εσείς, και τα 
κοπάντια σας, και τα κτήνη σας·  αουά, αυτό 
είναι µικουό πουάγµα στα µάτια τού Κυουίου· 
στο χέουι σας φα παουαντώσει και τον Μωάβ·  
και φα πατάξετε κάφε οχυουή πόουη, και 
κάφε εκουεκτή πόουη, και φα ουίξετε κάτω 
κάφε καουό ντέντουο, και φα φουάξετε όουες 
τις πηγές των νεουών, και µε πέτουες φα 
κάνετε άχουηστη κάφε καουή µεουίντα γης. 

Και το πουωί, καφώς πουοσφεουόταν η 
πουοσφοουά, ξάφνου, ήουφαν νεουά από τον 
ντουόµο τού Εντώµ, και η γη γέµισε από 
νεουά. 

Και όταν όουοι οι Μωαβίτες άκουσαν ότι 
ανέβηκαν οι βασιουιάντες για να τους 
ποουεµήσουν, συγκεντουώφηκαν όουοι 
εκείνοι που πεουιζώνονται µάχαιουα κι επάνω, 
και στάφηκαν στα σύνοουα.  Και σηκώφηκαν 
το πουωί, και καφώς ανέτειουε ο ήουιος 
επάνω στα νεουά, οι Μωαβίτες είνταν από 
απέναντι τα νεουά κόκκινα σαν αίµα·  και 
είπαν: Αίµα είναι αυτό· σίγουα, οι 
βασιουιάντες ποουέµησαν, και χτυπήφηκαν 
µεταξύ τους· τώουα, ουοιπόν, στα ουάφυουα, 
Μωάβ.  Και όταν ήουφαν στο στουατόπεντο 
του Ισουαήου, σηκώφηκαν οι Ισουαηουίτες 
και χτύπησαν τους Μωαβίτες, ώστε έφυγαν 
από µπουοστά τους· και χτυπώντας τούς 
Μωαβίτες, µπήκαν µέσα στη γη τους·  και 
κατέστουεψαν τις πόουεις· και σε κάφε καουή 
µεουίντα γης έουιξαν κάφε ένας την πέτουα 
του, και τη γέµισαν· και έφουαξαν όουες τις 
πηγές των νεουών, και κάφε καουό ντέντουο 
το έουιξαν κάτω· ώστε, στην Κιου-αουασέφ 
έµειναν οι πέτουες της, και οι σφενντονιστές, 
αφού την κύκουωσαν, την πάταξαν. 
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Και όταν ο βασιουιάς τού Μωάβ είντε ότι η 
µάχη υπεουίσχυε εναντίον του, πήουε µαζί 
του 700 άνντουες, που φοούσαν ξίφη, για να 
κόψουν στα ντύο τον στουατό, µέχουι τον 
βασιουιά τού Εντώµ· όµως, ντεν µπόουεσαν.  
Τότε, πήουε τον πουωτότοκο γιο του, που 
επουόκειτο να βασιουεύσει αντ' αυτού και τον 
πουόσφεουε οουοκαύτωµα επάνω στο τείχος. 
Και έγινε µεγάουη αγανάκτηση µέσα στον 
Ισουαήου· και αφού αναχώουησαν απ' αυτόν, 
γύουισαν στη γη τους. 

ΚΑΙ κάποια από τις γυναίκες των γιων των 
πουοφητών βοούσε στον Εουισσαιέ, 
ουέγοντας: Ο ντούος σου ο άνντουας µου 
πέφανε· κι εσύ γνωουίζεις ότι ο ντούος σου 
φοβόταν τον Κύουιο· και ο ντανειστής ήουφε 
να πάουει στον εαυτό του για ντούς τούς ντύο 
γιους µου. 

Και ο Εουισσαιέ τής είπε: Τι να σου κάνω; 
Φανέουωσέ µου τι έχεις στο σπίτι σου; Κι 
εκείνη είπε: Η ντούη σου ντεν έχει στο σπίτι, 
παουά ένα ντοχείο ουάντι. 

Και είπε: Πήγαινε, ντανείσου απέξω ντοχεία, 
από όους τους γειτόνους σου, ντοχεία 
αντειανά· ντανείσου όχι ουίγα·  µπες έπειτα 
µέσα, και κουείσε την πόουτα πίσω σου, και 
πίσω από τους γιους σου, και χύσε από το 
ουάντι σε όουα εκείνα τα σκεύη, κι εκείνα που 
γεµίζουν βάζε τα κατά µέουος. 

Αναχώουησε, ουοιπόν, απ' αυτόν, και 
έκουεισε την πόουτα πίσω της, και πίσω από 
τους γιους της· κι εκείνοι πουησίαζαν σ' αυτήν 
τα ντοχεία, κι αυτή έχυνε µέσα το ουάντι.  
Και αφού γέµισαν τα ντοχεία, είπε στον γιο 
της: Φέουε µου και άουο ντοχείο. Κι εκείνος 
τής είπε: Ντεν υπάουχει άουο ντοχείο. Και το 
ουάντι σταµάτησε.  Τότε, ήουφε, και 
ανήγγειουε στον άνφουωπο του Φεού. Κι 
εκείνος είπε: Πήγαινε, πούησε το ουάντι, και 
πουήουωσε το χουέος σου, και µε το 
υπόουοιπο ζήσε, εσύ και τα παιντιά σου. 

Και κάποια ηµέουα ο Εουισσαιέ ντιάβαινε 
πουος τη Σουνάµ, όπου ήταν κάποια µεγάουη 
γυναίκα, και τον κουάτησε για να φάει ψωµί. 
Και όσες φοουές ντιάβαινε, στουεφόταν εκεί 

για να φάει ψωµί.  Και η γυναίκα είπε στον 
άνντουα της: Ντες, τώουα, γνωουίζω ότι αυτός 
ο άνφουωπος του Φεού είναι άγιος, αυτός που 
πάντοτε ντιαβαίνει πουος εµάς·  ας κάνουµε, 
παουακαουώ, ένα µικουό υπεουώο επάνω 
στον τοίχο· κι ας βάουµε εκεί ένα κουεβάτι, κι 
ένα τουαπέζι, κι ένα κάφισµα, κι ένα 
ουυχνάουι, για να στουέφεται εκεί, όταν 
έουχεται σε µας. 

Και κάποια ηµέουα ήουφε εκεί, και 
στουάφηκε στο υπεουώο, και κοιµήφηκε εκεί.  
Και είπε στον Γιεζεί τον υπηουέτη του: 
Κάουεσε αυτή τη Σουναµίτισσα. Και όταν 
την κάουεσε, στάφηκε µπουοστά του.  Και 
του είπε: Πες της τώουα: Ντες, εσύ πήουες 
επάνω σου όουες αυτές τις φουοντίντες για 
µας· τι να σου κάνω; Έχεις να πεις τίποτε 
στον βασιουιά ή στον αουχιστουάτηγο; Κι 
εκείνη αποκουίφηκε: Εγώ κατοικώ ανάµεσα 
στον ουαό µου. 

Και είπε: Τι να της κάνω, ουοιπόν; Και ο 
Γιεζεί απάντησε: Πουαγµατικά, αυτή ντεν έχει 
παιντί, και ο άνντουας της είναι γέουοντας.  
Και είπε: Κάουεσέ την. Και όταν την 
κάουεσε, στάφηκε στην πόουτα.  Και είπε: 
Τον εουχόµενο χουόνο, κατά την εποχή 
αυτή, φα έχεις έναν γιο στην αγκαουιά σου. Κι 
εκείνη είπε: Μη, κύουιέ µου, άνφουωπε του 
Φεού, µη πεις ψέµατα στη ντούη σου. 

Και η γυναίκα συνέουαβε, και γέννησε γιο τον 
εουχόµενο χουόνο, κατά την εποχή που της 
είχε πει ο Εουισσαιέ. 

Και όταν το παιντί µεγάουωσε, βγήκε κάποια 
ηµέουα στον πατέουα του, στους φεουιστές.  
Και είπε στον πατέουα του: Το κεφάουι µου, 
το κεφάουι µου! Κι εκείνος είπε στον ντούο: 
Πάου' το στη µητέουα του.  Και καφώς το 
πήουε, το έφεουε στη µητέουα του, και το 
κάφισε επάνω στα γόνατά της µέχουι το 
µεσηµέουι, και πέφανε.  Και ανέβηκε, και το 
πουάγιασε επάνω στο κουεβάτι τού 
ανφουώπου του Φεού, και έκουεισε από πάνω 
του την πόουτα, και βγήκε. 

Και κάουεσε τον άνντουα της, ουέγοντας: 
Στείουε µου, παουακαουώ, έναν από τους 
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ντούς, και ένα γαϊντούι, για να τουέξω στον 
άνφουωπο του Φεού, και να γυουίσω.  Κι 
εκείνος είπε: Γιατί πηγαίνεις σήµεουα σ' 
αυτόν; Ντεν είναι νεοµηνία ούτε σάββατο. Κι 
εκείνη είπε: Ειουήνη.  Τότε έστουωσε το 
γαϊντούι, και είπε στον ντούο της: Τουάβα, και 
πουοχώουα· µη µου σταµατήσεις την 
ποουεία, εκτός αν σε πουοστάξω.  Και πήγε, 
και ήουφε στον άνφουωπο του Φεού, στο 
βουνό τον Κάουµηουο. 

Και καφώς ο άνφουωπος του Φεού την είντε 
από µακουιά, είπε στον Γιεζεί, τον υπηουέτη 
του: Ντες, η Σουναµίτισσα εκείνη!  Τώουα, 
ουοιπόν, τουέξε σε συνάντησή της· και πες 
της: Είσαι καουά; Είναι καουά ο άνντουας 
σου; Είναι καουά το παιντί; Κι εκείνη είπε: 
Καουά. 

Και όταν ήουφε στον άνφουωπο του Φεού 
στο βουνό, έπιασε τα πόντια του· και ο Γιεζεί 
πουησίασε να την αποσύουει. Ο άνφουωπος 
του Φεού, όµως, είπε: Άφησέ την· επειντή, η 
ψυχή της είναι µέσα της κατάπικουη· και ο 
Κύουιος µου το έκουυψε, και ντεν µου το 
φανέουωσε.  Κι εκείνη είπε: Μήπως ζήτησα 
γιο από τον κύουιό µου; Ντεν είπα: Μη µε 
απατάς; 

Τότε, είπε στον Γιεζεί: Ζώσε την οσφύ σου, 
και πάουε τη βακτηουία µου στο χέουι σου, 
και πήγαινε· αν συναντήσεις άνφουωπο, µη 
τον χαιουετήσεις· και αν κάποιος σε 
χαιουετήσει, µη του απαντήσεις· και βάουε τη 
βακτηουία µου επάνω στο πουόσωπο του 
παιντιού. 

Και η µητέουα του παιντιού είπε: Ζει ο 
Κύουιος, και ζει η ψυχή σου, ντεν φα σε 
αφήσω. Και σηκώφηκε, και την ακοούφησε.  
Και ο Γιεζεί πέουασε µπουοστά τους, και 
έβαουε τη βακτηουία επάνω στο πουόσωπο 
του παιντιού· όµως, καµιά φωνή, και καµιά 
ακουόαση. Γι' αυτό, επέστουεψε σε συνάντησή 
του, και του ανήγγειουε, ουέγοντας: Το παιντί 
ντεν ξύπνησε. 

Και όταν ο Εουισσαιέ µπήκε µέσα στο σπίτι, 
να, το παιντί ήταν νεκουό, πουαγιασµένο 
επάνω στο κουεβάτι του.  Μπήκε, ουοιπόν, 

µέσα και έκουεισε την πόουτα πίσω απ' 
αυτούς τους ντύο, και πουοσευχήφηκε στον 
Κύουιο.  Και ανέβηκε, και πουάγιασε επάνω 
στο παιντί, και έβαουε το στόµα του επάνω 
στο στόµα εκείνου, και τα µάτια του επάνω 
στα µάτια εκείνου, και τα χέουια του επάνω 
στα χέουια εκείνου· και ξάπουωσε επάνω σ' 
αυτό και φεουµάνφηκε η σάουκα τού παιντιού.  
Έπειτα σύουφηκε, και πεουπατούσε στο 
οίκηµα, πότε εντώ και πότε εκεί· και ανέβηκε 
πάουι, και ξάπουωσε επάνω του· και το παιντί 
φτεουνίστηκε µέχουι επτά φοουές, και το 
παιντί άνοιξε τα µάτια του. 

Και φώναξε τον Γιεζεί, και είπε: Κάουεσε 
αυτή τη Σουναµίτισσα. Και την κάουεσε· και 
όταν µπήκε µέσα σ' αυτόν, είπε: Πάουε τον 
γιο σου.  Και εκείνη µπήκε µέσα, και έπεσε 
στα πόντια του, και πουοσκύνησε µέχουι το 
ένταφος, και σήκωσε τον γιο της, και βγήκε 
έξω. 

Και ο Εουισσαιέ γύουισε στα Γάουγαουα· και 
ήταν πείνα στη γη· και οι γιοι των πουοφητών 
κάφονταν µπουοστά του· και είπε στον 
υπηουέτη του: Στήσε το µεγάουο καζάνι, και 
ψήσε µαγείουεµα για τους γιους των 
πουοφητών.  Και καφώς κάποιος βγήκε στο 
χωουάφι για να µαζέψει χόουτα, βουήκε µια 
αγουιοκοουοκυφιά, και µάζεψε απ' αυτή 
άγουια κοουοκύφια µέχουις ότου γέµισε το 
ιµάτιό του, και, γυουίζοντας, τα έκοψε στο 
καζάνι τού µαγειουέµατος, επειντή ντεν τα 
γνώουιζαν.  Έπειτα, κένωσαν στους 
ανφουώπους για να φάνε· και καφώς έφαγαν 
από το µαγείουεµα, αναφώνησαν, και είπαν: 
Άνφουωπε του Φεού, µέσα στο καζάνι είναι 
φάνατος. Και ντεν µποούσαν να φάνε.  Κι 
εκείνος είπε: Φέουτε αουεύουι. Και το έουιξε 
στο καζάνι. Έπειτα, είπε: Κένωσε στον ουαό, 
για να φάνε. Και ντεν υπήουχε πουέον τίποτε 
κακό µέσα στο καζάνι. 

Και ένας άνφουωπος από τη Βάαου-σαουισά 
ήουφε, και έφεουε ψωµί στον άνφουωπο του 
Φεού από τα πουωτογεννήµατα, 20 κουίφινα 
ψωµιά, και νωπά στάχυα σιταουιού, µέσα στον 
σάκο του. Και είπε: Ντώσε στον ουαό, για να 
φάνε.  Και ο υπηουέτης του είπε: Τι είναι 
αυτό για να το βάουω µπουοστά σε 100 
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ανφουώπους; Κι εκείνος είπε: Ντώσε στον 
ουαό, για να φάνε· επειντή, έτσι ουέει ο 
Κύουιος· φα φάνε και φα αφήσουν υπόουοιπο.  
Τότε, έβαουε µπουοστά τους, και έφαγαν, και 
άφησαν υπόουοιπο, σύµφωνα µε τον ουόγο 
τού Κυουίου. 

ΚΑΙ ο Νεεµάν, ο στουατηγός τού βασιουιά 
τής Συουίας, ήταν µεγάουος µπουοστά στον 
κύουιό του, και τον τιµούσαν, επειντή ο 
Κύουιος έντωσε ντιαµέσου αυτού σωτηουία 
στη Συουία· και ο άνφουωπος ήταν ντυνατός 
σε ισχύ· όµως, ήταν ουεπουός.  Και οι 
Σύουιοι βγήκαν κατά τάγµατα, και έφεουαν 
µια αιχµάουωτη από τη γη τού Ισουαήου, 
κάποια µικουή κόουη· και υπηουετούσε τη 
γυναίκα τού Νεεµάν.  Και είπε στην κυουία 
της: Είφε ο κύουιός µου να ήταν µπουοστά 
στον πουοφήτη, που είναι στη Σαµάουεια! 
Επειντή, φα τον γιάτουευε από τη ουέπουα 
του.  Και µπαίνοντας µέσα ο Νεεµάν 
ανήγγειουε στον κύουιό του, ουέγοντας: Έτσι 
κι έτσι µίουησε η κόουη από τη γη τού 
Ισουαήου. 

Και ο βασιουιάς τής Συουίας είπε: Έουα, 
πήγαινε, και φα στείουω επιστοουή στον 
βασιουιά τού Ισουαήου. Και αναχώουησε, και 
πήουε στο χέουι του ντέκα τάουαντα ασήµι, 
και 6.000 χουυσά νοµίσµατα, και ντέκα 
αουαξιές ενντυµάτων.  Και έφεουε την 
επιστοουή πουος τον βασιουιά τού Ισουαήου, 
που έουεγε: Και, τώουα, καφώς φάουφει αυτή 
η επιστοουή σε σένα, ντες, έστειουα σε σένα 
τον Νεεµάν τον ντούο µου, για να τον 
γιατουέψεις από τη ουέπουα του. 

Και όταν ο βασιουιάς τού Ισουαήου ντιάβασε 
την επιστοουή, ξέσχισε τα ιµάτιά του, και 
είπε: Φεός είµαι εγώ, για να φανατώνω και να 
ζωοποιώ, ώστε αυτός µου στέουνει να 
γιατουέψω έναν άνφουωπο από τη ουέπουα 
του; Γνωουίστε, ουοιπόν, παουακαουώ, και 
ντείτε ότι αυτός ζητάει πουόφαση εναντίον 
µου. 

Και καφώς ο Εουισσαιέ, ο άνφουωπος του 
Φεού, άκουσε ότι ο βασιουιάς τού Ισουαήου 
ξέσχισε τα ιµάτιά του, έστειουε στον 
βασιουιά, ουέγοντας: Γιατί ξέσχισες τα ιµάτιά 

σου; Ας έουφει τώουα σε µένα, και φα 
γνωουίσει ότι υπάουχει πουοφήτης µέσα στον 
Ισουαήου. 

Τότε, ήουφε ο Νεεµάν µαζί µε τα άουογά του 
και µε την άµαξά του, και στάφηκε στη φύουα 
τού σπιτιού τού Εουισσαιέ.  Και έστειουε σ' 
αυτόν ο Εουισσαιέ έναν µηνυτή, ουέγοντας: 
Πήγαινε, βουτήξου µέσα στον Ιοουντάνη 
επτά φοουές, και φα επανέουφει η σάουκα σου 
σε σένα, και φα καφαουιστείς. 

Ο Νεεµάν όµως φύµωσε, και αναχώουησε, 
και είπε: Ντέστε, εγώ έουεγα: Σίγουα φα βγει 
έξω σε µένα, και φα σταφεί, και φα 
επικαουεστεί το όνοµα του Κυουίου τού 
Φεού του, και φα κινήσει το χέουι του επάνω 
στον τόπο, και φα γιατουέψει τον ουεπουό·  ο 
Αβανά και ο Φαουφάου, τα ποτάµια τής 
Νταµασκού, ντεν είναι καουύτεουα, 
πεουισσότεουο από όουα τα νεουά τού 
Ισουαήου; Ντεν µποούσα να βουτηχτώ µέσα 
σ' αυτά, και να καφαουιστώ; Και αφού 
στουάφηκε, αναχώουησε µε φυµό. 

Πουησίασαν, όµως, οι ντούοι του, και του 
µίουησαν, και είπαν: Πατέουα µου, αν ο 
πουοφήτης σού έουεγε ένα µεγάουο πουάγµα, 
ντεν φα το έκανες; Πόσο µάουον τώουα, όταν 
σου ουέει: Βουτήξου µέσα, και καφαουίσου; 

Τότε, κατέβηκε, και βυφίστηκε επτά φοουές 
στον Ιοουντάνη, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
ανφουώπου τού Φεού· και η σάουκα του 
αποκαταστάφηκε σαν τη σάουκα µικού 
παιντιού, και καφαουίστηκε. 

Και γύουισε στον άνφουωπο του Φεού, αυτός, 
και οουόκουηουη η συνοντεία του, και ήουφε 
και στάφηκε µπουοστά του· και είπε: Ντες, 
τώουα γνώουισα ότι ντεν υπάουχει Φεός σε 
οουόκουηουη τη γη, παουά µονάχα µέσα 
στον Ισουαήου· γι' αυτό, τώουα, ντέξου, 
παουακαουώ, ένα ντώουο από τον ντούο σου.  
Κι εκείνος είπε: Ζει ο Κύουιος, µπουοστά 
στον οποίον παουαστέκοµαι, ντεν φα ντεχφώ. 
Κι εκείνος τον βίαζε να ντεχφεί, αουά ντεν 
έστεουξε. 

Και ο Νεεµάν είπε: Και αν όχι, ας ντοφεί, 
παουακαουώ, στον ντούο σου ένα φοουτίο 
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ντύο µουαουιών από τούτο το χώµα, επειντή 
ο ντούος σου ντεν φα πουοσφέουει στο εξής 
οουοκαύτωµα ούτε φυσία σε άουους φεούς, 
παουά µονάχα στον Κύουιο·  για τούτο το 
πουάγµα ας συγχωουήσει ο Κύουιος τον 
ντούο σου, ότι, όταν ο κύουιός µου µπαίνει 
στον οίκο τού Ουιµµών για να πουοσκυνήσει 
εκεί, και στηουίζεται επάνω στο χέουι µου, κι 
εγώ κουίνω τον εαυτό µου στον οίκο τού 
Ουιµµών, ο Κύουιος ας συγχωουήσει τον 
ντούο σου για το πουάγµα αυτό! 

Και του είπε: Πήγαινε µε ειουήνη. Και 
αναχώουησε απ' αυτόν ένα µικουό ντιάστηµα. 

Και ο Γιεζεί, ο υπηουέτης τού Εουισσαιέ, του 
ανφουώπου τού Φεού, είπε: Ντες, ο κύουιός 
µου ουυπήφηκε τον Νεεµάν, αυτόν τον 
Σύουιο, ώστε να µη πάουει από το χέουι του 
εκείνο που έφεουε· εντούτοις, ζει ο Κύουιος, 
εγώ φα τουέξω πίσω του, και φα πάουω απ' 
αυτόν κάτι.  Και ο Γιεζεί έτουεξε πίσω από 
τον Νεεµάν. Και όταν τον είντε ο Νεεµάν να 
τουέχει πίσω του, πήντηξε από την άµαξα σε 
συνάντησή του, και είπε: Είστε καουά;  Κι 
εκείνος είπε: Καουά· ο κύουιός µου µε 
έστειουε, ουέγοντας: Ντες, αυτή την ώουα 
ήουφαν σε µένα, από το βουνό Εφουαϊµ, ντύο 
νέοι από τους γιους των πουοφητών· ντώσ' 
τους, παουακαουώ, ένα τάουαντο ασήµι, και 
ντύο αουαξιές ενντυµάτων.  Και ο Νεεµάν 
είπε: Πάουε ευχαουίστως ντύο τάουαντα. Και 
τον βίασε, και έντεσε τα ντύο τάουαντα ασήµι 
σε ντύο φυουάκια, µαζί µε ντύο αουαξιές 
ενντυµάτων· και τα έβαουε σε ντύο από τους 
ντούς του, και τα βάσταζαν µπουοστά του.  
Και όταν ήουφε στην Οφήου, τα πήουε από 
τα χέουια τους, και τα φύουαξε στο σπίτι· και 
απέουυσε τους άνντουες, και αναχώουησαν.  
Κι αυτός µπήκε µέσα, και στάφηκε µπουοστά 
στον κύουιό του. 

Και ο Εουισσαιέ είπε σ' αυτόν: Από πού 
έουχεσαι, Γιεζεί; Κι εκείνος είπε: Ο ντούος 
σου ντεν πήγε πουφενά.  Και του είπε: Ντεν 
πήγε η καουντιά µου µαζί σου, όταν γύουισε ο 
άνφουωπος από την άµαξά του σε συνάντησή 
σου; Είναι τώουα καιουός να πάουεις ασήµι, 
και να πάουεις ιµάτια, και εουαιώνες, και 
αµπεουώνες, και πουόβατα, και βόντια, και 

ντούς, και ντούες;  Γι' αυτό, η ουέπουα τού 
Νεεµάν φα κοουηφεί σε σένα, και στο 
σπέουµα σου, στον αιώνα. Και βγήκε από 
µπουοστά του γεµάτος ουέπουα σαν χιόνι. 

ΚΑΙ οι γιοι των πουοφητών είπαν στον 
Εουισσαιέ: Ντες, τώουα, ο τόπος, στον οποίο 
κατοικούµε εµείς µπουοστά σου, είναι στενός 
για µας·  ας πάµε, παουακαούµε, µέχουι τον 
Ιοουντάνη, κι ας πάουµε από εκεί ο καφένας 
µια ντοκό, κι ας κάνουµε για τον εαυτό µας 
εκεί τόπο, για να κατοικούµε εκεί. Κι εκείνος 
είπε: Πηγαίνετε.  Και ο ένας είπε: 
Ευαουεστήσου, παουακαουώ, νάουφεις µαζί 
µε τους ντούς σου. Και είπε: Φάουφω.  Και 
πήγε µαζί τους. 

Και καφώς ήουφαν στον Ιοουντάνη, έκοβαν 
τα ξύουα.  Κι ενώ ο ένας έουιχνε κάτω τη 
ντοκό, έπεσε το σιντεουένιο κοµµάτι στο 
νεουό· και βόησε, και είπε: Ω, κύουιε! Κι αυτό 
ήταν ντανεικό!  Και ο άνφουωπος του Φεού 
είπε: Πού έπεσε; Και του έντειξε το µέουος. 
Τότε έκοψε µια σχίζα από ξύουο, και την 
έουιξε εκεί· και το σιντεουένιο κοµµάτι 
επέπουευσε.  Και είπε: Πάου' το κοντά σου. 
Και αφού άπουωσε το χέουι του, το πήουε. 

Και ο βασιουιάς τής Συουίας ποουεµούσε 
ενάντια στον Ισουαήου, και έκανε συµβούιο 
µε τους ντούς του, ουέγοντας: Σ' εκείνον και 
σ' εκείνον τον τόπο φα στουατοπεντεύσω.  
Και ο άνφουωπος του Φεού έστειουε στον 
βασιουιά τού Ισουαήου, ουέγοντας: 
Φυουάξου να µη πεουάσεις από εκείνο τον 
τόπο, επειντή εκεί στουατοπεντεύουν οι 
Σύουιοι.  Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου 
έστειουε στον τόπο, που είχε πει ο άνφουωπος 
του Φεού, και παουήγγειουε γι' αυτόν· και 
πουοφυουάχφηκε από εκεί όχι µία ούτε ντύο 
φοουές. 

Και η καουντιά τού βασιουιά τής Συουίας 
ταουάχτηκε γι' αυτό το πουάγµα· και αφού 
συγκάουεσε τους ντούς του, τους είπε: Ντεν 
φα µου αναγγείουετε, ποιος από µας είναι µε 
το µέουος τού βασιουιά τού Ισουαήου;  Και 
ένας από τους ντούς του είπε: Κανένας, κύουιέ 
µου βασιουιά· αουά ο Εουισσαιέ, ο 
πουοφήτης, αυτός που είναι στον Ισουαήου, 
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αναγγέουει στον βασιουιά τού Ισουαήου τα 
ουόγια, που µιουάς στο ταµείο τού κοιτώνα 
σου.  Και είπε: Πηγαίνετε, και ντείτε πού 
είναι, για να στείουω να τον συουάβω. Και του 
ανήγγειουαν ουέγοντας: Να, είναι στη 
Ντωφάν. 

Και έστειουε εκεί άουογα, και άµαξες, και 
έναν µεγάουο στουατό, που, καφώς ήουφαν τη 
νύχτα, πεουικύκουωσαν την πόουη.  Και όταν 
το πουωί ο υπηουέτης τού ανφουώπου τού 
Φεού σηκώφηκε, και βγήκε έξω, ξάφνου, 
στουατός είχε πεουικυκουώσει την πόουη µε 
άουογα και άµαξες. Και ο υπηουέτης του είπε 
σ' αυτόν: Ω, κύουιε! Τι φα κάνουµε;  Και 
εκείνος είπε: Μη φοβάσαι· επειντή, 
πεουισσότεουοι είναι αυτοί που είναι µαζί 
µας, παουά εκείνοι που είναι µαζί τους. 

Και ο Εουισσαιέ πουοσευχήφηκε, και είπε: 
Κύουιε, άνοιξε, παουακαουώ, τα µάτια του 
για να ντει. Και ο Κύουιος άνοιξε τα µάτια 
τού υπηουέτη, και είντε· και να, το βουνό ήταν 
γεµάτο από άουογα και πύουινες άµαξες 
γύουω από τον Εουισσαιέ. 

Και όταν κατέβηκαν σ' αυτόν οι Σύουιοι, ο 
Εουισσαιέ πουοσευχήφηκε στον Κύουιο, και 
είπε: Πάταξε, παουακαουώ, αυτόν τον ουαό 
µε αοουασία. Και τους πάταξε µε αοουασία 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Εουισσαιέ.  Και ο 
Εουισσαιέ είπε σ' αυτούς: Ντεν είναι αυτός ο 
ντουόµος, ούτε αυτή η πόουη· εουάτε πίσω 
µου, και φα σας φέουω στον άνφουωπο που 
ζητάτε. Και τους έφεουε στη Σαµάουεια.  Και 
όταν ήουφαν στη Σαµάουεια, ο Εουισσαιέ 
είπε: Κύουιε, άνοιξε τα µάτια τους, για να 
βουέπουν. Και ο Κύουιος άνοιξε τα µάτια 
τους, και είνταν· και να, ήσαν στο µέσον τής 
Σαµάουειας. 

Και καφώς ο βασιουιάς τού Ισουαήου τούς 
είντε, είπε στον Εουισσαιέ: Να πατάξω, να 
πατάξω, πατέουα µου;  Και εκείνος είπε: Μη 
πατάξεις· φα είχες πατάξει εκείνους, που είχες 
αιχµαουωτίσει µε τη ουοµφαία σου και µε το 
τόξο σου; Βάουε µπουοστά τους ψωµί και 
νεουό, κι ας φάνε, κι ας πιουν, κι ας φύγουν 
πουος τον κύουιό τους.  Και έβαουε 
µπουοστά τους άφφονη τουοφή· και αφού 

έφαγαν και ήπιαν, τους εξαπέστειουε, και 
αναχώουησαν στον κύουιό τους. Και στο εξής 
ντεν ήουφαν τα τάγµατα της Συουίας στη γη 
τού Ισουαήου. 

 

Και ύστεουα απ' αυτά, ο Βεν-αντάντ ο 
βασιουιάς τής Συουίας συγκέντουωσε 
οουόκουηουο τον στουατό του, και ανέβηκε, 
και ποουιόουκησε τη Σαµάουεια.  Έγινε, 
όµως, µεγάουη πείνα στη Σαµάουεια· και να, 
την ποουιοουκούσαν, µέχουις ότου το 
κεφάουι ενός γαϊντουιού πουήφηκε για 80 
ασηµένια νοµίσµατα, και το 1/4 ενός κάβου 
κοπουιάς πεουιστεουιών, για πέντε ασηµένια 
νοµίσµατα. 

Και καφώς ο βασιουιάς τού Ισουαήου 
ντιάβαινε επάνω στο τείχος, µια γυναίκα 
βόησε πουος αυτόν, ουέγοντας: Σώσε, κύουιέ 
µου βασιουιά.  Κι εκείνος είπε: Αν ο Κύουιος 
ντεν σώσει, από πού φα σώσω εγώ; Μήπως 
από το αουώνι ή από το πατητήουι;  Και ο 
βασιουιάς τής είπε: Τι έχεις; Κι εκείνη είπε: 
Αυτή η γυναίκα µού είπε: Ντώσε τον γιο σου, 
για να τον φάµε σήµεουα, και αύουιο φα φάµε 
τον γιο µου·  και βουάσαµε τον γιο µου, και 
τον φάγαµε· και την επόµενη ηµέουα τής 
είπα: Ντώσε τον γιο σου, για να τον φάµε· κι 
εκείνη έκουυψε τον γιο της. 

Και καφώς ο βασιουιάς άκουσε τα ουόγια τής 
γυναίκας, ξέσχισε τα ιµάτιά του· κι ενώ 
ντιάβαινε επάνω στο τείχος, ο ουαός είντε, και 
να, από µέσα υπήουχε σάκος επάνω στη 
σάουκα του.  Και είπε: Έτσι να κάνει ο Φεός, 
και έτσι να πουοσφέσει, αν το κεφάουι τού 
Εουισσαιέ, του γιου τού Σαφάτ, σταφεί 
σήµεουα επάνω του. 

Και ο Εουισσαιέ καφόταν στο σπίτι του, και 
οι πουεσβύτεουοι κάφονταν µαζί του· και ο 
βασιουιάς έστειουε από µπουοστά του έναν 
άνντουα· πουιν, όµως, έουφει σ' αυτόν ο 
µηνυτής, εκείνος είπε στους πουεσβύτεους: 
Ντεν βουέπετε ότι ο γιος τού φονευτή 
έστειουε να αφαιουέσει το κεφάουι µου; 
Πουοσέξτε, καφώς φάουφει ο µηνυτής, 
κουείστε την πόουτα, και εµποντίστε τον 
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πουος την πόουτα· η φωνή των ποντιών τού 
κυουίου του ντεν είναι πίσω απ' αυτόν; 

Κι ενώ µιούσε µαζί τους, να, κατέβηκε σ' 
αυτόν ο µηνυτής· και είπε: Να, από τον 
Κύουιο είναι αυτό το κακό· γιατί να εουπίσω 
πουέον στον Κύουιο; 

Και ο Εουισσαιέ είπε: Ακούστε τον ουόγο 
τού Κυουίου: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Αύουιο, 
αυτή πεουίπου την ώουα, στην πύουη τής 
Σαµάουειας, ένα µέτουο σιµιγντάουι φα 
πουηφεί για έναν σίκουο, και ντύο µέτουα 
κουιφάουι για έναν σίκουο. 

Και ο άουχοντας, στο χέουι τού οποίου 
στηουιζόταν ο βασιουιάς, απάντησε στον 
άνφουωπο του Φεού και είπε: Και αν ακόµα ο 
Κύουιος έκανε να ανοίξουν παουάφυουα στον 
ουανό, µποούσε να γίνει αυτό το πουάγµα; 
Και εκείνος είπε: Πουόσεξε, φα ντεις µε τα 
µάτια σου, όµως ντεν φα φας απ' αυτό. 

Υπήουχαν ντε στην είσοντο της πύουης 
τέσσεουις άνντουες ουεπουοί. Και είπαν ο 
ένας στον άουον: Γιατί εµείς καφόµαστε εντώ 
µέχουις ότου πεφάνουµε;  Αν πούµε: Να 
µπούµε στην πόουη, η πείνα υπάουχει µέσα 
στην πόουη, και φα πεφάνουµε εκεί· αν, όµως, 
καφόµαστε εντώ, πάουι φα πεφάνουµε· τώουα, 
ουοιπόν, εουάτε, και ας πέσουµε στο 
στουατόπεντο των Συουίων· αν µας αφήσουν 
ζωντανούς, φα ζήσουµε· και αν µας 
φανατώσουν, φα πεφάνουµε. 

Και σηκώφηκαν, όταν σκοτείνιαζε, για να 
µπουν στο στουατόπεντο των Συουίων· και 
όταν ήουφαν µέχουι την άκουη τού 
στουατοπέντου τής Συουίας, να, ντεν υπήουχε 
εκεί ούτε ένας άνφουωπος.  Επειντή, ο 
Κύουιος είχε κάνει να ακουστεί κουότος 
αµαξών µέσα στο στουατόπεντο των Συουίων, 
και κουότος αουόγων, κουότος από µεγάουον 
στουατό· και είπαν αναµεταξύ τους: Ντέστε, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου µίσφωσε εναντίον 
µας τους βασιουιάντες των Χετταίων, και τους 
βασιουιάντες των Αιγυπτίων, για νάουφουν 
εναντίον µας.  Γι' αυτό, αφού σηκώφηκαν, 
έφυγαν µέσα στο σκοτάντι, και εγκατέουειψαν 
τις σκηνές τους, και τα άουογά τους, και τα 

γαϊντούια τους, και το στουατόπεντο, όπως 
ήταν, και έφυγαν για να ντιασώσουν τη ζωή 
τους. 

Και όταν αυτοί οι ουεπουοί είχαν έουφει 
µέχουι την άκουη του στουατοπέντου, µπήκαν 
µέσα σε µια σκηνή, και έφαγαν και ήπιαν, και 
αφού πήουαν από εκεί ασήµι και χουυσάφι και 
ιµάτια, πήγαν και τα έκουυψαν· και όταν 
γύουισαν πίσω, µπήκαν µέσα σε µια άουη 
σκηνή, και πήουαν από εκεί και άουα, και 
πήγαν και έκουυψαν κι αυτά. 

Τότε, είπαν αναµεταξύ τους: Εµείς ντεν 
κάνουµε καουά· αυτή η ηµέουα είναι ηµέουα 
καουών αγγεουιών, και αν εµείς σιωπούµε, και 
πεουιµένουµε µέχουι το φως τής αυγής, 
κάποια συµφοουά φα πέσει επάνω µας· 
εουάτε, ουοιπόν, κι ας πάµε να το 
αναγγείουµε στο παουάτι τού βασιουιά.  
Ήουφαν, ουοιπόν, και βόησαν πουος τους 
φυουωούς τής πόουης· και τους ανήγγειουαν, 
ουέγοντας: Ήουφαµε στο στουατόπεντο των 
Συουίων, και ντέστε, ντεν υπήουχε εκεί 
άνφουωπος ούτε φωνή ανφουώπου, παουά 
µονάχα άουογα ντεµένα, και γαϊντούια 
ντεµένα, και σκηνές, όπως βουίσκονταν.  Και 
οι φυουωουοί βόησαν και το ανήγγειουαν 
αυτό µέσα στο παουάτι τού βασιουιά. 

Και αφού σηκώφηκε ο βασιουιάς τη νύχτα, 
είπε στους ντούς του: Τώουα, φα σας 
φανεουώσω τι µας έκαναν οι Σύουιοι: 
Γνώουισαν ότι είµαστε πεινασµένοι· και 
βγήκαν από το στουατόπεντο, για να 
κουυφτούν στα χωουάφια, ουέγοντας: Όταν 
βγουν από την πόουη, φα τους πιάσουµε 
ζωντανούς, και φα µπούµε µέσα στην πόουη. 

Και απαντώντας ένας από τους ντούς του, 
είπε: Ας πάουν, παουακαουώ, πέντε από τα 
υποουειπόµενα άουογα, που απέµειναν στην 
πόουη, (ντες, αυτά είναι όπως οουόκουηουο 
το πουήφος τού Ισουαήου, εκείνο που 
απέµεινε σ' αυτή· ντες, είναι όπως 
οουόκουηουο το πουήφος των Ισουαηουιτών, 
που καταναουώφηκαν·) και ας τα στείουµε για 
να ντούµε.  Πήουαν, ουοιπόν, ντύο ζευγάουια 
άουογα· και ο βασιουιάς έστειουε πίσω από το 
στουατόπεντο των Συουίων, ουέγοντας: 
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Πηγαίνετε και ντείτε.  Και πήγαν πίσω τους 
µέχουι τον Ιοουντάνη· και να, οουόκουηουος 
ο ντουόµος ήταν γεµάτος από ιµάτια και 
σκεύη, που οι Σύουιοι είχαν ουίξει από τη βία 
τους. Και οι µηνυτές, αφού γύουισαν, το 
ανήγγειουαν στον βασιουιά. 

Και ο ουαός βγήκε και ντιάουπαξε το 
στουατόπεντο των Συουίων. Και πουήφηκε 
ένα µέτουο σιµιγντάουι για έναν σίκουο, και 
ντύο µέτουα κουιφάουι για έναν σίκουο, 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου.  Και ο 
βασιουιάς έβαουε επιτηουητή στην πύουη τον 
άουχοντα, στο χέουι του οποίου στηουιζόταν· 
και τον καταπάτησε ο ουαός στην πύουη, και 
πέφανε· όπως µίουησε ο άνφουωπος του 
Φεού, ο οποίος µίουησε όταν ο βασιουιάς 
κατέβηκε σ' αυτόν.  Και καφώς ο άνφουωπος 
τού Φεού µίουησε στον βασιουιά, ουέγοντας: 
Ντύο µέτουα κουιφάουι για έναν σίκουο, και 
ένα µέτουο σιµιγντάουι για έναν σίκουο φα 
είναι αύουιο, αυτή πεουίπου την ώουα, στην 
πύουη της Σαµάουειας,  και ο άουχοντας 
απάντησε στον άνφουωπο του Φεού, και είπε: 
Και αν τώουα ο Κύουιος έκανε παουάφυουα 
στον ουανό, µποούσε να γίνει ένα τέτοιο 
πουάγµα; Κι εκείνος είπε: Να, φα το ντεις µε 
τα µάτια σου, αουά ντεν φα φας απ' αυτό,  
έτσι και έγινε σ' αυτόν· επειντή, ο ουαός τον 
καταπάτησε στην πύουη, και πέφανε. 

ΚΑΙ ο Εουισσαιέ µίουησε στη γυναίκα, που 
της είχε αναζωοποιήσει τον γιο, ουέγοντας: 
Σήκω, και πήγαινε, εσύ και η οικογένειά σου, 
και παουοίκησε όπου αν µποουέσεις να 
παουοικήσεις· επειντή, ο Κύουιος κάουεσε 
πείνα, και µάουιστα φάουφει επάνω στη γη 
επτά χουόνια.  Και αφού η γυναίκα 
σηκώφηκε, έκανε σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
ανφουώπου τού Φεού· και πήγε αυτή, και η 
οικογένειά της, και παουοίκησε στη γη των 
Φιουισταίων επτά χουόνια.  Και µετά το 
τέουος των επτά χουόνων, γύουισε η γυναίκα 
από τη γη των Φιουισταίων· και βγήκε να 
βοήσει στον βασιουιά για το σπίτι της, και για 
τα χωουάφια της. 

Και ο βασιουιάς µίουησε στον Γιεζεί, τον 
υπηουέτη τού ανφουώπου τού Φεού, 
ουέγοντας: Ντιηγήσου σε µένα, παουακαουώ, 

όουα τα µεγαουεία που έκανε ο Εουισσαιέ.  
Κι ενώ ντιηγείτο στον βασιουιά πώς 
αναζωοποίησε τον νεκουό, να, η γυναίκα, που 
της είχε αναζωοποιήσει τον γιο, βόησε στον 
βασιουιά για το σπίτι της, και για τα 
χωουάφια της. Και ο Γιεζεί είπε: Κύουιέ µου 
βασιουιά, αυτή είναι η γυναίκα, κι αυτός είναι 
ο γιος της, που τον αναζωοποίησε ο 
Εουισσαιέ.  Και ο βασιουιάς ουώτησε τη 
γυναίκα, κι αυτή του ντιηγήφηκε το πουάγµα. 
Τότε, ο βασιουιάς έντωσε σ' αυτή έναν 
ευνούχο, ουέγοντας: Επίστουεψε όουα τα 
πουάγµατά της, και όουα τα πουοϊόντα των 
χωουαφιών της, από την ηµέουα που άφησε 
τη γη µέχουι σήµεουα. 

Και ο Εουισσαιέ ήουφε στη Νταµασκό. Και 
ο Βεν-αντάντ ο βασιουιάς τής Συουίας ήταν 
άουωστος· και του ανήγγειουαν, ουέγοντας: Ο 
άνφουωπος του Φεού ήουφε µέχουις εντώ.  
Και ο βασιουιάς είπε στον Αζαήου: Πάουε 
στο χέουι σου ένα ντώουο, και πήγαινε σε 
συνάντηση του ανφουώπου τού Φεού, και 
ντιαµέσου αυτού ουώτησε τον Κύουιο, 
ουέγοντας: Φα αναουώσω απ' αυτή την 
αουώστια;  Και ο Αζαήου πήγε σε συνάντησή 
του, παίουνοντας ένα ντώουο στο χέουι του, 
και από κάφε αγαφό τής Νταµασκού, ένα 
φοουτίο από 40 καµήουες· και καφώς ήουφε, 
στάφηκε µπουοστά του, και είπε: Ο γιος σου 
ο Βεν-αντάντ, ο βασιουιάς τής Συουίας, µε 
έστειουε σε σένα, ουέγοντας: Φα αναουώσω 
απ' αυτή την αουώστια; 

Και ο Εουισσαιέ είπε σ' αυτόν: Πήγαινε, πες 
του: Ναι, φα αναουώσεις· όµως, ο Κύουιος 
µου έντειξε ότι φα πεφάνει οπωσντήποτε.  Και 
έστησε ακίνητο το πουόσωπό του, µέχουις 
ότου κοκκίνισε· και ο άνφουωπος του Φεού 
έκουαψε.  Και ο Αζαήου είπε: Γιατί κουαις, 
κύουιέ µου; Κι εκείνος απάντησε: Επειντή, 
γνωουίζω όσα κακά φα κάνεις στους γιους 
Ισουαήου· φα παουαντώσεις σε φωτιά τα 
οχυουώµατά τους, και φα φονεύσεις µε 
ουοµφαία τούς νέους τους, και φα συντουίψεις 
τα νήπιά τους, και φα ξεκοιουιάσεις τις έγκυες 
γυναίκες. 

Και ο Αζαήου είπε: Αουά, τι είναι ο ντούος 
σου, το σκυουί, ώστε να κάνει αυτό το 
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µεγάουο πουάγµα; Και ο Εουισσαιέ είπε: Ο 
Κύουιος µου έντειξε, ότι εσύ φα βασιουεύσεις 
επάνω στη Συουία. 

Τότε, αναχώουησε από τον Εουισσαιέ, και 
ήουφε στον κύουιό του· και εκείνος του είπε: 
Τι σου είπε ο Εουισσαιέ; Και απάντησε: Μου 
είπε: Ναι, φα αναουώσεις.  Και την επόµενη 
ηµέουα πήουε το σκέπασµα, και αφού το 
βούτηξε σε νεουό, το άπουωσε επάνω στο 
πουόσωπό του· και πέφανε· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Αζαήου. 

ΚΑΙ στον πέµπτο χουόνο τού Ιωουάµ, γιου 
τού Αχαάβ, βασιουιά τού Ισουαήου, ενώ ο 
Ιωσαφάτ βασίουευε επάνω στον Ιούντα, 
βασίουευσε ο Ιωουάµ, ο γιος τού Ιωσαφάτ, 
του βασιουιά τού Ιούντα.  Ήταν ηουικίας 32 
χουόνων, όταν βασίουευσε· και βασίουευσε 
οκτώ χουόνια στην Ιεουσαουήµ.  Και 
πεουπάτησε στον ντουόµο των βασιουιάντων 
τού Ισουαήου, όπως έπουαξε η οικογένεια του 
Αχαάβ· επειντή, γυναίκα του ήταν η 
φυγατέουα τού Αχαάβ· και έπουαξε πονηουά 
µπουοστά στον Κύουιο.  Ο Κύουιος, όµως, 
ντεν φέουησε να εξοουοφουεύσει τον Ιούντα, 
εξαιτίας του Νταβίντ τού ντού του, όπως του 
είχε πει, ότι φα του ντώσει ουυχνάουι, και 
στους γιους του, στον αιώνα. 

Στις ηµέουες του, ο Εντώµ αποστάτησε από 
την υποταγή τού Ιούντα, και κατέστησαν 
επάνω τους βασιουιά.  Γι' αυτό, ο Ιωουάµ 
ντιάβηκε στη Σαείου, και όουες οι άµαξες 
µαζί του· και αφού σηκώφηκε µέσα στη νύχτα, 
χτύπησε τους Ιντουµαίους, που ήσαν 
οουόγυουά του, και τους αµαξάουχες· και ο 
ουαός έφυγαν στις σκηνές τους.  Εντούτοις, ο 
Εντώµ αποστάτησε από την υποταγή τού 
Ιούντα, µέχουι αυτή την ηµέουα. Τότε, αυτή 
την ίντια εποχή αποστάτησε και η Ουιβνά. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωουάµ, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα;  Και ο Ιωουάµ κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του, και φάφτηκε µαζί µε τους 
πατέουες του στην πόουη τού Νταβίντ· και 
αντ' αυτού βασίουευσε ο Οχοζίας, ο γιος του. 

ΚΑΙ στον 12ο χουόνο τού Ιωουάµ, γιου τού 
Αχαάβ, βασιουιά τού Ισουαήου, βασίουευσε ο 
Οχοζίας, ο γιος τού Ιωουάµ, του βασιουιά 
τού Ιούντα.  Ο Οχοζίας ήταν ηουικίας 22 
χουόνων, όταν βασίουευσε· και βασίουευσε 
έναν χουόνο στην Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα 
της µητέουας του ήταν Γοφοουία, φυγατέουα 
τού Αµουί, βασιουιά τού Ισουαήου. 

Και πεουπάτησε στον ντουόµο τής 
οικογένειας του Αχαάβ, και έπουαξε πονηουά 
µπουοστά στον Κύουιο, όπως η οικογένεια 
του Αχαάβ· επειντή, ήταν γαµπουός τής 
οικογένειας του Αχαάβ. 

Και πήγε µαζί µε τον Ιωουάµ, τον γιο τού 
Αχαάβ, σε πόουεµο ενάντια στον Αζαήου, τον 
βασιουιά τής Συουίας, στη Ουαµώφ-
γαουαάντ· και οι Σύουιοι τουαυµάτισαν τον 
Ιωουάµ.  Και ο βασιουιάς Ιωουάµ γύουισε 
στην Ιεζουαέου, για να γιατουευτεί από τα 
τουαύµατά του, που οι Σύουιοι του 
πουοξένησαν στη Ουαµά, όταν ποουεµούσε 
ενάντια στον Αζαήου, τον βασιουιά τής 
Συουίας. Και ο Οχοζίας, ο γιος τού Ιωουάµ, 
ο βασιουιάς τού Ιούντα, κατέβηκε για να ντει 
τον Ιωουάµ στην Ιεζουαέου, τον γιο τού 
Αχαάβ, επειντή ήταν άουωστος. 

ΚΑΙ ο Εουισσαιέ ο πουοφήτης 
πουοσκάουεσε έναν από τους γιους των 
πουοφητών, και του είπε: Πεουίζωσε την οσφύ 
σου, και πάουε στο χέουι σου αυτή τη φιάουη 
τού ουαντιού, και πήγαινε στη Ουαµώφ-
γαουαάντ·  και όταν µπεις εκεί µέσα, φα ντεις 
εκεί τον Ιηού, τον γιο τού Ιωσαφάτ, γιου τού 
Νιµσί· και φα µπεις µέσα, και φα τον 
σηκώσεις από ανάµεσα από τους αντεουφούς 
του, και φα τον βάουεις στο εσώτεουο 
ντωµάτιο·  και παίουνοντας τη φιάουη τού 
ουαντιού, φα επιχέεις επάνω στο κεφάουι του, 
και φα πεις: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σε 
έχουισα βασιουιά επάνω στον Ισουαήου· τότε, 
αφού ανοίξεις την πόουτα, φύγε, και µη 
µείνεις. 

Και ο νέος, ο πουοφήτης, πήγε στη Ουαµώφ-
γαουαάντ.  Και όταν ήουφε, να, οι άουχοντες 
του στουατοπέντου κάφονταν· και είπε: Έχω 
έναν ουόγο για σένα, ω, άουχοντα. Και ο Ιηού 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 428 από 1298 

είπε: Σε ποιον από όους εµάς; Κι εκείνος είπε: 
Σε σένα, ω, άουχοντα. 

Και αφού σηκώφηκε, µπήκε µέσα στο σπίτι· 
και ξέχυνε το ουάντι επάνω στο κεφάουι του, 
και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός 
τού Ισουαήου: Σε έχουισα βασιουιά επάνω 
στον ουαό τού Κυουίου, επάνω στον 
Ισουαήου·  και φα πατάξεις την οικογένεια 
του Αχαάβ, του κυουίου σου, για να 
εκντικήσω τα αίµατα των ντούων µου των 
πουοφητών, και τα αίµατα όουων των ντούων 
τού Κυουίου, από το χέουι τής Ιεζάβεου·  
επειντή, οουόκουηουη η οικογένεια του 
Αχαάβ φα εξοουοφουευτεί· και φα αφανίσω 
από τον Αχαάβ εκείνον που ουεί στον τοίχο, 
και τον κουεισµένον και τον εουευφεουωµένον 
στον Ισουαήου·  και φα κάνω την οικογένεια 
του Αχαάβ όπως την οικογένεια του 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, και όπως 
την οικογένεια του Βαασά, του γιου τού Αχιά·  
Και τα σκυουιά φα φάνε την Ιεζάβεου στο 
χωουάφι τής Ιεζουαέου, και ντεν φα υπάουξει 
κάποιος να τη φάψει. Και αφού άνοιξε την 
πόουτα, έφυγε. 

Και ο Ιηού βγήκε έξω στους ντούς τού 
κυουίου του· και κάποιος τού είπε: Ειουήνη; 
Γιατί ήουφε σε σένα αυτός ο παουάφουονας; 
Κι εκείνος είπε σ' αυτούς: Εσείς γνωουίζετε 
τον άνφουωπο και τον τουόπο των ουόγων 
του.  Και είπαν: Είναι αναουηφές· πες µας, 
παουακαούµε. Κι εκείνος είπε: Έτσι κι έτσι 
µου µίουησε, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Σε έχουισα βασιουιά επάνω στον 
Ισουαήου.  Τότε, έσπευσαν, και παίουνοντας 
κάφε ένας το ιµάτιό του, το έβαουαν κάτω απ' 
αυτόν, επάνω στην ψηουότεουη βαφµίντα· 
σάουπισαν µε σάουπιγγα, ουέγοντας: 
Βασίουευσε ο Ιηού. 

Και ο Ιηού, ο γιος τού Ιωσαφάτ, γιου τού 
Νιµσί, έκανε συνωµοσία ενάντια στον 
Ιωουάµ. 

Και ο Ιωουάµ φυουαγόταν στη Ουαµώφ-
γαουαάντ, αυτός και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, από το πουόσωπο του Αζαήου, 
του βασιουιά τής Συουίας.  Και ο βασιουιάς 
Ιωουάµ είχε επιστουέψει στην Ιεζουαέου για 

να γιατουευτεί από τα τουαύµατά του, που 
του είχαν πουοξενήσει οι Σύουιοι, όταν 
ποουεµούσε ενάντια στον Αζαήου, τον 
βασιουιά τής Συουίας. 

Και ο Ιηού είπε: Αν είναι και η ντική σας 
γνώµη, ας µη βγει κανένας φεύγοντας από την 
πόουη, για να πάει να το πει στην Ιεζουαέου.  
Και ο Ιηού, αφού ανέβηκε στο άουογο, πήγε 
στην Ιεζουαέου· επειντή, ο Ιωουάµ ήταν εκεί 
ξαπουωµένος. Και ο Οχοζίας ο βασιουιάς τού 
Ιούντα είχε κατέβει για να ντει τον Ιωουάµ. 

Και ο σκοπός στεκόταν επάνω στον πύουγο 
στην Ιεζουαέου, και, βουέποντας τη συνοντεία 
του Ιηού που εουχόταν, είπε: Βουέπω µια 
συνοντεία. Και ο Ιωουάµ είπε: Πάουε έναν 
καβαουάουη, και στείουε σε συνάντησή τους· 
και ας ουωτήσει: Ειουήνη;  Πήγε, ουοιπόν, 
ένας καβαουάουης αουόγου σε συνάντησή 
του, και είπε: Έτσι ουέει ο βασιουιάς: 
Ειουήνη; Και ο Ιηού είπε: Τι σε µέουει για 
ειουήνη; Στουέψε πίσω µου. Και ο σκοπός 
ανήγγειουε, ουέγοντας: Ο µηνυτής ήουφε 
µέχουι αυτούς, και ντεν γύουισε.  Και 
έστειουε έναν ντεύτεουο καβαουάουη 
αουόγου· ο οποίος, αφού ήουφε µέχουι 
αυτούς, είπε: Έτσι ουέει ο βασιουιάς: 
Ειουήνη; Και ο Ιηού απάντησε: Τι σε µέουει 
για ειουήνη; Στουέψε πίσω µου.  Και ο 
σκοπός ανήγγειουε, ουέγοντας: Ήουφε 
µέχουις αυτούς, και ντεν γύουισε· και η 
ποουεία είναι σαν την ποουεία τού Ιηού, του 
γιου τού Νιµσί· επειντή, οντεύει µανιακά. 

Και ο Ιωουάµ είπε: Ζεύξτε. Και έζευξαν την 
άµαξά του. Και βγήκαν ο Ιωουάµ, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου, και ο Οχοζίας, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, κάφε ένας στην άµαξά 
του, και πήγαν σε συνάντηση του Ιηού, και 
τον βουήκαν στο χωουάφι τού Ναβουφαί τού 
Ιεζουαεουίτη. 

Και καφώς ο Ιωουάµ είντε τον Ιηού, είπε: 
Ειουήνη, Ιηού; Κι εκείνος απάντησε: Τι 
ειουήνη, ενόσω πουηφαίνουν οι ποουνείες τής 
Ιεζάβεου τής µητέουας σου, και οι µαγείες 
της;  Και ο Ιωουάµ έστουεψε τα χέουια του, 
και έφυγε, ουέγοντας στον Οχοζία: Ντόουος, 
Οχοζία. 
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Και πιάνοντας ο Ιηού το τόξο του, χτύπησε 
τον Ιωουάµ ανάµεσα στους βουαχίονές του· 
και το βέουος βγήκε ντιαµέσου τής καουντιάς 
του. Κι εκείνος κάµφφηκε µέσα στην άµαξά 
του. 

Και ο Ιηού είπε στον Βιντκάου, τον 
στουατηγό του: Πάουε, και πέταξέ τον στη 
µεουίντα τού χωουαφιού τού Ναβουφαί τού 
Ιεζουαεουίτη· επειντή, φυµήσου, όταν εγώ κι 
εσύ ποουευόµασταν καβάουα πίσω από τον 
Αχαάβ τον πατέουα του, ότι ο Κύουιος 
πουόφεουε εναντίον του τούτη την απόφαση:  
Ναι, είντα χφες τα αίµατα του Ναβουφαί, και 
τα αίµατα των γιων του, ουέει ο Κύουιος· και 
φα κάνω σε σένα ανταπόντοση σ' αυτή τη 
µεουίντα, ουέει ο Κύουιος· -τώουα, ουοιπόν, 
σήκωσέ τον, και πέταξέ τον σ' αυτή τη 
µεουίντα, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου. 

Και ο Οχοζίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
καφώς το είντε, έφυγε από τον ντουόµο τού 
σπιτιού τού κήπου. Και ο Ιηού καταντίωξε 
από πίσω του, και είπε: Χτυπήστε κι αυτόν 
στην άµαξά του. Και έκαναν έτσι, πουος την 
ανάβαση της Γου, κοντά στο Ιβουεάµ. Και 
έφυγε στη Μεγιντντώ, και πέφανε εκεί.  Και οι 
ντούοι του τον έφεουαν επάνω στην άµαξα 
στην Ιεουσαουήµ, και τον έφαψαν στον τάφο 
του, µαζί µε τους πατέουες του, στην πόουη 
τού Νταβίντ.  (Και ο Οχοζίας βασίουευσε 
επάνω στον Ιούντα κατά τον 11ο χουόνο τού 
Ιωουάµ, του γιου τού Αχαάβ). 

Και ο Ιηού ήουφε, στην Ιεζουαέου, και καφώς 
το άκουσε η Ιεζάβεου, έβαψε τα µάτια της, 
και καουώπισε το κεφάουι της, και έσκυψε 
από το παουάφυουο.  Και, καφώς ο Ιηού 
έµπαινε στην πύουη, είπε: Ευτύχησε ο 
Ζιµβουί, που φόνευσε τον κύουιό του;  Και 
εκείνος, υψώνοντας το πουόσωπό του πουος 
το παουάφυουο, είπε: Ποιος είναι µαζί µου; 
Ποιος; Και έσκυψαν πουος αυτόν ντύο τουεις 
ευνούχοι.  Και είπε: Ουίξτε την κάτω. Και την 
έουιξαν κάτω, και από το αίµα της 
ουαντίστηκε πουος τον τοίχο και πουος τα 
άουογα· και την καταπάτησε.  Και αφού 
µπήκε µέσα, και έφαγε και ήπιε, είπε: 
Πηγαίνετε να ντείτε τώουα αυτή την 

καταουαµένη, και φάψτε την· επειντή, είναι 
φυγατέουα βασιουιά.  Και πήγαν για να τη 
φάψουν· όµως, ντεν βουήκαν σ' αυτή παουά το 
κουανίο, και τα πόντια, και τις παουάµες των 
χεουιών.  Και όταν γύουισαν, του το 
ανήγγειουαν. Κι εκείνος είπε: Αυτός είναι ο 
ουόγος τού Κυουίου, που µίουησε ντιαµέσου 
του ντού του, του Ηουία τού Φεσβίτη, 
ουέγοντας: Στη µεουίντα τής Ιεζουαέου τα 
σκυουιά φα φάνε τις σάουκες τής Ιεζάβεου·  
και το πτώµα τής Ιεζάβεου φα είναι σαν 
κοπουιά επάνω στο πουόσωπο του χωουαφιού 
στη µεουίντα Ιεζουαέου, ώστε να µη πουν: 
Αυτή είναι η Ιεζάβεου. 

ΚΑΙ ο Αχαάβ είχε στη Σαµάουεια 70 γιους. 
Και ο Ιηού έγουαψε επιστοουές, και τις 
έστειουε, στη Σαµάουεια, στους άουχοντες 
της Ιεζουαέου, στους πουεσβύτεους, και στους 
παιντοτουόφους τού Αχαάβ, ουέγοντας:  
Τώουα, καφώς η επιστοουή αυτή φτάσει σε 
σας, επειντή έχετε τους γιους τού κυουίου σας, 
και έχετε τις άµαξες, και τα άουογα, και µια 
οχυουή πόουη, και όπουα,  ντείτε ποιος είναι 
ο καουύτεουος και ο αουεστότεουος ανάµεσα 
στους γιους τού κυουίου σας, και βάουτε τον 
επάνω στον φουόνο τού πατέουα του, και 
ποουεµάτε υπέου της οικογένειας του κυουίου 
σας. 

Εκείνοι, όµως, φοβήφηκαν σε υπεουβοουικό 
βαφµό, και είπαν: Ντέστε, ντύο βασιουιάντες 
ντεν στάφηκαν µπουοστά του· και πώς φα 
σταφούµε εµείς;  Και ο επιστάτης τού 
παουατιού, και ο επιστάτης τής πόουης, και οι 
πουεσβύτεουοι, και οι παιντοτουόφοι 
έστειουαν πουος τον Ιηού, ουέγοντας: Εµείς 
είµαστε ντούοι σου, και φα κάνουµε κάφε τι 
που φα µας πεις· ντεν φα κάνουµε κανέναν 
βασιουιά· κάνε ό,τι είναι αουεστό στα µάτια 
σου. 

Τότε, έγουαψε σ' αυτούς µια ντεύτεουη 
επιστοουή, ουέγοντας: Αν είστε ντικοί µου, 
και ακούτε τη φωνή µου, πάουτε τα κεφάουια 
των ανφουώπων των γιων τού κυουίου σας, κι 
εουάτε σε µένα στην Ιεζουαέου, αύουιο αυτή 
την ώουα. (Οι ντε γιοι τού βασιουιά, 70 
άνφουωποι, ήσαν µαζί µε τους µεγάους τής 
πόουης, οι οποίοι τούς ανέτουεφαν).  Και 
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καφώς η επιστοουή έφτασε σ' αυτούς, 
παίουνοντας τους γιους τού βασιουιά, έσφαξαν 
70 ανφουώπους, και έβαουαν τα κεφάουια 
τους σε καουάφια, και του τα έστειουαν στην 
Ιεζουαέου. 

Και ήουφε ο µηνυτής, και του ανήγγειουε, 
ουέγοντας: Έφεουαν τα κεφάουια των γιων 
τού βασιουιά. Και είπε: Βάουτε τα σε ντύο 
σωούς, στην είσοντο της πύουης, µέχουι το 
πουωί.  Και το πουωί βγήκε, και αφού 
στάφηκε, είπε σε οουόκουηουο τον ουαό: 
Εσείς είστε ντίκαιοι· ντέστε, εγώ συνωµότησα 
ενάντια στον κύουιό µου, και τον φανάτωσα· 
αουά, όους αυτούς ποιος τους πάταξε;  
Μάφετε τώουα, ότι ντεν φα πέσει στη γη 
τίποτε από τον ουόγο τού Κυουίου, που ο 
Κύουιος µίουησε ενάντια στην οικογένεια του 
Αχαάβ· επειντή, ο Κύουιος πουαγµατοποίησε 
όσα µίουησε ντιαµέσου τού ντού του, του 
Ηουία. 

Και ο Ιηού πάταξε όους όσους εναπέµειναν 
από την οικογένεια του Αχαάβ στην 
Ιεζουαέου, και όους τους µεγάους του, και 
τους οικείους του, και τους ιεουείς του, ώστε 
ντεν άφησε σ' αυτόν υπόουοιπο. 

Έπειτα, αφού σηκώφηκε, αναχώουησε, και 
ήουφε στη Σαµάουεια. Και στον ντουόµο, 
ενώ ήταν κοντά σε κάποια µάντουα ποιµένων,  
ο Ιηού βουήκε τους αντεουφούς τού Οχοζία, 
του βασιουιά τού Ιούντα, και είπε: Ποιοι 
είστε; Κι εκείνοι είπαν: Είµαστε οι αντεουφοί 
τού Οχοζία και κατεβαίνουµε να 
χαιουετήσουµε τους γιους τού βασιουιά και 
τους γιους τής βασίουισσας.  Και είπε: Πιάστε 
τους ζωντανούς. Και τους έπιασαν ζωντανούς, 
και τους έσφαξαν κοντά στο πηγάντι τής 
µάντουας, 42 ανφουώπους· ντεν άφησαν απ' 
αυτούς ούτε έναν. 

 

Και όταν αναχώουησε από εκεί, βουήκε τον 
Ιωναντάβ, τον γιο τού Ουηχάβ, να έουχεται 
σε συνάντησή του· και τον χαιουέτησε, και 
του είπε: Είναι η καουντιά σου ευφεία, όπως η 
καουντιά µου µε την καουντιά σου; Και ο 
Ιωναντάβ απάντησε: Είναι. Αν είναι, ντώσε το 

χέουι σου. Και του έντωσε το χέουι του· και 
τον ανέβασε κοντά του στην άµαξα.  Και είπε: 
Έουα µαζί µου, και ντες τον ζήουο µου υπέου 
του Κυουίου. Και τον έβαουαν να καφήσει 
επάνω στην άµαξά του. 

Και όταν ήουφε στη Σαµάουεια, πάταξε όους 
όσους είχαν εναποµείνει από τον Αχαάβ µέσα 
στη Σαµάουεια, µέχουις ότου τον αφάνισε, 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου, που είχε 
µιουήσει στον Ηουία. 

Τότε, ο Ιηού συγκέντουωσε οουόκουηουο τον 
ουαό, και τους είπε: Ο Αχαάβ ντούεψε τον 
Βάαου ουίγο· ο Ιηού φα τον ντουέψει ποουύ·  
τώουα, ουοιπόν, καουέστε µου όους τους 
πουοφήτες τού Βάαου, όους τούς ουατουευτές 
του, και όους τούς ιεουείς του· ας µη ουείψει 
κανένας· επειντή, έχω µεγάουη φυσία στον 
Βάαου· όποιος ουείψει, ντεν φα ζήσει. Όµως, 
ο Ιηού το έπουαξε αυτό ντόουια, µε σκοπό να 
εξοουοφουεύσει τους ουατουευτές τού Βάαου. 

Και ο Ιηού είπε: Κηουύξτε ένα πανηγύουι για 
τον Βάαου. Και κήουυξαν.  Και ο Ιηού 
έστειουε σε οουόκουηουο τον Ισουαήου· και 
ήουφαν όουοι οι ουατουευτές τού Βάαου· και 
ντεν έµεινε ούτε ένας, που ντεν είχε έουφει. 
Και ήουφαν στον οίκο τού Βάαου· και γέµισε 
ο οίκος τού Βάαου, από το ένα άκουο µέχουι 
το άουο.  Και στον ιµατιοφύουακα είπε: 
Βγάουε ιµάτια για όους τους ουατουευτές τού 
Βάαου. Και έβγαουε σ' αυτούς τα ιµάτια. 

Και ο Ιηού µπήκε µέσα στον οίκο τού Βάαου, 
και ο Ιωναντάβ, ο γιος τού Ουηχάβ· και 
στους ουατουευτές τού Βάαου είπε: 
Εουευνήστε, και ντείτε να µη βουίσκεται µαζί 
σας εντώ κανένας από τους ντούς τού 
Κυουίου, αουά µόνον οι ουατουευτές τού 
Βάαου.  Και όταν µπήκαν µέσα για να 
πουοσφέουν φυσίες και οουοκαυτώµατα, ο 
Ιηού, έξω, ντιέταξε 80 άνντουες, και είπε: 
Όποιος αφήσει να ντιασωφεί κάποιος απ' 
αυτούς τούς ανφουώπους, που εγώ έφεουα στα 
χέουια σας, η ζωή του φα είναι αντί της ζωής 
εκείνου. 

Και καφώς τεουείωσε πουοσφέουοντας 
οουοκαύτωµα, ο Ιηού είπε στους 
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ντοουυφόους του και στους ταγµατάουχες 
του: Μπείτε µέσα, πατάξτε τους· ας µη βγει 
έξω κανένας. Και τους πάταξαν οι 
ντοουυφόουοι και οι ταγµατάουχες µε 
µάχαιουα, και τους έουιξαν έξω· και πήγαν 
µέχουι την πόουη τού οίκου τού Βάαου.  Και 
έβγαουαν τα είντωουα τού οίκου τού Βάαου, 
και τα κατέκαψαν.  Και κατασύντουιψαν το 
είντωουο του Βάαου, και καταγκουέµισαν τον 
οίκο τού Βάαου, και τον έκαναν κοπουώνα 
µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Έτσι ο Ιηού αφάνισε τον Βάαου από τον 
Ισουαήου.  Εντούτοις, ο Ιηού ντεν 
αποµακουύνφηκε από τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε 
τον Ισουαήου να αµαουτήσει, από τα χουυσά 
µοσχάουια που ήσαν στη Βαιφήου και στη 
Νταν. 

Και ο Κύουιος είπε στον Ιηού: Επειντή 
έπουαξες καουά, εκτεουώντας το αουεστό στα 
µάτια µου, και έκανες στην οικογένεια του 
Αχαάβ σύµφωνα µε όσα ήσαν στην καουντιά 
µου, οι γιοι σου φα καφήσουν επάνω στον 
φουόνο τού Ισουαήου µέχουι την τέταουτη 
γενεά.  Και ο Ιηού ντεν πουόσεξε να 
πεουπατάει µε όουη του την καουντιά στον 
νόµο τού Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου· 
ντεν αποµακουύνφηκε από τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, που έκανε τον Ισουαήου να 
αµαουτήσει. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες, ο Κύουιος άουχισε 
να κοουοβώνει τον Ισουαήου· και ο Αζαήου 
τούς πάταξε σε όουα τα σύνοουα του 
Ισουαήου·  από τον Ιοουντάνη, πουος 
ανατοουάς του ήουιου, οουόκουηουη τη γη 
Γαουαάντ, τους Γαντίτες, και τους Ουβηνίτες, 
και τους Μανασσίτες, από την Αουοήου, που 
είναι επάνω στον χείµαουο Αουνών, και τη 
Γαουαάντ, και τη Βασάν. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιηού, και 
όουα όσα έπουαξε, και όουα τα 
κατοουφώµατά του, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου;  Και ο Ιηού κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του· και τον έφαψαν στη 
Σαµάουεια. Και αντ' αυτού βασίουευσε ο 

Ιωάχαζ, ο γιος του.  Και ο καιουός, κατά τον 
οποίο ο Ιηού βασίουευσε επάνω στον 
Ισουαήου στη Σαµάουεια ήταν 28 χουόνια. 

Η ΓΟΦΟΟΥΙΑ, όµως, η µητέουα τού 
Οχοζία, βουέποντας ότι ο γιος της πέφανε, 
σηκώφηκε και αφάνισε οουόκουηουο το 
βασιουικό σπέουµα.  Αουά, η Ιωσαβεέ, η 
φυγατέουα τού βασιουιά Ιωουάµ, η αντεουφή 
τού Οχοζία, παίουνοντας τον Ιωάς, τον γιο 
τού Οχοζία, τον έκουεψε ανάµεσα από τους 
γιους τού βασιουιά, που φανατώνονταν, αυτόν 
και την τουοφό του, και τον έβαουε στο 
ταµείο τού κοιτώνα, και τον έκουυψαν 
µπουοστά από τη Γοφοουία, και ντεν 
φανατώφηκε.  Και ήταν µαζί της µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου, καφώς κουυβόταν έξι 
χουόνια. Και η Γοφοουία βασίουευσε επάνω 
στη γη. 

Και τον έβντοµο χουόνο ο Ιωνταέ έστειουε, 
και παίουνοντας τους εκατόνταουχους, µαζί 
µε τους ταξίαουχους και τους ντοουυφόους, 
τους έφεουε κοντά του στον οίκο τού 
Κυουίου, και έκανε µαζί τους συνφήκη, και 
τους όουκισε στον οίκο τού Κυουίου, και τους 
έντειξε τον γιο τού βασιουιά.  Και τους 
πουόσταξε, ουέγοντας: Αυτό είναι το πουάγµα 
που φα κάνετε· το ένα τουίτο από σας, αυτοί 
που µπαίνουν µέσα το σάββατο, φα 
φυουάγετε τη βάουντια τού βασιουικού 
παουατιού·  και το άουο τουίτο φα είναι στην 
πύουη Σου· και το υπόουοιπο τουίτο στην 
πύουη, που είναι πίσω από τους ντοουυφόους· 
έτσι φα φυουάγετε τη βάουντια του οίκου, για 
να µη παουαβιαστεί·  και ντύο τάγµατα από 
σας, όουοι εκείνοι που βγαίνουν το σάββατο, 
φα φυουάγετε τη βάουντια τού οίκου τού 
Κυουίου γύουω από τον βασιουιά·  και φα 
πεουικυκουώνετε τον βασιουιά οουόγυουα, 
έχοντας ο καφένας τα όπουα του στο χέουι 
του· και όποιος µπει µέσα στις τάξεις, ας 
φανατώνεται· και φα είστε µαζί µε τον 
βασιουιά, όταν βγαίνει έξω, και όταν µπαίνει 
µέσα. 

Και οι εκατόνταουχοι έκαναν σύµφωνα µε 
όουα όσα τους πουόσταξε ο ιεουέας Ιωνταέ· 
και πήουαν κάφε ένας τούς άνντουες του, 
αυτούς που έµπαιναν µέσα το σάββατο, µαζί 
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µ' αυτούς που το σάββατο έβγαιναν έξω, και 
ήουφαν στον Ιωνταέ τον ιεουέα.  Και ο 
Ιωνταέ ο ιεουέας έντωσε στους 
εκατόνταουχους τις ουόγχες και τις ασπίντες 
τού βασιουιά Νταβίντ, που ήσαν µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου.  Και οι ντοουυφόουοι, 
έχοντας κάφε ένας τα όπουα του στο χέουι 
του, παουαστάφηκαν γύουω από τον βασιουιά, 
από τη ντεξιά πουευουά του οίκου µέχουι την 
αουιστεουή, κοντά στο φυσιαστήουιο και στον 
ναό. 

Τότε, έβγαουε έξω τον γιο τού βασιουιά, και 
έβαουε επάνω του το ντιάντηµα και το 
µαουτύουιο· και τον έκαναν βασιουιά, και τον 
έχουισαν· και αφού χειουοκουότησαν, είπαν: 
Ζήτω ο βασιουιάς! 

Και όταν η Γοφοουία άκουσε τη φωνή τού 
ουαού που έτουεχε µαζί, ήουφε στον ουαό 
στον οίκο του Κυουίου.  Και είντε, και να, ο 
βασιουιάς στεκόταν κοντά στον στύουο, 
σύµφωνα µε τη συνήφεια, και οι άουχοντες 
και οι σαουπιγκτές κοντά στον βασιουιά· και 
οουόκουηουος ο ουαός τής γης έχαιουε, και 
σάουπιζε µε σάουπιγγες. Και η Γοφοουία 
έσχισε τα ιµάτιά της, και βόησε: Πουοντοσία, 
πουοντοσία! 

Και ο Ιωνταέ πουόσταξε τους 
εκατόνταουχους, τους αουχηγούς τού 
στουατού, και τους είπε: Βγάουτε την έξω από 
τις τάξεις· και όποιος την ακοουφήσει, 
φανατώστε τον µε ουοµφαία. Επειντή, ο 
ιεουέας είχε πει: Ας µη φανατωφεί µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου.  Έτσι έβαουαν χέουια 
επάνω της· και όταν ήουφε στον ντουόµο, 
ντιαµέσου τού οποίου τα άουογα έουχονται 
στο παουάτι τού βασιουιά, φανατώφηκε εκεί. 

Και ο Ιωνταέ έκανε ντιαφήκη ανάµεσα στον 
Κύουιο και στον βασιουιά και στον ουαό, ότι 
φα είναι ουαός τού Κυουίου· κι ανάµεσα στον 
βασιουιά και τον ουαό. 

Και οουόκουηουος ο ουαός τής γης µπήκαν 
µέσα στον οίκο τού Βάαου, και τον 
γκουέµισαν· και κατασύντουιψαν τα 
φυσιαστήουιά του και τα είντωουά του 
οουότεουα, και τον Ματφάν, τον ιεουέα τού 

Βάαου, τον φανάτωσαν µπουοστά στα 
φυσιαστήουια. 

Και ο ιεουέας έβαουε επιτηουητή επάνω στον 
οίκο τού Κυουίου.  Και πήουε τους 
εκατόνταουχους, και τους ταξίαουχους, και 
τους ντοουυφόους, και οουόκουηουο τον 
ουαό τής γης· και κατέβασαν τον βασιουιά 
από τον οίκο τού Κυουίου, και ήουφαν στο 
παουάτι τού βασιουιά ντιαµέσου τού 
ντουόµου τής πύουης των ντοουυφόουων. Και 
κάφησε επάνω στον φουόνο των 
βασιουιάντων.  Και οουόκουηουος ο ουαός 
τής γης ευφουάνφηκε, και η πόουη ησύχασε· 
και τη Γοφοουία τη φανάτωσαν µε µάχαιουα 
µέσα στο παουάτι τού βασιουιά. 

Ο Ιωάς ήταν επτά χουόνων όταν βασίουευσε. 

Στον έβντοµο χουόνο τού Ιηού βασίουευσε ο 
Ιωάς· και βασίουευσε 40 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Σιβιά, από τη Βηου-σαβεέ. 

Και ο Ιωάς έκανε το ευφύ µπουοστά στον 
Κύουιο, καφ' όουες τις ηµέουες του, κατά τις 
οποίες τον οντηγούσε ο ιεουέας Ιωνταέ.  Οι 
ψηουοί τόποι, όµως, ντεν είχαν αφαιουεφεί· ο 
ουαός φυσίαζε ακόµα και φυµίαζε στους 
ψηούς τόπους. 

Και ο Ιωάς είπε στους ιεουείς: Όουο το ασήµι 
των αφιεουωµάτων, αυτό που φέουνεται ως 
πουοσφοουά στον οίκο τού Κυουίου, το 
ασήµι κάφε ντιεουχόµενου, απ' αυτούς που 
αουιφµούνται, το ασήµι καφενός κατά την 
εκτίµησή του, όουο το ασήµι, που φα 
εουχόταν στην καουντιά κάποιου για να 
φέουει ως πουοσφοουά στον οίκο τού 
Κυουίου,  οι ιεουείς ας το παίουνουν για τον 
εαυτό τους, κάφε ένας από τον γνωστό του· 
και ας επισκευάζουν τα χαουάσµατα του 
οίκου, παντού όπου βουεφεί ένα χάουασµα. 

Εντούτοις, στον 23ο χουόνο τού βασιουιά 
Ιωάς οι ιεουείς ντεν είχαν επισκευάσει τα 
χαουάσµατα του οίκου.  Γι' αυτό, ο βασιουιάς 
Ιωάς κάουεσε τον Ιωνταέ τον ιεουέα, και τους 
ιεουείς, και τους είπε: Γιατί ντεν επισκευάσατε 
τα χαουάσµατα του οίκου; Τώουα, ουοιπόν, 
µη παίουνετε πουέον ασήµι από τους 
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γνωστούς σας, αουά να το ντίνετε για τα 
χαουάσµατα του οίκου.  Και οι ιεουείς 
συµφώνησαν να µη παίουνουν ασήµι από τον 
ουαό, και να µη επισκευάζουν τα χαουάσµατα 
του οίκου.  Και ο ιεουέας Ιωνταέ πήουε ένα 
κιβώτιο, και άνοιξε µια τουύπα επάνω στο 
σκέπασµά του, και το έβαουε κοντά στο 
φυσιαστήουιο, στα ντεξιά της εισόντου τού 
οίκου τού Κυουίου· και οι ιεουείς, αυτοί που 
φύουαγαν τη φύουα, έβαουαν σ' αυτό 
οουόκουηουο το ασήµι, αυτό που φεουόταν 
ως πουοσφοουά στον οίκο τού Κυουίου. 

Και όταν έβουεπαν ότι το ασήµι, που ήταν 
µέσα στο κιβώτιο, ήταν ποουύ, ο 
γουαµµατέας τού βασιουιά και ο µεγάουος 
ιεουέας ανέβαιναν, και το έντεναν σε σακιά, 
και µετούσαν το ασήµι, αυτό που βουισκόταν 
στον οίκο τού Κυουίου.  Και έντιναν το 
ασήµι, αυτό που είχε µετουηφεί, στα χέουια 
εκείνων που έκαναν το έουγο, οι οποίοι είχαν 
την επιστασία τού οίκου τού Κυουίου· και 
εκείνοι το ξόντευαν στους ξυουουγούς, και 
οικοντόµους, αυτούς που ντούευαν µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου,  και στους κτίστες, και 
στους ουιφοτόµους, για να αγοουάζουν ξύουα 
και πέτουες ουατοµηµένες, ώστε να 
επισκευάζουν τα χαουάσµατα του οίκου τού 
Κυουίου, και για όουα όσα χουειάζονταν για 
την επισκευή τού οίκου. 

Όµως, από το ασήµι, αυτό που έφεουναν ως 
πουοσφοουά στον οίκο τού Κυουίου ντεν 
κατασκευάστηκαν για τον οίκο τού Κυουίου 
ασηµένιες φιάουες, ουυχνοψάουιντα, 
ουεκάνες, σάουπιγγες, κανένα χουυσό σκεύος 
ή ασηµένιο σκεύος·  αουά το έντιναν στους 
εουγάτες, και µ' αυτό επισκεύαζαν τον οίκο 
τού Κυουίου.  Και ουογαουιασµό από 
ανφουώπους ντεν ζητούσαν, στους οποίους 
έντιναν το ασήµι για να µοιουαστεί στους 
εουγάτες· επειντή, εουγάζονταν µε πιστότητα.  
Το ασήµι, που ήταν για την ανοµία, και το 
ασήµι που ήταν για την αµαουτία, ντεν 
φέουνονταν στον οίκο τού Κυουίου· αυτά 
ήσαν των ιεουέων. 

Τότε, ο Αζαήου, ο βασιουιάς τής Συουίας, 
ανέβηκε και ποουέµησε ενάντια στη Γαφ, και 
την κυουίευσε· έπειτα, ο Αζαήου έστησε το 

πουόσωπό του να ανέβει ενάντια της 
Ιεουσαουήµ.  Και ο βασιουιάς τού Ιούντα, ο 
Ιωάς, πήουε όουα τα αφιεουώµατα, όσα είχαν 
αφιεουώσει ο Ιωσαφάτ, και ο Ιωουάµ, και ο 
Οχοζίας, οι πατέουες του, οι βασιουιάντες 
τού Ιούντα, και τα ντικά του αφιεουώµατα, και 
όουο το χουυσάφι, αυτό που βουέφηκε στους 
φησαυούς τού οίκου τού Κυουίου, και του 
παουατιού τού βασιουιά, και τα έστειουε στον 
Αζαήου, τον βασιουιά τής Συουίας· και 
αναχώουησε από την Ιεουσαουήµ. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωάς, και 
όουα όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα; 

Και καφώς οι ντούοι του σηκώφηκαν, έκαναν 
συνωµοσία, και πάταξαν τον Ιωάς στο 
παουάτι τής Μιουώ, στην κατάβαση Σιουά.  
Επειντή, ο Ιωζαχάου, ο γιος τού Σιµεάφ, και 
ο Ιωζαβάντ, ο γιος τού Σωµήου, οι ντούοι 
του, τον πάταξαν, και πέφανε· και τον έφαψαν 
µαζί µε τους πατέουες του στην πόουη 
Νταβίντ· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Αµασίας, ο γιος του. 

ΚΑΙ στον 23ο χουόνο του Ιωάς, γιου τού 
Οχοζία, βασιουιά τού Ιούντα, ο Ιωάχαζ, ο 
γιος τού Ιηού, βασίουευσε επάνω στον 
Ισουαήου, στη Σαµάουεια, 17 χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, και ακοούφησε τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε 
τον Ισουαήου να αµαουτήσει· ντεν 
αποµακουύνφηκε απ' αυτές. 

Και εξάφφηκε η οουγή τού Κυουίου ενάντια 
στον Ισουαήου, και τους παουέντωσε στο 
χέουι τού Αζαήου, του βασιουιά τής Συουίας, 
και στο χέουι τού Βεν-αντάντ, του γιου τού 
Αζαήου, καφ' όουες τις ηµέουες. 

Και ο Ιωάχαζ ντεήφηκε, και τον εισάκουσε ο 
Κύουιος· επειντή, είντε τη φουίψη τού 
Ισουαήου, ότι ο βασιουιάς τής Συουίας τούς 
κατέφουιβε.  (Και ο Κύουιος έντωσε στον 
Ισουαήου σωτήουα, και βγήκαν κάτω από το 
χέουι των Συουίων· και οι γιοι Ισουαήου 
κατοίκησαν στα σκηνώµατά τους, όπως και 
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πουιν.  Όµως, ντεν αποµακουύνφηκαν από τις 
αµαουτίες τής οικογένειας του Ιεουοβοάµ, 
που έκανε τον Ισουαήου να αµαουτήσει· 
πεουπάτησαν σ' αυτές· κι ακόµα, το άουσος 
στη Σαµάουεια παουέµενε). 

Επειντή, στον Ιωάχαζ ντεν έµεινε ουαός, 
παουά 50 καβαουάουηντες, και 10 άµαξες, 
και 10.000 πεζοί· επειντή, τους κατέστουεψε ο 
βασιουιάς τής Συουίας, και τους έκανε σαν το 
χώµα που καταπατιέται. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωάχαζ, και 
όουα όσα έκανε, και τα κατοουφώµατά του, 
ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ισουαήου;  
Και ο Ιωάχαζ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και τον έφαψαν στη Σαµάουεια· 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Ιωάς, ο γιος του. 

Και στον 37ο χουόνο τού Ιωάς, του βασιουιά 
τού Ιούντα, ο Ιωάς, ο γιος τού Ιωάχαζ, 
βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου, στη 
Σαµάουεια, 16 χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο· ντεν αποµακουύνφηκε από όουες τις 
αµαουτίες τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού 
Ναβάτ, που έκανε τον Ισουαήου να 
αµαουτήσει· σ' αυτές πεουπάτησε. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωάς, και 
όουα όσα έκανε, τα κατοουφώµατά του, πώς 
ποουέµησε ενάντια στον Αµασία, τον 
βασιουιά τού Ιούντα, ντεν είναι γουαµµένα 
στο βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων 
τού Ισουαήου;  Και ο Ιωάς κοιµήφηκε µαζί 
µε τους πατέουες του· και αντ' αυτού, στον 
φουόνο του κάφησε ο Ιεουοβοάµ· και ο Ιωάς 
φάφτηκε στη Σαµάουεια µαζί µε τους 
βασιουιάντες τού Ισουαήου. 

Και ο Εουισσαιέ αουώστησε την αουώστια 
του από την οποία και πέφανε. Και ο Ιωάς, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου, κατέβηκε σ' αυτόν, 
και έκουαψε µπουοστά του, και είπε: Πατέουα 
µου, πατέουα µου, άµαξα του Ισουαήου, και 
ιππικό του! 

Και ο Εουισσαιέ είπε σ' αυτόν: Πάουε ένα 
τόξο και βέουη. Και πήουε κοντά του ένα 

τόξο και βέουη.  Και είπε στον βασιουιά τού 
Ισουαήου: Βάουε το χέουι σου επάνω στο 
τόξο. Και έβαουε το χέουι του· και ο 
Εουισσαιέ έβαουε τα χέουια του επάνω στα 
χέουια τού βασιουιά.  Και είπε: Άνοιξε το 
παουάφυουο πουος ανατοουάς. Και το άνοιξε. 
Και ο Εουισσαιέ είπε: Τόξευσε. Κι εκείνος 
τόξευσε. Και είπε: Το βέουος τής σωτηουίας 
τού Κυουίου, και το βέουος τής σωτηουίας 
από τους Συουίους! Και φα πατάξεις τους 
Συουίους στην Αφέκ, µέχουις ότου τους 
συντεουέσεις. 

Και είπε: Πάουε βέουη. Και πήουε. Και είπε 
στον βασιουιά τού Ισουαήου: Ουίξε επάνω 
στη γη. Και έουιξε τουεις φοουές, και 
σταµάτησε.  Και ο άνφουωπος του Φεού 
οουγίστηκε γι' αυτόν, και είπε: Έπουεπε να 
ουίξεις πέντε ή έξι φοουές· τότε φα χτυπούσες 
τους Συουίους µέχουις ότου τους 
συντεουέσεις· τώουα, όµως, φα πατάξεις τους 
Συουίους µόνον τουεις φοουές. 

Και ο Εουισσαιέ πέφανε, και τον έφαψαν. Και 
τον επόµενο χουόνο τάγµατα των Μωαβιτών 
έκαναν εισβοουή στη γη.  Κι ενώ έφαβαν 
κάποιον άνφουωπο, να, είνταν ένα τάγµα· και 
έουιξαν τον άνφουωπο στον τάφο του 
Εουισσαιέ· και καφώς ο άνφουωπος πήγε και 
άγγιξε τα κόκαουα του Εουισσαιέ, ανέζησε, 
και στάφηκε στα πόντια του. 

Και ο Αζαήου, ο βασιουιάς τής Συουίας, 
κατέφουιψε τον Ισουαήου όουες τις ηµέουες 
τού Ιωάχαζ.  Και ο Κύουιος τους εουέησε, 
και τους ουυπήφηκε, και επέβουεψε επάνω 
τους, εξαιτίας τής ντιαφήκης του µε τον 
Αβουαάµ, τον Ισαάκ, και τον Ιακώβ· και ντεν 
φέουησε να τους εξοουοφουεύσει, και ντεν 
τους απέουιψε από το πουόσωπό του, µέχουι 
τώουα. 

Και ο Αζαήου, ο βασιουιάς τής Συουίας, 
πέφανε, και αντ' αυτού βασίουευσε ο Βεν-
αντάντ, ο γιος του.  Και ο Ιωάς, ο γιος τού 
Ιωάχαζ, πήουε ξανά από το χέουι τού Βεν-
αντάντ, του γιου τού Αζαήου, τις πόουεις, που 
ο Αζαήου είχε πάουει στον πόουεµο από το 
χέουι τού Ιωάχαζ, του πατέουα του. Τουεις 
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φοουές τον πάταξε ο Ιωάς, και ξαναπήουε τις 
πόουεις τού Ισουαήου. 

ΚΑΙ κατά τον ντεύτεουο χουόνο τού Ιωάς, 
του γιου τού Ιωάχαζ, του βασιουιά τού 
Ισουαήου, βασίουευσε ο Αµασίας, ο γιος τού 
Ιωάς, του βασιουιά τού Ιούντα.  Ήταν 
ηουικίας 25 χουόνων όταν βασίουευσε, και 
βασίουευσε στην Ιεουσαουήµ 29 χουόνια. 
Και το όνοµα της µητέουας του ήταν Ιωαντάν 
από την Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε το ευφές µπουοστά στον 
Κύουιο, εντούτοις όχι όπως ο πατέουας του ο 
Νταβίντ· έκανε σύµφωνα µε όουα όσα είχε 
πουάξει ο Ιωάς, ο πατέουας του.  Όµως, οι 
ψηουοί τόποι ντεν είχαν αφαιουεφεί· ο ουαός 
φυσίαζε ακόµα και φυµίαζε επάνω στους 
ψηούς τόπους. 

Και καφώς η βασιουεία ντυναµώφηκε στο 
χέουι του, φανάτωσε τους ντούς του, αυτούς 
που είχαν φανατώσει τον βασιουιά τον 
πατέουα του.  Όµως, τα παιντιά των 
φονιάντων ντεν τα φανάτωσε· σύµφωνα µε το 
γουαµµένο στο βιβουίο τού νόµου τού 
Μωυσή, όπου ο Κύουιος πουόσταξε, 
ουέγοντας: Οι πατέουες ντεν φα φανατώνονται 
για τα παιντιά ούτε τα παιντιά φα 
φανατώνονται για τους πατέουες, αουά κάφε 
ένας φα φανατώνεται για το ντικό του 
αµάουτηµα. 

Αυτός φανάτωσε από τον Εντώµ 10.000 στην 
κοιουάντα τού Άουατος, και κυουίευσε τη 
Σεουά µε πόουεµο, και αποκάουεσε το όνοµά 
της Ιοκφεήου µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Τότε, ο Αµασίας έστειουε µηνυτές στον Ιωάς, 
τον γιο τού Ιωάχαζ, τον γιο τού Ιηού, τον 
βασιουιά τού Ισουαήου, ουέγοντας: Έουα, να 
ντούµε ο ένας τον άουον πουοσωπικά.  Και ο 
Ιωάς, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, έστειουε 
στον Αµασία, τον βασιουιά τού Ιούντα, 
ουέγοντας: Η αγκαφιά, που είναι στον 
Ουίβανο, έστειουε στον κέντουο, που είναι 
στον Ουίβανο, ουέγοντας: Ντώσε τη 
φυγατέουα σου για γυναίκα στον γιο µου· 
όµως, ντιάβηκε ένα φηουίο του χωουαφιού, 
που ήταν στον Ουίβανο, και καταπάτησε την 

αγκαφιά· -  πουαγµατικά, χτύπησες τον 
Εντώµ, και η καουντιά σου σε ύψωσε· να 
χαίουεσαι τη ντόξα σου, καφώς κάφεσαι στο 
σπίτι σου· γιατί µπουέκεσαι σε κακό, για το 
οποίο φα έπεφτες, εσύ, και ο Ιούντας µαζί 
σου; 

Αου' ο Αµασίας ντεν τον άκουσε. Ανέβηκε, 
ουοιπόν, ο Ιωάς, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, 
και είνταν ο ένας τον άουον πουοσωπικά, 
αυτός και ο Αµασίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
στη Βαιφ-σεµές, που είναι του Ιούντα.  Και ο 
Ιούντας χτυπήφηκε µπουοστά στον Ισουαήου· 
και κάφε ένας έφυγε στις σκηνές του. 

Και ο Ιωάς, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, 
συνέουαβε στη Βαιφ-σεµές τον Αµασία, τον 
βασιουιά τού Ιούντα, τον γιο τού Ιωάς, γιου 
τού Οχοζία· και εουχόµενος στην 
Ιεουσαουήµ, κατεντάφισε το τείχος τής 
Ιεουσαουήµ, από την πύουη τού Εφουαϊµ 
µέχουι την πύουη τής γωνίας, 400 πήχες.  Και 
παίουνοντας όουο το χουυσάφι και το ασήµι, 
και όουα τα σκεύη που βουέφηκαν µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου, και µέσα στους φησαυούς 
του παουατιού τού βασιουιά, και ανφουώπους 
ως ενέχυουα, γύουισε στη Σαµάουεια. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωάς όσες 
έκανε, και τα κατοουφώµατά του, και πώς 
ποουέµησε µε τον Αµασία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ισουαήου;  
Και ο Ιωάς κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του, και φάφτηκε στη Σαµάουεια µαζί µε τους 
βασιουιάντες τού Ισουαήου· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Ιεουοβοάµ, ο γιος του. 

Και ο Αµασίας, ο γιος τού Ιωάς, ο βασιουιάς 
τού Ιούντα, έζησε, µετά τον φάνατο του Ιωάς, 
γιου τού Ιωάχαζ, βασιουιά τού Ισουαήου, 15 
χουόνια.  Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού 
Αµασία ντεν είναι γουαµµένες στο βιβουίο 
των χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα;  
Και έκαναν εναντίον του συνωµοσία στην 
Ιεουσαουήµ, και έφυγε στη Ουαχείς· όµως, 
έστειουαν πίσω απ' αυτόν, στη Ουαχείς, και 
εκεί τον φανάτωσαν.  Και τον έφεουαν επάνω 
σε άουογα, και φάφτηκε στην Ιεουσαουήµ 
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µαζί µε τους πατέουες του, στην πόουη τού 
Νταβίντ. 

Και οουόκουηουος ο ουαός τού Ιούντα πήουε 
τον Αζαουία, που ήταν ηουικίας 16 χουόνων, 
και τον έκαναν βασιουιά αντί του πατέουα 
του, του Αµασία.  Και έκτισε την Εουάφ και 
την επέστουεψε στον Ιούντα, αφού ο 
βασιουιάς κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του. 

ΚΑΙ κατά τον 15ο χουόνο τού Αµασία, του 
γιου τού Ιωάς, του βασιουιά τού Ιούντα, ο 
Ιεουοβοάµ, ο γιος τού Ιωάς, του βασιουιά τού 
Ισουαήου, βασίουευσε στη Σαµάουεια 41 
χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο· ντεν αποµακουύνφηκε από όουες τις 
αµαουτίες τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού 
Ναβάτ, που έκανε τον Ισουαήου να 
αµαουτήσει. 

Αυτός αποκατέστησε το σύνοουο του 
Ισουαήου, από την είσοντο της Αιµάφ µέχουι 
τη Φάουασσα της Πεντιάντας, σύµφωνα µε 
τον ουόγο τού Κυουίου τού Φεού τού 
Ισουαήου, που µίουησε ντιαµέσου τού ντού 
του τού Ιωνά, του γιου τού Αµαφί, του 
πουοφήτη, που ήταν από τη Γαφ-εφέου.  
Επειντή, ο Κύουιος είντε την υπεουβοουικά 
πικουή φουίψη τού Ισουαήου, ότι ντεν 
υπήουχε τίποτε κουεισµένο και τίποτε 
αφηµένο ούτε κάποιος που φα βοηφούσε τον 
Ισουαήου.  Και ο Κύουιος ντεν είπε να 
εξαουείψει το όνοµα του Ισουαήου από κάτω 
από τον ουανό, αουά τους έσωσε ντιαµέσου 
τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ιωάς. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιεουοβοάµ, 
και όουα όσα έπουαξε, και τα κατοουφώµατά 
του, πώς ποουέµησε, και πώς ξαναπήουε στον 
Ισουαήου τη Νταµασκό, και την Αιµάφ τού 
Ιούντα, ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ισουαήου;  
Και ο Ιεουοβοάµ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, µαζί µε τους βασιουιάντες τού 
Ισουαήου· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ζαχαουίας, ο γιος του. 

ΚΑΤΑ τον 27ο χουόνο τού Ιεουοβοάµ, του 
βασιουιά τού Ισουαήου, βασίουευσε ο 
Αζαουίας, ο γιος τού Αµασία, του βασιουιά 
τού Ιούντα.  Όταν βασίουευσε, ήταν ηουικίας 
16 χουόνων, και βασίουευσε 52 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Ιεχοουία, από την Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα είχε πουάξει ο 
Αµασίας ο πατέουας του.  Όµως, οι ψηουοί 
τόποι ντεν είχαν αφαιουεφεί· ο ουαός φυσίαζε 
ακόµα και φυµίαζε επάνω στους ψηούς 
τόπους. 

Και ο Κύουιος πάταξε τον βασιουιά, και ήταν 
ουεπουός µέχουι την ηµέουα τού φανάτου 
του, και κατοικούσε σε ένα αποχωουισµένο 
σπίτι. Και την επιστασία στο σπίτι του είχε ο 
Ιωφάµ, ο γιος τού βασιουιά, κουίνοντας τον 
ουαό τής γης. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Αζαουία, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα;  Και ο Αζαουίας κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του· και τον έφαψαν µαζί µε 
τους πατέουες του στην πόουη τού Νταβίντ· 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Ιωφάµ, ο γιος 
του. 

ΚΑΙ στον 38ο χουόνο τού Αζαουία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Ζαχαουίας, ο γιος τού 
Ιεουοβοάµ, βασίουευσε έξι µήνες επάνω στον 
Ισουαήου, στη Σαµάουεια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, όπως είχαν πουάξει οι πατέουες του· 
ντεν αποµακουύνφηκε από τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε 
τον Ισουαήου να αµαουτήσει.  Και 
συνωµότησε εναντίον του ο Σαούµ, ο γιος τού 
Ιαβείς, και τον πάταξε µπουοστά στον ουαό, 
και τον φανάτωσε, και βασίουευσε αντ' αυτού. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ζαχαουία, 
ντέστε, είναι γουαµµένες στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ισουαήου. 

Αυτός ήταν ο ουόγος τού Κυουίου, που είχε 
µιουήσει στον Ιηού, ουέγοντας: Οι γιοι σου 
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φα καφήσουν επάνω στον φουόνο τού 
Ισουαήου µέχουι τέταουτης γενεάς. Έτσι και 
έγινε. 

Ο ΣΑΟΥΟΥΜ, ο γιος τού Ιαβείς, 
βασίουευσε, και βασίουευσε στη Σαµάουεια, 
έναν µήνα, στον 39ο χουόνο τού Οζία, του 
βασιουιά τού Ιούντα.  Και ανέβηκε ο 
Μεναήµ, ο γιος τού Γαντεί από τη Φεουσά, 
και ήουφε στη Σαµάουεια, και χτύπησε στη 
Σαµάουεια τον Σαούµ, τον γιο τού Ιαβείς, και 
τον φανάτωσε, και βασίουευσε αντ' αυτού. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Σαούµ, και η 
συνωµοσία του που είχε κάνει, ντέστε, είναι 
γουαµµένες στο βιβουίο των χουονικών των 
βασιουιάντων τού Ισουαήου. 

Τότε, ο Μεναήµ πάταξε τη Φαψά, και όους 
εκείνους που ήσαν σ' αυτή, και τα σύνοουά 
της από τη Φεουσά· επειντή, ντεν του είχαν 
ανοίξει, γι' αυτό τη χτύπησε· και ντιέσχισε την 
κοιουιά όουων των εγκύων γυναικών που 
υπήουχαν µέσα σ' αυτή. 

ΚΑΙ στον 39ο χουόνο τού Αζαουία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Μεναήµ, ο γιος τού 
Γαντεί, βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου, 
στη Σαµάουεια, 10 χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο· ντεν αποµακουύνφηκε σε όουες τις 
ηµέουες του από τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, του γιου τού Ναβάτ, που είχε 
κάνει τον Ισουαήου να αµαουτήσει. 

Τότε, ήουφε ο Φου, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας ενάντια στη γη· και ο Μεναήµ 
έντωσε στον Φου 1.000 τάουαντα ασήµι, για 
να είναι το χέουι του µαζί του, στο να 
ενισχύσει στο χέουι του τη βασιουεία.  Και ο 
Μεναήµ απέσπασε από τον Ισουαήου το 
ασήµι, από όους τους ντυνατούς σε πούτη, 50 
σίκους ασήµι από κάφε έναν, για να ντώσει 
στον βασιουιά τής Ασσυουίας. Και ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας επέστουεψε, και ντεν 
στάφηκε εκεί στη γη. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Μεναήµ, και 
όουα όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 

Ισουαήου;  Και ο Μεναήµ κοιµήφηκε µαζί µε 
τους πατέουες του· και αντ' αυτού βασίουευσε 
ο Φακείας, ο γιος του. 

ΚΑΙ στον 50ό χουόνο τού Αζαουία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Φακείας, ο γιος τού 
Μεναήµ, βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου, 
στη Σαµάουεια, ντύο χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο· ντεν αποµακουύνφηκε από τις 
αµαουτίες τού Ιεουοβοάµ, του γιου τού 
Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισουαήου να 
αµαουτήσει. 

Και εναντίον του συνωµότησε ο Φεκά, ο γιος 
τού Ουεµαουία, ο στουατηγός του, και τον 
πάταξε στη Σαµάουεια, στο παουάτι τής 
οικογένειας του βασιουιά, µαζί µε τον 
Αουγόβ και τον Αουιέ, έχοντας µαζί του και 
50 άνντουες από τους Γαουααντίτες· και τον 
φανάτωσε, και βασίουευσε αντ' αυτού. 

Οι υπόουοιπες πουάξεις τού Φακεία, και 
όουα όσα έκανε, ντέστε, είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου. 

ΣΤΟΝ 52ο χουόνο τού Αζαουία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ο Φεκά, ο γιος τού 
Ουεµαουία, βασίουευσε 20 χουόνια επάνω 
στον Ισουαήου, στη Σαµάουεια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο· ντεν αποµακουύνφηκε από τις 
αµαουτίες τού Ιεουοβοάµ, γιου τού Ναβάτ, 
που είχε κάνει τον Ισουαήου να αµαουτήσει. 

Και στις ηµέουες τού Φεκά, του βασιουιά τού 
Ισουαήου, ήουφε ο Φεγουάφ-φεουασάου, ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας, και κυουίευσε την 
Ιιών, και την Αβέου-βαιφ-µααχά, και την 
Ιανώχ, και την Κεντές, και την Ασώου, και τη 
Γαουαάντ, και τη Γαουιουαία, οουόκουηουη 
τη γη Νεφφαουί, και τους µετοίκησε στην 
Ασσυουία. 

Και ο Ωσηέ, ο γιος τού Ηουά, έκανε 
συνωµοσία ενάντια στον Φεκά, τον γιο τού 
Ουεµαουία, και τον πάταξε, και τον 
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φανάτωσε, και στον 20ό χουόνο τού Ιωφάµ, 
του γιου τού Οζία, βασίουευσε αντ' αυτού. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Φεκά, και 
όουα όσα έκανε, ντέστε, είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου. 

ΚΑΙ στον ντεύτεουο χουόνο τού Φεκά, γιου 
του Ουεµαουία, του βασιουιά τού Ισουαήου, 
βασίουευσε ο Ιωφάµ, ο γιος τού Οζία, του 
βασιουιά τού Ιούντα.  Ήταν ηουικίας 25 
χουόνων όταν βασίουευσε, και βασίουευσε 16 
χουόνια στην Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Ιεουσά, φυγατέουα τού 
Σαντώκ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο· 
έπουαξε σύµφωνα µε όουα όσα έπουαξε ο 
πατέουας του, ο Οζίας.  Όµως, οι ψηουοί 
τόποι ντεν είχαν αφαιουεφεί· ο ουαός φυσίαζε 
ακόµα και φυµίαζε επάνω στους ψηούς 
τόπους. Αυτός έκτισε την ψηουή πύουη τού 
οίκου τού Κυουίου. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωφάµ, και 
όουα όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα; 

Και στις ηµέουες εκείνες ο Κύουιος άουχισε 
να στέουνει ενάντια στον Ιούντα τον Ουεσίν, 
τον βασιουιά τής Συουίας, και τον Φεκά, τον 
γιο τού Ουεµαουία. 

Και ο Ιωφάµ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και φάφτηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, στην πόουη τού Νταβίντ τού 
πατέουα του· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Άχαζ, ο γιος του. 

ΚΑΙ στον 17ο χουόνο τού Φεκά, του γιου 
τού Ουεµαουία, βασίουευσε ο Άχαζ, ο γιος 
τού Ιωφάµ, του βασιουιά τού Ιούντα.  Ήταν 
ηουικίας 20 χουόνων όταν ο Άχαζ 
βασίουευσε, και βασίουευσε 16 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. 

Ντεν έπουαξε, όµως, το ευφύ µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό του, όπως ο Νταβίντ ο 
πατέουας του.  Αουά, πεουπάτησε στον 

ντουόµο των βασιουιάντων τού Ισουαήου, και 
µάουιστα πέουασε τον γιο του µέσα από τη 
φωτιά, σύµφωνα µε τα βντεουύγµατα των 
εφνών, που ο Κύουιος είχε εκντιώξει 
µπουοστά από τους γιους Ισουαήου.  Και 
φυσίαζε και φυµίαζε επάνω στους ψηούς 
τόπους, και επάνω στους ουόφους, και κάτω 
από κάφε πουάσινο ντέντουο. 

Τότε, ανέβηκαν στην Ιεουσαουήµ για 
πόουεµο, ο Ουεσίν, ο βασιουιάς τής Συουίας, 
και ο Φεκά, ο γιος του Ουεµαουία, ο 
βασιουιάς του Ισουαήου· και ποουιόουκησαν 
τον Άχαζ, όµως ντεν µπόουεσαν να νικήσουν. 

Κατά τον καιουό εκείνο, ο Ουεσίν, ο 
βασιουιάς τής Συουίας αποκατέστησε την 
Εουάφ κάτω από την εξουσία τής Συουίας, 
και έντιωξε τους Ιουνταίους από την Εουάφ· 
και καφώς οι Σύουιοι ήουφαν στην Εουάφ, 
κατοίκησαν εκεί µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Και ο Άχαζ έστειουε µηνυτές στον Φεγουάφ-
φεουασάου, τον βασιουιά τής Ασσυουίας, 
ουέγοντας: Εγώ είµαι ντούος σου και γιος 
σου· ανέβα, και σώσε µε από το χέουι τού 
βασιουιά τής Συουίας και του βασιουιά τού 
Ισουαήου, που σηκώφηκαν εναντίον µου.  Και 
ο Άχαζ πήουε το ασήµι και το χουυσάφι, που 
βουέφηκε στον οίκο τού Κυουίου, και στους 
φησαυούς του παουατιού τού βασιουιά, και το 
έστειουε ως ντώουο στον βασιουιά τής 
Ασσυουίας. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας τον 
εισάκουσε· και ανέβηκε ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας ενάντια στη Νταµασκό, και την 
κυουίευσε, και µετοίκησε τους κατοίκους της 
στην Κιου, τον ντε Ουεσίν, τον φανάτωσε. 

Και ο βασιουιάς Άχαζ πήγε στη Νταµασκό, 
πουος συνάντηση του Φεγουάφ-φεουασάου, 
του βασιουιά τής Ασσυουίας, και είντε το 
φυσιαστήουιο που υπήουχε στη Νταµασκό· 
και ο βασιουιάς Άχαζ έστειουε στον Ουία, 
τον ιεουέα, το οµοίωµα του φυσιαστηουίου, 
και τον τύπο του, µε υπόντειγµα 
οουόκουηουης της εουγασίας του.  Και ο 
Ουίας, ο ιεουέας, έκτισε το φυσιαστήουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα ο βασιουιάς Άχαζ 
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έστειουε από τη Νταµασκό. Έτσι έκανε ο 
Ουίας, ο ιεουέας, µέχουις ότου έουφει ο 
βασιουιάς Άχαζ από τη Νταµασκό. 

Και όταν ο βασιουιάς ήουφε από τη 
Νταµασκό, ο βασιουιάς είντε το 
φυσιαστήουιο· και ο βασιουιάς πουησίασε στο 
φυσιαστήουο, και έκανε πουοσφοουά επάνω σ' 
αυτό.  Και έκαψε το οουοκαύτωµά του και 
την πουοσφοουά του από άουφιτα, και ξέχυνε 
επάνω τη σπονντή του, και ουάντισε το αίµα 
των ειουηνικών του πουοσφοουών, επάνω στο 
φυσιαστήουιο.  Και µετέφεουε το χάουκινο 
φυσιαστήουιο, που ήταν µπουοστά στον 
Κύουιο, µπουοστά από τον οίκο, ανάµεσα 
από το φυσιαστήουιο και τον οίκο τού 
Κυουίου, και το έβαουε πουος τη βοουινή 
πουευουά τού φυσιαστηουίου. 

Και ο βασιουιάς Άχαζ πουόσταξε τον Ουία 
τον ιεουέα, ουέγοντας: Επάνω στο µεγάουο 
φυσιαστήουιο να πουοσφέουεις το 
οουοκαύτωµα το πουωινό, και την εσπεουινή 
πουοσφοουά από άουφιτα, και το 
οουοκαύτωµα του βασιουιά, και την 
πουοσφοουά του από άουφιτα, µαζί µε το 
οουοκαύτωµα οουόκουηου του ουαού τής 
γης, και την πουοσφοουά τους από άουφιτα, 
και τις σπονντές τους· και ουάντισε επάνω σ' 
αυτό όουο το αίµα τού οουοκαυτώµατος, και 
όουο το αίµα τής φυσίας· και το χάουκινο 
φυσιαστήουιο φα είναι σε µένα για να ουωτάω 
τον Κύουιο.  Και ο Ουίας, ο ιεουέας, έκανε 
σύµφωνα µε όουα όσα είχε πουοστάξει ο 
βασιουιάς Άχαζ. 

Και ο βασιουιάς Άχαζ έκοψε τα 
συγκουείσµατα των βάσεων, και σήκωσε από 
πάνω τους τον ουτήουα· και κατέβασε τη 
φάουασσα πάνω από τα χάουκινα βόντια, που 
ήσαν από κάτω της, και την έβαουε σε µια 
πέτουινη βάση.  Και το στέγαστουο του 
σαββάτου, που είχαν οικοντοµήσει στον οίκο, 
και την εξωτεουική είσοντο του βασιουιά, τη 
µετατόπισε από τον οίκο τού Κυουίου, 
εξαιτίας τού βασιουιά τής Ασσυουίας. 

Οι υπόουοιπες πουάξεις τού Άχαζ, όσες 
έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένες στο βιβουίο 
των χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα;  

Και ο Άχαζ κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του, και φάφτηκε µαζί µε τους πατέουες του 
στην πόουη τού Νταβίντ· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. 

ΚΑΙ στον 12ο χουόνο τού Άχαζ, του 
βασιουιά τού Ιούντα, στη Σαµάουεια 
βασίουευσε επάνω στον Ισουαήου ο Ωσηέ, ο 
γιος τού Ηουά, εννιά χουόνια. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, όµως όχι όπως οι βασιουιάντες τού 
Ισουαήου, που ήσαν πουιν απ' αυτόν. 

Εναντίον του ανέβηκε ο Σαουµανασάου, ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας· και ο Ωσηέ έγινε 
ντούος του, και του έντινε φόουο. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας βουήκε 
συνωµοσία στον Ωσηέ· επειντή, είχε στείουει 
µηνυτές στον Σω, τον βασιουιά τής Αιγύπτου, 
και ντεν έντωσε φόουο στον βασιουιά τής 
Ασσυουίας, όπως έκανε κάφε χουόνο· γι' αυτό, 
ο βασιουιάς τής Ασσυουίας τον συνέκουεισε, 
και τον έντεσε σε φυουακή. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας ανέβηκε 
ντιαµέσου όουης τής γης· και ανέβηκε στη 
Σαµάουεια, και την ποουιόουκησε τουία 
χουόνια. 

Και στον ένατο χουόνο τού Ωσηέ, ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας κυουίευσε τη 
Σαµάουεια, και µετοίκισε τον Ισουαήου στην 
Ασσυουία, και τον κατοίκισε στην Αουά, και 
στην Αβώου, κοντά στον ποταµό Γωζάν, και 
στις πόουεις των Μήντων. 

Κι αυτό έγινε, επειντή οι γιοι τού Ισουαήου 
αµάουτησαν στον Κύουιο τον Φεό τους, που 
τους είχε ανεβάσει από τη γη τής Αιγύπτου, 
κάτω από το χέουι τού Φαουαώ, του βασιουιά 
τής Αιγύπτου, και σεβάστηκαν άουους φεούς.  
Και πεουπάτησαν στα νόµιµα των εφνών, που 
ο Κύουιος είχε εκντιώξει µπουοστά από τους 
γιους Ισουαήου, και σ' εκείνα των 
βασιουιάντων τού Ισουαήου, που είχαν 
φεσπίσει.  Και οι γιοι Ισουαήου, κουυφά, 
έκαναν πουάγµατα που ντεν ήσαν µε ευφύτητα 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό τους, και 
έκτισαν για τον εαυτό τους ψηούς τόπους σε 
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όουες τις πόουεις τους, από πύουγο φυουάκων 
µέχουι πόουη οχυουή.  Και έστησαν για τον 
εαυτό τους αγάουµατα και άουση επάνω σε 
κάφε ψηουό ουόφο, και κάτω από κάφε 
πουάσινο ντέντουο.  Και εκεί φυµίαζαν επάνω 
σε όους τούς ψηούς τόπους, όπως και τα έφνη 
που ο Κύουιος είχε εκντιώξει από µπουοστά 
τους· και έκαναν πουάγµατα πονηουά για να 
παουοουγίζουν τον Κύουιο·  και ουάτουευσαν 
τα είντωουα, για τα οποία ο Κύουιος τους είχε 
πει: Ντεν φα κάνετε αυτό το πουάγµα. 

Και ο Κύουιος ντιαµαουτυουήφηκε εναντίον 
του Ισουαήου, και εναντίον τού Ιούντα, 
ντιαµέσου όουων των πουοφητών, όουων 
εκείνων που έβουεπαν, ουέγοντας: 
Επιστουέψτε από τους πονηούς σας 
ντουόµους, και τηουείτε τις εντοουές µου, τα 
ντιατάγµατά µου, σύµφωνα µε όουο τον νόµο, 
που είχα πουοστάξει στους πατέουες σας, και 
τον οποίο σας έστειουα ντιαµέσου των ντούων 
µου των πουοφητών. 

Όµως, αυτοί ντεν υπάκουσαν, αουά 
σκουήουυναν τον τουάχηουό τους, όπως τον 
τουάχηουο των πατέουων τους, που ντεν 
πίστεψαν στον Κύουιο τον Φεό τους.  Και 
απέουιψαν τα ντιατάγµατά του, και τη 
ντιαφήκη του, που είχε κάνει µαζί µε τους 
πατέουες τους, και τις ντιαµαουτυουίες του, 
που είχε ντιαµαουτυουηφεί εναντίον τους· και 
πήγαν πίσω από τη µαταιότητα, και 
µαταιώφηκαν, και πίσω από τα έφνη που είναι 
οουόγυουά τους, για τα οποία ο Κύουιος τους 
είχε πουοστάξει, να µη κάνουν όπως εκείνα.  
Και εγκατέουειψαν όουες τις εντοουές τού 
Κυουίου τού Φεού τους, και έκαναν για τον 
εαυτό τους χωνευτά, ντύο µοσχάουια, και 
έκαναν άουση, και πουοσκύνησαν 
οουόκουηουη τη στουατιά τού ουανού, και 
ουάτουευσαν τον Βάαου.  Και 
ντιαπεουνούσαν τους γιους τους και τις 
φυγατέουες τους µέσα από τη φωτιά, και 
µεταχειουίζονταν µαντείες και οιωνισµούς, 
και πούησαν τον εαυτό τους στο να πουάττουν 
πονηουά, µπουοστά στον Κύουιο, για να τον 
παουοουγίζουν. 

Γι' αυτά, ο Κύουιος οουγίστηκε 
υπεουβοουικά ενάντια στον Ισουαήου, και 

τους απέβαουε από το πουόσωπό του· ντεν 
εναπέµεινε παουά µόνη η φυουή τού Ιούντα.  
Ακόµα και ο Ιούντας ντεν φύουαξε τις 
εντοουές τού Κυουίου τού Φεού του, αουά 
πεουπάτησαν στα ντιατάγµατα του Ισουαήου, 
που είχαν κάνει. 

Και ο Κύουιος απέβαουε οουόκουηουο το 
σπέουµα τού Ισουαήου, και τους κατέφουιψε, 
και τους παουέντωσε στο χέουι αυτών που 
ντιαουπάζουν, µέχουις ότου τους απέουιψε 
από το πουόσωπό του.  Επειντή, ο Ισουαήου 
αποσχίστηκε από την οικογένεια του Νταβίντ, 
και έκαναν βασιουιά τον Ιεουοβοάµ, τον γιο 
τού Ναβάτ· και ο Ιεουοβοάµ απέσπασε τον 
Ισουαήου από το να ακοουφεί τον Κύουιο, 
και τους έκανε να αµαουτήσουν, αµαουτία 
µεγάουη.  Επειντή, οι γιοι Ισουαήου 
πεουπάτησαν σε όουες τις αµαουτίες τού 
Ιεουοβοάµ, που είχε πουάξει· ντεν 
αποµακουύνφηκαν απ' αυτές,  µέχουις ότου ο 
Κύουιος απέβαουε τον Ισουαήου από το 
πουόσωπό του, όπως είχε µιουήσει ντιαµέσου 
όουων των ντούων του των πουοφητών. Και ο 
Ισουαήου µετοικίστηκε από τη γη του στην 
Ασσυουία, µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας έφεουε 
ανφουώπους από τη Βαβυουώνα, και από τη 
Χουφά, και από την Αυά, και από την Αιµάφ, 
και από τη Σεφαουϊµ, και τους κατοίκισε στις 
πόουεις τής Σαµάουειας αντί για τους γιους 
Ισουαήου, και κουηουονόµησαν τη 
Σαµάουεια, και κατοίκησαν στις πόουεις της.  
Και στην αουχή τής κατοίκησής τους εκεί, 
ντεν φοβήφηκαν τον Κύουιο· και ο Κύουιος 
έστειουε ουιοντάουια ανάµεσά τους, και 
φανάτωναν απ' αυτούς. 

Και είπαν στον βασιουιά τής Ασσυουίας, 
ουέγοντας: Τα έφνη που µετοίκισες στις 
πόουεις τής Σαµάουειας, ντεν γνωουίζουν τον 
νόµο τού Φεού τής γης· γι' αυτό, έστειουε τα 
ουιοντάουια ανάµεσά τους, και ντες, τους 
φανατώνουν, επειντή ντεν γνωουίζουν τον 
νόµο τού Φεού τής γης. 

Τότε, ο βασιουιάς τής Ασσυουίας πουόσταξε, 
ουέγοντας: Φέουτε εκεί έναν από τους ιεουείς, 
που µετοικίσατε από εκεί· κι ας πάνε, και ας 
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κατοικήσουν εκεί· και ας τους ντιντάξουν τον 
νόµο τού Φεού τής γης.  Και ένας από τους 
ιεουείς, που τους µετοίκισαν στη Σαµάουεια, 
ήουφε και κατοίκησε στη Βαιφήου, και τους 
ντίντασκε πώς να φοβούνται τον Κύουιο. 

Κάφε ένα έφνος, όµως, έκαναν φεούς για τον 
εαυτό τους, και τους έβαουαν στους οίκους 
των ψηουών τόπων, που οι Σαµαουείτες είχαν 
κάνει, κάφε ένα έφνος στις πόουεις τους, όπου 
κατοικούσαν.  Και οι άνντουες τής 
Βαβυουώνας έκαναν τη Σοκχώφ-βενώφ, ενώ 
οι άνντουες τής Χουφά έκαναν τη Νεουγάου, 
και οι άνντουες τής Αιµάφ έκαναν την Ασιµά,  
και οι Αυίτες έκαναν τη Νιβάζ, και τον 
Ταουτάκ, και οι Σεφαουϊτες έκαιγαν τους 
γιους τους µέσα στη φωτιά στον 
Αντουαµµέουεχ και Αναµµέουεχ, που ήσαν 
φεοί των Σεφαουϊτών. 

Έτσι φοβόνταν τον Κύουιο· και έκαναν για 
τον εαυτό τους ιεουείς των ψηουών τόπων από 
τους τεουευταίους ανάµεσά τους, που 
φυσίαζαν γι' αυτούς µέσα στους οίκους των 
ψηουών τόπων.  Φοβόνταν µεν τον Κύουιο, 
ουάτουευαν όµως τους ντικούς τους φεούς, 
σύµφωνα µε τον τουόπο των εφνών, γι' αυτό 
µετοικίστηκαν. 

Μέχουι την ηµέουα αυτή κάνουν σύµφωνα µε 
τους πουοηγούµενους τουόπους· ντεν 
φοβούνται τον Κύουιο, και ντεν πουάττουν 
σύµφωνα µε τα ντιατάγµατά τους, και 
σύµφωνα µε τις κουίσεις τους, και σύµφωνα µε 
τον νόµο και την εντοουή, που ο Κύουιος είχε 
πουοστάξει στους γιους Ιακώβ, τον οποίο 
ονόµασε Ισουαήου·  και ο Κύουιος έκανε σ' 
αυτούς ντιαφήκη, και τους πουόσταξε, 
ουέγοντας: Ντεν φα φοβηφείτε άουους φεούς, 
και ντεν φα τους πουοσκυνήσετε ούτε φα τους 
ουατουεύσετε ούτε φα φυσιάσετε σ' αυτούς·  
αουά, τον Κύουιο, που σας έβγαουε από τη 
γη τής Αιγύπτου µε µεγάουη ντύναµη και µε 
απουωµένον βουαχίονα, αυτόν φα φοβάστε, κι 
αυτόν φα πουοσκυνάτε, και σ' αυτόν φα 
φυσιάζετε·  και τα ντιατάγµατα, και τις 
κουίσεις, και τον νόµο, και την εντοουή, που 
έγουαψε για σας, φα πουοσέχετε να εκτεουείτε 
πάντοτε· και άουους φεούς ντεν φα φοβηφείτε·  
και τη ντιαφήκη που έκανα σε σας, ντεν φα 

την ξεχάσετε· και ντεν φα φοβηφείτε άουους 
φεούς·  αουά, τον Κύουιο τον Φεό σας φα 
φοβάστε· κι αυτός φα σας εουευφεουώσει από 
το χέουι όουων των εχφουών σας.  Όµως, ντεν 
υπάκουσαν, αουά έκαναν σύµφωνα µε τους 
πουοηγούµενους τουόπους τους. 

Κι αυτά τα έφνη φοβόνταν µεν τον Κύουιο, 
ουάτουευαν όµως τα γουυπτά τους· και οι γιοι 
τους, και οι γιοι των γιων τους, όπως έκαναν 
οι πατέουες τους, έτσι κάνουν κι αυτοί µέχουι 
αυτή την ηµέουα. 

ΚΑΙ στον τουίτο χουόνο τού Ωσηέ, γιου τού 
Ηουά, του βασιουιά τού Ισουαήου, 
βασίουευσε ο Εζεκίας, ο γιος τού Άχαζ, του 
βασιουιά τού Ιούντα.  Όταν βασίουευσε, ήταν 
ηουικίας 25 χουόνων· και βασίουευσε 29 
χουόνια στην Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Αβί, φυγατέουα τού 
Ζαχαουία. 

Και έκανε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα έκανε ο Νταβίντ ο 
πατέουας του.  Αυτός αφαίουεσε τους ψηούς 
τόπους, και κατέσπασε τα αγάουµατα, και 
κατέκοψε τα άουση και κατασύντουιψε το 
χάουκινο φίντι, που ο Μωυσής είχε κάνει· 
επειντή, µέχουι τις ηµέουες εκείνες οι γιοι 
Ισουαήου φυµίαζαν σ' αυτό· και το 
αποκάουεσε Νεουσφάν.  Είχε εουπίσει επάνω 
στον Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου· και, 
ύστεουα απ' αυτόν, ντεν στάφηκε όµοιός του 
ανάµεσα σε όους τους βασιουιάντες τού 
Ιούντα, αου' ούτε πουιν απ' αυτόν·  επειντή, 
είχε πουοσκοουηφεί στον Κύουιο· ντεν 
αποµακουύνφηκε από του να τον ακοουφεί, 
αουά τήουησε τις εντοουές του, που ο 
Κύουιος είχε πουοστάξει στον Μωυσή. 

Και ο Κύουιος ήταν µαζί του· όπου έβγαινε, 
κατευοντωνόταν· και αποστάτησε ενάντια 
στον βασιουιά τής Ασσυουίας, και ντεν τον 
ντούεψε.  Αυτός πάταξε τους Φιουισταίους, 
µέχουι τη Γάζα και τα σύνοουά της, από 
πύουγο φυουάκων µέχουι οχυουή πόουη. 

ΚΑΙ στον τέταουτο χουόνο τού βασιουιά 
Εζεκία, που ήταν ο έβντοµος χουόνος τού 
Ωσηέ, γιου τού Ηουά, του βασιουιά τού 
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Ισουαήου, ο Σαουµανασάου, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας ανέβηκε ενάντια στη Σαµάουεια, 
και την ποουιοουκούσε.  Και στο τέουος των 
τουιών χουόνων την κυουίευσαν· στον έκτο 
χουόνο τού Εζεκία, που είναι ο ένατος του 
Ωσηέ, του βασιουιά τού Ισουαήου, 
κυουιεύφηκε η Σαµάουεια. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας µετοίκισε τον 
Ισουαήου στην Ασσυουία, και τους έβαουε 
στην Αουά, και στην Αβώου, κοντά στον 
ποταµό Γωζάν, και στις πόουεις των Μήντων·  
επειντή, ντεν είχαν υπακούσει στη φωνή τού 
Κυουίου τού Φεού τους, αουά παουέβηκαν τη 
ντιαφήκη του, όουα όσα είχε πουοστάξει ο 
Μωυσής, ο ντούος τού Κυουίου, και ντεν 
είχαν υπακούσει, ούτε τα έκαναν. 

ΚΑΙ στον 14ο χουόνο τού βασιουιά Εζεκία, 
ανέβηκε ο Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας, ενάντια σε όουες τις οχυουές 
πόουεις τού Ιούντα, και τις κυουίευσε. 

Και ο Εζεκίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
έστειουε στον βασιουιά τής Ασσυουίας στη 
Ουαχείς, ουέγοντας: Αµάουτησα· φύγε από 
µένα· ό,τι επιβάουεις επάνω µου, φα το 
βαστάξω. Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας 
επέβαουε επάνω στον Εζεκία, τον βασιουιά 
τού Ιούντα, 300 τάουαντα ασήµι, και 30 
τάουαντα χουυσάφι.  Και ο Εζεκίας τού 
έντωσε όουο το ασήµι που βουέφηκε στον 
οίκο τού Κυουίου, και στους φησαυούς στο 
παουάτι τού βασιουιά.  Κατά τον καιουό 
εκείνο, ο Εζεκίας απέκοψε τις φύουες τού 
ναού τού Κυουίου, και τους στύους που ο 
Εζεκίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, είχε 
πεουισκεπάσει µε χουυσάφι, και το έντωσε 
στον βασιουιά τής Ασσυουίας. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας έστειουε τον 
Ταουτάν, και τον Ουαβ-σαουείς, και τον 
Ουαβ-σάκη, από τη Ουαχείς, στον βασιουιά 
Εζεκία, µε µεγάουη ντύναµη, στην 
Ιεουσαουήµ. Κι εκείνοι ανέβηκαν και ήουφαν 
στην Ιεουσαουήµ. Και όταν ανέβηκαν, 
ήουφαν και στάφηκαν στον υντουαγωγό τής 
άνω κοουυµπήφουας, που είναι στον µεγάουο 
ντουόµο τού χωουαφιού τού γναφέα.  Και 
βόησαν στον βασιουιά, και βγήκαν σ' αυτούς 

ο Εουιακείµ, ο γιος τού Χεουκία, του 
οικονόµου, και ο Σοµνάς, ο γουαµµατέας, και 
ο Ιωάχ, ο γιος τού Ασάφ, ο 
υποµνηµατογουάφος.  Και ο Ουαβ-σάκης 
τούς είπε: Πείτε τώουα στον Εζεκία: Έτσι 
ουέει ο µεγάουος βασιουιάς, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας: Ποιο είναι το φάουος αυτό επάνω 
στο οποίο φαουείς;  Εσύ ουες, (εντούτοις, 
είναι ουόγια χειουέων): Έχω φέουηση και 
ντύναµη για πόουεµο· αου' επάνω σε ποιον 
έχεις το φάουος σου, ώστε αποστάτησες 
εναντίον µου;  Τώουα, ντες, εσύ έχεις το 
φάουος επάνω στη ουάβντο τού 
συντουιµµένου εκείνου καουάµου, επάνω στην 
Αίγυπτο, επάνω στον οποίο αν κάποιος 
στηουιχφεί, φα µπηχτεί µέσα στο χέουι του, 
και φα το τουυπήσει· τέτοιος είναι ο Φαουαώ, 
ο βασιουιάς τής Αιγύπτου, σε όους όσους 
έχουν το φάουος τους επάνω σ' αυτόν.  Αου' 
αν µου πείτε: Εµείς έχουµε το φάουος µας 
επάνω στον Κύουιο τον Φεό µας· ντεν είναι 
αυτός, του οποίου ο Εζεκίας αφαίουεσε τους 
ψηούς τόπους και τα φυσιαστήουια, και είπε 
στον Ιούντα και στην Ιεουσαουήµ: Μπουοστά 
σ' αυτό το φυσιαστήουιο φα πουοσκυνήσετε 
στην Ιεουσαουήµ;  Τώουα, ουοιπόν, ντώσε 
ενέχυουα στον κύουιό µου τον βασιουιά τής 
Ασσυουίας, κι εγώ φα σου ντώσω 2.000 
άουογα, αν µποουείς από µέους σου να 
ντώσεις γι' αυτά καβαουάουηντες.  Πώς, 
ουοιπόν, φα στουέψεις πίσω το πουόσωπο 
ενός τοπάουχη από τους εουάχιστους των 
ντούων τού κυουίου µου, και έουπισες επάνω 
στην Αίγυπτο για άµαξες και για 
καβαουάουηντες;  Και, τώουα, χωουίς τον 
Κύουιο ανέβηκα εγώ ενάντια σ' αυτόν τον 
τόπο, για να τον καταστουέψω; Ο Κύουιος 
µου είπε: Ανέβα ενάντια σ' αυτή τη γη, και 
κατάστουεψέ την. 

Τότε, είπε ο Εουιακείµ, ο γιος τού Χεουκία, 
και ο Σοµνάς, και ο Ιωάχ, στον Ουαβ-σάκη: 
Μίουησε, παουακαουώ, στους ντούς σου στη 
Συουιακή γουώσσα· επειντή, την 
καταουαβαίνουµε· και µη µας µιουάς 
Ιουνταϊστί, σε επήκοον του ουαού επάνω στο 
τείχος.  Αουά, ο Ουαβ-σάκης τούς είπε: 
Μήπως ο κύουιός µου µε έστειουε στον 
κύουιό σου, και σε σένα, για να µιουήσω αυτά 
τα ουόγια; Ντεν µε έστειουε πουος τους 
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άνντουες που κάφονται επάνω στο τείχος, για 
να φάνε την κόπουο τους, και να πιουν τα ούα 
τους, µαζί σας; 

Τότε, ο Ουαβ-σάκης στάφηκε, και φώναξε µε 
ντυνατή φωνή, Ιουνταϊστί, και µίουησε, 
ουέγοντας: Ακούστε τόν ουόγο τού µεγάου 
βασιουιά, του βασιουιά τής Ασσυουίας·  Έτσι 
ουέει ο βασιουιάς· Μη σας απατάει ο Εζεκίας· 
επειντή, ντεν φα µποουέσει να σας ουυτουώσει 
από το χέουι του·  και µη σας κάνει ο Εζεκίας 
να έχετε φάουος επάνω στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος σίγουα φα µας 
ουυτουώσει, και η πόουη αυτή ντεν φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Ασσυουίας.  Μη ακούτε τον Εζεκία· επειντή, 
έτσι ουέει ο βασιουιάς τής Ασσυουίας: Κάντε 
µαζί µου συµβιβασµό, και βγείτε έξω πουος 
εµένα· και φάτε κάφε ένας από την άµπεουό 
του, και κάφε ένας από τη συκιά του, και 
πιείτε κάφε ένας από τη ντεξαµενή του·  έως 
ότου έουφω, και σας πάουω σε γη όµοια µε τη 
γη σας, γη µε σιτάουι και κουασί, γη µε ψωµί 
και αµπεουώνες, γη µε ουάντι και µέουι, για 
να ζήσετε και να µη πεφάνετε· και µη ακούτε 
τον Εζεκία, όταν σας απατάει, ουέγοντας: Ο 
Κύουιος φα µας ουυτουώσει.  Μήπως, στ' 
αουήφεια, κάποιος από τους φεούς των εφνών 
ουύτουωσε τη γη του από το χέουι τού 
βασιουιά τής Ασσυουίας;  Πού είναι οι φεοί 
τής Αιµάφ και της Αουφάντ; Πού είναι οι φεοί 
τής Σεφαουϊµ, της Ενά, και της Αυά; Μήπως 
ουύτουωσαν από το χέουι µου τη Σαµάουεια;  
Ποιοι ανάµεσα σε όους τους φεούς αυτών των 
τόπων ουύτουωσαν τη γη τους από το χέουι 
µου, ώστε και ο Κύουιος να ουυτουώσει την 
Ιεουσαουήµ από το χέουι µου; 

Και ο ουαός σιωπούσε, και ντεν του απάντησε 
έναν ουόγο· επειντή, ο βασιουιάς είχε 
πουοστάξει, ουέγοντας: Μη του απαντήσετε. 

Τότε, ο Εουιακείµ, ο γιος τού Χεουκία, ο 
οικονόµος, και ο Σοµνάς, ο γουαµµατέας, και 
ο Ιωάχ, ο γιος τού Ασάφ, ο 
υποµνηµατογουάφος, ήουφαν στον Εζεκία µε 
σχισµένα τα ιµάτια, και του ανήγγειουαν τα 
ουόγια τού Ουαβ-σάκη. 

ΚΑΙ όταν το άκουσε ο βασιουιάς Εζεκίας, 
έσχισε τα ιµάτιά του, και σκεπάστηκε µε 
σάκο, και µπήκε µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου.  Και έστειουε τον Εουιακείµ, τον 
οικονόµο, και τον Σοµνά, τον γουαµµατέα, 
και τους πουεσβύτεους των ιεουέων, 
σκεπασµένους µε σάκους, πουος τον 
πουοφήτη Ησαϊα, τον γιο τού Αµώς.  Και του 
είπαν: Έτσι ουέει ο Εζεκίας: Η ηµέουα αυτή 
είναι ηµέουα φουίψης, και ονειντισµού, και 
βουασφηµίας· επειντή, τα παιντιά ήουφαν 
στην ώουα τής γέννας, όµως ντεν υπάουχει 
ντύναµη στην ετοιµόγεννη·  είφε ο Κύουιος ο 
Φεός σου να άκουσε όουα τα ουόγια τού 
Ουαβ-σάκη, που έστειουε ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας, ο κύουιός του, για να ονειντίσει 
τον ζωντανό Φεό, και να βουίσει µε τα 
ουόγια, που άκουσε ο Κύουιος ο Φεός σου· 
γι' αυτό, ύψωσε ντέηση για το υπόουοιπο που 
απέµεινε. 

Και ήουφαν στον Ησαϊα οι ντούοι τού 
βασιουιά Εζεκία.  Και ο Ησαϊας τούς είπε: 
Έτσι φα πείτε στον κύουιό σας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Μη φοβάσαι από τα ουόγια που 
άκουσες, µε τα οποία µε ονείντισαν οι ντούοι 
τού βασιουιά τής Ασσυουίας·  ντες, εγώ φα 
βάουω µέσα του ένα τέτοιο πνεύµα, ώστε, 
καφώς φα ακούσει φόουυβο, φα επιστουέψει 
στη γη του· και φα τον κάνω να πέσει µε 
µάχαιουα στην ίντια του τη γη. 

Ο Ουαβ-σάκης, ουοιπόν, γύουισε, και βουήκε 
τον βασιουιά τής Ασσυουίας να ποουεµάει 
ενάντια στη Ουιβνά· επειντή, άκουσε ότι 
έφυγε από τη Ουαχείς. 

Και όταν ο βασιουιάς άκουσε να ουένε για 
τον Φιουακά, τον βασιουιά τής Αιφιοπίας: 
Ντες, βγήκε να σε ποουεµήσει, έστειουε 
πάουι πουεσβευτές στον Εζεκία, ουέγοντας:  
Έτσι φα πείτε στον Εζεκία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, ουέγοντας: Ο Φεός σου, επάνω στον 
οποίο έχεις το φάουος σου, ας µη σε 
εξαπατάει, ουέγοντας: Η Ιεουσαουήµ ντεν φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Ασσυουίας·  ντες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι 
βασιουιάντες τής Ασσυουίας σε όους τους 
τόπους, καταστουέφοντάς τους· κι εσύ φα 
ουυτουωφείς;  Μήπως οι φεοί των εφνών 
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ουύτουωσαν εκείνους που οι πατέουες µου 
κατέστουεψαν, την Γωζάν, και τη Χαουάν, και 
τη Ουεσέφ, και τους γιους τού Εντέν, που 
ήσαν στην Τεουασσάου;  Πού είναι ο 
βασιουιάς τής Αιµάφ, και ο βασιουιάς τής 
Αουφάντ, και ο βασιουιάς τής πόουης 
Σεφαουϊµ, της Ενά, και της Αυά; 

Και ο Εζεκίας, παίουνοντας την επιστοουή 
από το χέουι των πουεσβευτών, τη ντιάβασε· 
και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο τού 
Κυουίου, και την ξετύουιξε µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και πουοσευχήφηκε ο Εζεκίας 
µπουοστά στον Κύουιο, ουέγοντας: Κύουιε, 
Φεέ τού Ισουαήου, που κάφεσαι επάνω στα 
χεουβείµ, εσύ ο ίντιος είσαι ο Φεός, ο µόνος, 
όουων των βασιουείων τής γης· εσύ έκανες τον 
ουανό και τη γη·  στουέψε, Κύουιε, το αυτί 
σου, και άκουσε· άνοιξε, Κύουιε, τα µάτια 
σου, και ντες· και άκουσε τα ουόγια τού 
Σενναχειουείµ, που έστειουε τούτον να 
ονειντίσει τον ζωντανό Φεό·  αουηφινά, 
Κύουιε, οι βασιουιάντες τής Ασσυουίας 
εουήµωσαν τα έφνη, και τους τόπους τους,  
και έουιξαν τους φεούς τους στη φωτιά· 
επειντή, ντεν ήσαν φεοί, αουά έουγο χεουιών 
ανφουώπων, ξύουα και πέτουες· γι' αυτό, τους 
κατέστουεψαν·  τώουα, ουοιπόν, Κύουιε Φεέ 
µας, σώσε µας, παουακαουώ, από το χέουι 
του· για να γνωουίσουν όουα τα βασίουεια της 
γης, ότι εσύ είσαι Κύουιος, ο Φεός, ο µόνος. 

Τότε, ο Ησαϊας, ο γιος τού Αµώς, έστειουε 
στον Εζεκία, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: Άκουσα όσα 
πουοσευχήφηκες σε µένα, ενάντια στον 
Σενναχειουείµ, τον βασιουιά τής Ασσυουίας.  
Αυτός είναι ο ουόγος που ο Κύουιος µίουησε 
γι' αυτόν: Σε καταφουόνησε, σε ενέπαιξε, η 
παουφένα, η φυγατέουα τής Σιών· κούνησε 
πίσω σου το κεφάουι η φυγατέουα τής 
Ιεουσαουήµ.  Ποιον ονείντισες και 
βουασφήµησες; Και ενάντια σε ποιον ύψωσες 
φωνή, σήκωσες ψηουά τα µάτια σου; Ενάντια 
στον Άγιο του Ισουαήου.  Τον Κύουιο 
ονείντισες ντιαµέσου των πουεσβευτών σου, 
και είπες: «Με το πουήφος των αµαξών µου 
ανέβηκα εγώ στο ύψος των βουνών, στα 
πουάγια του Ουιβάνου· και φα κόψω τους 
ψηούς κέντους του, τα εκουεκτά εουάτια του· 

και φα µπω µέσα στα τεουευταία οικήµατά 
του, στο ντάσος τού Καουµήου του·  εγώ 
έσκαψα, και ήπια ξένα νεουά· και µε το ίχνος 
των ποντιών µου ξέουανα όους τούς ποταµούς 
των ποουιοουκούµενων».  Μήπως ντεν 
άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παουιά, 
και το σχεντίασα από τις αουχαίες ηµέουες; 
Και, τώουα, το εκτέουεσα, ώστε εσύ να είσαι 
για να καταστουέφεις οχυουωµένες πόουεις σε 
σωούς εουειπίων.  Γι' αυτό, οι κάτοικοί τους 
ήσαν µικουής ντύναµης, τουόµαξαν και 
ντουοπιάστηκαν· ήσαν σαν το χοουτάουι τού 
χωουαφιού, σαν τη χουόη, και σαν το 
χοουτάουι των ταουατσών, και σαν το σιτάουι 
που καίγεται πουιν καουαµώσει.  Όµως, εγώ 
γνωουίζω την κατοικία σου, και την έξοντό 
σου, και την είσοντό σου, και τη ουύσσα σου 
εναντίον µου.  Επειντή, η ουύσσα σου 
εναντίον µου, και η αουαζονεία σου, ανέβηκαν 
στα αυτιά µου, γι' αυτό φα βάουω τον κουίκο 
µου στα ουφούνια σου, και το χαουινάουι µου 
στα χείουη σου, και φα σε γυουίσω πίσω 
ντιαµέσου τού ντουόµου από τον οποίο 
ήουφες. 

Και τούτο φα είναι το σηµείο σε σένα: Αυτό 
τον χουόνο φα φάτε ό,τι είναι αυτοφυές· και 
τον ντεύτεουο χουόνο ό,τι φυτουώνει από το 
ίντιο· και τον τουίτο χουόνο, σπείουετε, και 
φεουίστε, και φυτέψτε αµπεουώνες, και φάτε 
τον καουπό τους.  Και το υπόουοιπο από τον 
οίκο τού Ιούντα, αυτό που ντιασώφηκε, φα 
ξαναουιζώσει από κάτω, και φα ντώσει επάνω 
καουπούς.  Επειντή, από την Ιεουσαουήµ φα 
βγει το υπόουοιπο, και από το βουνό Σιών 
αυτό που ντιασώφηκε· ο ζήουος τού Κυουίου 
των ντυνάµεων φα το εκτεουέσει αυτό. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος για τον 
βασιουιά τής Ασσυουίας: Ντεν φα µπει σ' 
αυτή την πόουη ούτε φα τοξεύσει εκεί κάποιο 
βέουος ούτε φα πουοβάουει εναντίον της 
ασπίντα ούτε φα υψώσει πουόχωµα εναντίον 
της.  Ντιαµέσου τού ντουόµου από τον οποίο 
ήουφε, ντιαµέσου αυτού φα επιστουέψει, και 
στην πόουη αυτή ντεν φα µπει µέσα, ουέει ο 
Κύουιος.  Επειντή, εγώ φα υπεουασπιστώ 
αυτή την πόουη, ώστε να τη σώσω, για χάουη 
µου, και για χάουη τού ντού µου του 
Νταβίντ. 
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Και τη νύχτα εκείνη βγήκε ο άγγεουος του 
Κυουίου, και πάταξε στο στουατόπεντο των 
Ασσυουίων 185.000· και όταν σηκώφηκαν το 
πουωί, ντέστε, ήσαν όουοι νεκουά σώµατα. 

Και ο Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας, σηκώφηκε και έφυγε, και γύουισε, 
και κατοίκησε στη Νινευή. 

Κι ενώ πουοσκυνούσε στον οίκο τού φεού 
του, του Νισουώκ, ο Αντουαµµέουεχ και ο 
Σαουασάου, οι γιοι του, τον πάταξαν µε 
µάχαιουα· κι αυτοί έφυγαν στη γη τής 
Αουµενίας· και αντ' αυτού βασίουευσε ο γιος 
του ο Εσαουαντντών. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες ο Εζεκίας 
αουώστησε σε φάνατο· και ο Ησαϊας ο 
πουοφήτης, ο γιος τού Αµώς, ήουφε σ' αυτόν, 
και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντιάταξε 
για τον οίκο σου, επειντή πεφαίνεις, και ντεν 
φα ζήσεις. 

Τότε, έστουεψε το πουόσωπό του πουος τον 
τοίχο, και πουοσευχήφηκε στον Κύουιο, 
ουέγοντας:  Παουακαουώ, Κύουιε, φυµήσου 
τώουα, πώς πεουπάτησα µπουοστά σου µε 
αουήφεια, και µε τέουεια καουντιά, και 
έπουαξα µπουοστά σου το αουεστό. Και ο 
Εζεκίας έκουαψε µεγάουον κουαυφµό. 

Και πουιν ο Ησαϊας βγει στη µεσαία αυουή, 
έγινε σ' αυτόν ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γύουνα πίσω, και πες στον 
Εζεκία, τον ηγεµόνα του ουαού µου: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός του Νταβίντ, του 
πατέουα σου: Άκουσα την πουοσευχή σου, 
είντα τα ντάκουυά σου· ντες, εγώ φα σε 
γιατουέψω· την τουίτη ηµέουα φα ανέβεις 
στον οίκο τού Κυουίου·  και φα πουοσφέσω 
στις ηµέουες σου 15 χουόνια· και φα 
εουευφεουώσω εσένα κι αυτή την πόουη από 
τα χέουια τού βασιουιά τής Ασσυουίας· και φα 
υπεουασπιστώ αυτή την πόουη, για χάουη 
µου, και για χάουη τού ντού µου του 
Νταβίντ. 

Και ο Ησαϊας είπε: Πάουτε µια παουάφη από 
σύκα. Και πήουαν, και την έβαουαν επάνω 
στο έουκος, και ανέουωσε στην υγεία του. 

Και ο Εζεκίας είπε στον Ησαϊα: Ποιο είναι το 
σηµάντι ότι ο Κύουιος φα µε γιατουέψει, και 
ότι φα ανέβω στον οίκο τού Κυουίου την 
τουίτη ηµέουα;  Και ο Ησαϊας είπε: Αυτό φα 
είναι σε σένα το σηµάντι από τον Κύουιο, ότι 
ο Κύουιος φα κάνει το πουάγµα που µίουησε: 
Να πουοχωουήσει η σκιά ντέκα βαφµούς ή να 
στουαφεί πίσω ντέκα βαφµούς; 

Και ο Εζεκίας απάντησε: Εουαφουό πουάγµα 
είναι να κατέβει η σκιά ντέκα βαφµούς· όχι, 
αουά ας στουαφεί η σκιά πουος τα πίσω ντέκα 
βαφµούς.  Και ο Ησαϊας ο πουοφήτης βόησε 
στον Κύουιο, και έστουεψε τη σκιά πουος τα 
πίσω ντέκα βαφµούς, µε τους βαφµούς που 
κατέβηκε επάνω στους βαφµούς τού ηουιακού 
ωουοουογίου του Άχαζ. 

Κατά τον καιουό εκείνο, ο Βεουωντάχ-
βαουαντάν, ο γιος τού Βαουαντάν, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, έστειουε 
επιστοουές και ένα ντώουο στον Εζεκία· 
επειντή, είχε ακούσει ότι ο Εζεκίας 
αουώστησε.  Και ο Εζεκίας τούς ντέχφηκε σε 
ακουόαση, και τους έντειξε όουο το σπίτι των 
ποουύτιµων πουαγµάτων του, το ασήµι, και 
το χουυσάφι, και τα αουώµατα, και τα 
ποουύτιµα µύουα, και οουόκουηουη την 
οπουοφήκη του, και κάφε τι που βουισκόταν 
στους φησαυούς του· ντεν υπήουχε τίποτε 
µέσα στο παουάτι του ούτε κάτω από την 
εξουσία του, που ο Εζεκίας ντεν τους το 
έντειξε. 

Και ο Ησαϊας ο πουοφήτης ήουφε στον 
βασιουιά Εζεκία, και του είπε: Τι ουένε αυτοί 
οι άνφουωποι; Και από πού ήουφαν σε σένα; 
Και ο Εζεκίας είπε: Έουχονται από µια 
µακουυνή γη, από τη Βαβυουώνα.  Κι εκείνος 
είπε: Τι είνταν µέσα στο παουάτι σου; Και ο 
Εζεκίας απάντησε: Είνταν κάφε τι που 
υπάουχει µέσα στο παουάτι µου· ντεν 
υπάουχει τίποτε στους φησαυούς µου, που 
ντεν τους το έντειξα. 

Τότε, ο Ησαϊας είπε στον Εζεκία: Άκουσε τον 
ουόγο τού Κυουίου:  Ντες, έουχονται 
ηµέουες, κατά τις οποίες οτιντήποτε υπάουχει 
µέσα στο παουάτι σου, και οτιντήποτε οι 
πατέουες σου αποταµίευσαν µέχουι αυτή την 
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ηµέουα, φα µετακοµιστεί στη Βαβυουώνα· 
ντεν φα µείνει τίποτε, ουέει ο Κύουιος·  και 
από τους γιους σου, που φα βγουν από σένα, 
τους οποίους φα γεννήσεις, φα πάουν· και φα 
γίνουν ευνούχοι στο παουάτι τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας. 

Τότε, ο Εζεκίας είπε στον Ησαϊα: Καουός ο 
ουόγος τού Κυουίου, που µίουησες. Είπε 
ακόµα: Ντεν φα υπάουχει ειουήνη και 
ασφάουεια στις ηµέουες µου; 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Εζεκία, και 
όουα τα κατοουφώµατά του, και µε ποιον 
τουόπο έκανε το υντουοστάσιο, και το 
υντουαγωγείο, και έφεουε το νεουό στην 
πόουη, ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα;  Και 
ο Εζεκίας κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του· και αντ' αυτού βασίουευσε ο Μανασσής, 
ο γιος του. 

Ο ΜΑΝΑΣΣΗΣ ήταν ηουικίας 12 χουόνων, 
όταν βασίουευσε· και βασίουευσε 55 χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της µητέουας 
του ήταν Εφσιβά. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε τα βντεουύγµατα των 
εφνών, που ο Κύουιος είχε εκντιώξει 
µπουοστά από τους γιους Ισουαήου.  Και 
ξανάκτισε τους ψηούς τόπους, που ο πατέουας 
του ο Εζεκίας είχε καταστουέψει· και 
ξανατοποφέτησε φυσιαστήουια στον Βάαου, 
και έκανε ένα άουσος, όπως είχε κάνει ο 
Αχαάβ, ο βασιουιάς τού Ισουαήου· και 
πουοσκύνησε οουόκουηουη τη στουατιά τού 
ουανού και τα ουάτουευσε.  Και έκτισε 
φυσιαστήουια στον οίκο τού Κυουίου, για τον 
οποίο ο Κύουιος είχε πει: Στην Ιεουσαουήµ 
φα βάουω το όνοµά µου.  Και έκτισε 
φυσιαστήουια σε οουόκουηουη τη στουατιά 
τού ουανού, µέσα στις ντύο αυουές τού οίκου 
τού Κυουίου.  Και ντιαπέουασε µέσα από τη 
φωτιά τον γιο του, και πουοµάντευε καιούς, 
και έκανε οιωνισµούς, και σύστησε 
ανταποκουιτές νταιµονίων, και επαοιντούς· 
έπουαξε ποουύ πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, για να τον παουοουγίσει.  Και το 
γουυπτό τού άουσους, που είχε κάνει, το 

έστησε µέσα στον οίκο, για τον οποίο ο 
Κύουιος είχε πει στον Νταβίντ, και στον 
Σοουοµώντα τον γιο του: Μέσα σ' αυτόν τον 
οίκο, και στην Ιεουσαουήµ, που ντιάουεξα 
από όουες τις φυουές τού Ισουαήου, φα 
βάουω το όνοµά µου στον αιώνα·  και ντεν φα 
µετακινήσω το πόντι τού Ισουαήου από τη γη, 
που έντωσα στους πατέουες τους· αν µόνον 
πουοσέξουν να κάνουν σύµφωνα µε όουα όσα 
τους πουόσταξα, και σύµφωνα µε 
οουόκουηουο τον νόµο, που ο ντούος µου ο 
Μωυσής τούς είχε πουοστάξει.  Όµως, ντεν 
υπάκουσαν· και τους πουάνησε ο Μανασσής, 
ώστε να κάνουν πονηουότεουα από τα έφνη, 
που ο Κύουιος είχε αφανίσει µπουοστά από 
τους γιους Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος µίουησε ντιαµέσου των 
ντούων του των πουοφητών, ουέγοντας:  
Επειντή, ο Μανασσής, ο βασιουιάς τού 
Ιούντα, έπουαξε αυτά τα βντεουύγµατα, 
πονηουότεουα από όουα όσα είχαν πουάξει οι 
Αµοουαίοι, που ήσαν πουιν απ' αυτόν, και 
έκανε ακόµα τον Ιούντα να αµαουτήσει 
ντιαµέσου των ειντώουων του,  γι' αυτό, έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου: Ντες, 
εγώ φέουνω κακό επάνω στην Ιεουσαουήµ, 
και επάνω στον Ιούντα, ώστε καφένας που φα 
ακούσει γι' αυτό, φα ηχήσουν και τα ντυο του 
αυτιά·  και φα απουώσω επάνω στην 
Ιεουσαουήµ το σχοινί τής Σαµάουειας, και τη 
στάφµη τής οικογένειας του Αχαάβ· και φα 
σφουγγίσω την Ιεουσαουήµ, όπως κάποιος 
σφουγγίζει µια κούπα, και αφού τη 
σφουγγίσει, την αναποντογυουίζει·  και φα 
εγκαταουείψω το υπόουοιπο της 
κουηουονοµιάς µου, και φα τους παουαντώσω 
στο χέουι των εχφουών τους· και φα είναι σε 
ντιαουπαγή και ουεηουασία σε όους τους 
εχφούς τους·  επειντή, έπουαξαν πονηουά 
µπουοστά µου, και µε παουόουγισαν, από την 
ηµέουα που οι πατέουες τους βγήκαν έξω από 
τη γη τής Αιγύπτου, µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Κι ακόµα, ο Μανασσής έχυσε αφώο αίµα, 
υπεουβοουικά ποουύ, µέχουις ότου γέµισε 
την Ιεουσαουήµ από το ένα άκουο µέχουι το 
άουο άκουο· εκτός από την αµαουτία του, µε 
την οποία έκανε τον Ιούντα να αµαουτήσει, 
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πουάττοντας πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Μανασσή, 
και όουα όσα έκανε, και η αµαουτία του που 
αµάουτησε, ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο 
των χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα;  
Και ο Μανασσής κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και τάφηκε στον κήπο τού 
παουατιού του, στον κήπο τού Ουζά· και αντ' 
αυτού βασίουευσε ο Αµών, ο γιος του. 

Ο ΑΜΩΝ ήταν 22 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε ντύο χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της µητέουας 
του ήταν Μεσουουεµέφ, φυγατέουα τού Αούς 
από την Ιοτεβά. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, όπως έπουαξε ο Μανασσής ο 
πατέουας του.  Και πεουπάτησε σε όους τους 
ντουόµους, στους οποίους πεουπάτησε ο 
πατέουας του· και ουάτουευσε τα είντωουα, 
που ουάτουευσε ο πατέουας του, και τα 
πουοσκύνησε.  Και εγκατέουειψε τον Κύουιο 
τον Φεό των πατέουων του, και ντεν 
πεουπάτησε στον ντουόµο τού Κυουίου. 

Και οι ντούοι τού Αµών συνωµότησαν 
εναντίον του· και φανάτωσαν τον βασιουιά 
µέσα στο παουάτι του. 

Και ο ουαός τής γης φανάτωσε όους εκείνους 
που συνωµότησαν ενάντια στον βασιουιά 
Αµών· και ο ουαός τής γης έκανε αντ' αυτού 
βασιουιά τον Ιωσία, τον γιο τού βασιουιά. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Αµών, όσες 
έκανε, ντεν είναι γουαµµένες στο βιβουίο των 
χουονικών των βασιουιάντων τού Ιούντα;  Και 
τον έφαψαν στον τάφο του, στον κήπο τού 
Ουζά· και αντ' αυτού βασίουευσε ο γιος του, ο 
Ιωσίας. 

Ο ΙΩΣΙΑΣ ήταν ηουικίας οκτώ χουόνων 
όταν βασίουευσε, και βασίουευσε στην 
Ιεουσαουήµ 31 χουόνια· και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Ιεντιντά, φυγατέουα τού 
Ανταϊα, από τη Βοσκάφ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
και πεουπάτησε σε όους τούς ντουόµους τού 
πατέουα του, του Νταβίντ, και ντεν ξέκουινε 
ντεξιά ή αουιστεουά. 

Και στον 18ο χουόνο τού βασιουιά Ιωσία, ο 
βασιουιάς έστειουε τον Σαφάν, τον γιο τού 
Αζαουία, γιου τού Μεσουουάµ, τον 
γουαµµατέα, στον οίκο τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Ανέβα στον Χεουκία, τον 
µεγάουο ιεουέα, και πες του να µετουήσει το 
ασήµι, που µπήκε µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου, το οποίο συγκέντουωσαν από τον 
ουαό εκείνοι που φυουάττουν τη φύουα·  και 
ας το παουαντώσουν στο χέουι εκείνων που 
εκτεούν τα έουγα, αυτών που επιστατούν στον 
οίκο τού Κυουίου· κι εκείνοι ας το ντώσουν 
στους εουγαζόµενους τα έουγα, που γίνονται 
µέσα στον οίκο του Κυουίου, για να 
επισκευάσουν τα χαουάσµατα του οίκου,  
στους ξυουουγούς, και τους οικοντόµους, και 
τους τοιχοποιούς, και για να αγοουάσουν 
ξύουα, και πεουεκητές πέτουες, για να 
επισκευάσουν τον οίκο.  Όµως, ντεν γινόταν 
µαζί τους κανένας ουογαουιασµός για το 
ασήµι που ντινόταν στα χέουια τους, επειντή 
εουγάζονταν µε πιστότητα. 

Και ο Χεουκίας, ο µεγάουος ιεουέας, είπε 
στον Σαφάν, τον γουαµµατέα: Βουήκα το 
βιβουίο τού νόµου µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου. Και ο Χεουκίας έντωσε το βιβουίο 
στον Σαφάν, και το ντιάβασε. 

Και ήουφε ο Σαφάν, ο γουαµµατέας, πουος 
τον βασιουιά, και ανέφεουε έναν ουόγο στον 
βασιουιά, και είπε: Οι ντούοι σου 
συγκέντουωσαν το ασήµι αυτό που βουέφηκε 
στον οίκο, και το παουέντωσαν στο χέουι 
εκείνων που εκτεούν τα έουγα, αυτών που 
επιστατούν στον οίκο τού Κυουίου.  Και ο 
Σαφάν ο γουαµµατέας ανήγγειουε στον 
βασιουιά, ουέγοντας: Ο Χεουκίας, ο ιεουέας, 
µού έντωσε ένα βιβουίο. Και ο Σαφάν το 
ντιάβασε µπουοστά στον βασιουιά. 

Και καφώς ο βασιουιάς άκουσε τα ουόγια τού 
βιβουίου τού νόµου, έσχισε τα ιµάτιά του.  
Και ο βασιουιάς πουόσταξε τον Χεουκία, τον 
ιεουέα, και τον Αχικάµ, τον γιο τού Σαφάν, 
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και τον Αχβώου, τον γιο τού Μιχαϊα, και τον 
Σαφάν τον γουαµµατέα, και τον Ασαϊα, τον 
ντούο τού βασιουιά, ουέγοντας:  Πηγαίνετε, 
ουωτήστε τον Κύουιο για µένα, και για τον 
ουαό, και για οουόκουηουον τον Ιούντα, για 
τα ουόγια αυτού του βιβουίου, που βουέφηκε· 
επειντή, είναι µεγάουη η οουγή τού Κυουίου 
που άναψε εναντίον µας, επειντή, οι πατέουες 
µας ντεν υπάκουσαν στα ουόγια αυτού του 
βιβουίου, ώστε να κάνουν σύµφωνα µε τα 
γουαµµένα για µας. 

Τότε, ο Χεουκίας ο ιεουέας, και ο Αχικάµ, 
και ο Αχβώου, και ο Σαφάν, και ο Ασαϊας, 
πήγαν στην Όουντα, την πουοφήτισσα, τη 
γυναίκα τού Σαούµ, γιου τού Τικβά, γιου τού 
Αουάς, του ιµατιοφύουακα· (κι αυτή 
κατοικούσε στην Ιεουσαουήµ, πουος το 
Μισνέ)· και µίουησαν µαζί της.  Και τους 
είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου: Πείτε στον άνφουωπο που σας 
έστειουε σε µένα:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Ντες, εγώ φέουνω κακά επάνω σ' αυτόν τον 
τόπο, κι επάνω στους κατοίκους του, όουα τα 
ουόγια τού βιβουίου, που ο βασιουιάς τού 
Ιούντα ντιάβασε·  επειντή, µε εγκατέουειψαν, 
και φυµίασαν σε άουους φεούς, για να µε 
παουοουγίσουν µε όουα τα έουγα των χεουιών 
τους· γι' αυτό, φα εκχυφεί ο φυµός µου επάνω 
σ' αυτόν τον τόπο, και ντεν φα σβήσει. 

Όµως, στον βασιουιά τού Ιούντα, που σας 
έστειουε να ουωτήσετε τον Κύουιο, έτσι φα 
του πείτε: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου: Για τα ουόγια που άκουσες,  
επειντή απαουύνφηκε η καουντιά σου, και 
ταπεινώφηκες µπουοστά στον Κύουιο, όταν 
άκουσες όσα µίουησα εναντίον αυτού τού 
τόπου, και εναντίον των κατοίκων του, ότι φα 
γίνουν εουήµωση και κατάουα, και έσχισες τα 
ιµάτιά σου, και έκουαψες µπουοστά µου· γι' 
αυτό κι εγώ εισάκουσα, ουέει ο Κύουιος·  
ντες, ουοιπόν, εγώ φα σε συνάξω στους 
πατέουες σου, και φα συναχφείς στον τάφο 
σου µε ειουήνη· και τα µάτια σου ντεν φα 
ντουν όουα τα κακά, που εγώ φα φέουω επάνω 
σ' αυτόν τον τόπο. 

Και έφεουαν την απάντηση στον βασιουιά. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς έστειουε, και συγκέντουωσε 
κοντά του όους τούς πουεσβύτεους του 
Ιούντα και της Ιεουσαουήµ.  Και ο βασιουιάς 
ανέβηκε στον οίκο τού Κυουίου, και όουοι οι 
άνντουες τού Ιούντα, και όουοι οι κάτοικοι 
της Ιεουσαουήµ µαζί του, και οι ιεουείς, και 
οι πουοφήτες, και οουόκουηουος ο ουαός, 
από µικουόν µέχουι µεγάουον· και σε 
επήκοόν τους ντιάβασε όουα τα ουόγια τού 
βιβουίου τής ντιαφήκης, που βουέφηκε στον 
οίκο τού Κυουίου.  Και καφώς ο βασιουιάς 
στάφηκε κοντά στον στύουο, έκανε συνφήκη 
µπουοστά στον Κύουιο, να πεουπατάει 
ακοουφώντας τον Κύουιο, και να τηουεί τις 
εντοουές του, και τα µαουτύουιά του, και τα 
ντιατάγµατά του, µε όουη την καουντιά και µε 
όουη την ψυχή, ώστε να εκτεουεί τα ουόγια 
αυτής της ντιαφήκης, που είναι γουαµµένα 
µέσα σ' αυτό το βιβουίο. Και οουόκουηουος 
ο ουαός στάφηκε στη συνφήκη. 

Και ο βασιουιάς πουόσταξε τον Χεουκία, τον 
µεγάουο ιεουέα, και τους ιεουείς τής 
ντεύτεουης τάξης, και τους φύουακες της 
πύουης, να βγάουν από τον ναό τού Κυουίου 
όουα τα σκεύη, που είχαν κατασκευαστεί για 
τον Βάαου, και για το άουσος, και για 
οουόκουηουη τη στουατιά τού ουανού· και τα 
έκαψε έξω από την Ιεουσαουήµ, µέσα στα 
χωουάφια τού χειµάουου των Κέντουων, και 
τη στάχτη τους τη µετακόµισαν στη Βαιφήου.  
Και κατάουγησε τους ειντωουοουάτουες 
ιεουείς, που οι βασιουιάντες τού Ιούντα είχαν 
ντιοουίσει να φυµιάζουν στους ψηούς τόπους, 
στις πόουεις τού Ιούντα, και στα γύουω τής 
Ιεουσαουήµ· και εκείνους που φυµίαζαν στον 
Βάαου, στον ήουιο, και στο φεγγάουι, και στα 
ζώντια, και σε οουόκουηουη τη στουατιά τού 
ουανού.  Και έβγαουε έξω από τον οίκο τού 
Κυουίου το άουσος, έξω από την Ιεουσαουήµ, 
στον χείµαουο των Κέντουων, και το 
κατέκαψε στον χείµαουο των Κέντουων, και 
το κονιοουτοποίησε, και τη σκόνη του την 
έουιξε επάνω στα µνήµατα των γιων τού 
πουήφους.  Και καταγκουέµισε τα σπίτια των 
σοντοµιτών, που ήσαν µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου, όπου οι γυναίκες ύφαιναν 
παουαπετάσµατα για το άουσος.  Και έφεουε 
όους τούς ιεουείς από τις πόουεις τού Ιούντα, 
και βεβήουωσε τους ψηούς τόπους, στους 
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οποίους φυµίαζαν οι ιεουείς, από τη Γεβά 
µέχουι τη Βηου-σαβεέ, και καταγκουέµισε 
τους ψηούς τόπους των πυουών, που ήσαν 
στην είσοντο της πύουης τού Ιησού, του 
άουχοντα της πόουης, αυτή που ήταν από τα 
αουιστεουά τής πύουης τής πόουης.  Όµως, οι 
ιεουείς των ψηουών τόπων ντεν ανέβηκαν στο 
φυσιαστήουιο του Κυουίου στην Ιεουσαουήµ, 
αουά έτουωγαν άζυµα ανάµεσα στους 
αντεουφούς τους.  Και βεβήουωσε τον Τοφέφ, 
που ήταν στη φάουαγγα των γιων τού Εννόµ, 
ώστε να µη µποουεί κανένας να ντιαπεουάσει 
τον γιο του, ή τη φυγατέουα του, µέσα από τη 
φωτιά στον Μοουόχ.  Και αφαίουεσε τα 
άουογα, που οι βασιουιάντες τού Ιούντα είχαν 
στήσει στον ήουιο, πουος την είσοντο του 
οίκου τού Κυουίου, κοντά στο οίκηµα του 
ευνούχου Νάφαν-µεουέχ, που ήταν στη 
Φαουουείµ, και κατέκαψε µε φωτιά τις άµαξες 
του ήουιου.  Και τα φυσιαστήουια, που ήσαν 
επάνω στην ταουάτσα τού υπεουώου τού 
Άχαζ, που είχαν κάνει οι βασιουιάντες τού 
Ιούντα, και τα φυσιαστήουια που είχε κάνει ο 
Μανασσής µέσα στις ντύο αυουές τού οίκου 
τού Κυουίου, ο βασιουιάς τα κατέστουεψε και 
τα καταγκουέµισε από εκεί, και έουιξε τη 
σκόνη τους στον χείµαουο των Κέντουων.  
Και τους ψηούς τόπους, που ήσαν πουος την 
κατεύφυνση της Ιεουσαουήµ, πουος τα ντεξιά 
τού βουνού τής ντιαφφοουάς, τους οποίους ο 
Σοουοµώντας, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, 
είχε οικοντοµήσει για την Αστάουτη, το 
βντέουυγµα των Σιντωνίων, και για τον 
Χεµώς, το βντέουυγµα των Μωαβιτών, και για 
τον Μεουχώµ, το βντέουυγµα των γιων 
Αµµών, ο βασιουιάς τούς βεβήουωσε.  Και 
σύντουιψε τα αγάουµατα, και κατέκοψε τα 
άουση, και γέµισε τους τόπους τους από 
κόκαουα ανφουώπων. 

Και το φυσιαστήουιο, που ήταν στη Βαιφήου, 
και τον ψηουό τόπο που είχε κάνει ο 
Ιεουοβοάµ, ο γιος τού Ναβάτ, ο οποίος 
έκανε τον Ισουαήου να αµαουτήσει, και 
εκείνο το φυσιαστήουιο και τον ψηουό τόπο, 
τα χάουασε εντεουώς, και κατέκαψε τον 
ψηουό τόπο, και τον κονιοουτοποίησε, και 
κατέκαψε το άουσος. 

Και όταν ο Ιωσίας στουάφηκε, και είντε τους 
τάφους, που ήσαν εκεί στο βουνό, έστειουε 
και πήουε τα κόκαουα από τους τάφους, και 
τα κατέκαψε επάνω στο φυσιαστήουιο, και το 
βεβήουωσε, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που ο άνφουωπος του Φεού είχε 
κηουύξει, αυτός που είχε µιουήσει αυτά τα 
ουόγια. 

Τότε, είπε: Τι µνηµείο είναι εκείνο που 
βουέπω; Και οι άνντουες τής πόουης τού 
είπαν: Είναι ο τάφος τού ανφουώπου τού 
Φεού, που είχε έουφει από τον Ιούντα, και 
κήουυξε αυτά τα πουάγµατα, που εσύ έκανες 
ενάντια στο φυσιαστήουιο της Βαιφήου.  Και 
είπε: Αφήστε τον· κανένας ας µη κουνήσει τα 
κόκαουά του. Και ντιέσωσαν τα κόκαουά του, 
µαζί µε τα κόκαουα του πουοφήτη, που είχε 
έουφει από τη Σαµάουεια. 

Κι ακόµα, όους τους οίκους των ψηουών 
τόπων, που ήσαν στις πόουεις τής 
Σαµάουειας, που είχαν κάνει οι βασιουιάντες 
τού Ισουαήου για να εξοουγίσουν τον Κύουιο, 
ο Ιωσίας τους αφαίουεσε, και έκανε σ' αυτούς 
σύµφωνα µε όουα τα έουγα που είχε κάνει στη 
Βαιφήου.  Και φυσίασε επάνω στα 
φυσιαστήουια όους τούς ιεουείς των ψηουών 
τόπων που ήσαν εκεί, και επάνω τους 
κατέκαψε τα κόκαουα των ανφουώπων, και 
επέστουεψε στην Ιεουσαουήµ. 

Τότε, ο βασιουιάς πουόσταξε σε 
οουόκουηουο τον ουαό, ουέγοντας: Κάντε το 
Πάσχα στον Κύουιο τον Φεό σας, σύµφωνα 
µε το γουαµµένο σ' αυτό το βιβουίο τής 
ντιαφήκης.  Βέβαια, ντεν είχε γίνει τέτοιο 
Πάσχα από τις ηµέουες των κουιτών, που 
έκουιναν τον Ισουαήου ούτε σε όουες τις 
ηµέουες των βασιουιάντων τού Ισουαήου, και 
των βασιουιάντων τού Ιούντα,  τέτοιο που 
έγινε στον Κύουιο στην Ιεουσαουήµ αυτό το 
Πάσχα, κατά τον 18ο χουόνο τού βασιουιά 
Ιωσία. 

Ο Ιωσίας αφαίουεσε ακόµα και τους 
ανταποκουιτές των νταιµονίων, και τους 
µάντεις, και τα ξόανα, και τα είντωουα, και 
όουα τα βντεουύγµατα που φαίνονταν στη γη 
τού Ιούντα και στην Ιεουσαουήµ, για να 
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εκτεουέσει τα ουόγια τού νόµου που ήσαν 
γουαµµένα στο βιβουίο, το οποίο ο Χεουκίας, 
ο ιεουέας, είχε βουει µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου. 

Και, πουιν απ' αυτόν, βασιουιάς όµοιός του 
ντεν υπήουξε, που επέστουεψε στον Κύουιο 
µε όουη του την καουντιά, και µε όουη του 
την ψυχή, και µε όουη του τη ντύναµη, 
σύµφωνα µε οουόκουηουο τον νόµο τού 
Μωυσή· ούτε ύστεουα απ' αυτόν σηκώφηκε 
όµοιός του. 

Εντούτοις, ο Κύουιος ντεν στουάφηκε από 
τον φυµό τής µεγάουης του οουγής, µε τον 
οποίο εξάφφηκε η οουγή του ενάντια στον 
Ιούντα, εξαιτίας όουων των παουοουγισµών, 
µε τους οποίους ο Μανασσής τον είχε 
εξοουγίσει.  Και ο Κύουιος είπε: Και τον 
Ιούντα φα βγάουω από µπουοστά µου, όπως 
έβγαουα τον Ισουαήου, και φα αποουίψω 
αυτή την πόουη, την Ιεουσαουήµ, που είχα 
ντιαουέξει, και τον οίκο, για τον οποίο είχα 
πει: Εκεί φα είναι το όνοµά µου. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωσία, και 
όουα όσα έκανε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα; 

Και στις ηµέουες του ανέβηκε ο Φαουαώ-
νεχαώ, ο βασιουιάς τής Αιγύπτου, ενάντια 
στον βασιουιά τής Ασσυουίας στον ποταµό 
Ευφουάτη. Και ο βασιουιάς Ιωσίας πήγε σε 
συνάντησή του· κι εκείνος, καφώς τον είντε, 
τον φανάτωσε στη Μεγιντντώ.  Και οι ντούοι 
του έβαουαν τον νεκουό επάνω σε άµαξα από 
τη Μεγιντντώ, και τον έφεουαν στην 
Ιεουσαουήµ, και τον έφαψαν στον τάφο του. 
Και ο ουαός τής γης πήουε τον Ιωάχαζ, τον 
γιο τού Ιωσία, και τον έχουισαν, και τον 
έκαναν βασιουιά αντί του πατέουα του. 

Ο ΙΩΑΧΑΖ ήταν ηουικίας 23 χουόνων, όταν 
βασίουευσε· και βασίουευσε τουεις µήνες στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Αµουτάου, φυγατέουα τού Ιεουεµία από 
τη Ουιβνά. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε όουα όσα έπουαξαν οι 
πατέουες του. 

Και ο Φαουαώ-νεχαώ τον φυουάκισε στη 
Ουιβουά, στη γη τής Αιµάφ, για να µη 
βασιουεύει στην Ιεουσαουήµ· και καταντίκασε 
τη γη σε πουόστιµο 100 ταουάντων από 
ασήµι, και ενός ταουάντου από χουυσάφι.  
Και ο Φαουαώ-νεχαώ έκανε βασιουιά τον 
Εουιακείµ, τον γιο τού Ιωσία, αντί του Ιωσία 
τού πατέουα του, και άουαξε το όνοµά του σε 
Ιωακείµ· και πήουε τον Ιωάχαζ και τον 
έφεουε στην Αίγυπτο, και πέφανε εκεί. 

Και ο Ιωακείµ έντωσε στον Φαουαώ το 
ασήµι και το χουυσάφι· και φοουοουόγησε τη 
γη, για να ντώσει το ασήµι, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού Φαουαώ· ο ουαός τής γης 
συνεισέφεουε το ασήµι και το χουυσάφι, κάφε 
ένας σύµφωνα µε την εκτίµησή του, για να 
ντώσει στον Φαουαώ-νεχαώ.  Ο Ιωακείµ ήταν 
ηουικίας 25 χουόνων, όταν βασίουευσε· και 
βασίουευσε 11 χουόνια στην Ιεουσαουήµ. 
Και το όνοµα της µητέουας του ήταν 
Ζεβουντά, φυγατέουα τού Φενταϊα από τη 
Ουµά. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε όουα όσα είχαν πουάξει 
οι πατέουες του. 

ΣΤΙΣ ηµέουες του ανέβηκε ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ο Ναβουχοντονόσοουας, και ο 
Ιωακείµ έγινε ντούος του για τουία χουόνια· 
έπειτα στουάφηκε, και αποστάτησε εναντίον 
του. 

Και ο Κύουιος έστειουε εναντίον του τα 
τάγµατα των Χαουνταίων, και τα τάγµατα των 
Συουίων, και τα τάγµατα των Μωαβιτών, και 
τα τάγµατα των γιων Αµµών, και τους 
έστειουε ενάντια στον Ιούντα, για να τον 
καταστουέψουν· σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που µίουησε ντιαµέσου των ντούων 
του, των πουοφητών.  Πουαγµατικά, σύµφωνα 
µε την πουοσταγή τού Κυουίου έγινε αυτό 
στον Ιούντα για να τον βγάουει από 
µπουοστά του, εξαιτίας των αµαουτιών τού 
Μανασσή, σύµφωνα µε όουα όσα είχε 
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πουάξει·  κι ακόµα, για το αφώο αίµα που είχε 
χύσει, (επειντή, γέµισε την Ιεουσαουήµ από 
αφώο αίµα)· και ο Κύουιος ντεν φέουησε να 
τον συγχωουέσει. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωακείµ, και 
όουα όσα έπουαξε, ντεν είναι γουαµµένα στο 
βιβουίο των χουονικών των βασιουιάντων τού 
Ιούντα; 

Και ο Ιωακείµ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ιωαχείν, ο γιος του. 

Και ο βασιουιάς τής Αιγύπτου ντεν βγήκε 
πουέον από τη γη του· επειντή, ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας πήουε, από τον ποταµό τής 
Αιγύπτου µέχουι τον ποταµό Ευφουάτη, όουα 
όσα ήσαν του βασιουιά τής Αιγύπτου. 

Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηουικίας 18 χουόνων, 
όταν βασίουευσε· και βασίουευσε στην 
Ιεουσαουήµ τουεις µήνες. Και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Νεουσφά, φυγατέουα τού 
Εουναφάν από την Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε όουα όσα έπουαξε ο 
πατέουας του. 

Κατά τον καιουό εκείνο ανέβηκαν οι ντούοι 
τού Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, εναντίον της Ιεουσαουήµ, και 
ποουιόουκησαν την πόουη.  Και ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ήουφε ενάντια στην πόουη, και 
οι ντούοι του την ποουιοουκούσαν.  Και 
βγήκε ο Ιωαχείν, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
πουος τον βασιουιά τής Βαβυουώνας, αυτός, 
και η µητέουα του, και οι ντούοι του, και οι 
άουχοντές του, και οι ευνούχοι του· και ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας τον συνέουαβε, 
τον όγντοο χουόνο τής βασιουείας του.  Και 
έβγαουε από εκεί όους τούς φησαυούς τού 
οίκου τού Κυουίου, και τους φησαυούς τού 
παουατιού τού βασιουιά, και κατέκοψε όουα 
τα χουυσά σκεύη, που ο Σοουοµώντας, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου, είχε κάνει µέσα στον 
ναό τού Κυουίου όπως είχε µιουήσει ο 
Κύουιος.  Και µετοίκισε οουόκουηουη την 
Ιεουσαουήµ, και όους τους άουχοντες, και 

όους τους ντυνατούς ποουεµιστές, 10.000 
αιχµαουώτους, και όους τους ξυουουγούς και 
σιντηουουγούς· ντεν απέµεινε παουά το 
φτωχότεουο µέουος τού ουαού τής γης. 

Και µετοίκισε τον Ιωαχείν στη Βαβυουώνα· 
και τη µητέουα τού βασιουιά, και τις γυναίκες 
τού βασιουιά, και τους ευνούχους του, και 
τους ντυνατούς τής γης, τους έφεουε 
αιχµαουώτους από την Ιεουσαουήµ στη 
Βαβυουώνα·  και όους τους ποουεµιστές, 
7.000, και τους ξυουουγούς και τους 
σιντηουουγούς, 1.000, όους τούς ντυνατούς 
και επιτήντειους σε πόουεµο· και ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας τούς µετοίκισε στη 
Βαβυουώνα. 

Και ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας έκανε, αντ' 
αυτού, βασιουιά τον Ματφανία, τον αντεουφό 
τού πατέουα του, και άουαξε το όνοµά του σε 
Σεντεκία. 

Ο ΣΕΝΤΕΚΙΑΣ ήταν ηουικίας 21 χουόνων, 
όταν βασίουευσε· και βασίουευσε 11 χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Αµουτάου, φυγατέουα τού 
Ιεουεµία από τη Ουιβνά. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε όουα όσα είχε πουάξει ο 
Ιωακείµ·  επειντή, εξαιτίας οουγής τού 
Κυουίου ενάντια στην Ιεουσαουήµ και στον 
Ιούντα, µέχουις ότου τους απέουιψε από 
µπουοστά του, έγινε να αποστατήσει ο 
Σεντεκίας ενάντια στον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας. 

ΚΑΙ στον ένατο χουόνο τής βασιουείας του, 
τον 10ο µήνα, τη ντέκατη ηµέουα τού µήνα, 
ήουφε ο Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας, αυτός, αι οουόκουηουος ο 
στουατός του, ενάντια στην Ιεουσαουήµ, και 
στουατοπέντευσε εναντίον της· και 
οικοντόµησε πεουιτειχίσµατα εναντίον της, 
οουόγυουα.  Και η πόουη ποουιοουκείτο, 
µέχουι τον 11ο χουόνο τού βασιουιά 
Σεντεκία.  Και την ένατη ηµέουα τού 
τέταουτου µήνα, η πείνα υπεουίσχυσε στην 
πόουη, και ντεν υπήουχε ψωµί για τον ουαό 
τού τόπου.  Και η πόουη εκποουφήφηκε, και 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 452 από 1298 

όουοι οι άνντουες τού ποουέµου έφυγαν τη 
νύχτα, ντιαµέσου τού ντουόµου τής πύουης, 
που ήταν ανάµεσα στα ντύο τείχη, η οποία 
ήταν κοντά στον βασιουικό κήπο· (και οι 
Χαουνταίοι ήσαν κοντά στην πόουη, 
οουόγυουα)· και ο βασιουιάς πήγε πουος τον 
ντουόµο τής πεντιάντας.  Και ο στουατός των 
Χαουνταίων καταντίωξε πίσω από τον 
βασιουιά, και τον έφτασαν στις πεντιάντες τής 
Ιεουιχώ· και οουόκουηουος ο στουατός του 
ντιασκοουπίστηκε από κοντά του. 

Και συνέουαβαν τον βασιουιά, και τον 
έφεουαν στον βασιουιά τής Βαβυουώνας, στη 
Ουιβουά· και πουόφεουαν καταντίκη εναντίον 
του.  Και έσφαξαν τους γιους τού Σεντεκία 
µπουοστά στα µάτια του, και έβγαουαν τα 
µάτια τού Σεντεκία, και αφού τον έντεσαν µε 
ντύο χάουκινες αουυσίντες, τον έφεουαν στη 
Βαβυουώνα. 

Και στον πέµπτο µήνα, την έβντοµη ηµέουα 
τού µήνα, του 19ου χουόνου τής βασιουείας 
τού Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, ήουφε στην Ιεουσαουήµ ο 
Νεβουζαουαντάν, ο αουχισωµατοφύουακας, ο 
ντούος τού βασιουιά τής Βαβυουώνας·  και 
κατέκαψε τον οίκο τού Κυουίου, και το 
παουάτι τού βασιουιά, και όουα τα σπίτια τής 
Ιεουσαουήµ, και κάφε µεγάουο σπίτι το 
κατέκαψε µε φωτιά.  Και οουόκουηουος ο 
στουατός των Χαουνταίων, που ήταν µαζί µε 
τον αουχισωµατοφύουακα, καταγκουέµισε τα 
τείχη τής Ιεουσαουήµ, οουόγυουα. 

Και το υπόουοιπο του ουαού, που είχε 
αποµείνει στην πόουη, κι εκείνους που 
έφυγαν, οι οποίοι είχαν καταφύγει στον 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και εκείνο το 
τµήµα που εναπέµεινε από το πουήφος, ο 
Νεβουζαουαντάν, ο αουχισωµατοφύουακας, 
το µετοίκισε.  Από τους φτωχούς τής γης, 
όµως, ο αουχισωµατοφύουακας άφησε, για 
αµπεουουγούς και γεωουγούς. 

Και τους χάουκινους στύους, που ήσαν στον 
οίκο τού Κυουίου, και τις βάσεις, και τη 
χάουκινη φάουασσα, που ήταν στον οίκο τού 
Κυουίου, οι Χαουνταίοι την κατέκοψαν, και 
µετακόµισαν τον χαουκό τους στη 

Βαβυουώνα.  Και πήουαν τα καζάνια, και τα 
φτυάουια, και τα ουυχνοψάουιντα, και τα 
φυµιατήουια, και όουα τα χάουκινα σκεύη, µε 
τα οποία γινόταν η υπηουεσία.  Ακόµα, ο 
αουχισωµατοφύουακας πήουε και τα 
πυουοντοχεία, και τις φιάουες, ό,τι ήταν 
χουυσό, και ό,τι ήταν ασηµένιο·  τους ντύο 
στύους, τη µία φάουασσα, και τις βάσεις που 
ο Σοουοµώντας είχε κάνει για τον οίκο τού 
Κυουίου· ο χαουκός όουων αυτών των σκευών 
ήταν αζύγιστος.  Τό ύψος τού ενός στύου ήταν 
18 πήχες, και το κιονόκουανο που ήταν επάνω 
του, το χάουκινο· και το ύψος τού 
κιονόκουανου ήταν τουεις πήχες· και το 
ντιχτυωτό, και τα ουόντια επάνω στο 
κιονόκουανο, οουόγυουα, όουα ήσαν 
χάουκινα· τα ίντια είχε και ο ντεύτεουος 
στύουος, µαζί µε το ντιχτυωτό. 

Και ο αουχισωµατοφύουακας πήουε τον 
Σεουαϊα, τον πουώτο ιεουέα, και τον 
Σοφονία, τον ντεύτεουο ιεουέα, και τους 
τουεις φυουωούς·  και από την πόουη πήουε 
έναν ευνούχο, που ήταν επιστάτης στους 
άνντουες των ποουεµιστών, και πέντε άνντουες 
από τους παουιστάµενους µπουοστά στον 
βασιουιά, που είχαν βουεφεί στην πόουη, και 
τον γουαµµατέα, τον άουχοντα των 
στουατευµάτων, που έκανε τη στουατοουογία 
τού ουαού τής γης, και 60 άνντουες από τον 
ουαό τής γης, που είχαν βουεφεί στην πόουη.  
Και αφού ο Νεβουζαουαντάν, ο 
αουχισωµατοφύουακας, τους πήουε, τους 
έφεουε στον βασιουιά τής Βαβυουώνας, στη 
Ουιβουά.  Και ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
τούς πάταξε, και τους φανάτωσε, στη 
Ουιβουά, στη γη Αιµάφ. Έτσι µετοικίστηκε ο 
Ιούντας από τη γη του. 

ΚΑΙ για τον ουαό που είχε εναποµείνει στη 
γη Ιούντα, τους οποίους ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ο Ναβουχοντονόσοουας, είχε 
αφήσει, κατέστησε επάνω τους τον Γενταουία, 
τον γιο τού Αχικάµ, γιου τού Σαφάν. 

Και καφώς όουοι οι άουχοντες των 
στουατευµάτων, αυτοί και οι άνντουες τους, 
άκουσαν ότι ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
κατέστησε τον Γενταουία, ήουφαν στον 
Γενταουία στη Μισπά, και ο Ισµαήου, ο γιος 
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τού Νεφανία, και ο Ιωανάν, ο γιος τού 
Καουηά, και ο Σεουαϊας, ο γιος τού 
Τανουµέφ, ο Νετωφαφίτης, και Ιααζανίας, 
γιος κάποιου Μααχαφίτη, αυτοί και οι 
άνντουες τους.  Και ο Γενταουίας οουκίστηκε 
σ' αυτούς, και στους άνντουες τους, και τους 
είπε: Μη φοβάστε να είστε ντούοι των 
Χαουνταίων· κατοικήστε στη γη, και 
ντουεύετε τον βασιουιά τής Βαβυουώνας· και 
φα είναι σε σας καουό. 

Και στον έβντοµο µήνα, ο Ισµαήου, ο γιος 
τού Νεφανία, γιου τού Εουισαµά, από το 
βασιουικό σπέουµα, ήουφε, έχοντας µαζί του 
ντέκα άνντουες, και πάταξαν τον Γενταουία, 
ώστε πέφανε, και τους Ιουνταίους και τους 
Χαουνταίους, εκείνους που ήσαν µαζί του στη 
Μισπά. 

Και σηκώφηκε οουόκουηουος ο ουαός, από 
µικουόν µέχουι µεγάουον, και οι άουχοντες 
των στουατευµάτων, και ήουφαν στην 
Αίγυπτο· επειντή, φοβήφηκαν από το 
πουόσωπο των Χαουνταίων. 

ΚΑΙ στον 37ο χουόνο τής µετοικεσίας του 
Ιωαχείν, του βασιουιά τού Ιούντα, τον 12ο 
µήνα, την 27η ηµέουα τού µήνα, ο Ευείου-
µεουωντάχ, ο βασιουιάς της Βαβυουώνας, 
κατά τον χουόνο που βασίουευσε, ύψωσε από 
τη φυουακή το κεφάουι τού Ιωαχείν, του 
βασιουιά τού Ιούντα·  και µίουησε µαζί του 
µε ευµένεια, και έβαουε τον φουόνο του 
επάνω από τον φουόνο των βασιουιάντων, που 
ήσαν µαζί του στη Βαβυουώνα·  και άουαξε 
τα ιµάτια της φυουακής του· και έτουωγε ψωµί 
πάντοτε µαζί του όουες τις ηµέουες τής ζωής 
του·  και το σιτηουέσιό του ήταν παντοτινό 
σιτηουέσιο, που ντινόταν σ' αυτόν από τον 
βασιουιά, καφηµεουινή χοουηγία όουες τις 
ηµέουες τής ζωής του. 

Ο ΑΝΤΑΜ, ο Σηφ, ο Ενώς,  ο Καϊνάν, ο 
Μααουαουεήου, ο Ιάουεντ,  ο Ενώχ, ο 
Μαφουσάουα, ο Ουάµεχ,  ο Νώε· ο Σηµ, ο 
Χαµ, και ο Ιάφεφ. 

Οι γιοι τού Ιάφεφ ήσαν: Ο Γοµέου, και ο 
Μαγώγ, και ο Μανταϊ, και ο Ιαυάν, και ο 
Φουβάου, και ο Μεσέχ, και ο Φειουάς·  και 

οι γιοι τού Γοµέου ήσαν: Ο Ασχενάζ, και ο 
Ουιφάφ, και ο Φωγαουµά·  και οι γιοι τού 
Ιαυάν ήσαν: Ο Εουεισά, και ο Φαουσείς, ο 
Κιττείµ, και ο Ντωντανείµ. 

Οι γιοι τού Χαµ ήσαν: Ο Χους, και ο 
Μισουαϊµ, ο Φουφ, και ο Χαναάν·  και οι γιοι 
τού Χους ήσαν: Ο Σεβά, ο Αβιουά, και ο 
Σαβφά, και ο Ουααµά, και ο Σαβφεκά· και οι 
γιοι τού Ουααµά ήσαν: Ο Σεβά, και ο 
Νταιντάν.  Και ο Χους γέννησε τον 
Νεβουώντ· αυτός άουχισε να είναι ισχυουός 
επάνω στη γη.  Και ο Μισουαϊµ γέννησε τους 
Ουντείµ, και τους Αναµείµ, και τους 
Ουεαβείµ, και τους Ναφφουχείµ,  και τους 
Πατουσείµ, και τους Χασουχείµ, από τους 
οποίους βγήκαν οι Φιουισταίοι, και τους 
Καφφοουείµ.  Και ο Χαναάν γέννησε τον 
Σιντώνα, τον πουωτότοκό του, και τον 
Χετταίο,  και τον Ιεβουσαίο, και τον 
Αµοουαίο, και τον Γεουγεσαίο,  και τον 
Ευαίο, και τον Αουκαίο, και τον Ασενναίο,  
και τον Αουβάντιο, και τον Σαµαουαίο, και 
τον Αµαφαίο. 

Οι γιοι τού Σηµ ήσαν: Ο Εουάµ, και ο 
Ασσού, και ο Αουφαξάντ, και ο Ουντ, και ο 
Αουάµ· και οι γιοι τού Αουάµ ήσαν: Ο Ουζ, 
και ο Ου, και ο Γεφέου, και Μεσέχ.  Και ο 
Αουφαξάντ γέννησε τον Σαουά, και ο Σαουά 
γέννησε τον Έβεου.  Και στον Έβεου 
γεννήφηκαν ντύο γιοι· το όνοµα του ενός ήταν 
Φαουέγ· επειντή, στις ηµέουες του 
ντιαχωουίστηκε η γη· και το όνοµα του 
αντεουφού του ήταν Ιοκτάν.  Και ο Ιοκτάν 
γέννησε τον Αουµωντάντ, και τον Σαουέφ, και 
τον Ασάου-µαβέφ, και τον Ιαουάχ,  και τον 
Αντωουάµ, και τον Ουζάου, και τον Ντικουά,  
και τον Εβάου, και τον Αβιµαήου, και τον 
Σεβά,  και τον Οφείου, και τον Αβιουά, και 
τον Ιωβάβ· όουοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού 
Ιοκτάν. 

Ο Σηµ, ο Αουφαξάντ, ο Σαουά,  ο Έβεου, ο 
Φαουέγ, ο Ουαγαύ,  ο Σεούχ, ο Ναχώου, ο 
Φάουα,  ο Άβουαµ, που είναι ο Αβουαάµ. 

Και οι γιοι τού Αβουαάµ ήσαν: Ο Ισαάκ, και 
ο Ισµαήου. 
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Αυτές είναι οι γενεές τους: Ο πουωτότοκος 
του Ισµαήου, ο Ναβαϊώφ· έπειτα, ο Κηντάου, 
και ο Αβντεήου, και ο Μιβσάµ,  και ο Μισµά, 
και ο Ντουµά, ο Μασσά, ο Αντάντ, και ο 
Φαιµά,  ο Ιετού, ο Ναφίς, και ο Κεντµά· 
αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ισµαήου. 

Και οι γιοι τής Χεττούας, της ντούης τού 
Αβουαάµ, ήσαν οι εξής: Αυτή γέννησε τον 
Ζεµβουά, και τον Ιοξάν, και τον Μαντάν, και 
τον Μαντιάµ, και τον Ιεσβώκ, και τον Σουά· 
και οι γιοι τού Ιοξάν ήσαν: Ο Σεβά και ο 
Νταιντάν·  και οι γιοι τού Μαντιάµ ήσαν: Ο 
Γεφά, ο Εφέου, ο Ανώχ, και ο Αβειντά, και ο 
Εουνταγά· όουοι αυτοί ήσαν γιοι τής 
Χεττούας. 

Και ο Αβουαάµ γέννησε τον Ισαάκ· οι ντε 
γιοι τού Ισαάκ ήσαν: Ο Ησαύ, και ο 
Ισουαήου. 

Οι γιοι του Ησαύ ήσαν: Ο Εουιφάς, ο 
Ουαγουήου, και ο Ιεούς, και ο Ιεγουόµ, και ο 
Κοουέ·  οι γιοι τού Εουιφάς ήσαν: Ο Φαιµάν, 
και ο Ωµάου, ο Σωφάου, και ο Γοφώµ, ο 
Κενέζ, και ο Φαµνά, και ο Αµαουήκ.  Οι γιοι 
τού Ουαγουήου ήσαν: Ο Ναχάφ, ο Ζεουά, ο 
Σοµέ, και ο Μοζέ.  Και οι γιοι τού Σηείου 
ήσαν: Ο Ουωτάν, και ο Σωβάου, και ο 
Σεβεγών, και ο Ανά, και ο Ντησών, και ο 
Εσέου, και ο Ντισάν.  Και οι γιοι τού 
Ουωτάν ήσαν: Ο Χοουί, και ο Αιµάµ· και η 
αντεουφή τού Ουωτάν ήταν η Φαµνά·  οι γιοι 
τού Σωβάου, ήσαν: Ο Αιουάν, και ο 
Μαναχάφ, και ο Εβάου, ο Σεφώ, και ο Ωνάµ· 
και οι γιοι τού Σεβεγών ήσαν: Ο Αϊέ, και ο 
Ανά·  οι γιοι τού Ανά ήσαν: Ο Ντησών· και οι 
γιοι τού Ντησών ήσαν: Ο Αµουάν, και ο 
Ασβάν, και ο Ιφουάν, και ο Χαουάν.  Οι γιοι 
τού Εσέου ήσαν: Ο Βαουαάν, και ο Ζααβάν, 
και ο Ιακάν. Οι γιοι τού Ντισάν ήσαν: Ο Ουζ 
και ο Αουάν. 

Κι αυτοί ήσαν οι βασιουιάντες, που 
βασίουευσαν στη γη τού Εντώµ, πουιν 
βασιουεύσει βασιουιάς επάνω στους γιους 
Ισουαήου: Ο Βεουά, ο γιος τού Βεώου· και το 
όνοµα της πόουης του ήταν Ντενναβά.  Και ο 
Βεουά πέφανε, και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ιωβάβ, ο γιος τού Ζεουά, από τη Βοσόουα.  

Και ο Ιωβάβ πέφανε, και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Χουσάµ, από τη γη των 
Φαιµανιτών.  Και ο Χουσάµ πέφανε, και αντ' 
αυτού βασίουευσε ο Αντάντ, ο γιος τού 
Βεντάντ, που πάταξε τους Μαντιανίτες στην 
πεντιάντα τού Μωάβ· και το όνοµα της 
πόουης του ήταν Αβίφ.  Και ο Αντάντ πέφανε, 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Σαµουά, αυτός 
από τη Μασουεκά.  Και ο Σαµουά πέφανε, 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Σαού, αυτός από 
τη Ουεχωβώφ, που είναι κοντά στον ποταµό.  
Και ο Σαού πέφανε, και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Βάαου-χανάν, ο γιος τού 
Αχβώου.  Και ο Βάαου-χανάν πέφανε, και 
αντ' αυτού βασίουευσε ο Αντάντ· και το 
όνοµα της πόουης του ήταν Παι· και το 
όνοµα της γυναίκας του ήταν Μεεταβεήου, 
φυγατέουα τού Ματουαίντ, φυγατέουας τού 
Μαιζαάβ.  Και αφού πέφανε ο Αντάντ, 
στάφηκαν ηγεµόνες στον Εντώµ: Ο ηγεµόνας 
Φαµνά, ο ηγεµόνας Αουβά, ο ηγεµόνας 
Ιεφέφ,  ο ηγεµόνας Οουιβαµά, ο ηγεµόνας 
Ηουά, ο ηγεµόνας Φινών,  ο ηγεµόνας Κενέζ, 
ο ηγεµόνας Φαιµάν, ο ηγεµόνας Μιβσάου,  ο 
ηγεµόνας Μαγεντιήου, ο ηγεµόνας Ιουάµ· 
αυτοί στάφηκαν οι ηγεµόνες στον Εντώµ. 

ΑΥΤΟΙ ήσαν οι γιοι τού Ισουαήου: Ο 
Ουβήν, ο Συµεών, ο Ουευί, και ο Ιούντας, ο 
Ισσάχαου, και ο Ζαβουών,  ο Νταν, ο Ιωσήφ, 
και ο Βενιαµίν, ο Νεφφαουί, ο Γαντ, και ο 
Ασήου. 

Οι γιοι τού Ιούντα ήσαν: Ο Ηου, και ο 
Αυνάν, και ο Σηουά· σ' αυτόν γεννήφηκαν 
τουεις από τη φυγατέουα τού Σουά, της 
Χαναανίτιντας. Και ο Ηου, ο πουωτότοκος 
του Ιούντα, ήταν πονηουός µπουοστά στον 
Κύουιο· και τον φανάτωσε.  Και η Φάµαου, η 
νύφη του, γέννησε σ' αυτόν τον Φαουές και 
τον Ζαουά. Όουοι οι γιοι τού Ιούντα ήσαν 
πέντε. 

Οι γιοι τού Φαουές ήσαν: Ο Εσουών και ο 
Αµού. 

Και οι γιοι τού Ζαουά, ήσαν: Ο Ζιµβουί, και 
ο Αιφάν, και ο Αιµάν, και ο Χαουχόου, και ο 
Νταουά· όουοι ήσαν πέντε.  Και οι γιοι τού 
Χαουµί ήσαν: Ο Αχάου, αυτός που τάουαξε 
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τον Ισουαήου, που έκανε παουάβαση στο 
ανάφεµα.  Και οι γιοι τού Αιφάν ήσαν: Ο 
Αζαουίας.  Και οι γιοι τού Εσουών, που 
γεννήφηκαν σ' αυτόν, ήσαν: Ο Ιεουαµεήου, 
και ο Αουάµ, και ο Χάουεβ. 

Και ο Αουάµ γέννησε τον Αµµιναντάβ, και ο 
Αµµιναντάβ γέννησε τον Ναασσών, τον 
άουχοντα των γιων τού Ιούντα.  Και ο 
Ναασσών γέννησε τον Σαουµά, και ο Σαουµά 
γέννησε τον Βοόζ,  και ο Βοόζ γέννησε τον 
Ωβήντ, και ο Ωβήντ γέννησε τον Ιεσσαί·  και 
ο Ιεσσαί γέννησε τον Εουιάβ, τον 
πουωτότοκό του, και τον Αβιναντάβ, τον 
ντεύτεουο, και τον Σαµµά, τον τουίτο,  τον 
Ναφαναήου, τον τέταουτο, τον Ουαντνταί, 
τον πέµπτο,  τον Οσέµ, τον έκτο, τον 
Νταβίντ, τον έβντοµο.  Και οι αντεουφές τους 
ήσαν η Σεουϊα, και η Αβιγαία. Και οι γιοι τής 
Σεουϊας ήσαν τουεις: Ο Αβισαί, και ο Ιωάβ, 
και ο Ασαήου.  Και η Αβιγαία γέννησε τον 
Αµασά· και ο πατέουας τού Αµασά ήταν ο 
Ιεφέου, ο Ισµαηουίτης. 

Και ο Χάουεβ, ο γιος τού Εσουών, γέννησε 
γιους από την Αζουβά, τη γυναίκα του, και 
από την Ιεουιώφ· και οι γιοι της ήσαν: Ο 
Ιεσέου, και ο Σωβάβ, και ο Αουντών.  Και 
όταν πέφανε η Αζουβά, ο Χάουεβ πήουε για 
τον εαυτό του την Εφουάφ, που γέννησε σ' 
αυτόν τον Ωου.  Και ο Ωου γέννησε τον Ουί, 
και ο Ουί γέννησε τον Βεζεουεήου.  Και 
ύστεουα απ' αυτά, ο Εσουών µπήκε µέσα στη 
φυγατέουα τού Μαχείου, του πατέουα τού 
Γαουαάντ· κι αυτός την πήουε, όταν ήταν 
ηουικίας 60 χουόνων· και γέννησε σ' αυτόν 
τον Σεγούβ.  Και ο Σεγούβ γέννησε τον 
Ιαείου, που είχε 23 πόουεις στη γη Γαουαάντ.  
Και πήουε απ' αυτές τη Γεσσού και την 
Αουάµ, τις κωµοπόουεις τής Ιαείου, την 
Καινάφ, και τις κωµοπόουεις της, 60 πόουεις. 
Όουες αυτές ανήκαν στους γιους τού 
Μαχείου, πατέουα τού Γαουαάντ.  Και αφού 
πέφανε ο Εσουών στη Χάουεβ-εφουαφά, η 
Αβιά, η γυναίκα τού Εσουών, γέννησε σ' 
αυτόν τον Ασχώου, τον πατέουα τού Φεκουέ. 

Και οι γιοι τού Ιεουαµεήου, του 
πουωτότοκου του Εσουών, ήσαν: Ο Αουάµ, ο 
πουωτότοκος, και ο Βουνά, και ο Οουέν, και 

ο Οσέµ, και ο Αχιά.  Ο Ιεουαµεήου πήουε 
και άουη γυναίκα, που το όνοµά της ήταν 
Ατάουα· αυτή ήταν η µητέουα τού Ωνάµ.  
Και οι γιοι τού Αουάµ, του πουωτότοκου του 
Ιεουαµεήου, ήσαν: Ο Μαάς, και ο Ιαµείν, και 
ο Εκέου.  Και οι γιοι τού Ωνάµ ήσαν: Ο 
Σαµµαϊ, και ο Ιανταέ. Και οι γιοι τού Σαµµαϊ 
ήσαν ο Ναντάβ, και ο Αβισού.  Και το όνοµα 
της γυναίκας τού Αβισού ήταν Αβιχαίου, και 
γέννησε σ' αυτόν τον Ααβάν, και τον 
Μωουήντ.  Και οι γιοι τού Ναντάβ ήσαν: Ο 
Σεουέντ, και ο Απφαϊµ· ο Σεουέντ, όµως, 
πέφανε άτεκνος.  Και οι γιοι τού Απφαϊµ 
ήσαν: Ο Ιεσεί. Και οι γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο 
Σησάν. Και οι γιοι τού Σησάν ήσαν: Ο 
Ααουαί.  Και οι γιοι του Ιανταέ, του 
αντεουφού τού Σαµµαϊ, ήσαν: Ο Ιεφέου, και ο 
Ιωνάφαν· ο Ιεφέου όµως πέφανε άτεκνος.  Και 
οι γιοι τού Ιωνάφαν ήσαν: Ο Φαουέφ, και ο 
Ζαζά· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ιεουαµεήου.  
Και ο Σησάν ντεν είχε γιους, αουά 
φυγατέουες. Και ο Σησάν είχε έναν ντούο 
Αιγύπτιο, που ονοµαζόταν Ιαουαά·  και ο 
Σησάν έντωσε τη φυγατέουα του για γυναίκα 
στον Ιαουαά, τον ντούο του· και γέννησε σ' 
αυτόν τον Ατφαϊ.  Και ο Ατφαϊ γέννησε τον 
Νάφαν, και ο Νάφαν γέννησε τον Ζαβάντ,  
και ο Ζαβάντ γέννησε τον Εφουάου, και ο 
Εφουάου γέννησε τον Ωβήντ,  και ο Ωβήντ 
γέννησε τον Ιηού, και ο Ιηού γέννησε τον 
Αζαουία,  και ο Αζαουίας γέννησε τον 
Χεουής, και ο Χεουής γέννησε τον Εουεασά,  
και ο Εουεασά γέννησε τον Σισαµαϊ, και ο 
Σισαµαϊ γέννησε τον Σαούµ,  και ο Σαούµ 
γέννησε τον Ιεκαµία, και ο Ιεκαµίας γέννησε 
τον Εουισαµά. 

Και οι γιοι τού Χάουεβ, του αντεουφού τού 
Ιεουαµεήου, ήσαν: Ο Μησά, ο πουωτότοκός 
του, που ήταν ο πατέουας τού Ζιφ· και οι γιοι 
τού Μαουησά, πατέουα τού Χεβουών.  Και οι 
γιοι τού Χεβουών ήσαν: Ο Κοουέ, και ο 
Φαπφουά, και ο Ουεκέµ, και ο Σεµά.  Και ο 
Σεµά γέννησε τον Ουαάµ, τον πατέουα τού 
Ιοουκοάµ· και ο Ουεκέµ γέννησε τον Σαµµαϊ.  
Και ο γιος τού Σαµµαϊ ήταν ο Μαών· και ο 
Μαών ήταν ο πατέουας τού Βαίφ-σου.  Και η 
Γεφά, η παουακή τού Χάουεβ, γέννησε τον 
Χαουάν, και τον Μοσά, και τον Γαζέζ. Και ο 
Χαουάν γέννησε τον Γαζέζ.  Και οι γιοι τού 
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Ιανταϊ ήσαν: Ο Ουεγέµ, και ο Ιωφάµ, και ο 
Γησάν, και ο Φεουέτ, και ο Γεφά, και ο 
Σαγάφ.  Η Μααχά, η παουακή τού Χάουεβ, 
γέννησε τον Σεβέου, και τον Φιουχανά.  
Γέννησε ακόµα τον Σαγάφ, πατέουα τού 
Μαντµαννά, τον Σεβά, πατέουα τού 
Μαχβηνά, και πατέουα τού Γαβαά· και η 
φυγατέουα τού Χάουεβ ήταν η Αχσά. 

Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Χάουεβ, του γιου τού 
Ωου, πουωτότοκου της Εφουαφά: Ο Σωβάου, 
ο πατέουας τής Κιουιάφ-ιαουείµ,  ο Σαουµά, 
ο πατέουας τού Βηφουεέµ, ο Αουέφ, ο 
πατέουας τού Βαιφ-γαντέου.  Και στον 
Σωβάου, τον πατέουα τού Κιουιάφ-ιαουείµ, 
έγιναν γιοι: Ο Αουοέ, και ο Ασεί-αµενουχώφ.  
Και οι συγγένειες Κιουιάφ-ιαουείµ ήσαν οι 
Ιεφουίτες, και οι Φουφίτες, και οι 
Σουµαφίτες, και οι Μισουαϊτες. Απ' αυτούς 
βγήκαν οι Σαουαφαίοι, και οι Εσφαωουαίοι.  
Οι γιοι τού Σαουµά ήσαν: Ο Βηφουεέµ, και 
οι Νετωφαφίτες, οι Αταουώφ της οικογένειας 
Ιωάβ, και οι Ζωουίτες, το µισό των 
Μαναχαφιτών,  και οι συγγένειες των 
γουαµµατέων, που κατοικούσαν στην Ιαβής, 
οι Φιουαφίτες, οι Σιµεαφίτες, και οι 
Σουχαφίτες. Αυτοί είναι οι Κεναίοι, που 
βγήκαν από τον Αιµάφ, τον πατέουα τής 
οικογένειας Ουηχάβ. 

ΚΙ αυτοί ήσαν οι γιοι τού Νταβίντ, που 
γεννήφηκαν σ' αυτόν στη Χεβουών· ο 
πουωτότοκος, ο Αµνών, από την Αχινοάµ την 
Ιεζουαηουίτιντα· ο ντεύτεουος, ο Ντανιήου, 
από την Αβιγαία την Καουµηουίτιντα·  ο 
τουίτος, ήταν ο Αβεσσαουώµ, ο γιος τής 
Μααχά, φυγατέουας τού Φαουµαϊ, του 
βασιουιά τής Γεσσού· ο τέταουτος, ο 
Αντωνίας, ο γιος τής Αγγείφ·  ο πέµπτος, ο 
Σεφατίας από την Αβιτάου· ο έκτος, ο 
Ιφουαάµ, από τη γυναίκα τού Αιγουά.  Στη 
Χεβουών γεννήφηκαν έξι και βασίουευσε εκεί 
επτά χουόνια και έξι µήνες· στην Ιεουσαουήµ, 
όµως, βασίουευσε 33 χουόνια.  Κι αυτοί είναι 
που γεννήφηκαν σ' αυτόν στην Ιεουσαουήµ· Ο 
Σαµαά, και ο Σωβάβ, και ο Νάφαν, και ο 
Σοουοµώντας, τέσσεουις, από τη Βηφ-σαβεέ, 
τη φυγατέουα τού Αµµιήου·  και ο Ιεβάου, 
και ο Εουισαµά, και ο Εουιφαουέτ,  και ο 
Νωγά, και ο Νεφέγ, και ο Ιαφιά,  και ο 

Εουισαµά, και ο Εουιαντά, και ο Εουιφεουέτ, 
εννιά·  όουοι οι γιοι τού Νταβίντ, εκτός των 
γιων των παουακών, και η Φάµαου η 
αντεουφή τους. 

Και γιος τού Σοουοµώντα ήταν ο Ουοβοάµ, 
γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο 
Ιωσαφάτ,  γιος του ο Ιωουάµ, γιος του ο 
Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς,  γιος του ο 
Αµασίας, γιος του ο Αζαουίας, γιος του ο 
Ιωφάµ,  γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, 
γιος του ο Μανασσής,  γιος του ο Αµµών, 
γιος του ο Ιωσίας.  Και οι γιοι τού Ιωσία 
ήσαν: Ο πουωτότοκός του ο Ιωανάν· ο 
ντεύτεουος, ο Ιωακείµ· ο τουίτος, ο 
Σεντεκίας· ο τέταουτος, ο Σαούµ. 

Και οι γιοι τού Ιωακείµ ήσαν: Ο Ιεχονίας ο 
γιος του, ο Σεντεκίας ο γιος του.  Οι γιοι τού 
Ιεχονία ήσαν: Ο Ασείου, ο Σαουαφιήου ο 
γιος του,  και ο Μαουχιουάµ, και ο Φενταϊας, 
και ο Σενασάου, ο Ιεκαµίας, ο Ωσαµά, και ο 
Νενταβίας.  Οι γιοι τού Φενταϊα ήσαν: Ο 
Ζοουοβάβεου, και ο Σιµεϊ· και οι γιοι τού 
Ζοουοβάουεου ο Μεσουουάµ, και ο Ανανίας, 
και η Σεουωµείφ, η αντεουφή τους·  και ο 
Ασσουβά, και ο Οήου, και ο Βαουαχίας, και 
ο Ασαντίας, και ο Ιουσάβ-εσέντ, πέντε.  Και 
οι γιοι τού Ανανία ήσαν: Ο Φεουατίας, και ο 
Ιεσαϊας· οι γιοι τού Ουεφαϊα, οι γιοι τού 
Αουνάν, οι γιοι τού Οβαντία, οι γιοι τού 
Σεχανία.  Και οι γιοι τού Σεχανία ήσαν: Ο 
Σεµαϊας· και οι γιοι τού Σεµαϊα ήσαν: Ο 
Χαττούς, και ο Ιγεάου, και ο Βαουίας, και ο 
Νεαουίας, και ο Σαφάτ, έξι.  Και οι γιοι τού 
Νεαουία ήσαν: Ο Εουιωηνάι, και ο Εζεκίας, 
και ο Αζουικάµ, τουεις.  Και οι γιοι τού 
Εουιωηνάι ήσαν: Ο Ωνταϊας, και ο 
Εουιασείβ, και ο Φεουαϊας, και ο Ακκούβ, 
και ο Ιωανάν, και ο Νταουαϊας, και ο Ανανί, 
επτά. 

ΟΙ ΓΙΟΙ τού Ιούντα ήσαν: Ο Φαουές, ο 
Εσουών, και ο Χαουµί, και ο Ωου, και ο 
Σωβάου.  Και ο Ουεαϊα, ο γιος τού Σωβάου, 
γέννησε τον Ιαάφ· και ο Ιαάφ γέννησε τον 
Αχουµαϊ, και τον Ουαάντ. Αυτές είναι οι 
συγγένειες των Σαουαφιτών.  Και αυτοί ήσαν 
οι γιοι τού πατέουα Ητάµ: Ο Ιεζουαέου, και ο 
Ιεσµά, και ο Ιεντβάς· και το όνοµα της 
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αντεουφής τους ήταν Ασέου-εουφονί·  και ο 
Φανουήου, ο πατέουας τού Γεντώου, και ο 
Εσέου, ο πατέουας τού Χουσά. Αυτοί ήσαν οι 
γιοι τού Ωου, του πουωτότοκου του 
Εφουαφά, του πατέουα τού Βηφουεέµ. 

Και ο Ασχώου, ο πατέουας του Φεκουέ, είχε 
ντύο γυναίκες, την Εουά, και τη Νααουά.  
Και η µεν Νααουά γέννησε σ' αυτόν τον 
Ναχουζάµ, και τον Εφέου, και τον Φαιµανί, 
και τον Αχασταουί. Αυτοί ήσαν οι γιοι τής 
Νααουά.  Και οι γιοι τής Εουά ήσαν: Ο 
Σεουέφ, και ο Ιεσοάου, και ο Εφνάν.  Και ο 
Κως γέννησε τον Ανούβ, και τον Σωβηβά, και 
τις συγγένειες του Αχαουήου, του γιου τού 
Αούµ. 

Και ο Ιαβής ήταν ενντοξότεουος απ' ό,τι οι 
αντεουφοί του· και η µητέουα του 
αποκάουεσε το όνοµά του Ιαβής, ουέγοντας: 
Επειντή τον γέννησα µε ουύπη.  Και ο Ιαβής 
επικαουέστηκε τον Φεό τού Ισουαήου, 
ουέγοντας: Είφε µε ευουογία να µε 
ευουογήσεις, και να απουώσεις τα όουιά µου, 
και το χέουι σου να είναι µαζί µου, και να µε 
φυουάττεις από κακό, ώστε να µη έχω ουύπη! 
Και ο Φεός χάουισε σ' αυτόν όσα ζήτησε. 

Και ο Χεούβ, ο αντεουφός τού Σουά, γέννησε 
τον Μεχείου· αυτός ήταν ο πατέουας τού 
Εσφών.  Και ο Εσφών γέννησε τον Βαιφ-
ουαφά, και τον Φασέα, και τον Φεχιννά, τον 
πατέουα τής πόουης Νάας· αυτοί είναι οι 
άνντουες Ουηχά. 

Και οι γιοι τού Κενέζ ήσαν: Ο Γοφονιήου, 
και ο Σεουαϊας· και οι γιοι τού Γοφονιήου, 
ήσαν ο Αφάφ.  Και ο Μεονοφαϊ γέννησε τον 
Οφουά· και ο Σεουαϊας γέννησε τον Ιωάβ, τον 
πατέουα τής κοιουάντας των τεχνιτών· 
επειντή, ήσαν τεχνίτες. 

Και οι γιοι τού Χάουεβ, του γιου τού Ιεφοννή 
ήσαν: Ο Ιού, ο Ηουά, και ο Ναάµ· και οι γιοι 
τού Ηουά ήσαν: Ο Κενέζ. 

Και οι γιοι τού Ιαουεουεήου ήσαν: Ο Ζιφ και 
ο Ζιφά, ο Φηουιά, και ο Ασαουεήου. 

Και οι γιοι τού Εζουά ήσαν: Ο Ιεφέου, και ο 
Μεουέντ, και ο Εφέου, και ο Ιαουών· και η 

γυναίκα τού Μεουέντ γέννησε τον Μαουιάµ, 
και τον Σαµαϊ, και τον Ιεσβά, τον πατέουα 
τού Εσφεµωά.  Και η άουη γυναίκα του, η 
Ιουνταία, γέννησε τον Ιέουεντ, τον πατέουα 
τού Γεντώου, και τον Έβεου, τον πατέουα τού 
Σηχώ, και τον Ιεκουφιήου, τον πατέουα τού 
Ζανωά. Κι αυτοί είναι οι γιοι τής Βιφίας, της 
φυγατέουας τού Φαουαώ, που πήουε ο 
Μεουέντ.  Και οι γιοι τής γυναίκας του, της 
Οντίας, της αντεουφής τού Ναχάµ, πατέουα 
τού Κεειουά τού Γαουµίτη, και του Εσφεµωά 
τού Μααχαφίτη. 

Και οι γιοι τού Σιµών ήσαν: Ο Αµνών, και ο 
Ουιννά, ο Βεν-ανάν, και ο Φιουών. Και οι 
γιοι τού Ιεσεί ήσαν: Ο Ζωχέφ, και ο Βεν-
ζωχέφ. 

Οι γιοι τού Σηουά, του γιου τού Ιούντα, ήσαν: 
Ο Ηου, ο πατέουας τού Ουηχά, και ο 
Ουααντά, ο πατέουας τού Μαουησά, και οι 
συγγένειες της οικογένειας των εουγαζόµενων 
τη βύσσο, της οικογένειας του Ασβεά,  και ο 
Ιωκείµ, και οι άνντουες τού Χαζηβά, και ο 
Ιωάς, και ο Σαουάφ, που ντέσποζαν στον 
Μωάβ, και ο Ιασουβί-ουεχέµ. Όµως, αυτά 
είναι αουχαία πουάγµατα.  Αυτοί ήσαν οι 
αγγειοπουάστες, και αυτοί που κατοικούσαν 
στη Νεταϊµ και στη Γεντιουά· εκεί 
κατοικούσαν µαζί µε τον βασιουιά, για τις 
εουγασίες του. 

Οι γιοι τού Συµεών ήσαν: Ο Νεµουήου, και ο 
Ιαµείν, ο Ιαουείβ, ο Ζεουά, και ο Σαού·  ο 
Σαούµ, ο γιος του, ο Μιβσάµ, ο γιος του, ο 
Μισµά, ο γιος του. 

Και οι γιοι τού Μισµά, ο Αµουήου, ο γιος 
του, ο Ζακχού, ο γιος του, ο Σιµεϊ, ο γιος 
του.  Και ο Σιµεϊ γέννησε 16 γιους, και έξι 
φυγατέουες· οι αντεουφοί του, όµως, ντεν 
είχαν ποούς γιους ούτε ποουαπουασιάστηκαν 
όουες οι συγγένειές τους, όπως των γιων τού 
Ιούντα.  Και κατοίκησαν στη Βηου-σαβεέ, και 
στη Μωουαντά, και στην Ασάου-σουάου,  και 
στη Βαουά, και στην Ασέµ, και στη Φωουάντ,  
και στη Βαιφουήου, και στην Οουµά, και στη 
Σικουάγ,  και στη Βαιφ-µαουχαβώφ, και στην 
Ασάου-σουσίµ, και στη Βαιφ-βηουεϊ, και στη 
Σααουαείµ. Αυτές ήσαν οι πόουεις τους 
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µέχουι τη βασιουεία τού Νταβίντ.  Και οι 
κωµοπόουεις τους ήσαν: Η Ιτάµ, και η Αείν, 
η Ουιµµών, και η Φοχέν, και η Ασάν, πέντε 
πόουεις·  και όουες οι κωµοπόουεις τους, που 
ήσαν οουόγυουα απ' αυτές τις πόουεις, µέχουι 
τη Βάαου. Αυτοί ήσαν οι τόποι τής κατοικίας 
τους, και η ντιαίουεσή τους κατά γενεές. 

Και ο Μεσωβάβ, και ο Ιαµουήχ, και ο Ιωσά, 
ο γιος τού Αµασία,  και ο Ιωήου, και ο Ιηού, 
ο γιος του Ιωσιβία, γιου τού Σεουαϊα, γιου 
τού Ασιήου,  και ο Εουιωηνάι, και ο 
Ιαακωβά, και ο Ιεσοχαϊας, και ο Ασαϊας, και 
ο Αντιήου, και ο Ιεσιµιήου, και ο Βεναϊας,  
και ο Ζιζά, ο γιος τού Σιφεί, γιου τού Αουόν, 
γιου τού Ιενταϊα, γιου τού Σιµουί, γιου τού 
Σεµαϊα·  αυτοί που αναφέουφηκαν 
ονοµαστικά ήσαν άουχοντες στις συγγένειές 
τους· και η οικογένεια του πατέουα τους 
αυξήφηκε σε πουήφος. 

Και πήγαν µέχουι την είσοντο Γεντώου, 
πουος ανατοουάς της κοιουάντας, για να 
αναζητήσουν βοσκή στα κοπάντια τους·  και 
βουήκαν βοσκή παχιά και καουή, και η γη 
ήταν ευουύχωουη, και ήσυχη, και ειουηνική· 
επειντή, αυτοί που άουοτε κατοικούσαν εκεί, 
ήσαν από τον Χαµ.  Κι αυτοί, που ήσαν 
γουαµµένοι ονοµαστικά, ήουφαν στις ηµέουες 
τού Εζεκία, του βασιουιά τού Ιούντα, και 
πάταξαν τις σκηνές τους, και τους Μιναίους 
που βουέφηκαν εκεί, και τους αφάνισαν 
µέχουι σήµεουα, και κατοίκησαν αντί γι' 
αυτούς· επειντή, εκεί υπήουχε βοσκή για τα 
κοπάντια τους. 

Και απ' αυτούς, τους γιους τού Συµεών, 500 
άνντουες πήγαν στο βουνό Σηείου, έχοντας 
επικεφαουής τους τον Φεουατία, και τον 
Νεαουία, και τον Ουεφαϊα, και τον Οζιήου, 
τους γιους τού Ιεσεί·  και πάταξαν το 
υπόουοιπο των Αµαουηκιτών, που είχε 
ντιασωφεί, και κατοίκησαν εκεί µέχουι 
σήµεουα. 

ΚΑΙ οι γιοι τού Ουβήν, του πουωτότοκου του 
Ισουαήου, (επειντή, αυτός ήταν ο 
πουωτότοκος· όµως, επειντή µόουυνε την 
κοίτη τού πατέουα του, τα πουωτοτόκιά του 
ντόφηκαν στους γιους τού Ιωσήφ, γιου τού 

Ισουαήου· όµως, όχι για να έχει τα 
πουωτοτόκια ως πουος τη γενεαουογία·  
επειντή, ο Ιούντας υπεουίσχυσε 
πεουισσότεουο από τους αντεουφούς του, 
ώστε απ' αυτόν να βγει ο ηγούµενος· τα 
πουωτοτόκια, όµως, ήσαν του Ιωσήφ)·  οι γιοι 
τού Ουβήν, του πουωτότοκου του Ισουαήου, 
ήσαν: Ο Ανώχ, και ο Φαού, ο Εσουών, και ο 
Χαουµί. 

Οι γιοι τού Ιωήου ήσαν: Ο Σεµαϊας, ο γιος 
του, ο Γωγ, ο γιος του, ο Σιµεϊ, ο γιος του,  ο 
Μιχά, ο γιος του, ο Ουεαϊα, ο γιος του, ο 
Βάαου, ο γιος του,  ο Βεηουά, ο γιος του, που 
τον µετοίκισε ο Φεουγάφ-φεουνασάου, ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας· αυτός ήταν ο 
αουχηγός των Ουβηνιτών.  Και των 
αντεουφών του, σύµφωνα µε τις συγγένειές 
τους, όταν απαουιφµήφηκε η γενεαουογία των 
γενεών τους, οι αουχηγοί ήσαν: Ο Ιεϊήου, και 
ο Ζαχαουίας,  και ο Βεουά, ο γιος τού Αζάζ, 
γιου τού Σεµά, γιου τού Ιωήου· αυτός 
κατοίκησε στην Αουοήου, και µέχουι τη 
Νεβώ και τη Βάαου-µεών·  και ανατοουικά 
κατοίκησε µέχουι την είσοντο της εουήµου 
από τον Ευφουάτη ποταµό· επειντή, τα κτήνη 
τους είχαν πουηφύνει στη γη Γαουαάντ. 

Και στις ηµέουες του Σαού έκαναν πόουεµο 
ενάντια στους Αγαουηνούς, που έπεσαν µε το 
χέουι τους· και κατοίκησαν στις σκηνές τους 
σε οουόκουηουο το ανατοουικό µέουος τής 
Γαουαάντ. 

Και οι γιοι τού Γαντ κατοίκησαν απέναντί 
τους, στη γη τής Βασάν µέχουι τη Σαουχά·  ο 
Ιωήου, ο αουχηγός τους, και ο Σαφάµ, ο 
ντεύτεουος, και ο Ιαναϊ, και ο Σαφάτ, στη 
Βασάν.  Και οι αντεουφοί τους από την 
οικογένεια των πατέουων τους ήσαν: Ο 
Μιχαήου, και ο Μεσουουάµ, και ο Σεβά, και 
ο Ιωουαϊ, και ο Ιαχάν, και ο Ζιέ, και ο 
Έβεου, επτά. 

Αυτοί είναι οι γιοι τού Αβιχαίου, του γιου τού 
Ουί, του γιου τού Ιαουοά, του γιου τού 
Γαουαάντ, του γιου τού Μιχαήου, του γιου 
τού Ιεσισαϊ, γιου τού Ιαντώ, γιου τού Βουζ.  
Ο Αχί, ο γιος τού Αβντιήου, γιου τού Γουνί, 
ήταν ο αουχηγός τής οικογένειας των 
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πατέουων τους.  Και κατοίκησαν στη 
Γαουαάντ, στη Βασάν, και στις κωµοπόουεις 
της, και σε όουα τα πεουίχωουα της Σαουών, 
µέχουι τα σύνοουά τους.  Όουοι αυτοί 
απαουιφµήφηκαν σύµφωνα µε τη γενεαουογία 
τους στις ηµέουες τού Ιωφάµ, του βασιουιά 
τού Ιούντα, και στις ηµέουες τού Ιεουοβοάµ, 
του βασιουιά τού Ισουαήου. 

Οι γιοι τού Ουβήν, και οι Γαντίτες, και το 
µισό τής φυουής τού Μανασσή, από τους 
ντυνατούς, άνντουες που φέουνουν ασπίντα και 
µάχαιουα, και τεντώνουν τόξο, και 
γυµνασµένοι σε πόουεµο, ήσαν 44.760, που 
έβγαιναν σε πόουεµο.  Και έκαναν πόουεµο 
ενάντια στους Αγαουηνούς, και τους 
Ιετουαίους, και τους Ναφισαίους, και τους 
Νονταβαίους.  Και βοηφήφηκαν εναντίον 
τους, και οι Αγαουηνοί παουαντόφηκαν στα 
χέουια τους, και όουοι όσοι ήσαν µαζί τους· 
επειντή, µέσα στη µάχη βόησαν στον Φεό, 
και τους εισάκουσε, επειντή έουπισαν σ' 
αυτόν.  Και αιχµαουώτισαν τα κτήνη τους, τις 
καµήουες τους 50.000, και πουόβατα 
250.000, και γαϊντούια 2.000, και ψυχές 
ανφουώπων 100.000.  Επειντή, ποουοί έπεσαν 
φανατωµένοι, για τον ουόγο ότι ο πόουεµος 
ήταν από τον Φεό. Και κατοίκησαν αντί γι' 
αυτούς µέχουι τη µετοικεσία. 

Και οι γιοι τής µισής φυουής τού Μανασσή 
κατοίκησε στη γη· αυτοί αυξήφηκαν από τη 
Βασάν µέχουι τη Βάαου-εουµών, και τη 
Σενείου, και µέχουι του βουνού Αεουµών.( 

38α)  Κι αυτοί ήσαν οι αουχηγοί τής 
οικογένειας των πατέουων τους: Ο Εφέου, και 
ο Ιεσεί, και ο Εουιήου, και ο Αζουιήου, και ο 
Ιεουεµίας, και ο Ωντουϊας, και ο Ιαντιήου, 
άνντουες ντυνατοί σε ισχύ, άνντουες 
ονοµαστοί, αουχηγοί τής οικογένειας των 
πατέουων τους. 

Αουά, στάφηκαν παουαβάτες ενάντια στον 
Φεό των πατέουων τους, και πόουνευσαν πίσω 
από άουους φεούς των ουαών τής γης, τους 
οποίους ο Φεός είχε αφανίσει από µπουοστά 
τους.  Γι' αυτό, ο Φεός τού Ισουαήου 
ντιέγειουε το πνεύµα τού Φου, του βασιουιά 
τής Ασσυουίας, και το πνεύµα τού Φεουγάφ-

φεουνασάου, του βασιουιά τής Ασσυουίας, και 
τους µετοίκισε, τους Ουβηνίτες, και τους 
Γαντίτες, και τη µισή φυουή τού Μανασσή, 
και τους έφεουε στην Αουά, και στην Αβώου, 
και στην Αουά, και στον ποταµό Γωζάν, 
µέχουι σήµεουα. 

ΟΙ ΓΙΟΙ τού Ουευί ήσαν: Ο Γηουσών, ο 
Καάφ, και ο Μεουαουί. 

Και οι γιοι τού Καάφ ήσαν: Ο Αµουάµ, ο 
Ισαάου, ο Χεβουών, και ο Οζιήου.  Και οι 
γιοι τού Αµουάµ ήσαν: Ο Ααουών, και ο 
Μωυσής, και η Μαουιάµ. 

Οι υπόουοιποι γιοι τού Ααουών ήσαν: Ο 
Ναντάβ, και ο Αβιούντ, ο Εουεάζαου, και ο 
Ιφάµαου.  Ο Εουεάζαου γέννησε τον Φινεές, 
και ο Φινεές γέννησε τον Αβισσουά,  και ο 
Αβισσουά γέννησε τον Βουκκί, και ο Βουκκί 
γέννησε τον Οζί,  και ο Οζί γέννησε τον 
Ζεουαϊα, και ο Ζεουαϊας γέννησε τον 
Μεουαϊώφ,  ο Μεουαϊώφ γέννησε τον 
Αµαουία, και ο Αµαουίας γέννησε τον 
Αχιτώβ,  και ο Αχιτώβ γέννησε τον Σαντώκ, 
και ο Σαντώκ γέννησε τον Αχιµάας,  και ο 
Αχιµάας γέννησε τον Αζαουία, και ο 
Αζαουίας γέννησε τον Ιωανάν,  και ο Ιωανάν 
γέννησε τον Αζαουία, (αυτός είναι που 
ιεουάτευσε στον ναό, τον οποίο οικοντόµησε 
ο Σοουοµώντας στην Ιεουσαουήµ)·  και ο 
Αζαουίας γέννησε τον Αµαουία, και ο 
Αµαουίας γέννησε τον Αχιτώβ,  και ο Αχιτώβ 
γέννησε τον Σαντώκ, και ο Σαντώκ γέννησε 
τον Σαούµ,  και ο Σαούµ γέννησε τον 
Χεουκία, και ο Χεουκίας γέννησε τον 
Αζαουία,  και ο Αζαουίας γέννησε τον 
Σεουαϊα, και ο Σεουαϊας γέννησε τον 
Ιωσεντέκ,  και ο Ιωσεντέκ πήγε στη 
µετοικεσία, όταν ο Κύουιος έκανε να 
µετοικιστεί ο Ιούντας και η Ιεουσαουήµ 
ντιαµέσου του Ναβουχοντονόσοουα. 

Οι γιοι τού Ουευί ήσαν: Ο Γηουσώµ, ο 
Καάφ, και ο Μεουαουί.  Κι αυτά είναι τα 
ονόµατα των γιων τού Γηουσώµ: Ουιβνί και 
Σιµεϊ.  Και οι γιοι τού Καάφ ήσαν: Ο 
Αµουάµ, και ο Ισαάου, και ο Χεβουών, και ο 
Οζιήου.  Οι γιοι τού Μεουαουί ήσαν: Ο 
Μααουί, και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των 
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Ουευιτών, σύµφωνα µε τις πατουιές τους, 
ήσαν αυτές:  Του Γηουσώµ, ο Ουιβνί, ο γιος 
του, ο Ιαάφ, ο γιος του, ο Ζιµµά, ο γιος του,  
ο Ιωάχ, ο γιος του, ο Ιντντώ, ο γιος του, ο 
Ζεουά, ο γιος του, ο Ιεφουαί, ο γιος του.  Οι 
γιοι τού Καάφ ήσαν: Ο Αµµιναντάβ, ο γιος 
του, ο Κοουέ, ο γιος του, ο Ασείου, ο γιος 
του,  ο Εουκανά, ο γιος του, και ο Εβιασάφ, ο 
γιος του, και ο Ασείου, ο γιος του,  ο Ταχάφ, 
ο γιος του, ο Ουιήου, ο γιος του, ο Οζίας, ο 
γιος του, και ο Σαού, ο γιος του.  Και οι γιοι 
τού Εουκανά ήσαν: Ο Αµασαϊ, και ο Αχιµώφ.  
Και ο Εουκανά· οι γιοι τού Εουκανά ήσαν: Ο 
Σουφί, ο γιος του, και ο Ναχάφ, ο γιος του,  
ο Εουιάβ, ο γιος του, ο Ιεουοάµ, ο γιος του, 
ο Εουκανά, ο γιος του.  Και οι γιοι τού 
Σαµουήου ήσαν: Ο Βασνί, ο πουωτότοκος, 
και ο Αβιά.  Οι γιοι τού Μεουαουί ήσαν: Ο 
Μααουί, ο Ουιβνί, ο γιος του, ο Σιµεϊ, ο γιος 
του, ο Ουζά, ο γιος του,  ο Σιµαά, ο γιος του, 
ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαϊας, ο γιος του. 

ΚΑΙ αυτοί είναι εκείνοι που ο Νταβίντ 
κατέστησε στο έουγο τής µουσικής τού οίκου 
τού Κυουίου, αφού η κιβωτός βουήκε 
ανάπαυση.  Και υπηουετούσαν µπουοστά στη 
σκηνή τού µαουτυουίου µε ψαουµωντίες, 
µέχουις ότου ο Σοουοµώντας οικοντόµησε 
τον οίκο τού Κυουίου στην Ιεουσαουήµ· και 
τότε τοποφετήφηκαν στο υπούγηµά τους, 
σύµφωνα µε την τάξη τους.  Κι αυτοί είναι 
εκείνοι που τοποφετήφηκαν, µαζί µε τα 
παιντιά τους: Από τους γιους των Κααφιτών: 
Ο Αιµάν, ο ψαουτωντός, γιος τού Ιωήου, γιου 
τού Σαµουήου,  γιου τού Εουκανά, γιου τού 
Ιεουοάµ, γιου τού Εουιήου, γιου τού Φωά,  
γιου τού Σουφ, γιου τού Εουκανά, γιου τού 
Μαάφ, γιου τού Αµασαϊ,  γιου τού Εουκανά, 
γιου τού Ιωήου, γιου τού Αζαουία, γιου τού 
Σοφονία,  γιου τού Ταχάφ, γιου τού Ασείου, 
γιου τού Εβιασάφ, γιου τού Κοουέ,  γιου τού 
Ισαάου, γιου τού Καάφ, γιου τού Ουευί, γιου 
τού Ισουαήου·  και ο αντεουφός τού Ασάφ, 
που στεκόταν ντεξιά του· ο Ασάφ, ο γιος τού 
Βαουαχία, γιου τού Σιµεά,  γιου τού 
Μιχαήου, γιου τού Βαασία, γιου τού 
Μαουχία,  γιου τού Εφνεί, γιου τού Ζεουά, 
γιου τού Ανταϊα,  γιου τού Εφάν, γιου τού 
Ζιµµά, γιου τού Σιµεϊ,  γιου τού Ιαάφ, γιου 
τού Γηουσώµ, γιου τού Ουευί·  και οι 

αντεουφοί τους, οι γιοι τού Μεουαουί, που 
ήσαν από αουιστεουά· ο Εφάν, ο γιος τού 
Κεισί, γιου τού Αβντί, γιου τού Μαούχ,  γιου 
τού Ασαβία, γιου τού Αµασία, γιου τού 
Χεουκία,  γιου τού Αµσί, γιου τού Βανί, γιου 
τού Σαµείου,  γιου τού Μααουί, γιου τού 
Μουσί, γιου τού Μεουαουί, γιου τού Ουευί·  
και οι αντεουφοί τους οι Ουευίτες, 
ντιοουισµένοι σε όουες της υπηουεσίες τής 
σκηνής τού οίκου τού Φεού. 

Και ο Ααουών και οι γιοι του φυµίαζαν επάνω 
στο φυσιαστήουιο των οουοκαυτωµάτων, και 
επάνω στο φυσιαστήουιο του φυµιάµατος, 
ντιοουισµένοι σε όουες τις εουγασίες του 
αγίου των αγίων, και στο να κάνουν εξιουέωση 
για τον Ισουαήου, σύµφωνα µε όουα όσα είχε 
πουοστάξει ο Μωυσής, ο ντούος του Φεού.  
Κι αυτοί είναι οι γιοι του Ααουών: Ο 
Εουεάζαου, ο γιος του, ο Φινεές, ο γιος του, 
ο Αβισσουά, ο γιος του,  ο Βουκκί, ο γιος 
του, ο Οζί, ο γιος του, ο Ζεουαϊας, ο γιος 
του,  ο Μεουαϊώφ, ο γιος του, ο Αµαουίας, ο 
γιος του, ο Αχιτώβ, ο γιος του,  ο Σαντώκ, ο 
γιος του, ο Αχιµάας, ο γιος του. 

Κι αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύµφωνα µε 
τις κωµοπόουεις τους στα σύνοουά τους, των 
γιων τού Ααουών, από τη συγγένεια των 
Κααφιτών· επειντή, σ' αυτούς έπεσε ο 
κουήουος·  και έντωσαν σ' αυτούς τη Χεβουών 
στη γη τού Ιούντα, και τα πεουίχωουά της 
οουόγυουα απ' αυτή.  Τα χωουάφια, όµως, 
της πόουης, και τις κωµοπόουεις της, τα 
έντωσαν στον Χάουεβ, τον γιο του Ιεφοννή.  
Και στους γιους του Ααουών έντωσαν τις 
πόουεις τού Ιούντα, τη Χεβουών, την πόουη 
τού καταφυγίου, και τη Ουιβνά και τα 
πεουίχωουά της, και την Ιαφείου, και την 
Εσφεµωά και τα πεουίχωουά της,  και την 
Ηουών και τα πεουίχωουά της, τη Ντεβείου, 
και τα πεουίχωουά της,  και την Ασάν και τα 
πεουίχωουά της, και τη Βαιφ-σεµές και τα 
πεουίχωουά της,  και από τη φυουή τού 
Βενιαµίν, τη Γαβαά και τα πεουίχωουά της, 
και την Αουεµέφ και τα πεουίχωουά της, και 
την Αναφώφ και τα πεουίχωουά της· όουες οι 
πόουεις τους, σύµφωνα µε τις συγγένειές τους, 
ήσαν 13. 
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Και στους γιους τού Καάφ, αυτούς που 
εναπέµειναν, ντόφηκαν σύµφωνα µε κουήουο 
από τη συγγένεια κάφε φυουής, και από τη 
µισή φυουή τού Μανασσή, ντέκα πόουεις.  
Και στους γιους τού Γηουσώµ, σύµφωνα µε 
τις συγγένειές τους, από τη φυουή τού 
Ισσάχαου, και από τη φυουή τού Ασήου, και 
από τη φυουή τού Νεφφαουί, και από τη 
φυουή τού Μανασσή στη Βασάν, 13 πόουεις.  
Στους γιους τού Μεουαουί, σύµφωνα µε τις 
συγγένειές τους, ντόφηκαν µε κουήουο από τη 
φυουή τού Ουβήν, και από τη φυουή τού 
Γαντ, και από τη φυουή τού Ζαβουών, 12 
πόουεις.  Και οι γιοι Ισουαήου έντωσαν στους 
Ουευίτες αυτές τις πόουεις και τα πεουίχωουά 
τους.  Και έντωσαν σύµφωνα µε κουήουο, από 
τη φυουή των γιων τού Ιούντα, και από τη 
φυουή των γιων τού Συµεών, και από τη 
φυουή των γιων τού Βενιαµίν, αυτές τις 
πόουεις, που ονοµάστηκαν σύµφωνα µε τα 
ονόµατά τους.  Και οι συγγένειες των γιων τού 
Καάφ πήουαν πόουεις των συνόουων τους 
από τη φυουή τού Εφουαϊµ.  Και τους 
έντωσαν τις πόουεις τού καταφυγίου, τη 
Συχέµ, και τα πεουίχωουά της, στο βουνό 
Εφουαϊµ, και τη Γεζέου και τα πεουίχωουά 
της,  και την Ιοκµεάµ και τα πεουίχωουά της, 
και τη Βαιφ-ωουών και τα πεουίχωουά της,  
και την Αιαουών και τα πεουίχωουά της, και 
τη Γαφ-ουιµµών και τα πεουίχωουά της·  και 
από τη µισή φυουή τού Μανασσή, την Ανήου 
και τα πεουίχωουά της, και τη Βιουεάµ και τα 
πεουίχωουά της· αυτές τις έντωσαν στις 
συγγένειες αυτών που εναπέµειναν από τους 
γιους τού Καάφ. 

Στους γιους τού Γηουσώµ έντωσαν, από τη 
συγγένεια της µισής φυουής τού Μανασσή, τη 
Γωουάν στη Βασάν και τα πεουίχωουά της, 
και την Ασταουώφ και τα πεουίχωουά της·  
και από τη φυουή τού Ισσάχαου, την Κεντές 
και τα πεουίχωουά της, τη Νταβουάφ και τα 
πεουίχωουά της,  και τη Ουαµώφ και τα 
πεουίχωουά της, και την Ανείµ και τα 
πεουίχωουά της·  και από τη φυουή τού 
Ασήου, τη Μασάου και τα πεουίχωουά της, 
και την Αβντών και τα πεουίχωουά της,  και 
τη Χουκώκ και τα πεουίχωουά της, και τη 
Ουεώβ και τα πεουίχωουά της·  και από τη 
φυουή τού Νεφφαουί, την Κεντές στη 

Γαουιουαία και τα πεουίχωουά της, και την 
Αµµών και τα πεουίχωουά της, και την 
Κιουιαφαϊµ και τα πεουίχωουά της.  Στους 
γιους τού Μεουαουί, αυτούς που εναπέµειναν, 
έντωσαν, από τη φυουή τού Ζαβουών, τη 
Ουιµµών και τα πεουίχωουά της, τη Φαβώου 
και τα πεουίχωουά της·  και στην αντίπεουα 
πουευουά του Ιοουντάνη, κοντά στην Ιεουιχώ, 
πουος ανατοουάς τού Ιοουντάνη, έντωσαν, 
από τη φυουή τού Ουβήν, τη Βοσόου στην 
έουηµο και τα πεουίχωουά της, και την Ιασά 
και τα πεουίχωουά της,  και την Κεντηµώφ 
και τα πεουίχωουά της, και τη Μηφαάφ και τα 
πεουίχωουά της·  και από τη φυουή τού Γαντ, 
τη Ουαµώφ στη Γαουαάντ και τα πεουίχωουά 
της, και τη Μαχαναϊµ και τα πεουίχωουά της,  
και την Εσεβών και τα πεουίχωουά της, και 
την Ιαζήου και τα πεουίχωουά της. 

Και οι γιοι τού Ισσάχαου ήσαν: Ο Φωουά, 
και ο Φουά, ο Ιασούβ, και ο Σιµβουών, 
τέσσεουις.  Και οι γιοι τού Φωουά ήσαν: Ο 
Οζί, και ο Ουεφαϊα, και ο Ιεουιήου, και ο 
Ιαµαϊ, και ο Ιεβσάµ, και ο Σεµουήου, 
αουχηγοί της οικογένειας των πατέουων τους 
στον Φωουά, ισχυουοί σε ντύναµη στις γενεές 
τους· ο αουιφµός τους ήταν, στις ηµέουες τού 
Νταβίντ, 22.600.  Και οι γιοι τού Οζί ήσαν: 
Ο Ιζουαϊας· και οι γιοι τού Ιζουαϊα ήσαν: Ο 
Μιχαήου, και ο Οβαντία, και ο Ιωήου, και ο 
Ιεσία, πέντε, όουοι τους αουχηγοί.  Και µαζί 
τους, σύµφωνα µε τις γενεές τους, ανάουογα 
µε τις πατουικές τους οικογένειες, ήσαν 
τάγµατα που παουατάσσονταν σε πόουεµο 
36.000 άνντουες· επειντή, είχαν αποκτήσει 
ποουές γυναίκες και γιους.  Και οι αντεουφοί 
τους, ανάµεσα σε όουες τις οικογένειες του 
Ισσάχαου, οι ισχυουοί σε ντύναµη, όουοι 
εκείνοι που απαουιφµήφηκαν σύµφωνα µε τις 
γενεαουογίες τους, ήσαν 87.000. 

Οι γιοι τού Βενιαµίν ήσαν: Ο Βεουά, και ο 
Βεχέου, και ο Ιεντιαήου, τουεις.  Και οι γιοι 
τού Βεουά ήσαν: Ο Εσβών, και ο Οζί, και ο 
Οζιήου, και ο Ιεουιµώφ, και ο Ιουί, πέντε, 
αουχηγοί των πατουικών οικογενειών, 
ισχυουοί µε ντύναµη, που απαουιφµήφηκαν 
σύµφωνα µε τις γενεαουογίες τους, ήσαν 
22.034.  Και οι γιοι τού Βεχέου ήσαν: Ο 
Ζεµιουά, και ο Ιωάς, και ο Εουιέζεου, και ο 
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Εουιωηνάι, και ο Αµουί, και ο Ιεουιµώφ, και 
ο Αβιά, και ο Αναφώφ, και ο Αουαµέφ· όουοι 
αυτοί ήσαν οι γιοι του Βεχέου.  Και η 
γενεαουογική τους απαουίφµηση, σύµφωνα µε 
τις γενεές τους, ήταν 22.200, αουχηγοί των 
πατουικών τους οικογενειών, ισχυουοί σε 
ντύναµη.  Και οι γιοι του Ιεντιαήου ήσαν: Ο 
Βαουαάν· και οι γιοι τού Βαουαάν ήσαν: Ο 
Ιεούς, και ο Βενιαµίν, και ο Εχούντ, και ο 
Χαναανά, και ο Ζηφάν, και ο Φαουσείς, και ο 
Αχισσάου·  όουοι αυτοί οι γιοι τού Ιεντιαήου, 
αουχηγοί πατουιών, ισχυουοί σε ντύναµη, 
ήσαν 17.200, που µποούσαν να 
εκστουατεύσουν σε πόουεµο.  Και ο Σουφίµ, 
και ο Ουπίµ, οι γιοι τού Ιου· και οι γιοι τού 
Αχήου, ο Ουσίµ. 

Οι γιοι τού Νεφφαουί ήσαν: Ο Ιασιήου, και ο 
Γουνί, και ο Ιεσέου, και ο Σαούµ, οι γιοι τής 
Βαουάς. 

Οι γιοι τού Μανασσή ήσαν: Ο Ασουιήου, που 
γέννησε η γυναίκα του· (ενώ, η παουακή του, 
η Σύουια, γέννησε τον Μαχείου, τον πατέουα 
τού Γαουαάντ·  και ο Μαχείου πήουε για 
γυναίκα την αντεουφή τού Ουπίµ και του 
Σουφίµ· και το όνοµα της αντεουφής τους 
ήταν Μααχά). Και το όνοµα του ντεύτεου 
ήταν Σαουπαάντ· και ο Σαουπαάντ γέννησε 
φυγατέουες.  Και η Μαχαά, η γυναίκα τού 
Μαχείου, γέννησε γιο, και αποκάουεσε το 
όνοµά του Φαουές· και το όνοµα του 
αντεουφού του ήταν Σαουές· και οι γιοι του 
ήσαν ο Ουάµ, και ο Ουακέµ.  Και οι γιοι τού 
Ουάµ ήσαν ο Βεντάν. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού 
Γαουαάντ, γιου τού Μαχείου, γιου τού 
Μανασσή.  Και η αντεουφή του η 
Αµµοουεκέφ γέννησε τον Ισούντ, και τον 
Αβιέζεου, και τον Μααουά.  Και οι γιοι τού 
Σεµιντά ήσαν: Ο Αχιάν, και ο Συχέµ, και ο 
Ουικχί, και ο Ανιάµ. 

Και οι γιοι τού Εφουαϊµ ήσαν: Ο Σουφαουά, 
και ο Βεουές, ο γιος του, και ο Ταχάφ, ο γιος 
του, και ο Εουεαντά, ο γιος του, και ο Ταχάφ, 
ο γιος του,  και ο Ζαβάντ, ο γιος του, και ο 
Σουφαουά, ο γιος του, και ο Εσέου, και ο 
Εουεάντ· και τους φανάτωσαν οι άνντουες τής 
Γαφ, που γεννήφηκαν σ' εκείνον τον τόπο, 
επειντή κατέβηκαν να πάουν τα κτήνη τους.  

Και ο Εφουαϊµ, ο πατέουας τους, πένφησε 
ποουές ηµέουες, και ήουφαν οι αντεουφοί του 
για να τον παουηγοουήσουν.  Ύστεουα, µπήκε 
µέσα στη γυναίκα του, η οποία συνέουαβε και 
γέννησε γιο· και αποκάουεσε το όνοµά του 
Βεουιά, επειντή γεννήφηκε σε συµφοουά, που 
συνέβηκε στην οικογένειά του.  (Και η 
φυγατέουα του ήταν η Σεουά, η οποία 
οικοντόµησε τη Βαιφ-ωουών, την κάτω και 
την άνω, και την Ουζέν-σεεουά).  Και ο 
Ουεφά ήταν ο γιος του, και ο Ουεσέφ και ο 
Φεουά, οι γιοι του, και ο Ταχάν, ο γιος του,  
ο Ουααντάν, ο γιος του, ο Αµµιούντ, ο γιος 
του, ο Εουισαµά, ο γιος του,  ο Ναυή, ο γιος 
του, ο Ιησούς, ο γιος του.  Και οι ιντιοκτησίες 
τους και οι κατοικίες τους ήσαν: Η Βαιφήου 
και οι κωµοπόουεις της, και πουος τα 
ανατοουικά ήταν η Νααουάν, και πουος τα 
ντυτικά η Γέζεου, και οι κωµοπόουεις της, και 
η Συχέµ, και οι κωµοπόουεις της, µέχουι τη 
Γάζα και τις κωµοπόουεις της·  και, στα 
σύνοουα των γιων τού Μανασσή, ήσαν: Η 
Βαιφ-σάν και οι κωµοπόουεις της, η Φαανάχ 
και οι κωµοπόουεις της, η Μεγιντντώ και οι 
κωµοπόουεις της, η Ντωου και οι 
κωµοπόουεις της. Σ' αυτές κατοικούσαν οι 
γιοι τού Ιωσήφ, γιου τού Ισουαήου. 

Οι γιοι τού Ασήου ήσαν: Ο Ιεµνά, και ο 
Ιεσσουά, και ο Ιεσσουάι, και ο Βεουιά, και η 
Σεουά, η αντεουφή τους.  Και οι γιοι τού 
Βεουιά ήσαν: Ο Έβεου, και ο Μαουχιήου, 
που είναι ο πατέουας τού Βιουζαβίφ.  Και ο 
Έβεου γέννησε τον Ιαφουήτ, και τον Σωµήου, 
και τον Χωφάµ, και τη Σουά, την αντεουφή 
τους.  Και οι γιοι τού Ιαφουήτ ήσαν: Ο 
Φασάχ, και ο Βιµάου, και ο Ασουάφ· αυτοί 
είναι οι γιοι τού Ιαφουήτ.  Και οι γιοι τού 
Σωµήου ήσαν: Ο Αχί, και ο Ουωγά, ο 
Ιεχουβά, και ο Αουάµ.  Και οι γιοι τού 
Εουέµ, του αντεουφού του, ήσαν: Ο Σωφά, 
και ο Ιεµνά, και ο Σεουής, και ο Αµάου.  Οι 
γιοι τού Σωφά ήσαν: Ο Σουά, και ο 
Αουνεφέου, και ο Σωγάου, και ο Βεουί, και ο 
Ιεµουά,  ο Βοσόου, και ο Ωντ, και ο Σαµµά, 
και ο Σεουισά, και ο Ιφουάν, και ο Βεηουά.  
Και οι γιοι τού Ιεφέου ήσαν: Ο Ιεφοννή, και ο 
Φισπά, και ο Αουά.  Και οι γιοι του Ουά 
ήσαν: Ο Αουάχ, και ο Ανιήου, και ο Ουισιά.  
Όουοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήου, 
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αουχηγοί πατουικών οικογενειών, εκουεκτοί, 
ισχυουοί σε ντύναµη, πουώτοι αουχηγοί. Και 
ο αουιφµός τους, σύµφωνα µε τη γενεαουογία 
τους, όσοι ήσαν άξιοι να παουαταχφούν σε 
µάχη, ήσαν 26.000 άνντουες. 

ΚΑΙ ο Βενιαµίν γέννησε τον Βεουά, τον 
πουωτότοκό του, τον Ασβήου, τον ντεύτεουο, 
και τον Ααουά, τον τουίτο,  τον Νωά, τον 
τέταουτο, και τον Ουαφά, τον πέµπτο.  Και οι 
γιοι τού Βεουά ήσαν: Ο Αντντάου, και ο 
Γηουά, και ο Αβιούντ,  και ο Αβισσουά, και ο 
Νααµάν, και ο Αχωά,  και ο Γηουά, και ο 
Σεφουφάν, και ο Ουάµ.  Κι αυτοί είναι οι γιοι 
τού Εχούντ, που ήσαν αουχηγοί πατουιών, σ' 
εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβαά, και 
είχαν µετοικιστεί στη Μαναχάφ·  και ο 
Νααµάν, και ο Αχιά, και ο Γηουά, που τους 
µετοίκισε, και γέννησε τον Ουζά και τον 
Αχιούντ.  Και ο Σααουαϊµ γέννησε γιους στη 
γη τού Μωάβ, αφού απέβαουε την Ουσίµ και 
τη Βααουά, τις γυναίκες του·  και γέννησε από 
την Οντές, τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ, και τον 
Σιβιά, και τον Μησά, και τον Μαουχάµ,  και 
τον Ιεούς, και τον Σαχιά, και τον Μιουµά· 
αυτοί ήσαν οι γιοι του, αουχηγοί πατουιών.  
Και από την Ουσίµ είχε γεννήσει τον Αβιτώβ, 
και τον Εουφαάου.  Και οι γιοι τού 
Εουφαάου ήσαν: Ο Έβεου, και ο Μισαάµ, 
και ο Σαµέου, που οικοντόµησε την Ωνώ, και 
τη Ουωντ και της κωµοπόουεις της·  και ο 
Βεουιά, και ο Σεµά, αυτοί ήσαν αουχηγοί 
πατουιών σ' εκείνους που κατοικούσαν την 
Αιαουών· αυτοί έντιωξαν τους κατοίκους τής 
Γαφ·  και ο Αχιώ, ο Σασάκ, και ο Ιεουεµώφ,  
και ο Ζεβαντίας, και ο Αουάντ, και ο Αντέου,  
και ο Μιχαήου, και ο Ιεσπά, και ο Ιωχά, οι 
γιοι τού Βεουιά·  και ο Ζεβαντίας, και ο 
Μεσουουάµ, και ο Εζεκί, και ο Έβεου,  ο 
Ισµεουαϊ, και ο Ιεζουιά, και ο Ιωβάβ, οι γιοι 
τού Εουφαάου·  και ο Ιακείµ, και ο Ζιχουί, 
και ο Ζαβντί,  και ο Εουιηνάι, και ο Ζιουφαϊ, 
και ο Εουιήου,  και ο Ανταϊας, και ο Βεουαϊα, 
και ο Σιµουάφ, οι γιοι τού Σεµά·  και ο 
Ιεσφάν, και ο Έβεου, και ο Εουιήου,  και ο 
Αβντών, και ο Ζιχουί, και ο Ανάν,  και ο 
Ανανίας, και ο Εουάµ, και ο Ανφωφιά,  και ο 
Ιεφεντία, και ο Φανουήου, οι γιοι τού Σασάκ·  
και ο Σαµσεουαϊ, και ο Σεαουία, και ο 
Γοφοουία,  και ο Ιεουασία, και ο Ηουιά, και ο 

Ζιχουί, οι γιοι τού Ιεουοάµ.  Αυτοί ήσαν 
αουχηγοί πατουιών, αουχηγοί σύµφωνα µε τις 
γενεές τους. Αυτοί κατοίκησαν στην 
Ιεουσαουήµ. 

Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέουας Γαβαών, 
και το όνοµα της γυναίκας του ήταν Μααχά·  
και ο πουωτότοκος γιος του ήταν ο Αβντών, 
έπειτα ο Σου, και ο Κεις, και ο Βάαου, και ο 
Ναντάβ,  και ο Γεντώου, και ο Αχιώ, και ο 
Ζαχέου,  και ο Μικουώφ, αυτός που γέννησε 
τον Σιµεά. Κι αυτοί ακόµα κατοίκησαν µαζί 
µε τους αντεουφούς τους στην Ιεουσαουήµ, 
απέναντι από τα αντέουφια τους. 

Και ο Νηου γέννησε τον Κεις, και ο Κεις 
γέννησε τον Σαού, και ο Σαού γέννησε τον 
Ιωνάφαν, και τον Μαουχί-σουέ, και τον 
Αβιναντάβ, και τον Ες-βαάου.  Και ο γιος τού 
Ιωνάφαν ήταν ο Μεουίβ-βαάου· και ο 
Μεουίβ-βαάου γέννησε τον Μιχά.  Και οι γιοι 
τού Μιχά ήσαν: Ο Φιφών, και ο Μεουέχ, και 
ο Φαουεά, και ο Άχαζ.  Και ο Άχαζ γέννησε 
τον Ιωαντά· και ο Ιωαντά γέννησε τον 
Αουεµέφ, και τον Αζµαβέφ, και τον Ζιµβουί· 
και ο Ζιµβουί γέννησε τον Μοσά·  και ο 
Μοσά γέννησε τον Βινεά· ο Ουαφά, ο γιος 
του· ο Εουεασά, ο γιος του.  Και ο Ασήου 
είχε έξι γιους, τα ονόµατα των οποίων είναι 
τούτα: Ο Αζουικάµ, ο Βοχεού, και ο 
Ισµαήου, και ο Σεαουία, και ο Οβαντία, και ο 
Ανάν· όουοι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήου.  
Και οι γιοι τού Ησέκ τού αντεουφού του 
ήσαν: Ο Ουάµ, ο πουωτότοκός του, ο Ιεούς, 
ο ντεύτεουος, και ο Εουιφεουέτ, ο τουίτος.  
Και οι γιοι τού Ουάµ ήσαν άνντουες ισχυουοί 
σε ντύναµη, που τέντωναν τόξο, και που είχαν 
ποούς γιους, και γιους των γιων, 150. Όουοι 
αυτοί ήσαν από τους γιους τού Βενιαµίν. 

Έτσι, οουόκουηουος ο Ισουαήου 
απαουιφµήφηκε κατά γενεαουογίες· και, 
ντέστε, είναι γουαµµένοι στο βιβουίο των 
βασιουιάντων τού Ισουαήου και του Ιούντα. 
Αουά, µετοικίστηκαν στη Βαβυουώνα εξαιτίας 
των ανοµιών τους. 

ΚΑΙ οι πουώτοι κάτοικοι, που ήσαν στις 
ιντιοκτησίες τους, στις πόουεις τους, ήσαν οι 
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Ισουαηουίτες, οι ιεουείς, οι Ουευίτες, και οι 
Νεφινείµ. 

Και στην Ιεουσαουήµ κατοίκησαν από τους 
γιους τού Ιούντα, και από τους γιους τού 
Βενιαµίν, και από τους γιους τού Εφουαϊµ, 
και του Μανασσή,  ο Γουφαϊ, ο γιος τού 
Αµµιούντ, γιου τού Αµουί, γιου του Ιµουί, 
γιου του Βανί, από τους γιους τού Φαουές, 
γιου τού Ιούντα.  Και από τους Σηουωνίτες, ο 
Ασαϊας ο πουωτότοκος, και οι γιοι του.  Και 
από τους γιους τού Ζεουά, ο Ιεουήου, και οι 
αντεουφοί τους, 690.  Και από τους γιους τού 
Βενιαµίν, ο Σαού, ο γιος τού Μεσουουάµ, 
γιου τού Ωντουϊα, γιου τού Ασενουά,  και ο 
Ιεβνιά, ο γιος τού Ιεουοάµ, και ο Ηουά, ο 
γιος τού Οζί, γιου τού Μιχουί, και ο 
Μεσουουάµ, γιος τού Σεφατία, γιου τού 
Ουαγουήου, γιου τού Ιβνιά·  και οι αντεουφοί 
τους, σύµφωνα µε τις γενεές τους, 956. Όουοι 
αυτοί οι άνντουες ήσαν αουχηγοί πατουιών, 
σύµφωνα µε τις πατουικές τους οικογένειες. 

Και από τους ιεουείς, ο Ιενταϊας, και ο 
Ιωιαουείβ, και ο Ιαχείν,  και ο Αζαουίας, ο 
γιος τού Χεουκία, γιου τού Μεσουουάµ, γιου 
τού Σαντώκ, γιου τού Μεουαϊώφ, γιου τού 
Αχιτώβ, άουχοντας του οίκου τού Φεού·  και 
ο Ανταϊας, ο γιος τού Ιεουοάµ, γιου τού 
Πασχώου, γιου τού Μαουχίου, και ο Μαασαί, 
ο γιος τού Αντιήου, γιου τού Ιαζηουά, γιου 
τού Μεσουουάµ, γιου τού Μεσιουεµίφ, γιου 
τού Ιµµήου·  και οι αντεουφοί τους, οι 
αουχηγοί των πατουικών τους οικογενειών, 
1.760, ισχυουοί µε ντύναµη, άξιοι για το 
έουγο της υπηουεσίας του οίκου του Κυουίου. 

Και από τους Ουευίτες, ο Σεµαϊας, ο γιος τού 
Ασσούβ, γιου τού Αζουικάµ, γιου τού 
Ασαβία, από τους γιους τού Μεουαουί·  και ο 
Βακβακάου, ο Εουές, και ο Γαουάου, και ο 
Ματφανίας, ο γιος τού Μιχά, γιου τού Ζιχουί, 
γιου τού Ασάφ·  και ο Οβαντία, ο γιος τού 
Σεµαϊα, γιου τού Γαουάου, γιου τού 
Ιεντουφούν, και ο Βαουαχίας, ο γιος τού Ασά, 
γιου τού Εουκανά, αυτός που κατοίκησε στις 
κωµοπόουεις των Νετωφαφιτών. 

Και οι φυουωουοί ήσαν: Ο Σαούµ, και ο 
Ακκούβ, και ο Ταουµών, και ο Αχιµάν, και οι 

αντεουφοί τους· ο Σαούµ ήταν ο άουχοντας·  
αυτοί ήσαν µέχουι τώουα στην πύουη τού 
βασιουιά, πουος τα ανατοουικά, φυουωουοί 
κατά τάγµατα των γιων τού Ουευί. 

Και ο Σαούµ, ο γιος τού Κωουή, γιου τού 
Εβιασάφ, γιου τού Κοουέ, και οι αντεουφοί 
του, από την οικογένεια του πατέουα του, οι 
Κοουίτες, ήσαν υπεύφυνοι για το έουγο τής 
υπηουεσίας, φύουακες των πυουών τής 
σκηνής· και οι πατέουες τους, στο 
στουατόπεντο του Κυουίου, ήσαν φύουακες 
της εισόντου.  Και ο Φινεές, ο γιος τού 
Εουεάζαου, µαζί µε τον οποίο ήταν ο 
Κύουιος, ήταν άουοτε άουχοντας επάνω σ' 
αυτούς.  Ο Ζαχαουίας, ο γιος τού 
Μεσεουεµία ήταν πυουωουός τής φύουας τής 
σκηνής τού µαουτυουίου.  Όουοι αυτοί που 
ήσαν εκουεγµένοι για να είναι πυουωουοί των 
φυουών, ήσαν 212. Αυτοί ήσαν 
απαουιφµηµένοι, σύµφωνα µε γενεαουογίες 
στις κωµοπόουεις τους, που ο Νταβίντ και ο 
Σαµουήου, αυτός που έβουεπε, τους είχαν 
βάουει στο υπούγηµά τους. 

Κι αυτοί και οι γιοι τους είχαν την επιστασία 
των πυουών τού οίκου τού Κυουίου, του οίκου 
τής σκηνής, για να φυουάττουν.  Οι 
πυουωουοί ήσαν πουος την κατεύφυνση των 
τεσσάουων ανέµων, πουος ανατοουάς, πουος 
ντυσµάς, πουος βοουάν, και πουος νότον.  
Και οι αντεουφοί τους, που ήσαν στις 
κωµοπόουεις τους, έπουεπε να έουχονται ανά 
επτά ηµέουες στους ντιοουισµένους καιούς, 
µαζί µ' αυτούς.  Επειντή, αυτοί οι Ουευίτες, οι 
τέσσεουις αουχιπυουωουοί, έµεναν στο 
υπούγηµά τους, και είχαν την επίβουεψη των 
οικηµάτων και των φησαυουών τού οίκου τού 
Φεού.  Και ντιανυχτέουευαν γύουω από τον 
οίκο τού Φεού, επειντή η φύουαξη ήταν στη 
ντική τους επίβουεψη, κι αυτοί έπουεπε να τον 
ανοίγουν κάφε πουωινό.  Και µεουικοί απ' 
αυτούς είχαν την επίβουεψη των ουειτουγικών 
σκευών, επειντή µετουηµένα τα έφεουναν 
µέσα και µετουηµένα τα έβγαζαν έξω.  Απ' 
αυτούς, ακόµα, ήσαν ντιοουισµένοι για τα 
άουα σκεύη, και για όουα τα σκεύη των 
ιεουών, και για το σιµιγντάουι, και το κουασί, 
και το ουάντι, και το φυµίαµα, και τα 
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αουώµατα.  Και µεουικοί από τους γιους των 
ιεουέων κατασκεύαζαν το αουωµατικό µύουο. 

Και ο Ματταφίας, αυτός από τους Ουευίτες, ο 
πουωτότοκος, ο Σαούµ, του Κοουίτη, είχε 
την επίβουεψη των τηγανιζόµενων 
πουαγµάτων.  Και άουοι από τους αντεουφούς 
τους, από τους γιους των Κααφιτών, ήσαν για 
τους άουτους τής πουόφεσης, για να τους 
ετοιµάζουν ανά Σάββατο.  Και απ' αυτούς 
ήσαν οι ψαουτωντοί, αουχηγοί των πατουιών 
των Ουευιτών, που έµεναν στα οικήµατα 
εουεύφεουοι· επειντή, ενασχοούνταν στο 
έουγο αυτό ηµέουα και νύχτα.  Αυτοί ήσαν οι 
αουχηγοί των πατουιών των Ουευιτών, 
σύµφωνα µε τις γενεές τους· αυτοί οι 
αουχηγοί κατοικούσαν στην Ιεουσαουήµ. 

ΚΑΙ στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέουας 
Γαβαών, ο Ιεχιήου, και το όνοµα της 
γυναίκας του ήταν Μααχά·  και ο 
πουωτότοκος γιος του ήταν ο Αβντών, έπειτα 
ο Σου, και ο Κεις, και ο Βάαου, και ο Νηου, 
και ο Ναντάβ,  και ο Γεντώου, και ο Αχιώ, 
και ο Ζαχαουίας, και ο Μικουώφ·  και ο 
Μικουώφ γέννησε τον Σιµεάµ. Κι αυτοί 
ακόµα κατοίκησαν µαζί µε τους αντεουφούς 
τους στην Ιεουσαουήµ, απέναντι από τους 
αντεουφούς τους. 

Και ο Νηου γέννησε τον Κεις, και ο Κεις 
γέννησε τον Σαού, και ο Σαού γέννησε τον 
Ιωνάφαν, και τον Μεουχί-σουέ, και τον 
Αβιναντάβ, και τον Ες-βαάου.  Και ο γιος τού 
Ιωνάφαν ήταν ο Μεουίβ-βαάου· και ο 
Μεουίβ-βαάου γέννησε τον Μιχά.  Και οι γιοι 
τού Μιχά ήσαν ο Φιφών, και ο Μεουέχ, και ο 
Φαουεά,  και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον 
Ιαουά· και ο Ιαουά γέννησε τον Αουεµέφ, και 
τον Αζµαβέφ, και τον Ζιµβουί· και ο Ζιµβουί 
γέννησε τον Μοσά·  και ο Μοσά γέννησε τον 
Βινεά· και ο Ουεφαϊα ήταν γιος του· ο 
Εουεασά, ο γιος του· ο Ασήου, ο γιος του.  
Και ο Ασήου είχε έξι γιους, που τα ονόµατά 
τους είναι τούτα: Ο Αζουικάµ, ο Βοχεού, και 
ο Ισµαήου, και ο Σεαουία, και ο Οβαντία, και 
ο Ανάν· αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ασήου. 

ΟΙ ντε Φιουισταίοι ποουεµούσαν ενάντια 
στον Ισουαήου· και οι άνντουες τού Ισουαήου 

έφυγαν µπουοστά από τους Φιουισταίους, και 
έπεσαν φονευµένοι στο βουνό Γεουβουέ.  Και 
καφώς οι Φιουισταίοι έφτασαν πίσω από τον 
Σαού, και πίσω από τους γιους του, οι 
Φιουισταίοι πάταξαν τον Ιωνάφαν, και τον 
Αβιναντάβ, και τον Μαουχί-σουέ, τους γιους 
τού Σαού. 

Και η µάχη βάουυνε ενάντια στον Σαού, και 
οι τοξότες τον πέτυχαν και πουηγώφηκε από 
τους τοξότες.  Και ο Σαού είπε στον 
οπουοφόουο του: Τουάβηξε τη µάχαιουά 
σου, και ντιαπέουασέ µε µ' αυτή, για να µη 
έουφουν αυτοί οι απεουίτµητοι και µε 
εµπαίξουν. Όµως, ο οπουοφόουος του ντεν 
ήφεουε· επειντή, φοβόταν υπεουβοουικά. Γι' 
αυτό, ο Σαού πήουε τη ουοµφαία, και έπεσε 
επάνω της.  Και καφώς ο οπουοφόουος του 
είντε ότι ο Σαού πέφανε, έπεσε κι αυτός 
επάνω στη ουοµφαία, και πέφανε·  έτσι πέφανε 
ο Σαού, και οι τουεις γιοι του· και 
οουόκουηουη η οικογένειά του πέφανε µαζί. 

Και όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου, που 
ήσαν στην κοιουάντα, βουέποντας ότι 
έφευγαν, και ότι ο Σαού και οι γιοι του 
πέφαναν, εγκατέουειψαν τότε τις πόουεις τους, 
και έφυγαν· και καφώς ήουφαν οι Φιουισταίοι, 
κατοίκησαν σ' αυτές. 

Και την επόµενη ηµέουα, όταν οι Φιουισταίοι 
ήουφαν για να ξεντύσουν τούς φονευµένους, 
βουήκαν τον Σαού και τους γιους του 
πεσµένους στο βουνό Γεουβουέ.  Και τον 
ξέντυσαν, και πήουαν το κεφάουι του, και τα 
όπουα του, και τα έστειουαν στη γη των 
Φιουισταίων, οουόγυουα, για να ντιαντώσουν 
την αγγεουία στα είντωουά τους, και στον 
ουαό.  Και τα όπουα του τα έκαναν ανάφηµα 
στον οίκο των φεών τους, και κάουφωσαν το 
κεφάουι του στον ναό τού Νταγών. 

Και όταν όουοι οι κάτοικοι της Ιαβείς-
γαουαάντ άκουσαν, όουα όσα οι Φιουισταίοι 
έκαναν στον Σαού,  σηκώφηκαν όουοι οι 
ντυνατοί άνντουες, και σήκωσαν το σώµα τού 
Σαού, και τα σώµατα των γιων του, και τα 
έφεουαν στην Ιαβείς, και έφαψαν τα κόκαουά 
τους κάτω από τη βεουανιντιά στην Ιαβείς, 
και νήστεψαν επτά ηµέουες. 
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Έτσι πέφανε ο Σαού, εξαιτίας τής ανοµίας 
του, που ανόµησε στον Κύουιο, ενάντια στον 
ουόγο του Κυουίου, τον οποίο ντεν φύουαξε· 
κι ακόµα, επειντή ζήτησε έναν άνφουωπο, που 
να έχει πνεύµα µαντείας, για να ουωτήσει,  και 
ντεν ουώτησε τον Κύουιο· γι' αυτό, τον 
φανάτωσε, και έστουεψε τη βασιουεία στον 
Νταβίντ, τον γιο τού Ιεσσαί. 

ΤΟΤΕ, συγκεντουώφηκε οουόκουηουος ο 
Ισουαήου κοντά στον Νταβίντ στη Χεβουών, 
ουέγοντας: Ντες, κόκαουό σου είµαστε και 
σάουκα σου.  Ακόµα και άουοτε, όταν ο 
Σαού βασίουευε, εσύ ήσουν που έβγαζες έξω 
και έβαζες µέσα τον Ισουαήου· και σε σένα 
είχε πει ο Κύουιος ο Φεός σου: Εσύ φα 
ποιµάνεις τον ουαό µου τον Ισουαήου, κι εσύ 
φα είσαι ο ηγεµόνας επάνω στον ουαό µου 
τον Ισουαήου.  Και ήουφαν όουοι οι 
πουεσβύτεουοι του Ισουαήου στον βασιουιά 
στη Χεβουών· και ο Νταβίντ έκανε συνφήκη 
µαζί τους στη Χεβουών µπουοστά στον 
Κύουιο· και έχουισαν τον Νταβίντ βασιουιά 
επάνω στον Ισουαήου, σύµφωνα µε τον ουόγο 
τού Κυουίου, που είχε γίνει ντιαµέσου τού 
Σαµουήου. 

Και πήγαν, ο Νταβίντ και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου, στην Ιεουσαουήµ, η οποία είναι η 
Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι, που 
κατοικούσαν τη γη.  Και οι κάτοικοι της 
Ιεβούς είπαν στον Νταβίντ: Ντεν φα µπεις 
εντώ µέσα. Αου' ο Νταβίντ κυουίευσε το 
φούιο Σιών, που είναι η πόουη τού Νταβίντ.  
Και ο Νταβίντ είπε: Όποιος πατάξει πουώτος 
τούς Ιεβουσαίους, φα είναι αουχηγός και 
στουατηγός. Και πουώτος ανέβηκε ο Ιωάβ, ο 
γιος τής Σεουϊας, και έγινε αουχηγός. 

Και ο Νταβίντ κατοίκησε στο φούιο· γι' αυτό, 
την ονόµασαν πόουη τού Νταβίντ.  Και 
οικοντόµησε οουόγυουα την πόουη, από τη 
Μιουώ και οουόγυουα· και ο Ιωάβ επισκεύασε 
το υπόουοιπο της πόουης.  Και ο Νταβίντ 
πουοχωούσε, ενώ µεγαουυνόταν· και ο 
Κύουιος των ντυνάµεων ήταν µαζί του. 

ΚΙ ΑΥΤΟΙ ήσαν οι αουχηγοί των ισχυουών, 
που είχε ο Νταβίντ, οι οποίοι αγωνίστηκαν 
µαζί του για τη βασιουεία του, µαζί µε 

οουόκουηουο τον Ισουαήου, για να τον 
κάνουν βασιουιά, σύµφωνα µε τον ουόγο τού 
Κυουίου, που είχε µιουήσει για τον Ισουαήου.  
Κι αυτός είναι ο αουιφµός των ισχυουών, που 
είχε ο Νταβίντ: Ο Ιασωβεάµ, ο γιος τού 
Αχµονί, ο πουώτος των οπουαουχηγών· 
αυτός, σείοντας τη ουόγχη του ενάντια σε 
300, τους φανάτωσε µέσα σε µια µάχη. 

Και ύστεουα απ' αυτόν, ο Εουεάζαου, ο γιος 
τού Ντωντώ, ο Αχωχίτης, που ήταν ένας από 
τους τουεις ισχυούς.  Αυτός ήταν µαζί µε τον 
Νταβίντ στη Φας-νταµµείµ, και οι 
Φιουισταίοι συγκεντουώφηκαν εκεί για 
πόουεµο, όπου υπήουχε ένα µεουίντιο 
χωουαφιού γεµάτο κουιφάουι· και ο ουαός 
έφυγε µπουοστά από τους Φιουισταίους.  Κι 
αυτοί στηουώφηκαν στο µέσον τού 
µεουιντίου, και το εουευφέουωσαν, και 
πάταξαν τους Φιουισταίους· και ο Κύουιος 
έκανε µεγάουη σωτηουία. 

Κατέβηκαν ακόµα τουεις από τους 30 
αουχηγούς στην πέτουα, πουος τον Νταβίντ, 
στο σπήουαιο Οντοουάµ· και το 
στουατόπεντο των Φιουισταίων 
στουατοπέντευε στην κοιουάντα Ουαφαείµ.  
Και ο Νταβίντ ήταν τότε στο οχύουωµα· και 
η φουουά των Φιουισταίων τότε ήταν στη 
Βηφουεέµ.  Και ο Νταβίντ επιφύµησε νεουό, 
και είπε: Ποιος φα µου έντινε να πιω νεουό 
από το πηγάντι τής Βηφουεέµ, που είναι στην 
πύουη;  Και οι τουεις, αφού ντιέσχισαν το 
στουατόπεντο των Φιουισταίων, άντουησαν 
νεουό από το πηγάντι τής Βηφουεέµ, που 
ήταν στην πύουη, και αφού το πήουαν, το 
έφεουαν στον Νταβίντ· όµως, ο Νταβίντ ντεν 
φέουησε να το πιει, αουά το έκανε σπονντή 
στον Κύουιο,  ουέγοντας: Μη γένοιτο σε µένα 
από τον Φεό µου να το κάνω αυτό! Φα πιω 
το αίµα αυτών των ανντουών, που εξέφεσαν τη 
ζωή τους σε κίνντυνο; Επειντή, µε κίνντυνο 
της ζωής τους το έφεουαν. Γι' αυτό, ντεν 
φέουησε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τουεις 
ισχυουοί. 

Και ο Αβισαί, ο αντεουφός του Ιωάβ, αυτός 
ήταν ο πουώτος από τους τουεις· κι αυτός, 
σείοντας τη ουόγχη του ενάντια σε 300, τους 
φανάτωσε, και απέκτησε όνοµα ανάµεσα 
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στους τουεις.  Από τους τουεις, ήταν ο 
ενντοξότεουος, πεουισσότεουο από τους ντύο, 
και έγινε αουχηγός τους· ντεν έφτασε όµως 
τους τουεις πουώτους. 

Ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, γιος ντυνατού 
άνντουα από την Καβσεήου, που έκανε ποουά 
ανντουαγαφήµατα, αυτός πάταξε τους ντύο 
ουεοντώντεις άνντουες τού Μωάβ· αυτός, 
ακόµα, κατέβηκε και πάταξε ένα ουιοντάουι 
µέσα σε ουάκκο, σε ηµέουα χιονιού·  αυτός, 
επιπουέον, πάταξε τον Αιγύπτιο άνντουα, έναν 
άνντουα µεγάου αναστήµατος, πέντε πηχών· 
και στο χέουι τού Αιγυπτίου υπήουχε µια 
ουόγχη σαν το αντί τού υφαντή· και κατέβηκε 
σ' αυτόν µε ουάβντο, και αουπάζοντας τη 
ουόγχη από το χέουι τού Αιγυπτίου, τον 
φανάτωσε µε την ίντια του τη ουόγχη·  αυτά 
έκανε ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωνταέ, και 
απέκτησε όνοµα ανάµεσα στους τουεις 
ισχυούς·  ντέστε, αυτός στάφηκε 
ενντοξότεουος από τους 30, ντεν έφτασε όµως 
µέχουι τους τουεις πουώτους· και ο Νταβίντ 
τον ντιόουισε επικεφαουής των ντοουυφόουων 
του. 

Και οι ισχυουοί των στουατευµάτων ήσαν: Ο 
Ασαήου, ο αντεουφός τού Ιωάβ, ο Εουχανάν, 
ο γιος τού Ντωντώ, από τη Βηφουεέµ,  ο 
Σαµµώφ ο Αουουίτης, ο Χεουής ο 
Φεουωνίτης,  ο Ιουάς, ο γιος τού Ικκής ο 
Φεκωίτης, ο Αβιέζεου ο Αναφωφίτης,  ο 
Σιββεχαϊ ο Χουσαφίτης, ο Ιουαϊ ο Αχωχίτης,  
ο Μααουαϊ ο Νετωφαφίτης, ο Χεουέντ, ο γιος 
τού Βαανά, ο Νετωφαφίτης,  ο Ιτφαϊ, ο γιος 
τού Ουιβαί, από τη Γαβαά των γιων τού 
Βενιαµίν, ο Βεναϊας ο Πιουαφωνίτης,  ο Ουαί 
από τις κοιουάντες Γαάς, ο Αβιήου ο 
Αουβαφίτης,  ο Αζµαβέφ ο Βααουµίτης, ο 
Εουιαβά ο Σααουβωνίτης,  οι γιοι τού Ασήµ 
τού Γιζονίτη, ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Σαγή, ο 
Αουαουίτης,  ο Αχιάµ, ο γιος τού Σαχάου, ο 
Αουαουίτης, ο Εουιφάου, ο γιος τού Ου,  ο 
Εφέου, ο Μεχηουαφίτης, ο Αχιά ο 
Φεουωνίτης,  ο Εσουωέ ο Καουµηουίτης, ο 
Νααουαί, ο γιος τού Εσβαί,  ο Ιωήου, ο 
αντεουφός τού Νάφαν, ο Μιβάου, ο γιος τού 
Αγηουί,  ο Σεουέκ ο Αµµωνίτης, ο Νααουαί 
ο Βηουωφαίος, ο οπουοφόουος τού Ιωάβ, του 
γιου τής Σεουϊας,  ο Ιουάς ο Ιεφουίτης, ο 

Γαουήβ ο Ιεφουίτης,  ο Ουίας ο Χετταίος, ο 
Ζαβάντ, ο γιος τού Ααουαί,  ο Αντινά, ο γιος 
τού Σιζά τού Ουβηνίτη, άουχοντας των 
Ουβηνιτών, και άουοι 30 µαζί του,  ο Ανάν, ο 
γιος τού Μααχά, και ο Ιωσαφάτ ο Μιφνίτης,  
ο Οζίας ο Αστεουωφίτης, ο Σαµά και ο 
Ιεχιήου, οι γιοι τού Χωφάν του Αουοηουίτη,  
ο Ιεντιαήου, ο γιος τού Σιµουί, και ο Ιωχά, ο 
αντεουφός του ο Φισίτης,  ο Εουιήου ο 
Μααβίτης, και ο Ιεουιβαί, και ο Ιωσαυιά, οι 
γιοι τού Εουναάµ, και ο Ιεφεµά ο Μωαβίτης,  
ο Εουιήου, και ο Ωβήντ, και ο Ιασιήου ο 
Μεσωβαϊτης. 

ΚΙ ΑΥΤΟΙ είναι που ήουφαν στον Νταβίντ 
στη Σικουάγ, ενώ ήταν ακόµα κουεισµένος 
από το πουόσωπο του Σαού, του γιου τού 
Κεις, κι αυτοί ήσαν από τους ισχυούς, που τον 
βοηφούσαν σε πόουεµο,  οπουισµένοι µε 
τόξα, που µεταχειουίζονταν και το ντεξί και 
το αουιστεουό τους χέουι στο να τοξεύουν 
πέτουες, και βέουη, µε το τόξο, οι οποίοι 
ήσαν από τα αντέουφια τού Σαού, από τον 
Βενιαµίν·  ο αουχηγός ο Αχιέζεου, έπειτα ο 
Ιωάς, γιοι τού Σεµαά τού Γαβααφίτη· και ο 
Ιεζιήου και ο Φεουέτ, γιοι τού Αζµαβέφ· και 
ο Βεουαχά, και ο Ιηού ο Αναφωφίτης,  και ο 
Ισµαϊα ο Γαβαωνίτης, ντυνατός ανάµεσα 
στους 30 και επικεφαουής των 30· και ο 
Ιεουεµίας, και ο Ιααζιήου, και ο Ιωανάν, και ο 
Ιωζαβάντ ο Γεντηουωφίτης,  ο Εουζαϊ, και ο 
Ιεουιµώφ, και ο Βααουία, και ο Σεµαουίας, 
και ο Σεφατίας ο Αουφίτης,  και ο Εουκανά, 
και ο Ιεσιά, και ο Αζαουεήου, και ο Ιωεζέου, 
και ο Ιασωβεάµ, οι Κοουίτες,  και ο Ιωηουά, 
και ο Ζεβαντίας, οι γιοι τού Ιεουοάµ από τη 
Γεντώου. 

Και από τους Γααντίτες χωουίστηκαν 
µεουικοί, και ήουφαν πουος τον Νταβίντ στο 
οχύουωµα στην έουηµο, ισχυουοί σε ντύναµη, 
άνντουες παουάταξης ποουέµου, 
ασπιντοφόουοι και ουογχοφόουοι, και τα 
πουόσωπά τους ήσαν πουόσωπα 
ουιονταουιού, και ως πουος την ταχύτητα, σαν 
τις ντοουκάντες επάνω στα βουνά·  ο Εσέου ο 
άουχοντας, ο Οβαντία ο ντεύτεουος, ο 
Εουιάβ ο τουίτος,  ο Μισµανά ο τέταουτος, ο 
Ιεουεµίας ο πέµπτος,  ο Ατφαϊ ο έκτος, ο 
Εουιήου ο έβντοµος,  ο Ιωανάν ο όγντοος, ο 
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Εουζαβάντ ο ένατος,  ο Ιεουεµίας ο ντέκατος, 
ο Μαχβαναί ο ενντέκατος.  Αυτοί ήσαν από 
τους γιους τού Γαντ, αουχηγοί τού στουατού, 
ο ένας ο µικουότεουος επικεφαουής σε 100, 
και ο µεγαουύτεουος επικεφαουής σε 1.000.  
Αυτοί ήσαν που ντιάβηκαν τον Ιοουντάνη 
στον πουώτο µήνα, όταν πουηµµυουίζει σε 
όουες τις όχφες του· και ντιασκόουπισαν όους 
τους κατοίκους των κοιουάντων, πουος τα 
ανατοουικά και πουος τα ντυτικά. 

Ακόµα, ήουφαν από τους γιους τού Βενιαµίν 
και του Ιούντα στο οχύουωµα πουος τον 
Νταβίντ.  Και ο Νταβίντ βγήκε σε συνάντησή 
τους, και αποκουινόµενος είπε σ' αυτούς: Αν 
έουχεστε σε µένα µε ειουήνη για να µε 
βοηφήσετε, η καουντιά µου φα είναι ενωµένη 
µε σας· αουά, αν έουχεστε για να µε 
πουοντώσετε στους εχφούς µου, ενώ ντεν 
υπάουχει αντικία στα χέουια µου, ο Φεός των 
πατέουων µας ας ντει, και ας το εουέγξει. 

Και το Πνεύµα πεουιχύφηκε στον Αµασαϊ, 
τον άουχοντα των 30, και είπε: Ντικοί σου 
είµαστε, Νταβίντ, και µαζί σου, γιε τού 
Ιεσσαί. Ειουήνη, ειουήνη σε σένα, και ειουήνη 
στους βοηφούς σου! Επειντή, ο Φεός σε 
βοηφάει. Τότε, ο Νταβίντ τούς ντέχφηκε και 
τους έκανε αουχηγούς των ντυνάµεών του. 

Και από τον Μανασσή πουοσχώουησαν στον 
Νταβίντ, όταν ήουφε µαζί µε τους 
Φιουισταίους ενάντια στον Σαού, για να 
ποουεµήσει, όµως ντεν τους βοήφησαν· 
επειντή, οι ηγεµόνες των Φιουισταίων, αφού 
έκαναν συµβούιο, τον έντιωξαν, ουέγοντας: 
Φα πουοσχωουήσει στον Σαού, τον κύουιό 
του, µε αντάουαγµα τα κεφάουια µας.  Ενώ 
ποουευόταν στη Σικουάγ, πουοσχώουησαν σ' 
αυτόν από τον Μανασσή, ο Αντνά, και ο 
Ιωζαβάντ, και ο Ιεντιαήου, και ο Μιχαήου, 
και ο Ιωζαβάντ, και ο Εουιού, και ο Σιουφαϊ, 
αουχηγοί των χιουιάντων τού Μανασσή·  κι 
αυτοί βοήφησαν τον Νταβίντ εναντίον των 
ουηστών· επειντή, όουοι ήσαν ισχυουοί σε 
ντύναµη, και έγιναν αουχηγοί τού 
στουατεύµατος.  Επειντή, τότε, από ηµέουα 
σε ηµέουα έουχονταν στον Νταβίντ για να 
τον βοηφήσουν, µέχουις ότου το 

στουατόπεντο έγινε µεγάουο, σαν 
στουατόπεντο Φεού. 

ΚΙ αυτοί είναι οι αουιφµοί των αουχηγών, που 
ήσαν οπουισµένοι για πόουεµο, που είχαν 
έουφει στον Νταβίντ στη Χεβουών, για να 
στουέψουν σ' αυτόν τη βασιουεία τού Σαού, 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου. 

Οι γιοι τού Ιούντα, ασπιντοφόουοι και 
ουογχοφόουοι, 6.800, οπουισµένοι για 
πόουεµο. 

Από τους γιους τού Συµεών, ισχυουοί σε 
ντύναµη, για πόουεµο, 7.100. 

Από τους γιους τού Ουευί, 4.600.  Και ο 
Ιωνταέ ήταν αουχηγός των Ααουωνιτών, και 
µαζί του ήσαν 3.700·  και ο Σαντώκ, νέος 
ισχυουός σε ντύναµη, και από την οικογένεια 
του πατέουα του, 22 αουχηγοί. 

Και από τους γιους τού Βενιαµίν, αντεουφούς 
τού Σαού, 3.000· επειντή, µέχουι τότε το 
µεγαουύτεουο µέουος απ' αυτούς 
υπεουασπιζόταν την οικογένεια του Σαού. 

Και από τους γιους τού Εφουαϊµ, 20.800 
ισχυουοί σε ντύναµη, ονοµαστοί άνντουες τής 
οικογένειας των πατέουων τους. 

Και από τη µισή φυουή τού Μανασσή, 
18.000· που ονοµάστηκαν κατ' όνοµα, για 
νάουφουν να κάνουν τον Νταβίντ βασιουιά. 

Και από τους γιους τού Ισσάχαου, άνντουες 
συνετοί στη γνώση των καιουών, ώστε να 
γνωουίζουν τι έπουεπε να κάνει ο Ισουαήου· 
οι αουχηγοί τους ήσαν 200· και όουοι οι 
αντεουφοί τους κάτω από τη ντιαταγή τους. 

Από τον Ζαβουών όσοι έβγαιναν σε πόουεµο, 
που παουατάσσονταν σε µάχη, µε όουα τα 
όπουα τού ποουέµου, 50.000, µάχιµοι από 
παουάταξη, όχι µε ντιπουή καουντιά. 

Και από τον Νεφφαουί, 1.000 αουχηγοί, και 
µαζί τους ασπιντοφόουοι και ουογχοφόουοι 
37.000. 

Και από τους Ντανίτες, άνντουες που 
παουατάσσονταν σε πόουεµο, 28.600. 
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Και από τον Ασήου, όσοι έβγαιναν σε 
πόουεµο, µάχιµοι από παουάταξη, 40.000. 

Και από την πεουιοχή πέουα από τον 
Ιοουντάνη από τους Ουβηνίτες, και από τους 
Γαντίτες. και από τη µισή φυουή τού 
Μανασσή, µε όουα τα όπουα τού ποουέµου 
για µάχη, 120.000. 

Όουοι αυτοί οι άνντουες οι ποουεµιστές, 
µάχιµοι από παουάταξη, ήουφαν µε πουήουη 
καουντιά στη Χεβουών, για να κάνουν τον 
Νταβίντ βασιουιά σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου· κι ακόµα, οουόκουηουο το 
υπόουοιπο του Ισουαήου ήταν µια καουντιά 
για να κάνουν τον Νταβίντ βασιουιά.  Και 
ήσαν εκεί µε τον Νταβίντ τουεις ηµέουες, 
τουώγοντας και πίνοντας· επειντή, οι 
αντεουφοί τους είχαν κάνει ετοιµασία γι' 
αυτούς.  Ακόµα, κι εκείνοι που γειτόνευαν 
µαζί τους, µέχουι τον Ισσάχαου, και τον 
Ζαβουών, και τον Νεφφαουί, έφεουαν 
τουοφές επάνω σε γαϊντούια, κι επάνω σε 
καµήους, κι επάνω σε µουάουια, κι επάνω σε 
βόντια, τουοφές αουευουιού, παουάφες σύκων, 
και σταφίντες, και κουασί, και ουάντι, και 
βόντια και πουόβατα, σε αφφονία· επειντή, 
υπήουχε ευφουοσύνη στον Ισουαήου. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ έκανε συµβούιο µε τους 
χιουίαουχους και τους εκατόνταουχους, και 
όους τους αουχηγούς.  Και ο Νταβίντ είπε σε 
οουόκουηουη τη σύναξη του Ισουαήου: Αν 
σας φαίνεται καουό, και είναι από τον Κύουιο 
τον Φεό µας, ας στείουµε παντού στους 
αντεουφούς µας, που έχουν αποµείνει σε 
οουόκουηουη τη γη τού Ισουαήου, και µαζί 
τους πουος τους ιεουείς και τους Ουευίτες 
στις πόουεις τους και τα πεουίχωουα, για να 
συναχφούν σε µας·  και ας µεταφέουµε σε µας 
την κιβωτό τού Φεού µας· επειντή, ντεν τη 
ζητήσαµε στις ηµέουες τού Σαού. 

Και οουόκουηουη η σύναξη είπαν να κάνουν 
έτσι· επειντή, το πουάγµα ήταν αουεστό στα 
µάτια οουόκουηου του ουαού. 

Τότε, ο Νταβίντ συγκέντουωσε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου, από τη Σιχώου τής Αιγύπτου 
µέχουι την είσοντο της Αιµάφ, για να φέουν 

την κιβωτό τού Φεού από την Κιουιάφ-
ιαουείµ.  Και ανέβηκε ο Νταβίντ, και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, στη Βααουά, 
στην Κιουιάφ-ιαουείµ τού Ιούντα, για να 
ανεβάσει από εκεί την κιβωτό τού Κυουίου 
τού Φεού, που κάφεται επάνω σε χεουβείµ, 
όπου ονοµάστηκε το όνοµά του. 

Και ανέβασαν την κιβωτό τού Φεού επάνω σε 
νέα άµαξα από την οικογένεια του Αβιναντάβ· 
και οντήγησαν την άµαξα ο Ουζά και ο Αχιώ.  
Και ο Νταβίντ και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου έπαιζαν µπουοστά στον Φεό, µε 
όουη τη ντύναµη, και µε τουαγούντια, και µε 
κιφάουες, και µε ψαουτήουια, και µε τύµπανα, 
και µε κύµβαουα, και µε σάουπιγγες.  Και 
όταν έφτασαν µέχουι το αουώνι τού Χειντών, 
ο Ουζά άπουωσε το χέουι του, για να 
κουατήσει την κιβωτό· επειντή, τα βόντια την 
είχαν κουνήσει.  Και εξάφφηκε ο φυµός τού 
Κυουίου ενάντια στον Ουζά, και τον πάταξε, 
επειντή άπουωσε το χέουι του επάνω στην 
κιβωτό· και πέφανε εκεί µπουοστά στον Φεό. 

Και ο Νταβίντ ουυπήφηκε, που ο Κύουιος 
έκανε χαουασµό επάνω στον Ουζά· και 
αποκάουεσε αυτό τον τόπο Φαουές-ουζά 
µέχουι αυτή την ηµέουα.  Και ο Νταβίντ 
φοβήφηκε τον Φεό εκείνη την ηµέουα, 
ουέγοντας: Πώς φα φέουω κοντά µου την 
κιβωτό του Φεού!  Και ο Νταβίντ ντεν 
µετακίνησε την κιβωτό πουος τον εαυτό του 
στην πόουη τού Νταβίντ, αουά την έστουεψε 
πουος το σπίτι τού Ωβήντ-εντώµ τού 
Γετφαίου. 

Και η κιβωτός τού Φεού κάφησε µε την 
οικογένεια του Ωβήντ-εντώµ στο σπίτι του 
τουεις µήνες. Και ο Κύουιος ευουόγησε την 
οικογένεια του Ωβήντ-εντώµ, και όουα όσα 
είχε. 

ΚΑΙ ο Χειουάµ, ο βασιουιάς τής Τύου, 
έστειουε πουεσβευτές στον Νταβίντ, και 
κέντουινα ξύουα, και κτίστες, και ξυουουγούς, 
για να του οικοντοµήσουν ένα παουάτι. 

Και ο Νταβίντ γνώουισε, ότι ο Κύουιος τον 
είχε κάνει βασιουιά επάνω στον Ισουαήου, 
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επειντή η βασιουεία του υψώφηκε σε ύψος, για 
τον ουαό του τον Ισουαήου. 

Κι ακόµα, ο Νταβίντ πήουε γυναίκες στην 
Ιεουσαουήµ· και ο Νταβίντ γέννησε 
επιπουέον γιους και φυγατέουες.  Κι αυτά 
είναι τα ονόµατα των παιντιών, που 
γεννήφηκαν σ' αυτόν στην Ιεουσαουήµ: Ο 
Σαµµουά, και ο Σωβάβ, ο Νάφαν, και ο 
Σοουοµώντας,  και ο Ιεβάου, και ο Εουισουά, 
και ο Εουφαουέτ,  και ο Νωγά, και ο Νεφέγ, 
και ο Ιαφιά,  και ο Εουισαµά, και ο 
Βεεουιαντά, και ο Εουιφαουέτ. 

ΚΑΙ καφώς οι Φιουισταίοι άκουσαν ότι ο 
Νταβίντ χουίστηκε βασιουιάς επάνω σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, ανέβηκαν όουοι 
οι Φιουισταίοι να ζητήσουν τον Νταβίντ. Και 
καφώς ο Νταβίντ το άκουσε, βγήκε εναντίον 
τους.  Και οι Φιουισταίοι ήουφαν και 
ντιαχύφηκαν στην κοιουάντα Ουαφαείµ.  Και 
ο Νταβίντ ουώτησε τον Φεό, ουέγοντας: Να 
ανέβω εναντίον των Φιουισταίων; Και: Φα 
τους παουαντώσεις στο χέουι µου; Και ο 
Κύουιος του απάντησε: Ανέβα· επειντή, φα 
τους παουαντώσω στο χέουι σου.  Και 
ανέβηκαν στην Βάαου-φεουασείµ· κι εκεί ο 
Νταβίντ τούς πάταξε. Τότε, ο Νταβίντ είπε: 
Ο Φεός ντιέσχισε τους εχφούς µου µε το 
ντικό µου χέουι, καφώς ντιασχίζονται τα 
νεουά· γι'αυτό, αποκάουεσαν το όνοµα 
εκείνου του τόπου Βάαου-φεουασείµ.  Και 
εκεί εγκατέουειψαν τους φεούς τους· και ο 
Νταβίντ πουόσταξε, και τους κατέκαψαν µε 
φωτιά. 

Και οι Φιουισταίοι ντιαχύφηκαν ξανά στην 
κοιουάντα·  γι' αυτό, ο Νταβίντ ξαναουώτησε 
τον Φεό· και ο Φεός τού είπε: Μη ανέβεις 
πίσω απ' αυτούς· αουά, στουέψε απ' αυτούς, 
και πήγαινε εναντίον τους απέναντι από τις 
συκαµινιές.  Και όταν ακούσεις φόουυβο 
ντιάβασης επάνω στις κοουυφές των 
συκαµινιών, τότε φα βγεις σε µάχη· επειντή, 
µπουοστά σου φα βγει ο Φεός, για να πατάξει 
το στουατόπεντο των Φιουισταίων.  Και ο 
Νταβίντ έκανε όπως τον είχε πουοστάξει ο 
Φεός· και πάταξαν το στουατόπεντο των 
Φιουισταίων από τη Γαβαών µέχουι τη 
Γεζέου. 

Και το όνοµα του Νταβίντ βγήκε σε όους 
τους τόπους· και ο Κύουιος έφεουε φόβο 
επάνω σε όουα τα έφνη. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ έκανε για τον εαυτό του 
παουάτια στην πόουη τού Νταβίντ, και 
ετοίµασε έναν τόπο για την κιβωτό τού Φεού, 
και έστησε γι' αυτή µια σκηνή.  Τότε, ο 
Νταβίντ είπε: Την κιβωτό τού Φεού ντεν 
πουέπει να τη σηκώσουν παουά µόνον οι 
Ουευίτες· επειντή, αυτούς έχει εκουέξει ο 
Κύουιος για να σηκώνουν την κιβωτό τού 
Φεού, και να υπηουετούν σ' αυτή, πάντοτε. 

Και ο Νταβίντ συγκέντουωσε οουόκουηουο 
τον Ισουαήου στην Ιεουσαουήµ, για να 
ανεβάσουν την κιβωτό τού Κυουίου στον 
τόπο της, που είχε ετοιµάσει γι' αυτή.  Και ο 
Νταβίντ συγκέντουωσε τους γιους τού 
Ααουών, και τους Ουευίτες·  από τους γιους 
τού Καάφ, τον Ουιήου, τον αουχηγό, και τους 
αντεουφούς του, 120·  από τους γιους τού 
Μεουαουί, τον Ασαϊα, τον αουχηγό, και τους 
αντεουφούς του, 220·  από τους γιους τού 
Γηουσώµ, τον Ιωήου, τον αουχηγό, και τους 
αντεουφούς του, 130·  από τους γιους τού 
Εουισαφάν, τον Σεµαϊα, τον αουχηγό, και 
τους αντεουφούς του, 200·  από τους γιους 
τού Χεβουών, τον Εουιήου, τον αουχηγό, και 
τους αντεουφούς του, 80·  από τους γιους τού 
Οζιήου, τον Αµµιναντάβ, τον αουχηγό, και 
τους αντεουφούς του, 112. 

Και ο Νταβίντ κάουεσε τον Σαντώκ και τον 
Αβιάφαου, τους ιεουείς, και τους Ουευίτες, 
τον Ουιήου, τον Ασαϊα, και τον Ιωήου, τον 
Σεµαϊα, και τον Εουιήου, και τον 
Αµµιναντάβ,  και τους είπε: Εσείς, οι 
άουχοντες των πατουιών των Ουευιτών, 
αγιαστείτε, εσείς και οι αντεουφοί σας, και 
ανεβάστε την κιβωτό τού Κυουίου τού Φεού 
τού Ισουαήου στον τόπο που έχω ετοιµάσει 
γι' αυτή·  επειντή, µια που εσείς ντεν το 
κάνατε στην αουχή, ο Κύουιος ο Φεός µας 
έκανε σε µας χαουασµό, επειντή ντεν τον 
ζητήσαµε σύµφωνα µε το ντιαταγµένο. 

Οι ιεουείς, ουοιπόν, και οι Ουευίτες 
αγιάστηκαν για να ανεβάσουν την κιβωτό τού 
Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου.  Και οι γιοι 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 471 από 1298 

των Ουευιτών σήκωσαν επάνω στους ώµους 
την κιβωτό τού Φεού, µε τους µοχούς επάνω 
τους, όπως είχε πουοστάξει ο Μωυσής, 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου. 

Και ο Νταβίντ είπε στους αουχηγούς των 
Ουευιτών, να βάουν τους αντεουφούς τους 
τούς ψαουτωντούς µε µουσικά όουγανα, 
ψαουτήουια και κιφάουες και κύµβαουα, για 
να ηχούν υψώνοντας φωνή µε ευφουοσύνη.  
Και οι Ουευίτες έβαουαν τον Αιµάν, τον γιο 
τού Ιωήου· και από τους αντεουφούς του, τον 
Ασάφ, τον γιο τού Βαουαχία· και από τους 
γιους τού Μεουαουί, από τους αντεουφούς 
τους, τον Εφάν, τον γιο τού Κεισαία·  και µαζί 
τους, τους ντευτεουεύοντες αντεουφούς τους, 
τον Ζαχαουία, τον Βεν, και τον Ιααζιήου, και 
τον Σεµιουαµώφ, και τον Ιεχιήου, και τον 
Ουννί, τον Εουιάβ, και τον Βεναϊα, και τον 
Μαασία, και τον Ματταφία, και τον 
Εουιφεουεού, και τον Μικνεϊα, και τον 
Ωβήντ-εντώµ, και τον Ιεϊήου, τους πυουωούς. 

Έτσι, οι ψαουτωντοί, ο Αιµάν, ο Ασάφ, και ο 
Αιφάν, καφοουίστηκαν για να ηχούν µε 
χάουκινα κύµβαουα·  και ο Ζαχαουίας, και ο 
Αζιήου, και ο Σεµιουαµώφ, και ο Ιεχιήου, και 
ο Ουννί, και ο Εουιάβ, και ο Μαασίας, και ο 
Βεναϊας, µε ψαουτήουια σε ψηουότεουη 
µεουωντία·  και ο Ματταφίας, και ο 
Εουιφεουεού, και ο Μικνεϊας, και ο Ωβήντ-
εντώµ, και ο Ιεϊήου, και ο Αζαζίας, σε 
Σεµινίφ, για να ενισχύσουν τον τόνο.  Και ο 
Χενανίας ήταν ο πουώτος τουαγουντιστής των 
Ουευιτών, που κατεύφυνε στο τουαγούντι, 
επειντή ήταν συνετός.  Και ο Βαουαχίας και ο 
Εουκανά ήσαν πυουωουοί τής κιβωτού.  Και 
ο Σεβανίας, και ο Ιωσαφάτ, και ο 
Ναφαναήου, και ο Αµασαϊ, και ο Ζαχαουίας, 
και ο Βεναϊας, και ο Εουιέζεου, οι ιεουείς, 
σάουπιζαν µε τις σάουπιγγες µπουοστά από 
την κιβωτό τού Φεού· και ο Ωβήντ-εντώµ και 
ο Ιεχιά ήσαν πυουωουοί τής κιβωτού. 

Και πήγαν ο Νταβίντ, και οι πουεσβύτεουοι 
του Ισουαήου, και οι χιουίαουχοι, να 
ανεβάσουν την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου από τον οίκο τού Ωβήντ-εντώµ µε 
ευφουοσύνη.  Και όταν ο Φεός ενντυνάµωνε 
τους Ουευίτες που βάσταζαν την κιβωτό τής 

ντιαφήκης τού Κυουίου, φυσίαζαν επτά 
µοσχάουια και επτά κουιάουια. 

Και ο Νταβίντ ήταν ντυµένος µε βύσσινη 
στοουή, και όουοι οι Ουευίτες που βάσταζαν 
την κιβωτό, και οι ψαουτωντοί, και ο 
Χενανίας, ο πουώτος τουαγουντιστής των 
ψαουτωντών· και ο Νταβίντ φοούσε ουινό 
εφόντ. 

Έτσι, οουόκουηουος ο Ισουαήου ανέβαζε την 
κιβωτό τής ντιαφήκης τού Κυουίου, µε 
αουαουαγµό, και µε φωνή κεουάτινης 
σάουπιγγας, και µε σάουπιγγες, και µε 
κύµβαουα, ηχώντας επάνω σε ψαουτήουια και 
σε κιφάουες. 

Και ενώ η κιβωτός τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου έµπαινε µέσα στην πόουη τού 
Νταβίντ, η Μιχάου, η φυγατέουα τού Σαού, 
έσκυψε από το παουάφυουο, και βουέποντας 
τον βασιουιά Νταβίντ να χοουεύει και να 
παίζει, τον εξουφένωσε στην καουντιά της. 

Και έφεουαν την κιβωτό τού Φεού, και την 
έβαουαν στο µέσον τής σκηνής, που είχε 
στήσει ο Νταβίντ γι' αυτή· και πουόσφεουαν 
τα οουοκαυτώµατα και τις ειουηνικές 
πουοσφοουές µπουοστά στον Φεό.  Και αφού 
ο Νταβίντ τεουείωσε να πουοσφέουει τα 
οουοκαυτώµατα και τις ειουηνικές 
πουοσφοουές, ευουόγησε τον ουαό στο όνοµα 
του Κυουίου.  Και µοίουασε σε κάφε 
άνφουωπο από τον Ισουαήου, από άνντουα 
µέχουι γυναίκα, σε κάφε έναν ένα ψωµί, και 
ένα κοµµάτι κουέας, και µία φιάουη κουασί. 

Και από τους Ουευίτες ντιόουισε να 
υπηουετούν µπουοστά στην κιβωτό του 
Κυουίου, και να επαινούν, και να 
ευχαουιστούν, και να υµνούν τον Κύουιο τον 
Φεό του Ισουαήου.  ως πουώτον τον Ασάφ, 
και ντεύτεουόν του τον Ζαχαουία, έπειτα τον 
Ιεϊήου, και τον Σεµιουαµώφ, και τον Ιεχιήου, 
και τον Ματταφία, και τον Εουιάβ, και τον 
Βεναϊα, και τον Ωβήντ-εντώµ· και ο µεν 
Ιεϊήου ηχούσε επάνω σε ψαουτήουια και 
κιφάουες, ο ντε Ασάφ σε κύµβαουα·  και ο 
Βεναϊας και ο Ιααζιήου, οι ιεουείς, µε 
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σάουπιγγες µπουοστά πάντοτε από την 
κιβωτό τής ντιαφήκης τού Φεού. 

Τότε, για πουώτη φοουά εκείνη την ηµέουα, ο 
Νταβίντ παουέντωσε στο χέουι τού Ασάφ και 
των αντεουφών του τούτο τον ψαουµό για να 
ντοξοουογήσει τον Κύουιο: 

Ντοξοουογείτε τον Κύουιο· επικαουείστε το 
όνοµά του· να κάνετε γνωστά τα έουγα του 
στα έφνη. 

Ψάουετε σ' αυτόν· ψαουµωντείτε σ' αυτόν· 
µιουάτε για όουα τα φαυµάσιά του. 

Καυχάστε στο άγιό του όνοµα· ας 
ευφουαίνεται η καουντιά εκείνων που 
εκζητούν τον Κύουιο. 

Ζητάτε τον Κύουιο και τη ντύναµή του· 
εκζητάτε παντοτινά το πουόσωπό του. 

Να φυµάστε τα φαυµαστά του έουγα, τα 
οποία έκανε, τα τεουάστια µεγαουεία του, και 
τις κουίσεις τού στόµατός του. 

Εσείς, σπέουµα τού Ισουαήου τού ντού του, 
γιοι τού Ιακώβ, οι εκουεκτοί του. 

Αυτός είναι ο Κύουιος ο Φεός µας· οι 
κουίσεις του είναι σε οουόκουηουη τη γη. 

Να φυµάστε πάντοτε τη ντιαφήκη του, τον 
ουόγο του που πουόσταξε σε χίουιες γενεές·  
Τη ντιαφήκη που έκανε στον Αβουαάµ, και 
τον όουκο του στον Ισαάκ· 

Και τον βεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόµο, στον 
Ισουαήου ως αιώνια ντιαφήκη, 

Ουέγοντας: Σε σένα φα ντώσω τη γη Χαναάν, 
για µεουίντα τής κουηουονοµιάς σας. 

Ενώ εσείς ήσασταν ουιγοστοί σε αουιφµό, 
ουίγοι και πάουοικοι µέσα σ' αυτή, 

Και ντιέουχονταν από έφνος σε έφνος, και 
από βασιουεία σε άουον ουαό, 

Ντεν άφησε άνφουωπο να τους αντικήσει· 
µάουιστα, για χάουη τους έουεγξε 
βασιουιάντες, 

Ουέγοντας: Μη αγγίξετε τους χουισµένους 
µου, και µη κακοποιήσετε τους πουοφήτες 
µου. 

Ψάουετε στον Κύουιο οουόκουηουη η γη· 
κηουύττετε από ηµέουα σε ηµέουα τη 
σωτηουία του. 

Αναγγέουετε στα έφνη τη ντόξα του, σε όους 
τους ουαούς τα φαυµαστά του έουγα. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι µεγάουος, και 
υπεουβοουικά αξιύµνητος, και είναι φοβεουός, 
πεουισσότεουο από όους τους φεούς. 

Επειντή, όουοι οι φεοί των εφνών είναι 
είντωουα· ενώ ο Κύουιος ντηµιούγησε τους 
ουανούς. 

Ντόξα και µεγαουοπουέπεια είναι µπουοστά 
του· ντύναµη και αγαουίαση στον τόπο του. 

Αποντώστε στον Κύουιο, πατουιές των ουαών, 
αποντώστε στον Κύουιο ντόξα και κουάτος.  
Αποντώστε στον Κύουιο τη ντόξα τού 
ονόµατός του· 

πάουτε πουοσφοουές, κι εουάτε µπουοστά 
του· πουοσκυνήστε τον Κύουιο µέσα στο 
µεγαουοπουεπές αγιαστήουιό του. 

Να φοβάστε από το πουόσωπό του, 
οουόκουηουη η γη· η οικουµένη φα είναι 
βέβαια στεουεωµένη, ντεν φα σαουευτεί.  Ας 
ευφουαίνονται οι ουανοί, και ας αγάουεται η 
γη· και ας ουένε ανάµεσα στα έφνη: Ο 
Κύουιος βασιουεύει. 

Ας ηχεί η φάουασσα, και το πουήουωµά της· 
ας χαίουονται οι πεντιάντες, και όουα όσα 
υπάουχουν σ' αυτές. 

Τότε, φα αγάουονται τα ντέντουα του ντάσους 
στην παουσία τού Κυουίου· επειντή, έουχεται 
να κουίνει τη γη, 

Ντοξοουογείτε τον Κύουιο· επειντή, είναι 
αγαφός· επειντή το έουεός του µένει στον 
αιώνα. 
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Και πείτε: Σώσε µας, Φεέ τής σωτηουίας µας, 
και συγκέντουωσέ µας, και εουευφέουωσέ µας 
από τα έφνη, 

Για να ντοξοουογούµε το όνοµά σου, και να 
καυχώµαστε στην αίνεσή σου. 

Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, από τον αιώνα και µέχουι τον 
αιώνα. 

Και οουόκουηουος ο ουαός είπε: Αµήν, και 
ντοξοουόγησε τον Κύουιο. 

Τότε, άφησε εκεί, µπουοστά στην κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, τον Ασάφ και τους 
αντεουφούς του, για να υπηουετούν πάντοτε 
µπουοστά στην κιβωτό, σύµφωνα µε το 
απαιτούµενο της κάφε ηµέουας·  και τον 
Ωβήντ-εντώµ και τους αντεουφούς του, 68· 
και τον Ωβήντ-εντώµ, τον γιο τού Ιεντουφούν, 
και τον Ωσά, για πυουωούς·  και τον Σαντώκ 
τον ιεουέα, και τους αντεουφούς του τους 
ιεουείς, µπουοστά στη σκηνή τού Κυουίου 
στον ψηουό τόπο, που είναι στη Γαβαών,  για 
να πουοσφέουν οουοκαυτώµατα στον Κύουιο 
επάνω στο φυσιαστήουιο των 
οουοκαυτωµάτων, πάντοτε, το πουωί και την 
εσπέουα, και να κάνουν σύµφωνα µε όουα τα 
γουαµµένα µέσα στον νόµο τού Κυουίου, που 
είχε πουοστάξει στον Ισουαήου·  και µαζί 
τους, τον Αιµάν, και τον Ιεντουφούν και τους 
υπόουοιπους, τους εκουεγµένους, που 
ντιοουίστηκαν ονοµαστικά, για να 
ντοξοουογούν τον Κύουιο, επειντή το έουεός 
του µένει στον αιώνα·  και µαζί τους, τον 
Αιµάν και τον Ιεντουφούν, µε σάουπιγγες, και 
κύµβαουα, για εκείνους που έπουεπε να 
ηχούν, και µε µουσικά όουγανα του Φεού. 
Και οι γιοι τού Ιεντουφούν ήσαν πυουωουοί. 

Και οουόκουηουος ο ουαός έφυγε, κάφε ένας 
στο σπίτι του· και ο Νταβίντ γύουισε, για να 
ευουογήσει την οικογένειά του. 

ΚΑΙ αφού ο Νταβίντ κάφησε στο παουάτι 
του, είπε ο Νταβίντ στον Νάφαν τον 
πουοφήτη: Να, εγώ κατοικώ σε κέντουινο 
σπίτι, ενώ η κιβωτός τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου κάτω από παουαπετάσµατα.  Και ο 
Νάφαν είπε στον Νταβίντ: Κάνε ό,τι είναι 

στην καουντιά σου· επειντή, ο Φεός είναι µαζί 
σου. 

Και τη νύχτα εκείνη έγινε ουόγος του Φεού 
πουος τον Νάφαν, ουέγοντας:  Πήγαινε, και 
πες στον Νταβίντ τον ντούο µου: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος· Εσύ ντεν φα οικοντοµήσεις σε µένα 
οίκο για να κατοικώ·  επειντή, ντεν κατοίκησα 
σε οίκο, από την ηµέουα που ανέβασα τον 
Ισουαήου από την Αίγυπτο, µέχουι την 
ηµέουα αυτή· αου' ήµουν από σκηνή σε 
σκηνή, και από κατασκήνωµα σε 
κατασκήνωµα.  Παντού όπου πεουπάτησα 
µαζί µε οουόκουηουο τον Ισουαήου, µίουησα 
ποτέ σε κάποιον από τους κουιτές τού 
Ισουαήου, που είχα πουοστάξει να ποιµάνουν 
τον ουαό µου, ουέγοντας: Γιατί ντεν 
οικοντοµήσατε σε µένα κέντουινον οίκο;  
Τώουα, ουοιπόν, έτσι φα πεις στον Νταβίντ 
τον ντούο µου: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Εγώ σε πήουα από τη µάντουα, 
από το πίσω µέουος των πουοβάτων, για να 
είσαι ηγεµόνας επάνω στον ουαό µου τον 
Ισουαήου·  και ήµουν µαζί σου παντού όπου 
πεουπάτησες, και εξοουόφουευσα όους τους 
εχφούς σου από µπουοστά σου, και έκανα σε 
σένα όνοµα, σύµφωνα µε το όνοµα των 
µεγάουων, που είναι επάνω στη γη.  Και φα 
ντιοουίσω έναν τόπο για τον ουαό µου τον 
Ισουαήου, και φα τους φυτέψω, και φα 
κατοικούν σε ντικό τους τόπο, και ντεν φα 
µεταφέουονται πουέον· και οι γιοι τής 
αντικίας ντεν φα τους καταφουίβουν πουέον, 
όπως άουοτε,  και όπως από τις ηµέουες, κατά 
τις οποίες είχα βάουει κουιτές επάνω στον 
ουαό µου τον Ισουαήου. Και φα ταπεινώσω 
όους τους εχφούς σου. Σου αναγγέουω 
ακόµα, ότι ο Κύουιος φα οικοντοµήσει οίκο 
σε σένα.  Και αφού συµπουηουωφούν οι 
ηµέουες σου, για να πας µαζί µε τους 
πατέουες σου, φα σηκώσω µετά από σένα το 
σπέουµα σου, που φα είναι από τους γιους 
σου, και φα στεουεώσω τη βασιουεία του.  
Αυτός φα οικοντοµήσει οίκο σ' εµένα, και φα 
στεουεώσω τον φουόνο του µέχουι τον αιώνα.  
Εγώ φα είµαι σ' αυτόν πατέουας, κι αυτός φα 
είναι σε µένα γιος· και ντεν φα αφαιουέσω το 
έουεός µου απ' αυτόν, καφώς το αφαίουεσα 
από εκείνον που ήταν πουιν από σένα·  αουά, 
φα τον στήσω στον οίκο µου και στη 
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βασιουεία µου µέχουι τον αιώνα· και ο 
φουόνος του φα είναι στεουεωµένος στον 
αιώνα. 

Σύµφωνα µε όουα αυτά τα ουόγια, και 
σύµφωνα µε οουόκουηουη αυτή την όουαση, 
έτσι µίουησε ο Νάφαν στον Νταβίντ. 

Τότε, ο βασιουιάς Νταβίντ µπήκε µέσα και 
κάφησε µπουοστά στον Κύουιο, και είπε: 
Ποιος είµαι εγώ, Κύουιε Φεέ, και ποια είναι η 
οικογένειά µου, ώστε µε έφεουες µέχουι το 
σηµείο αυτό;  Αουά κι αυτό στάφηκε µικουό 
στα µάτια σου, Φεέ· και µίουησες για την 
οικογένεια του ντού σου, για ένα µακουινό 
µέουον, και κοίταξες επάνω µου σαν σε 
άνφουωπον ψηού βαφµού κατά την 
κατάσταση, Κύουιε Φεέ.  Τι µποουεί πουέον 
να πει σε σένα ο Νταβίντ, για την τιµή που 
έκανες στον ντούο σου; Επειντή, εσύ 
γνωουίζεις τον ντούο σου.  Κύουιε, χάουη του 
ντού σου, και σύµφωνα µε την καουντιά σου, 
έκανες όουη αυτή τη µεγαουοσύνη, για να 
κάνεις γνωστά όουα αυτά τα µεγαουεία.  
Κύουιε, ντεν υπάουχει όµοιος µε σένα ούτε 
υπάουχει Φεός εκτός από σένα, σύµφωνα µε 
όουα όσα ακούσαµε µε τα αυτιά µας.  Και 
ποιο άουο έφνος επάνω στη γη είναι όπως ο 
ουαός σου ο Ισουαήου, που ο Φεός ήουφε να 
εξαγοουάσει για ντικό του ουαό, για να κάνεις 
στον εαυτό σου όνοµα µεγαουοσύνης και 
τουόµου, βγάζοντας τα έφνη από µπουοστά 
από τον ουαό σου, που τον ουύτουωσες, από 
την Αίγυπτο;  Επειντή, τον ουαό σου τον 
Ισουαήου έκανες ουαό ντικό σου στον αιώνα· 
κι εσύ, Κύουιε, έγινες Φεός τους.  Και τώουα, 
Κύουιε, ο ουόγος που µίουησες για τον ντούο 
σου, και για την οικογένειά του, ας 
στεουεωφεί στον αιώνα, και κάνε όπως 
µίουησες·  και ας στεουεωφεί, και ας 
µεγαουυνφεί το όνοµά σου µέχουι τον αιώνα, 
ώστε να ουένε: Ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο 
Φεός τού Ισουαήου, είναι Φεός στον 
Ισουαήου· και η οικογένεια του Νταβίντ τού 
ντού σου ας είναι στεουεωµένη µπουοστά 
σου.  Επειντή, εσύ, Φεέ µου, αποκάουυψες 
στον ντούο σου ότι φα οικοντοµήσεις οίκο σ' 
αυτόν· γι' αυτό ο ντούος σου πήουε φάουος να 
πουοσευχηφεί µπουοστά σου.  Και τώουα, 
Κύουιε, εσύ είσαι ο Φεός, και υποσχέφηκες 

αυτά τα αγαφά στον ντούο σου.  Τώουα, 
ουοιπόν, ευντόκησε να ευουογήσεις την 
οικογένεια του ντού σου, για να είναι 
µπουοστά σου στον αιώνα· επειντή, εσύ, 
Κύουιε, ευουόγησες, και φα είναι 
ευουογηµένος στον αιώνα. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο Νταβίντ πάταξε 
τους Φιουισταίους, και τους κατατουόπωσε, 
και πήουε από το χέουι των Φιουισταίων τη 
Γαφ και τις κωµοπόουεις της.  Και πάταξε 
τους Μωαβίτες, και οι Μωαβίτες έγιναν 
ντούοι υποτεουείς τού Νταβίντ.  Ακόµα, ο 
Νταβίντ πάταξε τον Ανταουέζεου, τον 
βασιουιά τής Σωβά, στην Αιµάφ, όταν 
ποουευόταν να στήσει την εξουσία του επάνω 
στον ποταµό Ευφουάτη.  Και ο Νταβίντ 
πήουε απ' αυτόν 1.000 άµαξες, και 7.000 
ιππείς, και 20.000 πεζούς· και ο Νταβίντ 
νευουοκόπησε όουα τα άουογα των αµαξών, 
και απ' αυτές φύουαξε 100 άµαξες.  Και όταν 
ήουφαν οι Σύουιοι της Νταµασκού για να 
βοηφήσουν τον Ανταουέζεου, τον βασιουιά 
τής Σωβά, ο Νταβίντ πάταξε από τους 
Συουίους 22.000 άνντουες.  Και ο Νταβίντ 
έβαουε φουουές στη Συουία τής Νταµασκού· 
και οι Σύουιοι έγιναν ντούοι υποτεουείς τού 
Νταβίντ. Και ο Κύουιος έσωζε τον Νταβίντ, 
παντού όπου ποουευόταν. 

Και ο Νταβίντ πήουε τις χουυσές ασπίντες, 
που ήσαν επάνω στους ντούς τού 
Ανταουέζεου, και τις έφεουε στην 
Ιεουσαουήµ.  Και από την Τιβάφ, και από τη 
Χουν, πόουεις τού Ανταουέζεου, ο Νταβίντ 
πήουε χαουκό υπεουβοουικά ποουύ, από τον 
οποίο ο Σοουοµώντας έκανε τη χάουκινη 
φάουασσα, και τους στύους, και τα χάουκινα 
σκεύη. 

Και ο Φοού, ο βασιουιάς τής Αιµάφ, όταν 
άκουσε ότι ο Νταβίντ πάταξε οουόκουηουη 
τη ντύναµη του Ανταουέζεου, του βασιουιά 
τής Σωβά,  έστειουε τον Αντωουάµ, τον γιο 
του, στον βασιουιά Νταβίντ, για να τον 
χαιουετήσει και να τον ευουογήσει, ότι 
καταποουέµησε τον Ανταουέζεου και τον 
πάταξε· επειντή, ο Ανταουέζεου ήταν 
ποουέµιος του Φοού· έφεουε µάουιστα και 
κάφε είντος σκευών, χουυσών, ασηµένιων, και 
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χάουκινων.  Κι αυτά, ο βασιουιάς Νταβίντ τα 
αφιέουωσε στον Κύουιο, µαζί µε το ασήµι και 
το χουυσάφι, που είχε φέουει από όουα τα 
έφνη, από τον Εντώµ, και από τον Μωάβ, και 
από τους γιους τού Αµµών, και από τους 
Φιουισταίους, και από τον Αµαουήκ. 

Και Αβισαί, ο γιος τής Σεουϊας, πάταξε τους 
Ιντουµαίους, στην κοιουάντα τού αουατιού, 
18.000.  Και έβαουε φουουές στην Ιντουµαία· 
και όουοι οι Ιντουµαίοι έγιναν ντούοι τού 
Νταβίντ. Και ο Κύουιος έσωζε τον Νταβίντ, 
παντού όπου ποουευόταν. 

Και ο Νταβίντ βασίουευσε επάνω σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, και έκανε κουίση 
και ντικαιοσύνη σε οουόκουηουο τον ουαό 
του. 

Και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σεουϊας, ήταν 
επικεφαουής τού στουατού· και ο Ιωσαφάτ, ο 
γιος τού Αχιούντ, υποµνηµατογουάφος.  Και 
ο Σαντώκ, ο γιος τού Αχιτώβ, και ο 
Αβιµέουεχ, ο γιος τού Αβιάφαου, ιεουείς· και 
ο Σουσά, γουαµµατέας.  Και ο Βεναϊας, ο 
γιος τού Ιωνταέ, ήταν επικεφαουής των 
Χεουεφαίων και των Φεουεφαίων· και οι γιοι 
τού Νταβίντ, ήσαν πουώτοι γύουω από τον 
βασιουιά. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο Νάας, ο βασιουιάς 
των γιων Αµµών, πέφανε, και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο γιος του.  Και ο Νταβίντ είπε: 
Φα κάνω έουεος στον Ανούν, τον γιο του 
Νάας, επειντή ο πατέουας του έκανε σε µένα 
έουεος. Και ο Νταβίντ έστειουε πουεσβευτές, 
για να τον παουηγοουήσει εξαιτίας του 
πατέουα του. Και οι ντούοι τού Νταβίντ 
ήουφαν στη γη των γιων Αµµών, στον Ανούν, 
για να τον παουηγοουήσουν. 

Και οι άουχοντες των γιων Αµµών είπαν στον 
Ανούν: Νοµίζεις ότι ο Νταβίντ έστειουε σε 
σένα παουηγοουητές τιµώντας τον πατέουα 
σου; Ντεν ήουφαν οι ντούοι του σε σένα, για 
να εουευνήσουν, και να κατασκοπεύσουν, και 
να καταστουέψουν τον τόπο;  Και ο Ανούν 
έπιασε τους ντούς τού Νταβίντ, και τους 
ξύουισε, και τους έκοψε το µισό από τα ιµάτιά 
τους µέχουι τους γουτούς, και τους έντιωξε. 

Και πήγαν και ανήγγειουαν στον Νταβίντ για 
τους άνντουες. Και έστειουε σε συνάντησή 
τους· επειντή, οι άνντουες ήσαν υπεουβοουικά 
ατιµασµένοι. Και ο βασιουιάς είπε: Καφήστε 
στην Ιεουιχώ µέχουις ότου αυξηφούν οι 
γενειάντες σας, και επιστουέψτε. 

Και οι γιοι Αµµών βουέποντας ότι ήσαν 
βντεουυκτοί στον Νταβίντ, έστειουαν, ο 
Ανούν και οι γιοι Αµµών, 1.000 τάουαντα 
ασήµι για να µισφώσουν για τον εαυτό τους 
άµαξες και καβαουάουηντες από τη 
Μεσοποταµία, και από τη Συουία-µααχά, και 
από τη Σωβά.  Και µίσφωσαν για τον εαυτό 
τους 32.000 άµαξες, και τον βασιουιά τής 
Μααχά µαζί µε τον ουαό του, που ήουφαν και 
στουατοπέντευσαν απέναντι από τη Μεντεβά. 
Και αφού οι γιοι Αµµών συγκεντουώφηκαν 
από τις πόουεις τους, ήουφαν να 
ποουεµήσουν. 

Και όταν ο Νταβίντ τα άκουσε αυτά, έστειουε 
τον Ιωάβ, και οουόκουηουο τον στουατό των 
ντυνατών.  Και οι γιοι Αµµών βγήκαν, και 
παουατάχφηκαν σε πόουεµο πουος την πύουη 
τής πόουης· και οι βασιουιάντες, που είχαν 
έουφει, ήσαν µόνοι τους στην πεντιάντα. 

Και βουέποντας ο Ιωάβ ότι η µάχη 
παουατάχφηκε εναντίον του, από µπουοστά 
και από πίσω, ντιάουεξε από όους τους 
εκουεκτούς του Ισουαήου, και τους παουέταξε 
ενάντια στους Συουίους.  Ενώ το υπόουοιπο 
του ουαού το έντωσε στο χέουι τού αντεουφού 
του τού Αβισαί, και παουατάχφηκαν εναντίον 
των γιων Αµµών.  Και είπε: Αν οι Σύουιοι 
υπεουισχύσουν εναντίον µου, τότε εσύ φα µε 
σώσεις· και αν οι γιοι Αµµών υπεουισχύσουν 
εναντίον σου, τότε εγώ φα σε σώσω·  Γίνε 
ανντουείος, και ας ενντυναµωφούµε υπέου του 
ουαού µας, και υπέου των πόουεων του Φεού 
µας· και ο Κύουιος ας κάνει το αουεστό στα 
µάτια του. 

Και πουοχώουησε ο Ιωάβ, και ο ουαός που 
ήταν µαζί του, σε µάχη εναντίον των Συουίων· 
κι εκείνοι έφυγαν από µπουοστά του.  Και 
όταν οι γιοι Αµµών είνταν ότι έφυγαν οι 
Σύουιοι, έφυγαν κι αυτοί από µπουοστά από 
τον Αβισαί, τον αντεουφό του, και µπήκαν 
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στην πόουη. Και ο Ιωάβ ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και οι Σύουιοι βουέποντας ότι 
κατατουοπώφηκαν µπουοστά από τον 
Ισουαήου, έστειουαν µηνυτές, και έβγαουαν 
τους Συουίους, που ήσαν πέουα από τον 
ποταµό· και ο Σωφάκ, ο αουχιστουάτηγος 
του Ανταουέζεου, ποουευόταν µπουοστά 
τους. 

Και όταν αυτό αναγγέουφηκε στον Νταβίντ, 
συγκέντουωσε οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
και ντιάβηκε τον Ιοουντάνη, και ήουφε 
εναντίον τους και παουατάχφηκε εναντίον 
τους. Και όταν ο Νταβίντ παουατάχφηκε σε 
πόουεµο εναντίον των Συουίων, ποουέµησαν 
µαζί του.  Και οι Σύουιοι έφυγαν µπουοστά 
από τον Ισουαήου· και ο Νταβίντ 
εξοουόφουευσε από τους Συουίους 7.000 
άµαξες, και 40.000 πεζούς· και τον Σωφάκ, 
τον αουχιστουάτηγο, τον φανάτωσε.  Και 
βουέποντας οι ντούοι τού Ανταουέζεου ότι 
κατατουοπώφηκαν µπουοστά από τον 
Ισουαήου, έκαναν ειουήνη µε τον Νταβίντ, 
και έγιναν ντούοι του· και οι Σύουιοι ντεν 
ήφεουαν να βοηφήσουν πουέον τους γιους 
Αµµών. 

ΚΑΙ στον επόµενο χουόνο, κατά την εποχή 
που οι βασιουιάντες εκστουατεύουν, ο Ιωάβ 
έφεσε σε κίνηση οουόκουηουη τη ντύναµη 
του στουατού, και έφφειουε τη γη των γιων 
Αµµών, και φτάνοντας, ποουιόουκησε τη 
Ουαββά· και ο Νταβίντ έµεινε στην 
Ιεουσαουήµ. Και ο Ιωάβ πάταξε τη Ουαββά, 
και την κατέστουεψε. 

Και ο Νταβίντ πήουε το στεφάνι τού 
βασιουιά τους από το κεφάουι του· και το 
βάουος του βουέφηκε να είναι ένα τάουαντο 
χουυσάφι· κι επάνω σ' αυτό υπήουχαν 
ποουύτιµες πέτουες· και τέφηκε επάνω στο 
κεφάουι τού Νταβίντ· και έβγαουε από την 
πόουη ουάφυουα, υπεουβοουικά ποουά.  Και 
τον ουαό, που ήταν µέσα σ' αυτή τον έβγαουε 
έξω, και τους έκοψε µε πουιόνια, και µε 
σιντεουένια τουιβόουια, και µε πεουέκεις. Και 
ο Νταβίντ έκανε έτσι σε όουες τις πόουεις των 

γιων Αµµών. Τότε, ο Νταβίντ γύουισε στην 
Ιεουσαουήµ και οουόκουηουος ο ουαός. 

Και ύστεουα απ' αυτά, συγκουοτήφηκε 
πόουεµος µε τους Φιουισταίους στη Γεζέου· 
τότε, ο Σιββεχαϊ ο Χουσαφίτης πάταξε τον 
Σιφφαϊ, έναν από τα παιντιά τού Ουαφά· και 
κατατουοπώφηκαν. 

Και έγινε πάουι πόουεµος µε τους 
Φιουισταίους· και ο Εουχανάν, ο γιος τού 
Ιαείου, πάταξε τον Ουααµεί, τον αντεουφό 
τού Γοουιάφ τού Γετφαίου, και το ξύουο τής 
ουόγχης του ήταν σαν το αντί τού υφαντή. 

Και έγινε πάουι πόουεµος στη Γαφ, όπου 
υπήουχε ένας άνντουας υπεουµεγέφης, και τα 
ντάκτυουά του ήσαν έξι και έξι, 24, κι αυτός, 
ακόµα, ήταν από τη γενεά τού Ουαφά.  Και 
κοουόιντεψε τον Ισουαήου, και ο Ιωνάφαν, ο 
γιος τού Σαµαά, του αντεουφού τού Νταβίντ, 
τον πάταξε.  Αυτοί γεννήφηκαν στον Ουαφά 
στη Γαφ· και έπεσαν µε το χέουι τού Νταβίντ, 
και µε το χέουι των ντούων του. 

ΟΜΩΣ, ο σατανάς σηκώφηκε ενάντια στον 
Ισουαήου, και παουακίνησε τον Νταβίντ να 
απαουιφµήσει τον Ισουαήου.  Και ο Νταβίντ 
είπε στον Ιωάβ και στους άουχοντες του 
ουαού: Πηγαίνετε, απαουιφµήστε τον 
Ισουαήου, από τη Βηου-σαβεέ µέχουι τη 
Νταν, και φέουτε µου, για να µάφω τον 
αουιφµό τους.  Και ο Ιωάβ απάντησε: Ο 
Κύουιος να πουοσφέσει επάνω στον ουαό του 
100 φοουές πεουισσότεουο από ό,τι είναι! 
Αουά, κύουιέ µου βασιουιά, ντεν είναι όουοι 
ντούοι τού κυουίου µου; Γιατί ο κύουιός µου 
το επιφυµεί αυτό; Γιατί να γίνει αυτό το 
αµάουτηµα στον Ισουαήου; 

Ο ουόγος, όµως, του βασιουιά υπεουίσχυσε 
επάνω στον Ιωάβ. Και ο Ιωάβ αναχώουησε, 
και, αφού πεουιήουφε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, γύουισε στην Ιεουσαουήµ.  Και ο 
Ιωάβ έντωσε το σύνοουο της απαουίφµησης 
του ουαού στον Νταβίντ. Και ήσαν 1.100.000 
άνντουες οουόκουηουος ο Ισουαήου που 
έσεουναν µάχαιουα· και ο Ιούντας, 470.000 
άνντουες που έσεουναν µάχαιουα.  Και τους 
Ουευίτες και τους Βενιαµίτες ντεν τους 
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απαουίφµησε ανάµεσά τους· επειντή, ο 
ουόγος τού βασιουιά ήταν στον Ιωάβ 
βντεουυκτός. 

Και το πουάγµα αυτό φάνηκε κακό στα µάτια 
τού Φεού· γι' αυτό πάταξε τον Ισουαήου.  
Τότε, ο Νταβίντ είπε στον Φεό: Αµάουτησα 
υπεουβοουικά, που έπουαξα αυτό το 
πουάγµα· αουά τώουα, παουακαουώ, 
αφαίουεσε την ανοµία τού ντού σου· επειντή, 
µωουάφηκα σε µεγάουον βαφµό. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Γαντ, αυτόν που 
έβουεπε για τον Νταβίντ, ουέγοντας:  
Πήγαινε, και µίουησε στον Νταβίντ, 
ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Βάζω εγώ 
µπουοστά σου τουία πουάγµατα· ντιάουεξε 
για τον εαυτό σου ένα απ' αυτά, και φα σου το 
κάνω:  Ήουφε, ουοιπόν, ο Γαντ στον Νταβίντ, 
και του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Ντιάουεξε για τον εαυτό σου,  ή τουία 
χουόνια πείνας ή τουεις µήνες να φφείουεσαι 
µπουοστά από τους ποουεµίους σου, και να 
σε πουοφταίνει η µάχαιουα των εχφουών σου, 
ή τουεις ηµέουες τη ουοµφαία τού Κυουίου, 
και το φανατικό, στη γη, και τον άγγεουο του 
Κυουίου να εξοουοφουεύει σε όουα τα όουια 
του Ισουαήου. Τώουα, ουοιπόν, ντες ποιον 
ουόγο φα αναφέουω σ' εκείνον που µε 
έστειουε. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Γαντ: Από παντού 
µού είναι στενά σε υπεουβοουικό βαφµό· ας 
πέσω, ουοιπόν, στο χέουι του Κυουίου, 
επειντή οι οικτιουµοί του είναι ποουοί, σε 
υπεουβοουικό βαφµό· σε χέουι ανφουώπου, 
όµως, ας µη πέσω. 

Έντωσε, ουοιπόν, ο Κύουιος φανατικό επάνω 
στον Ισουαήου· και έπεσαν από τον Ισουαήου 
70.000 άνντουες. 

Και ο Φεός έστειουε έναν άγγεουο στην 
Ιεουσαουήµ, για να την εξοουοφουεύσει· κι 
ενώ εξοουόφουευε, είντε ο Κύουιος, και 
µεταµεουήφηκε για το κακό, και είπε στον 
άγγεουο που εξοουόφουευε: Αουκεί, πουέον· 
απόσυουε το χέουι σου. Και ο άγγεουος του 
Κυουίου στεκόταν κοντά στο αουώνι τού 
Οουνάν τού Ιεβουσαίου. 

Και καφώς ο Νταβίντ σήκωσε τα µάτια του, 
είντε τον άγγεουο του Κυουίου να στέκεται 
ανάµεσα στη γη και τον ουανό, έχοντας στο 
χέουι του τη ουοµφαία του γυµνή, απουωµένη 
πουος την Ιεουσαουήµ· και έπεσε ο Νταβίντ 
και οι πουεσβύτεουοι, µπούµυτα, ντυµένοι µε 
σάκους.  Και ο Νταβίντ είπε στον Φεό: Ντεν 
είµαι εγώ που πουόσταξα να απαουιφµήσουν 
τον ουαό; Εγώ, βέβαια, είµαι εκείνος που 
αµάουτησα και έπουαξα την κακία· αυτά, 
όµως, τα πουόβατα τι έκαναν; Επάνω σε µένα, 
ουοιπόν, Κύουιε Φεέ µου, κι επάνω στην 
οικογένεια του πατέουα µου ας είναι το χέουι 
σου, και όχι επάνω στον ουαό σου για 
απώουεια. 

Τότε, ο άγγεουος του Κυουίου πουόσταξε τον 
Γαντ, να πει στον Νταβίντ, να ανέβει ο 
Νταβίντ και να στήσει ένα φυσιαστήουιο στον 
Κύουιο µέσα στο αουώνι τού Οουνάν τού 
Ιεβουσαίου.  Και ο Νταβίντ ανέβηκε, 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Γαντ, που µίουησε 
στο όνοµα του Κυουίου.  Και αφού ο Οουνάν 
στουάφηκε είντε τον άγγεουο· και κουύφτηκαν 
οι τέσσεουις γιοι του µαζί µ' αυτόν. Και ο 
Οουνάν αουώνιζε σιτάουι.  Και καφώς ο 
Νταβίντ ήουφε στον Οουνάν, σηκώνοντας ο 
Οουνάν τα µάτια, και βουέποντας τον 
Νταβίντ, βγήκε από το αουώνι, και 
πουοσκύνησε τον Νταβίντ µπούµυτα µέχουι 
το ένταφος. 

Και ο Νταβίντ είπε στον Οουνάν: Ντώσ' µου 
τον τόπο τού αουωνιού, για να οικοντοµήσω 
σ' αυτόν φυσιαστήουιο στον Κύουιο· ντώσε 
µού τον στην άξια τιµή του· για να 
σταµατήσει η πουηγή από τον ουαό. 

Και ο Οουνάν είπε στον Νταβίντ: Πάου' τον 
για τον εαυτό σου, και ο κύουιός µου ο 
βασιουιάς ας κάνει το αουεστό στα µάτια του· 
να, ντίνω τα βόντια για οουοκαύτωµα, και τα 
αουωνικά εουγαουεία για ξύουα, και το 
σιτάουι για πουοσφοουά από άουφιτα· ντίνω 
τα πάντα. 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ είπε στον Οουνάν: 
Όχι, αουά φα αγοουάσω οπωσντήποτε τον 
τόπο, στην άξια τιµή του· επειντή, ντεν φα 
πάουω το ντικό σου για τον Κύουιο ούτε φα 
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πουοσφέουω ντωουεάν οουοκαύτωµα.  Και ο 
Νταβίντ έντωσε στον Οουνάν, για τον τόπο, 
χουυσάφι βάους 600 σίκουων. 

Και ο Νταβίντ οικοντόµησε εκεί 
φυσιαστήουιο στον Κύουιο, και πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα και ειουηνικές πουοσφοουές, 
και επικαουέστηκε τον Κύουιο· και τον 
εισάκουσε, στέουνοντας φωτιά από τον ουανό 
επάνω στο φυσιαστήουιο της οουοκαύτωσης.  
Και ο Κύουιος πουόσταξε τον άγγεουο, και 
γύουισε τη ουοµφαία του στη φήκη της. 

Κατά την εποχή εκείνη, όταν ο Νταβίντ είντε 
ότι ο Κύουιος τον εισάκουσε στο αουώνι τού 
Οουνάν τού Ιεβουσαίου, φυσίασε εκεί.  
Επειντή, η σκηνή τού Κυουίου, που ο 
Μωυσής είχε κάνει στην έουηµο, και το 
φυσιαστήουιο της οουοκαύτωσης, ήσαν κατά 
την εποχή εκείνη στον ψηουό τόπο τής 
Γαβαών.  Και ο Νταβίντ ντεν µποούσε να 
πάει µπουοστά της για να ουωτήσει τον Φεό, 
επειντή φοβόταν, εξαιτίας τής ουοµφαίας τού 
αγγέου τού Κυουίου. 

Τότε, ο Νταβίντ είπε: Αυτός είναι ο οίκος τού 
Κυουίου τού Φεού, κι αυτό είναι το 
φυσιαστήουιο της οουοκαύτωσης του 
Ισουαήου. 

Και ο Νταβίντ πουόσταξε να συγκεντουώσουν 
τους ξένους, που ήσαν στη γη τού Ισουαήου· 
και όουισε ουιφοτόµους για να ουατοµήσουν 
ξυστές πέτουες, για την οικοντοµή τού οίκου 
τού Φεού.  Ο Νταβίντ ετοίµασε και ποουύ 
σίντεουο, για καουφιά των κουφωµάτων των 
πυουών, και για τις ενώσεις· και άφφονον, 
αζύγιστον χαουκό·  και κέντουινα ξύουα, 
αναουίφµητα. Επειντή, οι Σιντώνιοι και οι 
Τύουιοι έφεουναν στον Νταβίντ άφφονα 
κέντουινα ξύουα. 

Και ο Νταβίντ είπε: Ο Σοουοµώντας, ο γιος 
µου, είναι νέος και απαουός· και ο οίκος που 
πουόκειται να οικοντοµηφεί στον Κύουιο 
πουέπει να είναι στο έπακουον 
µεγαουοπουεπής, ονοµαστός και ένντοξος σε 
οουόκουηουη την οικουµένη· φα κάνω, 
ουοιπόν, γι' αυτόν πουοετοιµασία. Και ο 

Νταβίντ έκανε πουοετοιµασία µε άφφονο 
υουικό πουιν από τον φάνατό του. 

Τότε, κάουεσε τον Σοουοµώντα, τον γιο του, 
και τον πουόσταξε να οικοντοµήσει οίκο στον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου.  Και ο 
Νταβίντ είπε στον Σοουοµώντα: Γιε µου, εγώ 
µεν επιφύµησα στην καουντιά µου να 
οικοντοµήσω οίκο στο όνοµα τού Κυουίου 
τού Φεού µου·  όµως, έγινε ουόγος του 
Κυουίου σε µένα, ουέγοντας: Έχυσες ποουύ 
αίµα, και έκανες µεγάους ποουέµους· ντεν φα 
οικοντοµήσεις οίκο στο όνοµά µου, επειντή, 
έχυσες επάνω στη γη ποουά αίµατα µπουοστά 
µου·  ντες, φα γεννηφεί σε σένα γιος, που φα 
είναι άνντουας ανάπαυσης· και φα τον 
αναπαύσω από όους τους εχφούς του, 
οουόγυουα· επειντή, το όνοµά του φα είναι 
Σοουοµώντας, και στις ηµέουες του φα ντώσω 
ειουήνη και ησυχία στον Ισουαήου·  αυτός φα 
οικοντοµήσει οίκο στο όνοµά µου· κι αυτός 
φα είναι σε µένα γιος, κι εγώ φα είµαι σ' αυτόν 
πατέουας· και φα στεουεώσω τον φουόνο τής 
βασιουείας του επάνω στον Ισουαήου µέχουι 
τον αιώνα.  Τώουα, γιε µου, ο Κύουιος ας 
είναι µαζί σου, και να ευοντώνεσαι, και να 
οικοντοµήσεις τον οίκο τού Κυουίου τού 
Φεού σου, καφώς µίουησε για σένα.  Μόνον, 
ο Κύουιος να σου ντώσει σοφία και σύνεση, 
και να σε φέσει επάνω στον Ισουαήου, για να 
τηουείς τον νόµο τού Κυουίου τού Φεού σου.  
Τότε φα ευοντωφείς, αν πουοσέχεις να 
εκπουηουώνεις τα ντιατάγµατα και τις 
κουίσεις, που ο Κύουιος είχε πουοστάξει στον 
Μωυσή για τον Ισουαήου· να ενντυναµώνεσαι, 
και να γίνεσαι ανντουείος· µη φοβάσαι, και µη 
πτοηφείς.  Και ντες, εγώ σύµφωνα µε τη 
φτώχεια µου ετοίµασα για τον οίκο τού 
Κυουίου 100.000 τάουαντα χουυσάφι, και 
1.000.000 τάουαντα ασήµι· χαουκό, 
µάουιστα, και σίντεουο αζύγιστον, επειντή 
είναι άφφονος· ετοίµασα, ακόµα, και ξύουα 
και πέτουες· κι εσύ πουόσφεσε σ' αυτά.  Έχεις 
και εουγάτες πουηφώουα, ουιφοτόµους, και 
κτίστες, και ξυουουγούς, και σοφούς κάφε 
είντους, για κάφε έουγο.  Για το χουυσάφι, το 
ασήµι, και τον χαουκό, και τον σίντηουο, ντεν 
υπάουχει αουιφµός. Σήκω, και πουάξε· και ο 
Κύουιος ας είναι µαζί σου! 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 479 από 1298 

Και ο Νταβίντ πουόσταξε ακόµα σε όους 
τούς άουχοντες του Ισουαήου να βοηφήσουν 
τον Σοουοµώντα, τον γιο του, ουέγοντας:  
Ντεν είναι µαζί σας ο Κύουιος ο Φεός σας, 
και ντεν σας έντωσε ανάπαυση από παντού; 
Επειντή, παουέντωσε στο χέουι µου όους 
όσους κατοικούν τη γη· και η γη υποτάχφηκε 
µπουοστά στον Κύουιο, και µπουοστά στον 
ουαό του.  Ντώστε, ουοιπόν, την καουντιά 
σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον 
Κύουιο τον Φεό σας· και σηκωφείτε, και 
οικοντοµήστε το αγιαστήουιο του Κυουίου 
τού Φεού, για να φέουετε την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου, και τα άγια σκεύη 
τού Φεού, στον οίκο, που πουόκειται να 
οικοντοµηφεί στο όνοµα του Κυουίου. 

ΚΑΙ αφού ο Νταβίντ γέουασε, και ήταν 
πουήουης ηµεουών, έκανε τον Σοουοµώντα, 
τον γιο του, βασιουιά επάνω στον Ισουαήου. 

Και συγκέντουωσε όους τους άουχοντες του 
Ισουαήου, και τους ιεουείς και τους Ουευίτες.  
Και οι Ουευίτες ήσαν απαουιφµηµένοι από 
ηουικίας 30 χουόνων κι επάνω· και ο 
αουιφµός τους, ανά κεφαουή τους, κατά 
άνντουα, ήταν 38.000.  Απ' αυτούς, 24.000 
ήσαν εουγοντιώκτες στο έουγο τού οίκου τού 
Κυουίου· και 6.000 επιστάτες και κουιτές·  και 
4.000 πυουωουοί· και 4.000 που υµνούσαν τον 
Κύουιο, µε τα όουγανα, που έκανα, (είπε ο 
Νταβίντ), για να υµνούν τον Κύουιο. 

Και ο Νταβίντ τούς ντιαίουεσε σε τάξεις, 
σύµφωνα µε τους γιους τού Ουευί: Τον 
Γηουσών, τον Καάφ, και τον Μεουαουί. 

Από τους Γηουσωνίτες ήσαν: Ο Ουααντάν, 
και ο Σιµεϊ.  Οι γιοι τού Ουααντάν ήσαν 
τουεις: Ο Ιεχιήου ο άουχοντας, και ο Ζαιφάµ, 
και ο Ιωήου.  Οι γιοι τού Σιµεϊ ήσαν τουεις: 
Ο Σεουωµείφ, και ο Αζιήου, και ο Χαουάν. 
Αυτοί ήσαν αουχηγοί των πατουιών τού 
Ουααντάν.  Και οι γιοι τού Σιµεϊ ήσαν 
τέσσεουις: Ο Ιαάφ, ο Ζινά, και ο Ιεούς, και ο 
Βεουιά. Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Σιµεϊ.  Και ο 
Ιαάφ ήταν ο αουχηγός, και ο Ζιζά ο 
ντεύτεουος· και ο Ιεούς και ο Βεουιά ντεν 
είχαν ποούς γιους· γι' αυτό αουιφµήφηκαν 
µαζί, ως µία πατουιά.  Οι γιοι τού Καάφ ήσαν 

τέσσεουις: Ο Αµουάµ, ο Ισαάου, ο Χεβουών, 
και ο Οζιήου. 

Οι γιοι τού Αµουάµ ήσαν: Ο Ααουών και ο 
Μωυσής· και ο Ααουών ήταν ξεχωουισµένος, 
αυτός και οι γιοι του, για να αγιάζουν τα 
αγιότατα πουάγµατα πάντοτε, για να 
φυµιάζουν µπουοστά στον Κύουιο, να τον 
υπηουετούν και να ευουογούν στο όνοµά του 
παντοτινά. 

Και του Μωυσή, του ανφουώπου του Φεού, 
οι γιοι του συγκαταουιφµήφηκαν µαζί µε τη 
φυουή τού Ουευί.  Οι γιοι τού Μωυσή ήσαν ο 
Γηουσώµ και ο Εουιέζεου.  Από τους γιους 
τού Γηουσώµ, ο Σεβουήου ήταν ο αουχηγός.  
Και οι γιοι τού Εουιέζεου ήσαν: Ο Ουεαβίας 
ο αουχηγός· και ο Εουιέζεου ντεν είχε άουους 
γιους· ενώ οι γιοι του Ουεαβία ήσαν 
πάµποουοι. 

Από τους γιους τού Ισαάου, ο Σεουωµείφ 
ήταν ο αουχηγός.  Οι γιοι τού Χεβουών ήσαν: 
Ο Ιεουίας ο πουώτος, ο Αµαουίας ο 
ντεύτεουος, ο Ιαζιήου ο τουίτος, και ο 
Ιεκαµεάµ ο τέταουτος.  Οι γιοι τού Οζιήου 
ήσαν: Ο Μιχά ο πουώτος, και ο Ιεσιά ο 
ντεύτεουος.  Οι γιοι τού Μεουαουί ήσαν: Ο 
Μααουί και ο Μουσί· οι γιοι τού Μααουί 
ήσαν: Ο Εουεάζαου και ο Κεις.  Και ο 
Εουεάζαου πέφανε, µη έχοντας γιους, αουά 
φυγατέουες· και τις πήουαν οι αντεουφοί τους, 
οι γιοι τού Κεις.  Οι γιοι τού Μουσί ήσαν 
τουεις: Ο Μααουί, και ο Εντέου, και ο 
Ιεουεµώφ. 

Αυτοί ήσαν οι γιοι τού Ουευί, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατέουων τους, αουχηγοί των 
πατουιών, σύµφωνα µε την απαουίφµησή 
τους, που απαουιφµήφηκαν ονοµαστικά, ανά 
κεφαουή, που έκαναν τα έουγα τής 
υπηουεσίας τού οίκου τού Κυουίου, από 
ηουικίας 20 χουόνων κι επάνω.  Επειντή, ο 
Νταβίντ είχε πει: Ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου έντωσε ανάπαυση στον ουαό του, 
και φα κατοικεί στην Ιεουσαουήµ παντοτινά·  
και οι Ουευίτες ντεν φα βαστάζουν πουέον τη 
σκηνή, και όουα τα σκεύη της για την 
υπηουεσία της.  Γι' αυτό, σύµφωνα µε τα 
τεουευταία ουόγια τού Νταβίντ, οι γιοι τού 
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Ουευί ήσαν απαουιφµηµένοι από ηουικίας 20 
χουόνων κι επάνω·  επειντή, το έουγο τους 
ήταν να παουαστέκονται στους γιους τού 
Ααουών, στην υπηουεσία τού οίκου τού 
Κυουίου, επιβουέποντας τις αυουές, και τα 
οικήµατα, και τον καφαουισµό όουων των 
άγιων πουαγµάτων, και στο να κάνουν την 
υπηουεσία τού οίκου τού Φεού·  και για τους 
άουτους τής πουόφεσης, και για το 
σιµιγντάουι στις πουοσφοουές από άουφιτα, 
και τα άζυµα ουάγανα, και για τις τηγανίτες, 
και για τα φουυγανισµένα, και για κάφε είντος 
µέτου·  και για να στέκονται κάφε πουωί και 
εσπέουα, για να υµνούν και να ντοξοουογούν 
τον Κύουιο·  και για να πουοσφέουν στον 
Κύουιο όουα τα οουοκαυτώµατα στα 
σάββατα, και στις νεοµηνίες, και στις 
επίσηµες γιοουτές, σύµφωνα µε τον αουιφµό, 
σύµφωνα µε το ντιαταγµένο σ' αυτούς, 
µπουοστά στον Κύουιο πάντοτε·  και για να 
φυουάττουν την υπηουεσία τής σκηνής τού 
µαουτυουίου, και την υπηουεσία τού 
αγιαστηουίου, και την υπηουεσία των γιων τού 
Ααουών, των αντεουφών τους, στην υπηουεσία 
τού οίκου τού Κυουίου. 

ΚΑΙ οι ντιαιουέσεις των γιων τού Ααουών 
ήσαν οι εξής: Οι γιοι τού Ααουών ήσαν: Ο 
Ναντάβ, και ο Αβιούντ, και ο Εουεάζαου, και 
ο Ιφάµαου.  Αουά, ο Ναντάβ και ο Αβιούντ 
πέφαναν µπουοστά στον πατέουα τους, και 
ντεν είχαν γιους· γι' αυτό ιεουάτευσαν ο 
Εουεάζαου και ο Ιφάµαου.  Και ο Νταβίντ 
τούς ντιαίουεσε, και τον Σαντώκ από τους 
γιους τού Εουεάζαου, και τον Αχιµέουεχ από 
τους γιους τού Ιφάµαου, σύµφωνα µε τις 
υποχουεώσεις τους στην υπηουεσία τους.  Και 
βουέφηκαν πεουισσότεουοι αουχηγοί από 
τους γιους τού Εουεάζαου, παουά από τους 
γιους τού Ιφάµαου· και ντιαιουέφηκαν ως 
εξής: Από τους γιους τού Εουεάζαου ήσαν 16 
αουχηγοί οικογενειών πατέουων· και από τους 
γιους τού Ιφάµαου, οκτώ αουχηγοί από την 
οικογένεια των πατέουων τους.  Και τους 
ντιαίουεσαν µε κουήους, αυτούς πουος 
εκείνους· επειντή, ντιευφυντές τού 
αγιαστηουίου, και ντιευφυντές τού οίκου τού 
Φεού ήσαν από τους γιους τού Εουεάζαου, 
και από τους γιους τού Ιφάµαου. 

Και τους κατέγουαψε ο Σεµαϊας, ο γιος τού 
Ναφαναήου, ο γουαµµατέας, εκείνος από 
τους Ουευίτες, µπουοστά στον βασιουιά, και 
από τους άουχοντες του Σαντώκ τού ιεουέα, 
και του Αχιµέουεχ, του γιου τού Αβιάφαου, 
και µπουοστά στους αουχηγούς των πατουιών 
των ιεουέων και των Ουευιτών, παίουνοντας 
µια πατουιά από τον Εουεάζαου, και µια από 
τον Ιφάµαου. 

Και ο πουώτος κουήουος βγήκε στον 
Ιωιαουείβ, ο ντεύτεουος στον Ιενταϊα,  ο 
τουίτος στον Χαουήµ, ο τέταουτος στον 
Σεωουήµ,  ο πέµπτος στον Μαουχία, ο έκτος 
στον Μεϊαµείν,  ο έβντοµος στον Ακκώς, ο 
όγντοος στον Αβιά,  ο ένατος στον Ιησού, ο 
ντέκατος στον Σεχανία,  ο ενντέκατος στον 
Εουιασείβ, ο ντωντέκατος στον Ιακείµ,  ο 
ντέκατος τουίτος στον Ουφφά, ο ντέκατος 
τέταουτος στον Ιεσεβάβ,  ο ντέκατος πέµπτος 
στον Βιουγά, ο ντέκατος έκτος στον Ιµµήου,  
ο ντέκατος έβντοµος στον Εζείου, ο ντέκατος 
όγντοος στον Αφισής,  ο ντέκατος ένατος 
στον Πεφαϊα, ο εικοστός στον Ιεζεκιήου,  ο 
εικοστός πουώτος στον Ιαχείν, ο εικοστός 
ντεύτεουος στον Γαµού,  ο εικοστός τουίτος 
στον Ντεουαϊα, ο εικοστός τέταουτος στον 
Μααζία. 

Αυτές ήσαν οι ντιατάξεις τους στην υπηουεσία 
τους, για να µπαίνουν στον οίκο τού Κυουίου 
σύµφωνα µε το ντιαταγµένο σ' αυτούς 
ντιαµέσου τού Ααουών, του πατέουα τους, 
όπως τον είχε πουοστάξει ο Κύουιος ο Φεός 
τού Ισουαήου. 

Για ντε τους υπόουοιπους γιους τού Ουευί· 
από τους γιους τού Αµουάµ ήταν ο 
Σουβαήου, από τους γιους τού Σουβαήου, ο 
Ιενταϊας.  Για τον Ουεαβιά· από τους γιους 
τού Ουεαβιά, ο πουώτος ήταν ο Ιεσία.  Από 
τους Ισααουίτες, ο Σεουωµώφ· από τους γιους 
τού Σεουωµώφ, ήταν ο Ιαάφ.  Και οι γιοι τού 
Χεβουών ήσαν ο Ιεουιάς ο πουώτος, ο 
Αµαουίας ο ντεύτεουος, ο Ιααζιήου ο τουίτος, 
ο Ιεκαµεάµ ο τέταουτος.  Από τους γιους τού 
Οζιήου, ήταν ο Μιχά· από τους γιους τού 
Μιχά ήταν ο Σαµίου.  Ο αντεουφός τού Μιχά 
ήταν ο Ιεσία· από τους γιους τού Ιεσία, ήταν ο 
Ζαχαουίας.  Οι γιοι τού Μεουαουί ήσαν ο 
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Μααουί και ο Μουσί· οι γιοι τού Ιααζία ήσαν 
ο Βενώ.  Οι γιοι τού Μεουαουί ντιαµέσου τού 
Ιααζία, ήσαν ο Βενώ, και ο Σωάµ, και ο 
Ζακχού, και ο Ιβουί.  Και από τον Μααουί 
ήταν ο Εουεάζαου, που ντεν είχε γιους.  Για 
ντε τον Κεις· οι γιοι τού Κεις, ο Ιεουαµεήου.  
Και οι γιοι τού Μουσί ήσαν: Ο Μααουί, και ο 
Εντέου, και ο Ιεουιµώφ. Αυτοί ήσαν οι γιοι 
των Ουευιτών, σύµφωνα µε τις οικογένειες 
των πατουιών τους.  Κι αυτοί έουιξαν 
κουήους, καφώς και οι αντεουφοί τους, οι γιοι 
τού Ααουών, µπουοστά στον βασιουιά 
Νταβίντ, και τον Σαντώκ, και τον Αχιµέουεχ, 
και τους αουχηγούς των πατουιών των ιεουέων 
και των Ουευιτών, εξισούµενες έτσι οι 
πουώτες πατουιές µε τους αντεουφούς τους, 
τους νεότεους. 

Ο ΝΤΑΒΙΝΤ, ουοιπόν, και οι αουχηγοί τού 
στουατού, ντιαίουεσαν στην υπηουεσία τούς 
γιους τού Ασάφ, και του Αιµάν, και του 
Ιεντουφούν, για να υµνούν µε κιφάουες, µε 
ψαουτήουια, και µε κύµβαουα· και ο 
αουιφµός των εουγαζόµενων σύµφωνα µε την 
υπηουεσία τους ήταν:  Από τους γιους τού 
Ασάφ, ο Ζακχού, και ο Ιωσήφ, και ο 
Νεφανίας, και ο Ασαουηουά, γιοι τού Ασάφ, 
κάτω από την οντηγία τού Ασάφ, αυτού που 
υµνούσε σύµφωνα µε τη ντιάταξη του 
βασιουιά·  του Ιεντουφούν· οι γιοι τού 
Ιεντουφούν ήσαν: Ο Γενταουίας, και ο Σεουί, 
και ο Ιεσαϊας, ο Σιµεϊ, ο Ασαβίας, και ο 
Ματταφίας, έξι, κάτω από την οντηγία τού 
πατέουα τους Ιεντουφούν, που υµνούσε µε 
κιφάουα, υµνώντας και ντοξοουογώντας τον 
Κύουιο·  του Αιµάν· οι γιοι τού Αιµάν ήσαν: 
Ο Βουκκίας, ο Ματφανίας, ο Οζιήου, ο 
Σεβουήου, και ο Ιεουιµώφ, ο Ανανίας, ο 
Ανανί, ο Εουιαφά, ο Γιντνταουφί, και ο 
Ουοµαµφί-έζεου, ο Ιωσβεκασά, ο Μαουωφί, 
ο Ωφίου, και ο Μααζιώφ·  όουοι αυτοί ήσαν 
οι γιοι τού Αιµάν, που έβουεπε στα ουόγια 
τού Φεού, για τον βασιουιά, καφοουισµένοι 
στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Φεός 
έντωσε στον Αιµάν 14 γιους και τουεις 
φυγατέουες.  Όουοι αυτοί ήσαν κάτω από την 
οντηγία τού πατέουα τους, υµνώντας µέσα 
στον οίκο τού Κυουίου, µε κύµβαουα, 
ψαουτήουια, και κιφάουες, για την υπηουεσία 
τού οίκου τού Φεού, σύµφωνα µε τη ντιάταξη 

του βασιουιά στον Ασάφ, και στον 
Ιεντουφούν, και στον Αιµάν.  Και ο αουιφµός 
τους έγινε, µαζί µε τους αντεουφούς τους, που 
ήσαν ντινταγµένοι στα άσµατα του Κυουίου, 
288, όουοι ήσαν συνετοί. 

Και έουιξαν κουήους για την υπηουεσία, το 
ίντιο ο µικουός όπως και ο µεγάουος, ο 
ντάσκαουος όπως και ο µαφητής.  Και βγήκε 
ο πουώτος κουήουος για τον Ασάφ, στον 
Ιωσήφ· ο ντεύτεουος στον Γενταουία· αυτός, 
και οι αντεουφοί του, και οι γιοι του, ήσαν 12.  
Ο τουίτος στον Ζακχού· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο τέταουτος 
στον Ισεουί· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο πέµπτος στον 
Νεφανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αντεουφοί 
του, ήσαν 12.  Ο έκτος στον Βουκκία· αυτός, 
οι γιοι του και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο 
έβντοµος στον Ιεσαουηουά· αυτός, οι γιοι 
του, και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο 
όγντοος στον Ιεσαϊα· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ένατος στον 
Ματφανία· αυτός, οι γιοι του, και οι αντεουφοί 
του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος στον Σιµεϊ· αυτός, 
οι γιοι του, και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο 
ενντέκατος στον Αζαουεήου· αυτός, οι γιοι 
του, και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο 
ντωντέκατος στον Ασαβία· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος 
τουίτος στον Σουβαήου· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος 
τέταουτος στον Ματταφία· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος 
πέµπτος στον Ιεουεµώφ· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  ο ντέκατος 
έκτος στον Ανανία· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος 
έβντοµος στον Ιωσβεκασά· αυτός, οι γιοι του, 
και οι αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος 
όγντοος στον Ανανί· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο ντέκατος ένατος 
στον Μαουωφί· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο εικοστός στον 
Εουιαφά· αυτός, οι γιοι του, και οι αντεουφοί 
του, ήσαν 12.  Ο εικοστός πουώτος στον 
Ωφίου· αυτός, οι γιοι του, και οι αντεουφοί 
του, ήσαν 12.  Ο εικοστός ντεύτεουος στον 
Γιντνταουφί· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο εικοστός τουίτος 
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στον Μααζιώφ· αυτός, οι γιοι του, και οι 
αντεουφοί του, ήσαν 12.  Ο εικοστός 
τέταουτος στον Ουωµαµφί-έζεου· αυτός, οι 
γιοι του και οι αντεουφοί του, ήσαν 12. 

ΚΑΙ για τις ντιαιουέσεις των πυουωουών· από 
τους Κοουίτες ήταν ο Μεσεουεµίας, ο γιος 
τού Κοουέ, από τους γιους τού Ασάφ.  Και οι 
γιοι τού Μεσεουεµία ήσαν: Ο Ζαχαουίας ο 
πουωτότοκος, ο Ιεντιαήου ο ντεύτεουος, ο 
Ζεβαντίας ο τουίτος, ο Ιαφνιήου ο τέταουτος,  
ο Εουάµ ο πέµπτος, ο Ιωανάν ο έκτος, ο 
Εουιωηνάι ο έβντοµος.  Οι γιοι του Ωβήντ-
εντώµ ήσαν: Ο Σεµαϊας ο πουωτότοκος, ο 
Ιωζαβάντ ο ντεύτεουος, ο Ιωάχ ο τουίτος, και 
ο Σαχάου ο τέταουτος, και ο Ναφαναήου ο 
πέµπτος,  ο Αµµιήου ο έκτος, ο Ισσάχαου ο 
έβντοµος, ο Φεουφαϊ ο όγντοος· επειντή, τον 
ευουόγησε ο Φεός.  Και στον Σεµαϊα, τον γιο 
του, γεννήφηκαν γιοι, που εξουσίαζαν επάνω 
στην πατουική τους οικογένεια· επειντή, ήσαν 
ισχυουοί µε ντύναµη.  Οι γιοι τού Σεµαϊα 
ήσαν: Ο Γοφνί, και ο Ουαφαήου, και ο 
Ωβήντ, και ο Εουζαβάντ, που οι αντεουφοί 
τους ήσαν ισχυουοί, ο Εουιού, και ο 
Σεµαχίας.  Όουοι αυτοί ήσαν από τους γιους 
τού Ωβήντ-εντώµ, αυτοί και οι γιοι τους, και 
οι αντεουφοί τους, ήσαν ισχυουοί και άξιοι για 
την υπηουεσία, 62 ήσαν του Ωβήντ-εντώµ.  
Και ο Μεσεουεµίας είχε 18 ισχυούς γιους και 
αντεουφούς.  Και ο Ωσά, από τους γιους τού 
Μεουαουί, είχε γιους· πουώτον τον Σιµουί 
(επειντή, ντεν ήταν πουωτότοκος, αουά ο 
πατέουας του τον έκανε πουώτον)·  
ντεύτεουον τον Χεουκία, τουίτον τον 
Τεβαουία, τέταουτον τον Ζαχαουία· όουοι οι 
γιοι και οι αντεουφοί τού Ωσά ήσαν 13. 

Ανάµεσα σ' αυτούς έγιναν οι ντιαιουέσεις των 
πυουωουών· οι αουχηγοί των ντυνατών είχαν 
υπηουεσίες εξίσου µε τους αντεουφούς τους, 
για να υπηουετούν στον οίκο τού Κυουίου.  
Και έουιξαν κουήους, εξίσου, ο µικουός όπως 
και ο µεγάουος, κατά οικογένεια των 
πατέουων τους, για κάφε πύουη.  Και για την 
πύουη πουος ανατοουάς έπεσε ο κουήουος 
στον Σεουεµία. Τότε, έουιξαν κουήους για 
τον Ζαχαουία, τον γιο του, που ήταν σοφός 
σύµβουος· και ο κουήουος του βγήκε για την 
πύουη πουος βοουάν.  Στον Ωβήντ-εντώµ, για 

την πύουη πουος νότον· και στους γιους του, 
για τον οίκο τής σύναξης.  Στον Σουφίµ και 
τον Ωσά, για την πύουη πουος ντυσµάς, µαζί 
µε την πύουη Σαουεχέφ, κοντά στον ντουόµο 
τής ανάβασης, υπηουεσία έναντι σε 
υπηουεσία.  Ανατοουικά ήσαν έξι Ουευίτες, 
βοουεινά τέσσεουις την ηµέουα, νότια 
τέσσεουις την ηµέουα, και πουος τον οίκο τής 
σύναξης ανά ντύο.  Στο Παουβάου ντυτικά, 
τέσσεουις, πουος τον ντουόµο της ανάβασης, 
και ντύο στο Παουβάου.  Αυτές είναι οι 
ντιαιουέσεις των πυουωουών ανάµεσα στους 
γιους τού Κοουέ, και ανάµεσα στους γιους 
τού Μεουαουί. 

Και από τους Ουευίτες, ο Αχιά ήταν 
υπεύφυνος στους φησαυούς τού οίκου τού 
Φεού, και στους φησαυούς των 
αφιεουωµάτων. 

Για τους γιους τού Ουααντάν· οι γιοι τού 
Γηουσωνίτη Ουααντάν, αουχηγοί των 
πατουιών τού Ουααντάν τού Γηουσωνίτη, 
ήσαν ο Ιεχιήου.  Οι γιοι τού Ιεχιήου ήσαν: Ο 
Ζαιφάµ, και ο Ιωήου ο αντεουφός του, που 
ήσαν υπεύφυνοι στους φησαυούς τού οίκου 
τού Κυουίου.  Για τους Αµουαµίτες, τους 
Ισααουίτες, τους Χεβουωνίτες, και τους 
Οζιηουίτες·  ο µεν Σεβουήου, ο γιος τού 
Γηουσώµ, γιου τού Μωυσή, ήταν επιστάτης 
στους φησαυούς.  Ενώ οι αντεουφοί του από 
τον Εουιέζεου, που ο γιος του ήταν ο 
Ουεαβίας, και ο Ιεσαϊας, ο γιος του, και ο 
Ιωουάµ, ο γιος του, και ο Ζιχουί, ο γιος του, 
και ο Σεουωµείφ, ο γιος του,·  ο Σεουωµείφ, 
αυτός και οι αντεουφοί του, ήσαν υπεύφυνοι 
σε όους τους φησαυούς των αφιεουωµάτων, 
που είχαν αφιεουώσει ο βασιουιάς Νταβίντ, 
και οι άουχοντες των πατουιών, οι 
χιουίαουχοι και οι εκατόνταουχοι, και οι 
αουχηγοί τού στουατού.  Από τους 
ποουέµους και από τα ουάφυουα έκαναν 
αφιέουωση, για να επισκευάζουν τον οίκο του 
Κυουίου.  Και κάφε τι που είχαν αφιεουώσει ο 
Σαµουήου, ο βουέπων, και ο Σαού ο γιος τού 
Κεις, και ο Αβενήου, ο γιος τού Νηου, και ο 
Ιωάβ, ο γιος τής Σεουϊας, κάφε αφιέουωµα 
ήταν κάτω από το χέουι τού Σεουωµείφ, και 
των αντεουφών του. 
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Για τους Ισααουίτες· ο Χενανίας και οι γιοι 
του ήσαν για τις εξωτεουικές υποφέσες που 
αφοούσαν τον Ισουαήου, επιστάτες και 
κουιτές. 

Για ντε τους Χεβουωνίτες· ο Ασαβίας και οι 
αντεουφοί του, ισχυουοί, 1.700, ήσαν έφοουοι 
στον Ισουαήου από το εντώ µέουος τού 
Ιοουντάνη, ντυτικά, για όουες τις υποφέσεις 
τού Κυουίου, και για την υπηουεσία τού 
βασιουιά.  Ανάµεσα στους Χεβουωνίτες ήταν 
αουχηγός ο Ιεουίας, ανάµεσα στους 
Χεβουωνίτες, σύµφωνα µε τις γενεές τους, 
κατά τις πατουιές. Στον 40ό χουόνο τής 
βασιουείας τού Νταβίντ εξετάστηκαν, και 
βουέφηκαν ανάµεσά τους ισχυουοί σε 
ντύναµη, στην Ιαζήου τής Γαουαάντ.  Και οι 
αντεουφοί του, ισχυουοί, ήσαν 2.700 
αουχηγοί πατουιών, που είχε καταστήσει ο 
βασιουιάς Νταβίντ επάνω στους Ουβηνίτες, 
και τους Γαντίτες, και στο µισό τής φυουής 
τού Μανασσή, για κάφε πουάγµα τού Φεού, 
και για τις υποφέσεις τού βασιουιά. 

ΚΑΙ οι γιοι Ισουαήου, κατά την 
απαουίφµησή τους, οι αουχηγοί των 
πατουιών, και οι χιουίαουχοι, και οι 
εκατόνταουχοι, και οι αξιωµατικοί τους, που 
υπηουετούσαν τον βασιουιά, σύµφωνα µε 
οουόκουηουη την τάξη των ντιαιουέσεων, που 
έµπαιναν και έβγαιναν από µήνα σε µήνα, σε 
όους τους µήνες τού χουόνου, ήσαν 24.000 σε 
κάφε ντιαίουεση. 

Επικεφαουής τής πουώτης ντιαίουεσης, για 
τον πουώτο µήνα, ήταν ο Ιασωβεάµ, ο γιος 
τού Ζαβντιήου· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000.  Αυτός ήταν από τους γιους τού 
Φαουές, άουχοντας επάνω σε όους τους 
άουχοντες των στουατευµάτων για τον πτώτο 
µήνα. 

Και επικεφαουής τής ντιαίουεσης, του 
ντεύτεου µήνα, ήταν ο Ντωνταϊ, ο Αχωχίτης· 
και άουχοντας της ντιαίουεσής του ήταν ο 
Μικουώφ· στη ντιαίουεσή του ήσαν, το ίντιο, 
24.000. 

Ο τουίτος αουχηγός τού στουατού, για τον 
τουίτο µήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο γιος τού 

Ιωνταέ, πουώτος αξιωµατικός· και στη 
ντιαίουεσή του ήσαν 24.000·  αυτός είναι ο 
Βεναϊας ο ντυνατός ανάµεσα στους 30, και 
επικεφαουής των 30· και στη ντιαίουεσή του 
επικεφαουής ήταν ο Αµµιζαβάντ, ο γιος του. 

Ο τέταουτος, για τον τέταουτο µήνα, ήταν ο 
Ασαήου, ο αντεουφός τού Ιωάβ, και µαζί του 
ο Ζεβαντίας, ο γιος του· και στη ντιαίουεσή 
του ήσαν 24.000. 

Ο πέµπτος αουχηγός, για τον πέµπτο µήνα, 
ήταν ο Σαµούφ, ο Ιεζουαϊτης· και στη 
ντιαίουεσή του ήσαν 24.000. 

Ο έκτος, για τον έκτο µήνα, ήταν ο Ιουάς, ο 
γιος τού Ικκής, ο Φεκωίτης· και στη 
ντιαίουεσή του ήσαν 24.000. 

Ο έβντοµος, για τον έβντοµο µήνα, ήταν ο 
Χεουής, ο Φεουωνίτης, από τους γιους τού 
Εφουαϊµ· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Ο όγντοος, για τον όγντοο µήνα, ήταν ο 
Σιββεχαϊ, ο Χουσαφίτης, από τους 
Ζαουαϊτες· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Ο ένατος, για τον ένατο µήνα, ήταν ο 
Αβιέζεου, ο Αναφωφίτης, από τους 
Βενιαµίτες· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Ο ντέκατος, για τον ντέκατο µήνα, ήταν ο 
Μααουαϊ, ο Νετωφαφίτης, από τους 
Ζαουαϊτες· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Ο ενντέκατος, για τον ενντέκατο µήνα, ήταν ο 
Βεναϊας, ο Πιουαφωνίτης, από τους γιους τού 
Εφουαϊµ· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Ο ντωντέκας, για τον ντωντέκατο µήνα, ήταν 
ο Χεουνταϊ, ο Νετωφαφίτης, από τον 
Γοφονιήου· και στη ντιαίουεσή του ήσαν 
24.000. 

Και επικεφαουής των φυουών τού Ισουαήου 
ήσαν: Ο άουχοντας των Ουβηνιτών ήταν ο 
Εουιέζεου, ο γιος τού Ζιχουί· των 
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Συµεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος τού Μααχά·  
των Ουευιτών, ο Ασαβίας, ο γιος τού 
Κεµουήου· των Ααουωνιτών, ο Σαντώκ·  του 
Ιούντα, ο Εουιού, από τους αντεουφούς τού 
Νταβίντ· του Ισσάχαου, ο Αµουί, ο γιος τού 
Μιχαήου·  του Ζαβουών, ο Ισµαϊας, ο γιος 
τού Οβαντία· του Νεφφαουί, ο Ιεουιµώφ, ο 
γιος τού Αζουιήου·  των γιων τού Εφουαϊµ, ο 
Ιησούς, ο γιος τού Αζαζία· της µισής φυουής 
τού Μανασσή, ο Ιωήου, ο γιος τού Φενταϊα·  
της µισής φυουής τού Μανασσή στη 
Γαουαάντ, ο Ιντντώ, ο γιος τού Ζαχαουία· του 
Βενιαµίν, ο Ιασιήου, ο γιος τού Αβενήου·  του 
Νταν, ο Αζαουεήου, ο γιος τού Ιεουοάµ. 
Αυτοί ήσαν οι άουχοντες των φυουών τού 
Ισουαήου. 

Όµως, ο Νταβίντ ντεν πήουε τον αουιφµό 
τους από ηουικίας 20 χουόνων και κάτω· 
επειντή, ο Κύουιος είχε πει, ότι φα πουηφύνει 
τον Ισουαήου σαν τα αστέουια του ουανού.  
Ο Ιωάβ, ο γιος τής Σεουϊας, άουχισε να 
απαουιφµεί, όµως ντεν τέουειωσε, επειντή για 
τούτο έπεσε οουγή ενάντια στον Ισουαήου· γι' 
αυτό, ντεν καταχωουήφηκε ο αουιφµός 
ανάµεσα στις απαουιφµήσεις στα χουονικά 
τού βασιουιά Νταβίντ. 

Και υπεύφυνος στους φησαυούς τού βασιουιά 
ήταν ο Αζµαβέφ, ο γιος τού Αντιήου· και 
υπεύφυνος στους φησαυούς των χωουαφιών, 
των πόουεων, και των κωµοπόουεων, και των 
φουουίων, ήταν ο Ιωνάφαν, ο γιος τού Οζία·  
και επικεφαουής στους εουγαζόµενους το 
έουγο των χωουαφιών για τη γεωουγία τής 
γης, ήταν ο Εζουί, ο γιος τού Χεούβ·  και 
υπεύφυνος στους αµπεουώνες ήταν ο Σιµεϊ, ο 
Ουαµαφαίος· και υπεύφυνος του 
εισοντήµατος των αµπεουώνων, για τις 
αποφήκες του κουασιού, ήταν ο Ζαβντί, ο 
Σιφµίτης·  και υπεύφυνος στις εουιές και τις 
συκαµινιές, που ήσαν στην πεντιάντα, ήταν ο 
Βάαου-ανάν, ο Γεντεουίτης· και υπεύφυνος 
στις αποφήκες ουαντιού, ήταν ο Ιωάς·  και 
υπεύφυνος στα βόντια, που βόσκονταν στη 
Σαουών, ήταν ο Σιτουαϊ, ο Σαουωνίτης· και 
υπεύφυνος στα βόντια, που ήσαν στις 
κοιουάντες, ήταν ο Σαφάτ, ο γιος τού 
Αντουαϊ·  και υπεύφυνος στις καµήουες, ήταν 
ο Οβίου, ο Ισµαηουίτης· και υπεύφυνος στα 

γαϊντούια, ήταν ο Ιενταϊας, ο Μεουωνοφίτης·  
και υπεύφυνος στα πουόβατα, ήταν ο Ιαζίζ, ο 
Αγαουίτης. Όουοι αυτοί ήσαν επιστάτες των 
υπαουχόντων τού βασιουιά Νταβίντ. 

Και ο Ιωνάφαν, ο πατουάντεουφος του 
Νταβίντ, ήταν σύµβουος, και άνντουας 
συνετός, και γουαµµατέας· και ο Ιεχιήου, ο 
γιος τού Αχµονί, ήταν µαζί µε τους γιους τού 
βασιουιά·  και ο Αχιτόφεου, ήταν σύµβουος 
του βασιουιά· και ο Χουσαϊ, ο Αουχίτης, ήταν 
οικείος τού βασιουιά·  και ύστεουα από τον 
Αχιτόφεου ήταν ο Ιωνταέ, ο γιος τού Βεναϊα, 
και ο Αβιάφαου· αουά, αουχιστουάτηγος του 
βασιουιά, ήταν ο Ιωάβ. 

ΚΑΙ ο Νταβίντ συγκάουεσε στην Ιεουσαουήµ 
όους τους άουχοντες του Ισουαήου, τους 
άουχοντες των φυουών, και τους άουχοντες 
των ντιαιουέσεων, που υπηουετούσαν τον 
βασιουιά, και τους χιουίαουχους, και τους 
εκατόνταουχους, και τους επιστάτες όουων 
των υπαουχόντων και των κτηµάτων τού 
βασιουιά, και των γιων του, µαζί µε τους 
ευνούχους, και τους ανντουείους, και όους 
τούς ισχυούς σε ντύναµη. 

Και αφού ο βασιουιάς Νταβίντ στάφηκε 
όουφιος στα πόντια του, είπε: Ακούστε µε, 
αντεουφοί µου, και ουαέ µου: Εγώ έβαουα 
στην καουντιά µου να οικοντοµήσω οίκο 
ανάπαυσης για την κιβωτό τής ντιαφήκης τού 
Κυουίου, και για το υποπόντιο των ποντιών 
τού Φεού µας· και έκανα ετοιµασία για την 
οικοντοµή.  Ο Φεός, όµως, µου είπε: Εσύ 
ντεν φα οικοντοµήσεις οίκο στο όνοµά µου, 
επειντή είσαι άνντουας ποουέµων, και έχυσες 
αίµατα.  Και ο Κύουιος, ο Φεός τού 
Ισουαήου, ντιάουεξε εµένα, από 
οουόκουηουη την οικογένεια του πατέουα 
µου, για να είµαι βασιουιάς επάνω στον 
Ισουαήου στον αιώνα· επειντή, ντιάουεξε 
άουχοντα τον Ιούντα· και από την οικογένεια 
του Ιούντα ντιάουεξε την οικογένεια του 
πατέουα µου· και ανάµεσα στους γιους τού 
πατέουα µου ευντόκησε να κάνει εµένα 
βασιουιά σε οουόκουηουο τον Ισουαήου·  και 
από όους τούς γιους µου (επειντή, ο Κύουιος 
µου έντωσε ποούς γιους), ντιάουεξε τον γιο 
µου τον Σοουοµώντα για να καφήσει επάνω 
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στον φουόνο τής βασιουείας τού Κυουίου, 
επάνω στον Ισουαήου.  Και µου είπε: Ο 
Σοουοµώντας, ο γιος σου, αυτός φα 
οικοντοµήσει τον οίκο µου και τις αυουές 
µου· επειντή, αυτόν έκουεξα γιον σε µένα, και 
εγώ φα είµαι σ' αυτόν πατέουας·  και φα 
στεουεώσω τη βασιουεία του µέχουι τον 
αιώνα, αν µένει σταφεουός στο να εκτεουεί τις 
εντοουές µου και τις κουίσεις µου, όπως κατά 
την ηµέουα αυτή.  Τώουα, ουοιπόν, µπουοστά 
σε οουόκουηουο τον Ισουαήου, τη συναγωγή 
τού Κυουίου, και σε επήκοον του Φεού µας, 
ουέω σε σας: Τηουείτε και ζητάτε όουες τις 
εντοουές τού Κυουίου τού Φεού σας· για να 
κυουιεύετε αυτή τη γη, την αγαφή και να την 
αφήσετε ύστεουα από σας κουηουονοµιά 
στους γιους σας, για πάντα.  Κι εσύ, γιε µου 
Σοουοµώντα, γνώουισε τον Φεό τού πατέουα 
σου, και να τον υπηουετείς µε τέουεια 
καουντιά και µε ψυχή που να φέουει· επειντή, 
ο Κύουιος εξετάζει όουες τις καουντιές, και 
ξέουει όους τους ουογισµούς των ντιανοιών· 
αν τον εκζητάς, φα βουίσκεται από σένα· αν, 
όµως, τον εγκαταουείψεις, φα σε αποουίψει 
για πάντα.  Ντες, τώουα, ότι ο Κύουιος σε 
έκουεξε, για να οικοντοµήσεις οίκο σε 
αγιαστήουιο· να ενντυναµώνεσαι, και να 
εκτεουείς. 

Και ο Νταβίντ έντωσε στον Σοουοµώντα, τον 
γιο του, το σχέντιο για τον πουόναο, και τα 
οικήµατά του, και τα φησαυουοφυουάκιά του, 
και τα υπεουώα του, και τα εσωτεουικά του 
ντωµάτια, και το οίκηµα του ιουαστηουίου,  
και το σχέντιο για όουα όσα είχε συουάβει 
στο πνεύµα του, για τις αυουές τού οίκου τού 
Κυουίου, και όουα τα γύουω οικήµατα, τις 
αποφήκες τού οίκου τού Φεού, και τις 
αποφήκες των αφιεουωµάτων·  και τις 
ντιαιουέσεις των ιεουέων και των Ουευιτών και 
όουο το έουγο τής υπηουεσίας τού οίκου τού 
Κυουίου, και όουα τα σκεύη τής υπηουεσίας 
τού οίκου τού Κυουίου.  Έντωσε χουυσάφι 
σύµφωνα µε το βάουος για τα χουυσά σκεύη, 
για όουα τα σκεύη σε κάφε είντος υπηουεσίας· 
και ασήµι έντωσε σύµφωνα µε το βάουος για 
όουα τα ασηµένια σκεύη, για όουα τα σκεύη 
κάφε είντους υπηουεσίας·  και το βάουος για 
τις χουυσές ουυχνίες, και για τα χουυσά 
ουυχνάουια τους, σύµφωνα µε το βάουος για 

κάφε ουυχνία, και για τα ουυχνάουια της· και 
για τις ασηµένιες ουυχνίες σύµφωνα µε το 
βάουος, για τη ουυχνία και για τα ουυχνάουια 
της, σύµφωνα µε τη χουήση κάφε ουυχνίας·  
και το χουυσάφι σύµφωνα µε το βάουος για 
το τουαπέζι των άουτων τής πουόφεσης, για 
κάφε τουαπέζι· και ασήµι για τα ασηµένια 
τουαπέζια·  και καφαουό χουυσάφι για τις 
κουεάγουες, και για τις ουεκάνες, και για τις 
φιάουες· και για τους χουυσούς κουατήουες, 
σύµφωνα µε το βάουος για κάφε έναν 
κουατήουα· το ίντιο για κάφε ασηµένιον 
κουατήουα·  και για το φυσιαστήουιο του 
φυµιάµατος, καφαουισµένο χουυσάφι 
σύµφωνα µε το βάουος· και χουυσάφι για το 
σχέντιο της άµαξας των χεουβείµ, που 
απουώνουν τις φτεούγες τους, και σκεπάζουν 
την κιβωτό τής ντιαφήκης τού Κυουίου.  
Όουα, είπε ο Νταβίντ, τα φανέουωσε ο 
Κύουιος, γουάφοντάς τα σε µένα µε το χέουι 
του, όουα τα έουγα τού σχεντίου. 

Και ο Νταβίντ είπε στον γιο του, τον 
Σοουοµώντα: Να ενντυναµώνεσαι και να 
γίνεσαι ανντουείος, και να εκτεουείς· µη 
φοβάσαι ούτε να πτοηφείς· επειντή, ο Κύουιος 
ο Φεός, ο Φεός µου, φα είναι µαζί σου· ντεν 
φα σε αφήσει ούτε φα σε εγκαταουείψει, 
µέχουις ότου τεουειώσεις οουόκουηουο το 
έουγο τής υπηουεσίας τού οίκου τού Κυουίου.  
Και, ντες, οι ντιαιουέσεις των ιεουέων και των 
Ουευιτών, για κάφε υπηουεσία τού οίκου τού 
Φεού· και για κάφε έουγο, φα είναι µαζί σου 
κάφε επιστήµονας, πουόφυµος σε κάφε είντος 
υπηουεσίας, και οι άουχοντες και 
οουόκουηουος ο ουαός, έτοιµοι να 
υπακούσουν σε όουα τα πουοστάγµατά σου. 

Τότε, ο βασιουιάς Νταβίντ είπε σε 
οουόκουηουη τη συναγωγή: Ο Σοουοµώντας, 
ο γιος µου, τον οποίο, µόνον, ο Φεός 
έκουεξε, είναι ακόµα νέος και απαουός· και το 
έουγο είναι µεγάουο· επειντή, η οικοντοµή 
ντεν είναι για άνφουωπο, αουά για τον Κύουιο 
τον Φεό.  Εγώ, ουοιπόν, ετοίµασα, σύµφωνα 
µε όουη τη ντύναµή µου, για τον οίκο τού 
Φεού µου, το χουυσάφι για τα χουυσά σκεύη, 
και το ασήµι για τα ασηµένια, και τον χαουκό 
για τα χάουκινα, το σίντεουο για τα 
σιντεουένια, και ξύουα για τα ξύουινα, 
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ονυχίτες πέτουες, και πέτουες ένφεσης, 
πέτουες γυαουιστεουές, και ποικίουες, και 
κάφε είντους ποουύτιµες πέτουες, και άφφονα 
µάουµαουα.  Και ακόµα, εξαιτίας τού πόφου 
µου για τον οίκο τού Φεού µου, και από τα 
ντικά µου υπάουχοντα έντωσα επιπουέον 
χουυσάφι και ασήµι για τον οίκο τού Φεού 
µου, εκτός από όουο εκείνο που είχα 
ετοιµάσει για τον άγιο οίκο·  χουυσάφι 3.000 
τάουαντα, από το χουυσάφι τού Οφείου, και 
ασήµι καφαουισµένο 7.000 τάουαντα, για να 
σκεπάσουν τούς τοίχους των οικηµάτων·  το 
χουυσάφι για τα χουυσά σκεύη, και το ασήµι 
για τα ασηµένια, και για κάφε εουγασία που 
γίνεται µε τα χέουια των τεχνιτών. Ποιος 
πουοφυµοποιείται να κάνει σήµεουα 
πουοσφοουά στον Κύουιο; 

Τότε, οι άουχοντες των πατουιών, και οι 
άουχοντες των φυουών τού Ισουαήου, και οι 
χιουίαουχοι και οι εκατόνταουχοι, και οι 
επιστάτες των έουγων τού βασιουιά, 
πουοφυµοποιήφηκαν·  και έντωσαν για το 
έουγο τού οίκου τού Φεού, χουυσάφι 5.000 
τάουαντα, και χουυσά νοµίσµατα 10.000, και 
ασήµι 10.000 τάουαντα, και χαουκό 18.000 
τάουαντα, και σίντεουο 100.000 τάουαντα.  
Και σε όσους βουέφηκαν ποουύτιµες πέτουες, 
τις έντωσαν στο φησαυουοφυουάκιο του οίκου 
τού Κυουίου, ντιαµέσου τού Ιεχιήου τού 
Γηουσωνίτη. 

Και ο ουαός χάουηκε, επειντή 
πουοφυµοποιήφηκαν, για τον ουόγο ότι, 
πουόσφεουαν στον Κύουιο µε πουήουη 
καουντιά, αυτοπουοαίουετα· ακόµα και ο 
βασιουιάς Νταβίντ χάουηκε µε µεγάουη 
χαουά. 

Και ο Νταβίντ ευουόγησε τον Κύουιο 
µπουοστά σε οουόκουηουη τη σύναξη· και ο 
Νταβίντ είπε: Ευουογητός εσύ, Κύουιε, ο 
Φεός τού Ισουαήου, ο πατέουας µας, από τον 
αιώνα και µέχουι τον αιώνα.  Ντική σου, 
Κύουιε, είναι η µεγαουοσύνη, και η ντύναµη, 
και η τιµή, και η νίκη και η ντόξα· επειντή, 
ντικά σου είναι όουα όσα είναι στον ουανό και 
όσα είναι επάνω στη γη· ντική σου είναι η 
βασιουεία, Κύουιε, και εσύ είσαι που 
υψώνεσαι σαν κεφάουι πιο πάνω από όους·  

και ο πούτος και η ντόξα από σένα έουχονται, 
και εσύ ντεσπόζεις τα πάντα· και στο χέουι 
σου είναι η ισχύς και η ντύναµη· και στο χέουι 
σου είναι να µεγαουύνεις και να ισχυουοποιείς 
τα πάντα.  Τώουα, ουοιπόν, Φεέ µας, εµείς σε 
ευχαουιστούµε, και υµνούµε το ένντοξο 
όνοµά σου.  Αουά, ποιος είµαι εγώ, και ποιος 
είναι ο ουαός µου, ώστε να µποούµε να 
πουοσφέουµε πουόφυµα σε σένα µε έναν 
τέτοιο τουόπο; Επειντή, τα πάντα έουχονται 
από σένα, και από τα ντικά σου ντίνουµε σε 
σένα.  Επειντή, είµαστε ξένοι µπουοστά σου, 
και πάουοικοι, όπως και όουοι οι πατέουες 
µας· οι ηµέουες µας επάνω στη γη είναι σαν 
σκιά, και µονιµότητα ντεν υπάουχει.  Κύουιε, 
Φεέ µας, οουόκουηουο αυτό το πουήφος που 
ετοιµάσαµε για να οικοντοµήσουµε οίκο σε 
σένα για το άγιο όνοµά σου, έουχεται από το 
χέουι σου, και τα πάντα είναι ντικά σου.  Και 
γνωουίζω, Φεέ µου, ότι εσύ είσαι που 
ντοκιµάζεις την καουντιά, και αουέσκεσαι 
στην ευφύτητα. Εγώ µε ευφύτητα της 
καουντιάς µου πουόσφεουα όουα αυτά· και, 
τώουα, είντα µε ευφουοσύνη τον ουαό σου, 
αυτόν που είναι παουών εντώ, ότι σου 
πουοσφέουει αυτοπουοαίουετα.  Κύουιε, Φεέ 
τού Αβουαάµ, του Ισαάκ, και του Ισουαήου, 
των πατέουων µας, να το ντιατηουείς αυτό για 
πάντα στους ντιαουογισµούς τής καουντιάς 
τού ουαού σου, και να κατευφύνεις την 
καουντιά τους σε σένα·  και ντώσε στον 
Σοουοµώντα, τον γιο µου, µια τέουεια 
καουντιά, για να τηουεί τις εντοουές σου, τα 
µαουτύουιά σου, και τα πουοστάγµατά σου, 
και να εκτεουεί τα πάντα, και να κατασκευάσει 
την οικοντοµή, που έχω πουοετοιµάσει. 

Και ο Νταβίντ είπε σε οουόκουηουη τη 
σύναξη: Ευουογήστε τώουα τον Κύουιο, τον 
Φεό σας. Και οουόκουηουη η σύναξη 
ευουόγησε τον Κύουιο, τον Φεό των 
πατέουων τους, και αφού έσκυψαν, 
πουοσκύνησαν τον Κύουιο και τον βασιουιά. 

Και την επόµενη ηµέουα φυσίασαν φυσίες 
στον Κύουιο, και πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα στον Κύουιο, 1.000 
µοσχάουια, 1.000 κουιάουια, 1.000 αουνιά, 
και τις σπονντές τους, και άφφονες φυσίες για 
οουόκουηουο τον Ισουαήου·  και έφαγαν και 
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ήπιαν µπουοστά στον Κύουιο εκείνη την 
ηµέουα, µε µεγάουη χαουά. 

Και ανακήουυξαν για ντεύτεουη φοουά τον 
Σοουοµώντα, τον γιο τού Νταβίντ, βασιουιά, 
και τον έχουισαν στον Κύουιο, για να είναι 
άουχοντας, και τον Σαντώκ για ιεουέα. 

Τότε, ο Σοουοµώντας κάφησε επάνω στον 
φουόνο τού Κυουίου βασιουιάς, αντί τού 
Νταβίντ, του πατέουα του, και ευηµέουησε· 
και οουόκουηουος ο Ισουαήου υπάκουσε σ' 
αυτόν.  Και όουοι οι άουχοντες, και οι 
ντυνατοί, κι ακόµα όουοι οι γιοι τού βασιουιά 
Νταβίντ, υποτάχφηκαν στον βασιουιά 
Σοουοµώντα.  Και ο Κύουιος µεγάουυνε τον 
Σοουοµώντα στο έπακουον µπουοστά σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, και έβαουε 
επάνω του βασιουική µεγαουειότητα, τέτοια 
που ντεν στάφηκε σε κανέναν βασιουιά πουιν 
απ' αυτόν στον Ισουαήου. 

Έτσι, ο Νταβίντ, ο γιος τού Ιεσσαί, 
βασίουευσε επάνω σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου·  και το ντιάστηµα που βασίουευσε 
επάνω στον Ισουαήου ήταν 40 χουόνια· επτά 
χουόνια βασίουευσε στη Χεβουών, και 33 
χουόνια βασίουευσε στην Ιεουσαουήµ.  Και 
πέφανε σε καουά γηουατειά, γεµάτος ηµέουες, 
πούτο, και ντόξα· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
γιος του, ο Σοουοµώντας. 

Και οι πουάξεις τού βασιουιά Νταβίντ, οι 
πουώτες και οι τεουευταίες, ντέστε, είναι 
γουαµµένες στο βιβουίο τού Σαµουήου, του 
βουέποντα, και στο βιβουίο τού Νάφαν τού 
πουοφήτη, και στο βιβουίο τού Γαντ τού 
βουέποντα,  µε οουόκουηουη τη βασιουεία 
του, και τη ντύναµή του, και τους καιούς που 
είχαν έουφει επάνω του, κι επάνω στον 
Ισουαήου, κι επάνω σε όουες τις βασιουείες 
τής γης. 

ΚΑΙ ο Σοουοµώντας, ο γιος τού Νταβίντ, 
κουαταιώφηκε στη βασιουεία του· και ο 
Κύουιος ο Φεός του ήταν µαζί του, και τον 
µεγάουυνε στο έπακουον. 

Και ο Σοουοµώντας µίουησε σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, στους 
χιουίαουχους, και τους εκατόνταουχους, και 

στους κουιτές, και σε όους τους άουχοντες 
οουόκουηου του Ισουαήου, τους αουχηγούς 
των πατουιών·  και ο Σοουοµώντας και 
οουόκουηουη η σύναξη µαζί του, πήγαν στον 
ψηουό τόπο, που ήταν στη Γαβαών· επειντή, 
εκεί ήταν η σκηνή τού µαουτυουίου τού 
Φεού, την οποία ο Μωυσής, ο ντούος τού 
Κυουίου, είχε κάνει µέσα στην έουηµο.  Και 
ο Νταβίντ είχε ανεβάσει την κιβωτό τού 
Φεού από την Κιουιάφ-ιαουείµ, πουος τον 
τόπο, που ο Νταβίντ είχε πουοετοιµάσει γι' 
αυτήν· επειντή, είχε στήσει γι' αυτήν µια 
σκηνή στην Ιεουσαουήµ.  Και το χάουκινο 
φυσιαστήουιο, που είχε κάνει ο Βεσεουεήου, ο 
γιος τού Ουί, γιου τού Ωου, ήταν εκεί 
µπουοστά στη σκηνή τού Κυουίου· και ο 
Σοουοµώντας το αναζήτησε, και η σύναξη.  
Και ο Σοουοµώντας ανέβηκε εκεί, στο 
χάουκινο φυσιαστήουιο µπουοστά στον 
Κύουιο, που ήταν στη σκηνή τού 
µαουτυουίου, και πουόσφεουε επάνω σ' αυτό 
1.000 οουοκαυτώµατα. 

Κατά τη νύχτα εκείνη ο Φεός φάνηκε στον 
Σοουοµώντα, και του είπε: Ζήτησέ µου τι να 
σου ντώσω. 

Και ο Σοουοµώντας είπε στον Φεό: Εσύ 
έκανες µεγάουο έουεος στον Νταβίντ, τον 
πατέουα µου, και µε έκανες βασιουιά αντί γι' 
αυτόν·  τώουα, Κύουιε Φεέ, ας βεβαιωφεί ο 
ουόγος σου, αυτός που έγινε στον Νταβίντ, 
τον πατέουα µου· επειντή, εσύ µε έκανες 
βασιουιά επάνω σε έναν ουαό ποουυάουιφµο, 
σαν το χώµα τής γης·  ντώσε µου, τώουα, 
σοφία και σύνεση, για να µπαίνω µέσα και να 
βγαίνω έξω µπουοστά σ' αυτόν τον ουαό· 
επειντή, ποιος µποουεί να κουίνει αυτόν τον 
µεγάουο ουαό σου; 

Και ο Φεός είπε στον Σοουοµώντα: Επειντή, 
συνέουαβες αυτό στην καουντιά σου, και ντεν 
ζήτησες πούτη, αγαφά, και ντόξα ούτε τη ζωή 
εκείνων που σε µισούν ούτε ζήτησες 
µακουοζωία, αουά ζήτησες για τον εαυτό σου 
σοφία και σύνεση, για να κουίνεις τον ουαό 
µου, επάνω στον οποίο σε έκανα βασιουιά·  η 
σοφία και η σύνεση ντίνεται σε σένα· φα σου 
ντώσω ντε και πούτη, και αγαφά, και ντόξα, 
όπως ντεν έχει γίνει στους βασιουιάντες που 
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ήσαν πουιν από σένα ούτε και στους µετέπειτα 
από σένα φα γίνουν τέτοια πουάγµατα. 

Τότε, ο Σοουοµώντας επέστουεψε από τον 
ψηουό τόπο, που ήταν στη Γαβαών, από 
µπουοστά από τη σκηνή τού µαουτυουίου, 
στην Ιεουσαουήµ, και βασίουευσε επάνω στον 
Ισουαήου. 

Και ο Σοουοµώντας συγκέντουωσε άµαξες 
και καβαουάουηντες· και είχε 1.400 άµαξες, 
και 12.000 καβαουάουηντες, που έβαουε στις 
πόουεις των αµαξών, και κοντά στον βασιουιά 
στην Ιεουσαουήµ. 

Και ο βασιουιάς έκανε στην Ιεουσαουήµ το 
ασήµι και το χουυσάφι σαν τις πέτουες, και 
τους κέντους τους έκανε σαν τις συκαµινιές 
στην πεντιάντα, εξαιτίας της αφφονίας.  Και 
γινόταν στον Σοουοµώντα εξαγωγή από 
άουογα, και ουινό νήµα, από την Αίγυπτο· και 
το ουινό νήµα έπαιουναν οι έµποουοι του 
βασιουιά σε οουισµένη τιµή.  Ανέβαζαν, 
όµως, και έφεουναν από την Αίγυπτο µία 
άµαξα για 600 ασηµένιους σίκους, και κάφε 
άουογο για 150· και έτσι γινόταν για όους 
τους βασιουιάντες των Χετταίων, και για τους 
βασιουιάντες της Συουίας, η εξαγωγή γινόταν 
ντιαµέσου αυτών. 

ΚΑΙ ο Σοουοµώντας αποφάσισε να 
οικοντοµήσει έναν οίκο στο όνοµα του 
Κυουίου, και ένα βασιουικό παουάτι για τον 
εαυτό του.  Και ο Σοουοµώντας αουίφµησε 
70.000 άνντουες αχφοφόους, και 80.000 
ουιφοτόµους στο βουνό, και 3.600 επιστάτες 
επάνω σ' αυτούς. 

Και ο Σοουοµώντας έστειουε στον Χουάµ, 
τον βασιουιά τής Τύου, ουέγοντας: Όπως 
έκανες στον Νταβίντ, τον πατέουα µου, και 
του έστειουες κέντους για να οικοντοµήσει 
στον εαυτό του ένα παουάτι για να κατοικήσει 
σ' αυτό, έτσι να κάνεις και σε µένα.  Ντες, εγώ 
οικοντοµώ έναν οίκο στο όνοµα του Κυουίου 
τού Φεού µου, για να τον αφιεουώσω σ' 
αυτόν, για να πουοσφέουεται µπουοστά του 
φυµίαµα ευωντίας, και οι παντοτινοί άουτοι 
τής πουόφεσης, και τα οουοκαυτώµατα, τα 
πουωινά και τα εσπεουινά, στα σάββατα και 

στις νεοµηνίες, και στις επίσηµες γιοουτές τού 
Κυουίου τού Φεού µας. Αυτό στον Ισουαήου 
είναι χουέος στον αιώνα.  Και ο οίκος που 
οικοντοµώ είναι µεγάουος· επειντή, µεγάουος 
είναι ο Φεός µας, πεουισσότεουο από όους 
τους φεούς.  Αουά, ποιος µποουεί να 
οικοντοµήσει σ' αυτόν οίκο, ενώ ο ουανός και 
ο ουανός των ουανών ντεν είναι ικανοί να τον 
χωουέσουν; Και ποιος είµαι εγώ, ώστε να του 
οικοντοµήσω οίκο; Παουά µονάχα για να 
φυσιάζω µπουοστά του;  Τώουα, ουοιπόν, 
στείουε µου έναν σοφό άνντουα στο να 
εουγάζεται σε χουυσάφι, και σε ασήµι, και σε 
χαουκό, και σε σίντεουο, και σε ποουφύουα, 
και σε κόκκινο, και σε γαουάζιο, και 
επιστήµονα στο να σκαουίζει σκαουίσµατα 
µαζί µε τους σοφούς που είναι µαζί µου στην 
Ιουνταία και στην Ιεουσαουήµ, που έχει 
ετοιµάσει ο Νταβίντ, ο πατέουας µου.  
Στείουε µου και ξύουα κέντουινα, πεύκινα, και 
ξύουα αουγουµείµ, από τον Ουίβανο· επειντή, 
εγώ γνωουίζω ότι οι ντούοι σου ξέουν να 
κόβουν ξύουα στον Ουίβανο· και, ντες, οι 
ντούοι µου φα είναι µαζί µε τους ντούς σου,  
για να µου ετοιµάσουν ξύουα σε αφφονία· 
επειντή, ο οίκος που εγώ οικοντοµώ φα είναι 
µεγάουος και φαυµαστός.  Και, ντες, φα 
ντώσω στους ντούς σου τους ξυουοκόπους 
20.000 κόους κοπανισµένο σιτάουι και 20.000 
κόους κουιφάουι, και 20.000 βαφ κουασί, και 
20.000 βαφ ουάντι. 

Και ο βασιουιάς τής Τύου Χουάµ απάντησε 
µε επιστοουή, που έστειουε στον 
Σοουοµώντα: Επειντή ο Κύουιος αγάπησε 
τον ουαό του, σε έκανε βασιουιά επάνω τους.  
Ο Χουάµ είπε ακόµα: Ευουογητός ο Κύουιος 
ο Φεός τού Ισουαήου, ο Ντηµιουγός τού 
ουανού και της γης, που έντωσε στον βασιουιά 
Νταβίντ έναν σοφό γιο, που έχει φουόνηση 
και σύνεση, που φα οικοντοµήσει οίκο στον 
Κύουιο, και βασιουικό παουάτι στον εαυτό 
του·  στέουνω, ουοιπόν, τώουα, έναν σοφό 
άνφουωπο, που έχει τη σύνεση του πατέουα 
µου Χουάµ,  είναι γιος µιας γυναίκας από τις 
φυγατέουες τού Νταν, και ενός Τύουιου 
πατέουα, επιστήµονας στο να εουγάζεται σε 
χουυσάφι, και σε ασήµι, σε χαουκό, σε 
σίντεουο, σε πέτουες, και σε ξύουα, σε 
ποουφύουα, και σε γαουάζιο, και σε βύσσο, 
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και σε κόκκινο· και στο να σκαουίζει κάφε 
είντος σκαουίσµατος, και να εφευουίσκει κάφε 
είντους εφεύουεση σε ό,τι του ντοφεί, µαζί µε 
τους σοφούς σου, και µαζί µε τους σοφούς 
τού κυουίου µου του Νταβίντ, του πατέουα 
σου·  τώουα, ουοιπόν, το σιτάουι, και το 
κουιφάουι, το ουάντι, και το κουασί, που είπε 
ο κύουιός µου, ας τα στείουει στους ντούς 
του·  κι εµείς φα κόψουµε ξύουα από τον 
Ουίβανο, σύµφωνα µε όουη την ανάγκη σου, 
και φα τα φέουµε σε σένα στην Ιόππη µε 
σχεντίες, ντιαµέσου φαουάσσης· κι εσύ φα τα 
ανεβάσεις στην Ιεουσαουήµ. 

Και ο Σοουοµώντας αουίφµησε όους τούς 
ξένους άνντουες, που ήσαν στη γη τού 
Ισουαήου, µετά την αουίφµηση µε την οποία 
ο πατέουας του ο Νταβίντ τούς είχε 
αουιφµήσει· και βουέφηκαν 153.600.  Και απ' 
αυτούς έκανε 70.000 αχφοφόους, και 80.000 
ουιφοτόµους στο βουνό, και 3.600 επιστάτες 
επάνω στον ουαό. 

ΚΑΙ ο Σοουοµώντας άουχισε να οικοντοµεί 
τον οίκο τού Κυουίου στην Ιεουσαουήµ, στο 
βουνό Μοουιά, όπου ο Κύουιος είχε φανεί 
στον Νταβίντ, τον πατέουα του, στον τόπο 
τον οποίο ο Νταβίντ είχε ετοιµάσει στο 
αουώνι τού Οουνάν τού Ιεβουσαίου.  Και 
άουχισε να οικοντοµεί τη ντεύτεουη ηµέουα 
τού ντεύτεου µήνα, στον τέταουτο χουόνο τής 
βασιουείας του. 

Και τούτο ήταν το σχέντιο του Σοουοµώντα 
για να οικοντοµήσει τον οίκο τού Φεού: Το 
µάκουος σε πήχες, σύµφωνα µε το πουώτο 
µέτουο, ήταν 60 πήχες, και το πουάτος 20 
πήχες,  και ο πουόναος, που ήταν µπουοστά 
στον οίκο, είχε µάκουος σύµφωνα µε το 
πουάτος του οίκου, 20 πήχες και ύψος 120· 
και το σκέπασε από µέσα µε καφαουό 
χουυσάφι.  Και στέγασε τον µεγάουο οίκο µε 
πεύκινα ξύουα, τα οποία και σκέπασε µε 
καφαουό χουυσάφι, κι επάνω του σκάουισε 
φοίνικες και αουυσίντες.  Και ντιακόσµησε 
τον οίκο µε ποουύτιµες πέτουες για 
ωουαιότητα· και το χουυσάφι ήταν χουυσάφι 
Φαουϊµ.  Ακόµα, σκέπασε µε χουυσάφι τον 
οίκο, τα ντοκάουια, τους παουαστάτες, και 

τους τοίχους του, και τις πόουτες του· κι 
επάνω στους τοίχους σκάουισε χεουβείµ. 

Και έκανε το οίκηµα του αγίου των αγίων, το 
µάκουος του σύµφωνα µε το πουάτος του 
οικήµατος, 20 πήχες, και το πουάτος του 20 
πήχες, και το σκέπασε µε καφαουό χουυσάφι, 
600 ταουάντων.  Και το βάουος των καουφιών 
ήταν 50 σίκουοι χουυσάφι. Και σκέπασε τα 
υπεουώα µε χουυσάφι. 

Και µέσα στο οίκηµα του αγίου των αγίων 
έκανε ντύο χεουβείµ σκαουιστής εουγασίας, 
και τα σκέπασε µε χουυσάφι.  Και οι φτεούγες 
των χεουβείµ είχαν µάκουος 20 πήχες· η µία 
φτεούγα ήταν πέντε πήχες, αγγίζοντας τον 
τοίχο τού οικήµατος· και η άουη φτεούγα 
ήταν πέντε πήχες, αγγίζοντας τη φτεούγα τού 
άουου χεούβ.  Και η µία φτεούγα τού άουου 
χεούβ ήταν πέντε πήχες, αγγίζοντας τον 
τοίχο· και η άουη φτεούγα ήταν πέντε πήχες, 
ακουµπώντας τη φτεούγα τού άουου χεούβ.  
Οι φτεούγες αυτών των χεουβείµ 
απουώνονταν σε 20 πήχες· κι αυτά στέκονταν 
στα πόντια τους, και τα πουόσωπά τους 
έβουεπαν πουος τον οίκο. 

Και έκανε το καταπέτασµα από βαφυγάουαζο 
ύφασµα, και ποουφύουα, και κόκκινο, και 
βύσσο, κι επάνω σ' αυτό ύφανε χεουβείµ. 

Ακόµα, έκανε µπουοστά από τον οίκο ντύο 
στύους από 35 πήχες το ύψος, και το επίφεµα 
στο κεφαουάουι για κάφε ένα, ήταν πέντε 
πήχες.  Και µέσα στο χουηµατιστήουιο έκανε 
αουυσίντες, και τις έβαουε επάνω στα 
κεφαουάουια των στύουων· και έκανε 100 
ουόντια, και τα έβαουε επάνω στις αουυσίντες.  
Και έστησε τους στύους κατά πουόσωπο του 
ναού, έναν από τα ντεξιά, και έναν από τα 
αουιστεουά· και αποκάουεσε το όνοµα 
εκείνου που ήταν στα ντεξιά Ιαχείν, και το 
όνοµα εκείνου που ήταν στα αουιστεουά 
Βοάς. 

Και έκανε ένα χάουκινο φυσιαστήουιο, το 
µάκουος του ήταν 20 πήχες, και το πουάτος 
του 20 πήχες, και το ύψος του 10 πήχες. 

Ακόµα, έκανε τη φάουασσα χυτή, από 
χείουος σε χείουος, 10 πήχες, οουόγυουα 
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στουογγυουή, και το ύψος της ήταν πέντε 
πήχες· και µία γουαµµή από 30 πήχες την 
πεουίζωνε οουόγυουα.  Και κάτω από το 
χείουος της υπήουχε ένα οµοίωµα βοντιών, 
που την πεουικύκουωναν οουόγυουα. Ντέκα 
ανά πήχη, που πεουικύκουωναν τη φάουασσα 
οουόγυουα. Οι ντύο σειουές των βοντιών 
ήσαν χυµένες µαζί µ' αυτή.  Και στεκόταν 
επάνω σε 12 βόντια· τουία έβουεπαν πουος 
βοουάν, και τουία έβουεπαν πουος ντυσµάς, 
και τουία έβουεπαν πουος νότον, και τουία 
έβουεπαν πουος ανατοουάς· και η φάουασσα 
ήταν ακουµπησµένη επάνω τους· και όουα τα 
οπίσφιά τους ήσαν πουος τα µέσα.  Και το 
πάχος της ήταν µια παουάµη, και το χείουος 
της ήταν κατασκευασµένο σαν ένα χείουος 
ποτηουιού, σαν ένα άνφος κουίνου· χωούσε, 
µάουιστα, όταν ήταν γεµάτη, 3.000 βαφ.  
Ακόµα, έκανε 10 ουτήουες, και έβαουε πέντε 
από τα ντεξιά, και πέντε από τα αουιστεουά, 
για να πουένουν σ' αυτούς· εκεί έπουεναν όσα 
ήσαν για οουοκαύτωση· η φάουασσα, όµως, 
ήταν για να νίβονται σ' αυτήν οι ιεουείς.  Και 
έκανε τις χουυσές ουυχνίες ντέκα, σύµφωνα µε 
το ντιαταγµένο γι' αυτές, και τις έβαουε στον 
ναό, πέντε από τα ντεξιά και πέντε από τα 
αουιστεουά.  Και έκανε ντέκα τουαπέζια, και 
τα έβαουαν στον ναό, πέντε από τα ντεξιά, και 
πέντε από τα αουιστεουά. Και έκαναν 100 
χουυσές ουεκάνες.  Και έκανε την αυουή των 
ιεουέων, και τη µεγάουη αυουή, και πόουτες 
για την αυουή, και σκέπασε τις πόουτες τους 
µε χαουκό.  Και έβαουε τη φάουασσα πουος 
τη ντεξιά πουευουά, ανατοουικά, απέναντι από 
το µεσηµβουινό µέουος. 

Και ο Χουάµ έκανε τους ουέβητες, και τα 
φτυάουια, και τις ουεκάνες. Και ο Χουάµ 
τεουείωσε κάνοντας το έουγο, που έκανε στον 
βασιουιά Σοουοµώντα, για τον οίκο τού 
Φεού·  τους ντύο στύους, και τις σφαιουικές 
ουεκάνες, και τα ντύο επιφέµατα, που ήσαν 
επάνω στην κεφαουή των στύουων, και τα 
ντύο ντιχτυωτά για να σκεπάζουν τις ντύο 
σφαιουικές ουεκάνες των επιφεµάτων, που 
ήσαν επάνω στην κεφαουή των στύουων·  και 
400 ουόντια για τα ντύο ντιχτυωτά, ντύο 
σειουές ουοντιών για κάφε ένα ντιχτυωτό, για 
να σκεπάζουν τις ντύο σφαιουικές ουεκάνες 
των επιφεµάτων, που ήσαν επάνω στους 

στύους.  Έκανε ακόµα τις βάσεις, και έκανε 
τους ουτήουες επάνω στις βάσεις·  τη µία 
φάουασσα, και τα 12 βόντια από κάτω απ' 
αυτή.  Και τους ουέβητες, και τα φτυάουια, 
και τις κουεάγουες, και όουα τα σκεύη τους, 
έκανε από γυαουιστεουό χαουκό ο πατέουας 
του, ο Χουάµ, στον βασιουιά Σοουοµώντα, 
για τον οίκο τού Κυουίου.  Και στην 
πεντιάντα τού Ιοουντάνη ο βασιουιάς τα 
έχυσε σε αουγιουώντες χώµα, ανάµεσα στη 
Σοκχώφ και τη Σαουηνταφά. 

Έτσι, ο Σοουοµώντας έκανε όουα αυτά τα 
σκεύη µε µεγάουη αφφονία· επειντή, ντεν 
µποούσε να ουογαουιαστεί το βάουος του 
χαουκού. 

Και ο Σοουοµώντας έκανε όουα τα σκεύη, 
εκείνα τού οίκου τού Φεού, και το χουυσό 
φυσιαστήουιο, και τα τουαπέζια, κι επάνω 
τους τοποφετούνταν οι άουτοι τής πουόφεσης·  
και τις ουυχνίες και τα ουυχνάουια τους, για 
να καίνε σύµφωνα µε τα ντιαταγµένα 
µπουοστά στο χουηµατιστήουιο, από 
καφαουό χουυσάφι·  και τα άνφη, και τα 
ουυχνάουια, και τις ουαβίντες, από χουυσάφι, 
κι αυτό ήταν καφαουό χουυσάφι·  και τα 
ουυχνοψάουιντα, και τις ουεκάνες, και τους 
κουατήουες, και τα φυµιατήουια, από 
καφαουό χουυσάφι· και η είσοντος του οίκου, 
οι εσωτεουικές πόουτες του για το άγιο των 
αγίων, και οι πόουτες τού οίκου τού ναού, 
ήσαν από χουυσάφι. 

Και συντεουέστηκε οουόκουηουο το έουγο 
τού ναού, που ο Σοουοµώντας έκανε για τον 
οίκο τού Κυουίου· και ο Σοουοµώντας έφεουε 
µέσα τα αφιεουώµατα του Νταβίντ, του 
πατέουα του· και το ασήµι και το χουυσάφι, 
και όουα τα σκεύη, και τα έβαουε στους 
φησαυούς τού οίκου τού Φεού. 

ΤΟΤΕ, ο Σοουοµώντας συγκέντουωσε στην 
Ιεουσαουήµ τούς πουεσβύτεους του 
Ισουαήου, και όους τους αουχηγούς των 
φυουών, τους οικογενειάουχες των γιων 
Ισουαήου, για να ανεβάσουν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου από την πόουη τού 
Νταβίντ, που είναι η Σιών. 
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Και όουοι οι άνντουες τού Ισουαήου 
συγκεντουώφηκαν στον βασιουιά, στη γιοουτή 
τού έβντοµου µήνα.  Και ήουφαν όουοι οι 
πουεσβύτεουοι του Ισουαήου· και οι Ουευίτες 
σήκωσαν την κιβωτό.  Και ανέβασαν την 
κιβωτό, και τη σκηνή τού µαουτυουίου, και 
όουα τα άγια σκεύη, που ήσαν στη σκηνή· οι 
ιεουείς και οι Ουευίτες τα ανέβασαν.  Και ο 
βασιουιάς Σοουοµώντας, και οουόκουηουη η 
συναγωγή τού Ισουαήου, εκείνοι που 
συγκεντουώφηκαν σ' αυτόν, ήσαν µπουοστά 
στην κιβωτό, φυσιάζοντας πουόβατα και 
βόντια, όσα ντεν ήταν ντυνατόν να 
ουογαουιαστούν ούτε να αουιφµηφούν, για το 
πουήφος τους. 

Και οι ιεουείς έβαουαν την κιβωτό τής 
ντιαφήκης τού Κυουίου στον τόπο της, στο 
χουηµατιστήουιο του οίκου, στα άγια των 
αγίων, κάτω από τις φτεούγες των χεουβείµ·  
επειντή, τα χεουβείµ είχαν απουωµένες τις 
φτεούγες επάνω στον τόπο τής κιβωτού, και 
τα χεουβείµ σκέπαζαν την κιβωτό και τους 
µοχούς της από πάνω·  και οι µοχουοί 
εξείχαν, και φαίνονταν τα άκουα των µοχουών 
έξω από την κιβωτό, η οποία ήταν µπουοστά 
από το χουηµατιστήουιο· απέξω, όµως, ντεν 
φαίνονταν. Και είναι εκεί µέχουι σήµεουα.  
Στην κιβωτό ντεν ήσαν παουά µονάχα οι ντύο 
πουάκες τις οποίες είχε βάουει εκεί ο Μωυσής 
στο Χωουήβ, όπου ο Κύουιος είχε κάνει 
ντιαφήκη στους γιους Ισουαήου, όταν βγήκαν 
από την Αίγυπτο. 

Και καφώς οι ιεουείς βγήκαν από το 
αγιαστήουιο, (επειντή, όουοι οι ιεουείς, που 
είχαν βουεφεί, είχαν αγιαστεί, χωουίς να είναι 
σε τάξη σύµφωνα µε τις ντιαιουέσεις·  και οι 
Ουευίτες οι ψαουτωντοί, όουοι εκείνοι που 
ήσαν του Ασάφ, του Αιµάν, του Ιεντουφούν, 
και οι γιοι τους και οι αντεουφοί τους, 
ντυµένοι µε βύσσο, µε κύµβαουα και 
ψαουτήουια, και κιφάουες, στέκονταν 
ανατοουικά από το φυσιαστήουιο, και µαζί 
τους 120 ιεουείς, που σάουπιζαν µε 
σάουπιγγες)·  τότε, καφώς ήχησαν οι 
σαουπιγκτές και οι ψαουτωντοί µαζί µε µια 
φωνή, υµνώντας και ντοξοουογώντας τον 

Κύουιο, και καφώς ύψωσαν τη φωνή µε 
σάουπιγγες και κύµβαουα και µουσικά 
όουγανα, και υµνούσαν τον Κύουιο, έουεγαν 
ότι: Ο Κύουιος είναι αγαφός, ότι: Στον αιώνα 
µένει το έουεός του, τότε ο οίκος γέµισε από 
µια νεφέουη, ο οίκος τού Κυουίου,  και οι 
ιεουείς ντεν µποούσαν να σταφούν για να 
υπηουετήσουν, εξαιτίας τής νεφέουης· επειντή, 
η ντόξα τού Κυουίου γέµισε τον οίκο τού 
Φεού. 

Τότε, ο Σοουοµώντας µίουησε, ουέγοντας: Ο 
Κύουιος είπε ότι φα κατοικεί µέσα σε πυκνό 
σκοτάντι·  αου' εγώ οικοντόµησα σε σένα οίκο 
κατοίκησης, και τόπο για να κατοικείς αιώνια. 

Και ο βασιουιάς, στουέφοντας τα µάτια του, 
ευουόγησε οουόκουηουη τη συναγωγή τού 
Ισουαήου· και οουόκουηουη η συναγωγή τού 
Ισουαήου στεκόταν όουφια.  Και είπε: 
Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, που µε τα χέουια του 
πουαγµατοποίησε εκείνο που είχε µιουήσει µε 
το στόµα του στον Νταβίντ, τον πατέουα 
µου, ουέγοντας:  «Από την ηµέουα που 
έβγαουα τον ουαό µου από τη γη τής 
Αιγύπτου, ντεν ντιάουεξα από όουες τις 
φυουές τού Ισουαήου καµιά πόουη, για να 
οικοντοµηφεί οίκος, ώστε να είναι εκεί το 
όνοµά µου· ούτε ντιάουεξα άνντουα, για να 
είναι κυβεουνήτης επάνω στον ουαό µου τον 
Ισουαήου·  αουά, ντιάουεξα την Ιεουσαουήµ, 
για να είναι εκεί το όνοµά µου· και ντιάουεξα 
τον Νταβίντ, για να είναι επάνω στον ουαό 
µου τον Ισουαήου».  Και ήουφε στην 
καουντιά τού Νταβίντ τού πατέουα µου να 
οικοντοµήσει έναν οίκο στο όνοµα του 
Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου.  Αου' ο 
Κύουιος είπε στον Νταβίντ, τον πατέουα µου: 
Επειντή, ήουφε στην καουντιά σου να 
οικοντοµήσεις οίκο στο όνοµά µου, καουά 
µεν έκανες ότι συνέουαβες κάτι τέτοιο στην 
καουντιά σου·  εντούτοις, εσύ ντεν φα 
οικοντοµήσεις τον οίκο· αου' ο γιος σου, που 
φα βγει από την οσφύ σου, αυτός φα 
οικοντοµήσει τον οίκο στο όνοµά µου.  Ο 
Κύουιος, ουοιπόν, εκπουήουωσε τον ουόγο 
του, που είχε µιουήσει· κι εγώ σηκώφηκα αντί 
τού Νταβίντ τού πατέουα µου, και κάφησα 
στον φουόνο τού Ισουαήου, όπως ο Κύουιος 
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είχε µιουήσει, και οικοντόµησα τον οίκο στο 
όνοµα του Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου·  
και έβαουα εκεί την κιβωτό, στην οποία 
βουίσκεται η ντιαφήκη τού Κυουίου, που είχε 
κάνει στους γιους Ισουαήου. 

Και ο Σοουοµώντας, καφώς στάφηκε 
µπουοστά στο φυσιαστήουιο του Κυουίου, 
µπουοστά σε οουόκουηουη τη συναγωγή τού 
Ισουαήου, άπουωσε τα χέουια του·  επειντή, ο 
Σοουοµώντας είχε κάνει µια χάουκινη βάση, 
που είχε µάκουος πέντε πήχες, και πουάτος 
πέντε πήχες, και ύψος τουεις πήχες· και την 
έβαουε στο µέσον τής αυουής· και αφού 
στάφηκε επάνω της, έπεσε στα γόνατά του, 
µπουοστά σε οουόκουηουη τη συναγωγή τού 
Ισουαήου, και άπουωσε τα χέουια του πουος 
τον ουανό,  και είπε: Κύουιε Φεέ τού 
Ισουαήου, ντεν υπάουχει φεός όµοιος µε 
σένα, µέσα στον ουανό, κι επάνω στη γη· ο 
οποίος φυουάττεις τη ντιαφήκη και το έουεος 
απέναντι στους ντούς σου, και σ' εκείνους που 
πεουπατούν µπουοστά σου µε όουη τους την 
καουντιά·  ο οποίος φύουαξες απέναντι στον 
ντούο σου τον Νταβίντ, τον πατέουα µου, 
όσα είχες µιουήσει σ' αυτόν, και είχες 
µιουήσει µε το στόµα σου, και 
πουαγµατοποίησες µε το χέουι σου, όπως 
αυτή την ηµέουα.  Και, τώουα, Κύουιε Φεέ 
τού Ισουαήου, φύουαξε απέναντι στον ντούο 
σου τον Νταβίντ, τον πατέουα µου, εκείνο 
που του είχες υποσχεφεί, ουέγοντας: Ντεν φα 
εκουείψει από σένα άνντουας από µπουοστά 
µου, που να κάφεται επάνω στον φουόνο τού 
Ισουαήου, µόνον, βέβαια, αν οι γιοι σου 
πουοσέχουν στον ντουόµο τους, για να 
πεουπατούν στον νόµο µου, καφώς εσύ 
πεουπάτησες µπουοστά µου.  Τώουα, 
ουοιπόν, Κύουιε, Φεέ του Ισουαήου, ας 
επαουηφευφεί ο ουόγος σου, που µίουησες 
στον ντούο σου τον Νταβίντ. 

Αουά, στ' αουήφεια, φα κατοικήσει ο Φεός 
µαζί µε τον άνφουωπο επάνω στη γη; Να, ο 
ουανός, και ο ουανός των ουανών, ντεν είναι 
ικανοί να σε χωουέσουν· πόσο ουιγότεουο 
αυτός ο οίκος που οικοντόµησα; 

Όµως, επίβουεψε στην πουοσευχή του ντού 
σου, και στη ντέησή του, Κύουιε Φεέ µου, 

ώστε να εισακούσεις την κουαυγή και τη 
ντέηση, που ο ντούος σου ντέεται µπουοστά 
σου·  για να είναι ανοιγµένα τα µάτια σου σ' 
αυτόν τον οίκο ηµέουα και νύχτα, πουος τον 
τόπο για τον οποίο είχες πει, ότι φα βάουεις 
εκεί το όνοµά σου, για να εισακούς τη ντέηση 
που ο ντούος σου φα ντέεται σ' αυτόν τον 
τόπο.  Και να εισακούς τις ντεήσεις τού ντού 
σου, και του ουαού σου τού Ισουαήου, όταν 
πουοσεύχονται σ' αυτόν τον τόπο· κι εσύ να 
ακούς από τον τόπο της κατοίκησής σου, από 
τον ουανό· και, καφώς ακούς, γίνε 
εουεήµονας. 

Αν ένας άνφουωπος αµαουτήσει στον 
πουησίον του, και ζητήσει απ' αυτόν όουκο, 
για να τον κάνει να οουκιστεί, και ο όουκος 
έουφει µπουοστά στο φυσιαστήουιό σου, σ' 
αυτόν τον οίκο,  τότε εσύ εισάκουσε από τον 
ουανό, και ενέουγησε, και κουίνε τους ντούς 
σου, ανταποντίντοντας µεν στον άνοµο, ώστε 
να στουέψεις την πουάξη του ενάντια στο 
κεφάουι του, ντικαιώνοντας όµως τον ντίκαιο, 
ώστε να του αποντώσεις σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη του. 

Και αν ο ουαός σου ο Ισουαήου χτυπηφεί 
µπουοστά στον εχφουό, επειντή αµάουτησαν 
σε σένα, και επιστουέψουν, και ντοξάσουν το 
όνοµά σου, και πουοσευχηφούν και ντεηφούν 
σε σένα σ' αυτόν τον οίκο,  τότε, εσύ 
εισάκουσε από τον ουανό, και συγχώουεσε 
την αµαουτία τού ουαού σου Ισουαήου, και 
επανάφεουέ τους στη γη που έχεις ντώσει σ' 
αυτούς και στους πατέουες τους. 

Όταν κουειστεί ο ουανός, και ντεν γίνεται 
βουοχή, επειντή αµάουτησαν σε σένα, αν 
πουοσευχηφούν πουος αυτόν τον τόπο, και 
ντοξάσουν το όνοµά σου, και επιστουέψουν 
από τις αµαουτίες τους, αφού τους 
ταπεινώσεις,  τότε, εσύ εισάκουσε από τον 
ουανό, και συγχώουεσε την αµαουτία των 
ντούων σου, και του ουαού σου Ισουαήου, 
αφού τους ντιντάξεις τον αγαφό ντουόµο στον 
οποίο πουέπει να πεουπατούν· και ντώσε 
βουοχή επάνω στη γη σου, που έχεις ντώσει 
στον ουαό σου για κουηουονοµιά. 
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Αν γίνει στη γη πείνα, αν γίνει φανατικό, 
ανεµοφφοουά και εουυσίβη, ακουίντα και 
βούχος αν γίνει, αν οι εχφουοί τους τούς 
ποουιοουκήσουν στον τόπο τής κατοίκησής 
τους, αν γίνει οποιαντήποτε πουηγή και 
οποιαντήποτε νόσος,  κάφε πουοσευχή, κάφε 
ντέηση, που γίνεται από κάφε άνφουωπο, και 
από οουόκουηουο τον Ισουαήου, όταν 
καφένας γνωουίσει την πουηγή του, και τον 
πόνο του, και απουώσει τα χέουια του σ' 
αυτόν τον οίκο,  τότε, εσύ εισάκουσε από τον 
ουανό, τον τόπο τής κατοίκησής σου, και 
συγχώουεσε, και ντώσε σε κάφε έναν σύµφωνα 
µε όους τους ντουόµους του, όπως γνωουίζεις 
την καουντιά του, επειντή εσύ, µόνος εσύ, 
γνωουίζεις τις καουντιές των ανφουώπων·  για 
να σε φοβούνται, ώστε να πεουπατούν στους 
ντουόµους σου, όουες τις ηµέουες, όσες φα 
ζουν επάνω στο πουόσωπο της γης, που έχεις 
ντώσει στους πατέουες µας. 

Ακόµα και τον ξένο, που ντεν είναι από τον 
ουαό σου τον Ισουαήου, αουά έουχεται από 
µακουινή γη για το µεγάουο σου όνοµα, και 
για το κουαταιό σου χέουι, και για τον 
απουωµένο βουαχίονά σου, αν έουφουν και 
πουοσευχηφούν σ' αυτόν τον οίκο,  τότε, εσύ 
εισάκουσε από τον ουανό, από τον τόπο τής 
κατοίκησής σου, και κάνε σύµφωνα µε όουα 
όσα ο ξένος σε επικαουεστεί, για να 
γνωουίσουν όουοι οι ουαοί τής γης το όνοµά 
σου, και να σε φοβούνται, όπως και ο ουαός 
σου ο Ισουαήου, και να γνωουίσουν ότι το 
όνοµά σου ονοµάστηκε επάνω σ' αυτόν τον 
οίκο, που οικοντόµησα. 

Όταν ο ουαός σου βγει σε πόουεµο ενάντια 
στους εχφούς τους, µέσα από τον ντουόµο 
από τον οποίο φα τους στείουεις, και 
πουοσευχηφούν σε σένα πουος αυτή την 
πόουη που ντιάουεξες, και τον οίκο που 
οικοντόµησα στο όνοµά σου,  τότε, 
εισάκουσε από τον ουανό την πουοσευχή τους 
και τη ντέησή τους, και κάνε το ντίκαιό τους. 

Όταν αµαουτήσουν σε σένα, (επειντή, κανένας 
άνφουωπος ντεν είναι αναµάουτητος), και 
οουγιστείς γι' αυτούς, και τους παουαντώσεις 
µπουοστά στον εχφουό, και οι 
αιχµαουωτιστές τούς φέουν αιχµαουώτους σε 

γη µακουυνή ή κοντινή,  και έουφουν στον 
εαυτό τους, µέσα στη γη που φέουφηκαν 
αιχµάουωτοι, και γυουίσουν και ντεηφούν σε 
σένα µέσα στη γη τής αιχµαουωσίας τους, 
ουέγοντας: Αµαουτήσαµε, ανοµήσαµε, και 
αντικήσαµε·  και γυουίσουν σε σένα µε 
οουόκουηουη την καουντιά τους, και µε 
οουόκουηουη την ψυχή τους, στη γη τής 
αιχµαουωσίας τους, όπου φέουφηκαν 
αιχµάουωτοι, και πουοσευχηφούν πουος τη 
γη τους, που έχεις ντώσει στους πατέουες 
τους, και την πόουη που ντιάουεξες, και πουος 
αυτόν τον οίκο, που οικοντόµησα στο όνοµά 
σου,  τότε, εισάκουσε από τον ουανό, από τον 
τόπο τής κατοίκησής σου, την πουοσευχή 
τους και τις ντεήσεις τους, και κάνε το ντίκαιό 
τους, και συγχώουεσε στον ουαό σου, που 
αµάουτησε σε σένα. 

Τώουα, Φεέ µου, ας είναι, παουακαουώ, τα 
µάτια σου ανοιχτά, και τα αυτιά σου 
πουοσεκτικά, στην πουοσευχή που γίνεται σ' 
αυτό τον τόπο. 

Και τώουα, σήκω επάνω, Κύουιε Φεέ, στην 
ανάπαυσή σου, εσύ, και η κιβωτός τής 
ντύναµής σου· 

οι ιεουείς σου, Κύουιε Φεέ, ας ντυφούν 
σωτηουία, και οι όσιοί σου ας ευφουανφούν µε 
αγαφά. 

Κύουιε Φεέ, µη αποουίψεις το πουόσωπο του 
χουισµένου σου· φυµήσου τα εουέη τού 
Νταβίντ τού ντού σου. 

Και όταν ο Σοουοµώντας τεουείωσε στο να 
πουοσεύχεται, κατέβηκε φωτιά από τον 
ουανό, και κατέφαγε τα οουοκαυτώµατα και 
τις φυσίες· και η ντόξα τού Κυουίου γέµισε 
τον οίκο.  Και οι ιεουείς ντεν µποούσαν να 
µπουν στον οίκο τού Κυουίου, επειντή η 
ντόξα τού Κυουίου γέµισε τον οίκο τού 
Κυουίου. 

Και όουοι οι γιοι Ισουαήου, βουέποντας τη 
φωτιά να κατεβαίνει, και τη ντόξα τού 
Κυουίου επάνω στον οίκο, έπεσαν µπούµυτα 
στη γη, επάνω στο ουιφόστουωτο, και 
πουοσκύνησαν, και ντόξασαν τον Κύουιο, 
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ουέγοντας ότι: Είναι αγαφός· ότι: Το έουεός 
του µένει στον αιώνα. 

Τότε, ο βασιουιάς και οουόκουηουος ο ουαός 
πουόσφεουαν φυσίες µπουοστά στον Κύουιο·  
και ο βασιουιάς Σοουοµώντας πουόσφεουε τη 
φυσία, 22.000 βόντια, και 120.000 πουόβατα. 
Έτσι εγκαινίασαν ο βασιουιάς και 
οουόκουηουος ο ουαός τον οίκο τού 
Κυουίου. 

Και οι ιεουείς στέκονταν στις υπηουεσίες 
τους, και οι Ουευίτες µε τα µουσικά όουγανα 
του Κυουίου, που είχε κάνει ο βασιουιάς 
Νταβίντ, για να ντοξάζουν τον Κύουιο: 
Επειντή, το έουεός του µένει στον αιώνα, 
έχοντας στα χέουια τους τούς ύµνους τού 
Νταβίντ· και οι ιεουείς σάουπιζαν απέναντί 
τους, και οουόκουηουος ο ουαός στεκόταν 
όουφιος. 

Ο Σοουοµώντας καφιέουωσε ακόµα το µέσον 
τής αυουής, αυτή πουος την κατεύφυνση του 
οίκου τού Κυουίου· επειντή, εκεί πουόσφεουε 
τα οουοκαυτώµατα, και το ουίπος των 
ειουηνικών πουοσφοουών· επειντή, το 
χάουκινο φυσιαστήουιο, που έκανε ο 
Σοουοµώντας, ντεν µποούσε να χωουέσει τα 
οουοκαυτώµατα, και την πουοσφοουά από 
άουφιτα, και το ουίπος. 

Και εκείνο τον καιουό, ο Σοουοµώντας έκανε 
τη γιοουτή για επτά ηµέουες, και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου µαζί του, µια 
υπεουβοουικά µεγάουη συγκέντουωση, από 
την είσοντο της Αιµάφ µέχουι τον ποταµό τής 
Αιγύπτου.  Και την όγοοη ηµέουα έκαναν µια 
πάνντηµη συγκέντουωση· επειντή, έκαναν τα 
εγκαίνια του φυσιαστηουίου επτά ηµέουες, και 
τη γιοουτή επτά ηµέουες.  Και στην 23η 
ηµέουα τού έβντοµου µήνα απέουυσε τον 
ουαό στις σκηνές τους, ευφουαινόµενους και 
αγαουόµενους στην καουντιά για τα αγαφά, 
όσα ο Κύουιος έκανε στον Νταβίντ, και στον 
Σοουοµώντα, και στον Ισουαήου τον ουαό 
του. 

Και ο Σοουοµώντας τεουείωσε τον οίκο τού 
Κυουίου, και το παουάτι τού βασιουιά· και 
κάφε τι που ήουφε στην καουντιά τού 

Σοουοµώντα για να κάνει στον οίκο τού 
Κυουίου, και στο παουάτι τού βασιουιά, 
ευοντώφηκε. 

Και ο Κύουιος φάνηκε στον Σοουοµώντα τη 
νύχτα, και του είπε: Άκουσα την πουοσευχή 
σου, και ντιάουεξα αυτόν τον τόπο στον εαυτό 
µου για οίκο φυσίας.  Αν κουείσω τον ουανό 
και ντεν γίνεται βουοχή, και αν πουοστάξω 
την ακουίντα να καταφάει τη γη, και αν 
στείουω φανατικό ανάµεσα στον ουαό µου,  
και ο ουαός µου, επάνω στον οποίο 
ονοµάστηκε το όνοµά µου, ταπεινώσουν τον 
εαυτό τους, και πουοσευχηφούν, και 
εκζητήσουν το πουόσωπό µου, και 
επιστουέψουν από τους ντουόµους τους, τους 
πονηούς, τότε εγώ φα εισακούσω από τον 
ουανό, και φα συγχωουήσω την αµαουτία 
τους, και φα φεουαπεύσω τη γη τους.  Τώουα, 
τα µάτια µου φα είναι ανοιχτά, και τα αυτιά 
µου πουοσεκτικά στην πουοσευχή που γίνεται 
σ' αυτό τον τόπο.  Επειντή, τώουα ντιάουεξα 
και αγίασα αυτό τον οίκο, για να είναι εκεί το 
όνοµά µου µέχουι τον αιώνα· και τα µάτια 
µου και η καουντιά µου φα είναι εκεί όουες 
τις ηµέουες.  Κι εσύ, αν πεουπατάς µπουοστά 
µου, καφώς πεουπάτησε ο Νταβίντ, ο 
πατέουας σου, και κάνεις σύµφωνα µε όουα 
όσα σε πουόσταξα, και τηουείς τα 
ντιατάγµατά µου, και τις κουίσεις µου,  τότε, 
φα στεουεώσω τον φουόνο τής βασιουείας 
σου, όπως υποσχέφηκα στον Νταβίντ, τον 
πατέουα σου, ουέγοντας: Ντεν φα εκουείψει 
σε σένα άνντουας που να ηγεµονεύει επάνω 
στον Ισουαήου.  Αου' αν εσείς αποστουαφείτε, 
και εγκαταουείψετε τα ντιατάγµατά µου και 
τις εντοουές µου, που έβαουα µπουοστά σας, 
και πάτε και ουατουεύσετε άουους φεούς, και 
τους πουοσκυνήσετε,  τότε φα τους ξεουιζώσω 
από τη γη µου, που τους έχω ντώσει· κι αυτό 
τον οίκο, που αγίασα για το όνοµά µου, φα 
τον αποουίψω από το πουόσωπό µου, και φα 
τον κάνω παουοιµία και εµπαιγµό ανάµεσα σε 
όους τους ουαούς.  Και ο οίκος αυτός, που 
έγινε τόσο ψηουός, φα είναι έκσταση σε όους 
όσους ντιαβαίνουν ντίπουα του· και φα ουένε: 
Γιατί ο Κύουιος έκανε έτσι σ' αυτή τη γη, και 
σ' αυτό τον οίκο;  Και φα αποκουίνονται: 
Επειντή, εγκατέουειψαν τον Κύουιο τον Φεό 
των πατέουων τους, που τους έβγαουε από την 
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Αίγυπτο, και πουοσκοουήφηκαν σε άουους 
φεούς, και τους πουοσκύνησαν, και τους 
ουάτουευσαν· γι' αυτό, έφεουε επάνω τους 
όουο αυτό το κακό. 

ΚΑΙ στο τέουος των 20 χουόνων, κατά τους 
οποίους ο Σοουοµώντας οικοντόµησε τον 
οίκο τού Κυουίου, και το παουάτι του,  τις 
πόουεις, που ο Χουάµ είχε ντώσει στον 
Σοουοµώντα, ο Σοουοµώντας τις 
οικοντόµησε, και κατοίκισε εκεί τους γιους 
Ισουαήου. 

Και ο Σοουοµώντας πήγε στην Αιµάφ-σωβά, 
και υπεουίσχυσε εναντίον της.  Και 
οικοντόµησε τη Φαντµώου στην έουηµο, και 
όουες τις πόουεις των αποφηκών, που 
οικοντόµησε στην Αιµάφ.  Οικοντόµησε 
ακόµα τη Βαιφ-ωουών την άνω, και τη Βαιφ-
ωουών την κάτω, πόουεις οχυουωµένες µε 
τείχη, πύουες, και µοχούς·  και τη Βααουάφ, 
και όουες τις πόουεις των αποφηκών που είχε 
ο Σοουοµώντας, και όουες τις πόουεις των 
αµαξών, και τις πόουεις των καβαουάουηντων, 
και κάφε τι που ο Σοουοµώντας επιφύµησε να 
οικοντοµήσει στην Ιεουσαουήµ, και στον 
Ουίβανο, και σε οουόκουηουη τη γη της 
επικουατείας του. 

Και οουόκουηουο τον ουαό, που είχε 
εναποµείνει από τους Χετταίους, και τους 
Αµοουαίους, και τους Φεουεζαίους, και τους 
Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους, που ντεν ήσαν 
από τον Ισουαήου,  αουά από τα παιντιά τους, 
αυτών που εναπέµειναν στη γη µαζί τους, που 
οι γιοι Ισουαήου ντεν είχαν εξοουοφουεύσει, 
σ' αυτούς ο Σοουοµώντας επέβαουε φόουο, 
µέχουι αυτή την ηµέουα.  Και από τους γιους 
Ισουαήου ο Σοουοµώντας ντεν έκανε ντούς 
για το έουγο του, επειντή ήσαν άνντουες 
ποουεµιστές, και πουωτάουχοντες, και 
άουχοντες για τις άµαξές του και για τους 
καβαουάουηντές του. 

Απ' αυτούς ήσαν οι αουχηγοί των επιστατών, 
που είχε ο βασιουιάς Σοουοµώντας, 250, που 
εξουσίαζαν τον ουαό. 

Και ο Σοουοµώντας ανέβασε τη φυγατέουα 
τού Φαουαώ από την πόουη τού Νταβίντ, 

στο παουάτι που είχε οικοντοµήσει γι' αυτήν· 
επειντή, είχε πει: Η γυναίκα µου ντεν φα 
κατοικεί στο παουάτι τού Νταβίντ, του 
βασιουιά τού Ισουαήου, επειντή το µέουος 
όπου µέσα εκεί είχε µπει η κιβωτός τού 
Κυουίου είναι άγιο. 

Τότε, ο Σοουοµώντας πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα στον Κύουιο επάνω στο 
φυσιαστήουιο του Κυουίου, που είχε 
οικοντοµήσει µπουοστά στο πουόναο,  
σύµφωνα µε το απαιτούµενο κάφε ηµέουας 
για να πουοσφέουν, σύµφωνα µε τις εντοουές 
τού Μωυσή, στα σάββατα, και στις νεοµηνίες, 
και στις επίσηµες γιοουτές, που γίνονταν 
τουεις φοουές τον χουόνο, στη γιοουτή των 
αζύµων, και στη γιοουτή των εβντοµάντων, 
και στη γιοουτή των σκηνών. 

Και εγκατέστησε, σύµφωνα µε τη ντιάταξη 
του πατέουα του, του Νταβίντ, τις 
ντιαιουέσεις των ιεουέων στην υπηουεσία τους, 
και τους Ουευίτες στις βάουντιες τους, για να 
υµνούν και να υπηουετούν απέναντι από τους 
ιεουείς, σύµφωνα µε το απαιτούµενο κάφε 
ηµέουας· και τους πυουωούς σύµφωνα µε τις 
ντιαιουέσεις τους, σε κάφε πύουη· επειντή, 
αυτή ήταν η εντοουή τού Νταβίντ, του 
ανφουώπου τού Φεού.  Και ντεν 
παουαντουόµησαν από την εντοουή τού 
βασιουιά για τους ιεουείς και τους Ουευίτες σε 
κανένα πουάγµα, ούτε σ' εκείνα για τους 
φησαυούς. 

Και η ετοιµασία ήταν για οουόκουηουο το 
έουγο τού Σοουοµώντα, από την ηµέουα που 
φεµεουιώφηκε ο οίκος τού Κυουίου, µέχουις 
ότου τεουείωσε. Έτσι οουοκουηουώφηκε ο 
οίκος τού Κυουίου. 

Τότε ο Σοουοµώντας πήγε στην Εσιών-
γάβεου, και στην Αιουώφ, στην ακτή της 
φάουασσας, στη γη τού Εντώµ.  Και ο Χουάµ 
τού έστειουε, ντιαµέσου των ντούων του, 
πουοία, και ντούς ειντήµονες της φάουασσας· 
και πήγαν µαζί µε τους ντούς τού 
Σοουοµώντα στο Οφείου, και πήουαν από 
εκεί 450 τάουαντα χουυσάφι, και τα έφεουαν 
στον βασιουιά Σοουοµώντα. 
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ΚΑΙ καφώς η βασίουισσα της Σεβά άκουσε 
τη φήµη τού Σοουοµώντα, ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ, για να ντοκιµάσει τον 
Σοουοµώντα µε αινίγµατα, έχοντας µαζί της 
µια υπεουβοουικά µεγάουη συνοντεία, και 
καµήουες φοουτωµένες µε αουώµατα, και 
άφφονο χουυσάφι, και ποουύτιµες πέτουες· 
και όταν ήουφε στον Σοουοµώντα, µίουησε 
µαζί του για όουα όσα είχε στην καουντιά 
της.  Και ο Σοουοµώντας εξήγησε σ' αυτή 
όουα τα εουωτήµατά της· και ντεν στάφηκε 
τίποτε κουυµµένο από τον Σοουοµώντα, που 
ντεν της το εξήγησε. 

Και βουέποντας η βασίουισσα της Σεβά τη 
σοφία τού Σοουοµώντα, και το παουάτι που 
είχε οικοντοµήσει,  και τα φαγητά τού 
τουαπεζιού του, και τον τουόπο που κάφονταν 
οι ντούοι του, και τη στάση των υπουγών του, 
και την ενντυµασία τους, και τους οινοχόους 
του, και την ενντυµασία τους, και την 
ανάβασή του µε την οποία ανέβαινε στον οίκο 
τού Κυουίου, έγινε έκφαµβη·  και είπε στον 
βασιουιά: Αουηφινός είναι ο ουόγος, που είχα 
ακούσει στη γη µου, για τα έουγα σου, και για 
τη σοφία σου·  αουά, ντεν πίστευα στα ουόγια 
τους, µέχουις ότου ήουφα, και είνταν τα µάτια 
µου· και να, ούτε το µισό τού πουήφους τής 
σοφίας σου ντεν µου είχε αναγγεουφεί· εσύ 
υπεουβαίνεις τη φήµη που άκουσα·  
µακάουιοι οι άνντουες σου, και µακάουιοι 
αυτοί οι ντούοι σου, που στέκονται πάντοτε 
µπουοστά σου, και ακούν τη σοφία σου·  ας 
είναι ο Κύουιος ο Φεός σου ευουογηµένος, ο 
οποίος ευαουεστήφηκε σε σένα, για να σε 
βάουει επάνω στον φουόνο του, για να είσαι 
βασιουιάς στον Κύουιο τον Φεό σου· επειντή, 
ο Φεός σου αγάπησε τον Ισουαήου, ώστε να 
τους στεουεώσει στον αιώνα, γι' αυτό σε 
κατέστησε βασιουιά επάνω τους, για να κάνεις 
κουίση και ντικαιοσύνη. 

Και έντωσε στον βασιουιά 120 τάουαντα 
χουυσάφι, και αουώµατα ποουά, σε 
υπεουβοουικό βαφµό, και ποουύτιµες 
πέτουες· και ντεν υπήουξαν ποτέ τέτοια 
αουώµατα, σαν αυτά που η βασίουισσα της 
Σεβά έντωσε στον βασιουιά Σοουοµώντα. 

Και οι ντούοι µάουιστα του Χουάµ, και οι 
ντούοι τού Σοουοµώντα, που έφεουναν 
χουυσάφι από το Οφείου, έφεουναν και ξύουο 
αουγουµείµ, και ποουύτιµες πέτουες.  Και ο 
βασιουιάς έκανε από ξύουα αουγουµείµ 
αναβάσεις στον οίκο τού Κυουίου, και στο 
παουάτι τού βασιουιά, και κιφάουες και 
ψαουτήουια για τους µουσικούς· και τέτοια 
ντεν είχαν φανεί πουωτύτεουα στη γη τού 
Ιούντα. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έντωσε στη 
βασίουισσα της Σεβά όουα όσα φέουησε, όσα 
ζήτησε, πεουισσότεουα των όσων έφεουε στον 
βασιουιά. Και γύουισε, και αναχώουησε στη 
γη της, αυτή και οι ντούοι της. 

Το βάουος από το χουυσάφι, που εουχόταν 
κάφε χουόνο στον Σοουοµώντα, ήταν 666 
τάουαντα χουυσάφι,  εκτός από εκείνο που 
συγκεντουωνόταν από τους τεουώνες και τους 
εµπόους, και όους τους βασιουιάντες τής 
Αουαβίας, και τους σατουάπες τής γης, που 
έφεουναν στον Σοουοµώντα χουυσάφι και 
ασήµι.  Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε 
200 επιµήκεις ασπίντες από σφυουήουατο 
χουυσάφι· 600 σίκουοι από χουυσάφι 
σφυουήουατο ξοντεύτηκαν σε κάφε επιµήκη 
ασπίντα·  και 300 ασπίντες από σφυουήουατο 
χουυσάφι· 300 σίκουοι από χουυσάφι 
ξοντεύτηκαν για κάφε ασπίντα. Και ο 
βασιουιάς τις έβαουε στο παουάτι του 
ντάσους τού Ουιβάνου.  Ο βασιουιάς έκανε 
ακόµα έναν µεγάουο εουεφαντένιο φουόνο, 
και τον σκέπασε µε καφαουό χουυσάφι.  Και 
ο φουόνος είχε έξι βαφµίντες και ένα χουυσό 
υποπόντιο, που ήσαν συνντεντεµένα µε τον 
φουόνο, και αγκώνες από το ένα και από το 
άουο µέουος της καφέντουας, και ντύο 
ουιοντάουια, που στέκονταν στα πουάγια των 
αγκώνων·  και 12 ουιοντάουια στέκονταν εκεί, 
από τις ντύο πουευουές, επάνω στις έξι 
βαφµίντες. Παουόµοιο ντεν είχε 
κατασκευαστεί σε κανένα βασίουειο.  Και 
όουα τα σκεύη για το πιοτό τού βασιουιά 
Σοουοµώντα ήσαν από χουυσάφι, και όουα τα 
σκεύη τού παουατιού τού ντάσους τού 
Ουιβάνου από καφαουό χουυσάφι· κανένα 
από ασήµι· το ασήµι ουογιζόταν για τίποτε 
στις ηµέουες τού Σοουοµώντα.  Επειντή, ο 
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βασιουιάς είχε πουοία που πήγαιναν στη 
Φαουσείς µαζί µε τους ντούς τού Χουάµ· µια 
φοουά ανά τουιετία έουχονταν τα πουοία από 
τη Φαουσείς, που έφεουναν χουυσάφι, και 
ασήµι, ντόντια εουέφαντα, και πιφήκους, και 
παγώνια. 

Και ο βασιουιάς Σοουοµώντας µεγαουύνφηκε 
πεουισσότεουο από όους τους βασιουιάντες 
τής γης σε πούτο και σοφία.  Και όουοι οι 
βασιουιάντες της γής ζητούσαν το πουόσωπο 
του Σοουοµώντα, για να ακούσουν τη σοφία 
του, την οποία ο Φεός είχε βάουει στην 
καουντιά του.  Και κάφε ένας έφεουνε το 
ντώουο του, ασηµένια σκεύη, χουυσά σκεύη, 
και στοουές, και πανοπουίες, και αουώµατα, 
άουογα, και µουάουια, κάφε χουόνο.  Και ο 
Σοουοµώντας είχε 4.000 σταύους αουόγων 
και αµαξών, και 12.000 καβαουάουηντες, τους 
οποίους ο βασιουιάς έβαουε στις πόουεις των 
αµαξών, και κοντά του στην Ιεουσαουήµ.  
Και βασίουευσε επάνω σε όους τους 
βασιουιάντες, από τον ποταµό µέχουι τη γη 
των Φιουισταίων, και τα σύνοουα της 
Αιγύπτου.  Και ο βασιουιάς έκανε το ασήµι 
στην Ιεουσαουήµ σαν πέτουες, και έκανε τους 
κέντους σαν τις συκαµινιές στην πεντιάντα, 
ουόγω τής αφφονίας.  Και έφεουναν στον 
Σοουοµώντα άουογα από την Αίγυπτο, και 
από όους τούς τόπους. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Σοουοµώντα, 
οι πουώτες και οι τεουευταίες, ντεν είναι 
γουαµµένες στο βιβουίο τού Νάφαν τού 
πουοφήτη, και στην πουοφητεία τού Αχιά τού 
Σηουωνίτη, και στα οουάµατα του Ιντντώ, του 
βουέποντα, που έγιναν ενάντια στον 
Ιεουοβοάµ, τον γιο τού Ναβάτ; 

Και ο Σοουοµώντας βασίουευσε στην 
Ιεουσαουήµ, επάνω σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, 40 χουόνια.  Και ο Σοουοµώντας 
κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες του· και τον 
έφαψαν στην πόουη τού Νταβίντ, του πατέουα 
του· και αντ' αυτού βασίουευσε ο Ουοβοάµ, ο 
γιος του. 

Και ο Ουοβοάµ πήγε στη Συχέµ· επειντή, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου εουχόταν στη 
Συχέµ για να τον κάνει βασιουιά. 

Και καφώς το άκουσε αυτό ο Ιεουοβοάµ, ο 
γιος τού Ναβάτ, που ήταν στην Αίγυπτο, 
όπου είχε φύγει από το πουόσωπο του 
βασιουιά Σοουοµώντα, ο Ιεουοβοάµ γύουισε 
από την Αίγυπτο,  επειντή, έστειουαν και τον 
κάουεσαν. Τότε, ήουφαν ο Ιεουοβοάµ και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, και µίουησαν 
στον Ουοβοάµ, ουέγοντας:  Ο πατέουας σου 
είχε σκουηουύνει τον ζυγό µας· τώουα, 
ουοιπόν, τη σκουηουή ντουεία τού πατέουα 
σου, και τον βαουύ του ζυγό, που επέβαουε 
επάνω µας, εουάφουυνέ τον εσύ, και φα σε 
ντουεύουµε.  Κι εκείνος τούς είπε: Εουάτε 
ξανά σε µένα ύστεουα από τουεις ηµέουες. 
Και ο ουαός έφυγε. 

Και ο βασιουιάς Ουοβοάµ συµβουεύτηκε 
τους πουεσβύτεους, που βουίσκονταν 
µπουοστά στον Σοουοµώντα, τον πατέουα 
του, ενώ ακόµα ζούσε, ουέγοντας: Τι µε 
συµβουεύετε εσείς να απαντήσω σ' αυτό τον 
ουαό;  Και του είπαν, ουέγοντας: Αν φεουφείς 
µε ευµένεια σ' αυτό τον ουαό, και τους 
ευαουεστήσεις, και τους µιουήσεις αγαφά 
ουόγια, τότε φα είναι ντούοι σου για πάντα. 

Όµως, απέουιψε τη συµβουή των 
πουεσβυτέουων, που του είχαν ντώσει, και 
συµβουεύφηκε τους νέους, που είχαν 
συναναστουαφεί µαζί του, οι οποίοι 
βουίσκονταν µπουοστά του.  Και τους είπε: Τι 
µε συµβουεύετε εσείς να απαντήσουµε σ' αυτό 
τον ουαό, που µίουησε σε µένα, ουέγοντας: 
Εουάφουυνε τον ζυγό που ο πατέουας σου 
επέβαουε επάνω µας;  Και οι νέοι, αυτοί που 
είχαν συναναστουαφεί µαζί του, µίουησαν σ' 
αυτόν, ουέγοντας: Έτσι φα µιουήσεις στον 
ουαό, που σου µίουησε, ουέγοντας: Ο 
πατέουας σου βάουυνε τον ζυγό µας, αου' εσύ 
εουάφουυνέ τον σε µας· έτσι φα τους 
µιουήσεις: Το µικουό µου ντάχτυουο φα είναι 
παχύτεουο από την οσφύ τού πατέουα µου·  
τώουα, ουοιπόν, ο µεν πατέουας µου σας 
επιφόουτισε έναν βαουύ ζυγό, εγώ όµως φα 
κάνω τον ζυγό σας βαουύτεουο· ο πατέουας 
µου σας παίντευσε µε µάστιγες, εγώ, όµως, φα 
σας παιντεύσω µε σκοουπιούς. 

Και ήουφε ο Ιεουοβοάµ και οουόκουηουος ο 
ουαός την τουίτη ηµέουα στον Ουοβοάµ, 
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όπως είχε µιουήσει ο βασιουιάς, ουέγοντας: 
Εουάτε ξανά σε µένα την τουίτη ηµέουα.  Και 
ο βασιουιάς απάντησε σ' αυτούς σκουηουά· 
και ο βασιουιάς Ουοβοάµ εγκατέουειψε τη 
συµβουή των πουεσβυτέουων,  και τους 
µίουησε σύµφωνα µε τη συµβουή των νέων, 
ουέγοντας: Ο πατέουας µου βάουυνε τον ζυγό 
σας, αου' εγώ φα τον κάνω βαουύτεουο· ο 
πατέουας µου σας παίντευσε µε µάστιγες, εγώ 
όµως φα σας παιντεύσω µε σκοουπιούς. 

Και ο βασιουιάς ντεν εισάκουσε τον ουαό· 
επειντή, το πουάγµα έγινε από τον Φεό, ώστε 
ο Κύουιος να εκτεουέσει τον ουόγο του, που 
είχε µιουήσει ντιαµέσου τού Αχιά τού 
Σηουωνίτη στον Ιεουοβοάµ, τον γιο τού 
Ναβάτ. 

Και οουόκουηουος ο Ισουαήου βουέποντας 
ότι ο βασιουιάς ντεν τους εισάκουσε, ο ουαός 
απάντησε στον βασιουιά, ουέγοντας: Τι 
συµµετοχή έχουµε εµείς στον Νταβίντ; Ντεν 
έχουµε καµιά κουηουονοµιά στον γιο τού 
Ιεσσαί· Ισουαήου, καφένας στις σκηνές σου· 
τώουα, Νταβίντ, πουόβουεψε για την 
οικογένειά σου. Και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου αναχώουησε στις σκηνές του.  Και 
για τους γιους Ισουαήου, που κατοικούσαν 
στις πόουεις τού Ιούντα, ο Ουοβοάµ 
βασίουευσε επάνω τους. 

Και ο βασιουιάς Ουοβοάµ έστειουε τον 
Αντωουάµ, τον υπεύφυνο για τους φόους· και 
οι γιοι Ισουαήου τον ουιφοβόουησαν µε 
πέτουες, και πέφανε. Γι' αυτό, ο βασιουιάς 
Ουοβοάµ έσπευσε να ανέβει στην άµαξα, για 
να φύγει στην Ιεουσαουήµ.  Έτσι ο Ισουαήου 
αποστάτησε από την οικογένεια του Νταβίντ, 
µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Και καφώς ο Ουοβοάµ ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ, συγκέντουωσε την οικογένεια 
του Ιούντα και του Βενιαµίν, 180.000 από 
εκουεκτούς, ποουεµιστές, για να ποουεµήσουν 
ενάντια στον Ισουαήου, πουοκειµένου να 
ξαναφέουν τη βασιουεία στον Ουοβοάµ.  
Έγινε, όµως, ουόγος τού Κυουίου στον 
Σεµαϊα, τον άνφουωπο του Φεού, ουέγοντας:  
Μίουησε στον Ουοβοάµ, τον γιο τού 
Σοουοµώντα, τον βασιουιά τού Ιούντα, και σε 

οουόκουηουο τον Ισουαήου, που είναι µέσα 
στον Ιούντα και στον Βενιαµίν, ουέγοντας:  
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντεν φα ανεβείτε ούτε 
φα ποουεµήσετε εναντίον των αντεουφών σας· 
επιστουέψτε κάφε ένας στο σπίτι του, επειντή 
από µένα έγινε αυτό το πουάγµα. Και 
υπάκουσαν στα ουόγια τού Κυουίου, και 
έστουεψαν πίσω από το να πάνε ενάντια στον 
Ιεουοβοάµ. 

Και ο Ουοβοάµ κατοίκησε στην Ιεουσαουήµ, 
και οικοντόµησε οχυουές πόουεις στον 
Ιούντα.  Και οικοντόµησε τη Βηφουεέµ, και 
την Ητάµ, και τη Φεκουέ,  και τη Βαίφ-σου, 
και τη Σοκχώ, και την Οντοουάµ,  και τη 
Γαφ, και τη Μαουησά, και τη Ζιφ,  και την 
Αντωουαϊµ, και τη Ουαχείς, και την Αζηκά,  
και τη Σαουαά, και την Αιαουών, και τη 
Χεβουών, οι οποίες είναι στον Ιούντα και 
στον Βενιαµίν, πόουεις οχυουωµένες.  Και 
οχύουωσε τα φούια, και έβαουε σ' αυτά 
φουουάουχους, και αποφήκες µε τουοφές, και 
ουάντι, και κουασί.  Και σε κάφε πόουη 
έβαουε ασπίντες και ουόγχες, και τις 
οχύουωσε ποουύ, σε υπεουβοουικό βαφµό. 
Και ο Ιούντας και ο Βενιαµίν ήσαν κάτω από 
την εξουσία του. 

Και οι ιεουείς και οι Ουευίτες, που υπήουχαν 
σε οουόκουηουο τον Ισουαήου 
συγκεντουώφηκαν σ' αυτόν, από όουα τα 
σύνοουά τους.  Επειντή, οι Ουευίτες 
εγκατέουειψαν τα πουοάστιά τους και τις 
ιντιοκτησίες τους, και ήουφαν στον Ιούντα και 
στην Ιεουσαουήµ· (για τον ουόγο ότι, ο 
Ιεουοβοάµ, και οι γιοι του, τους είχαν 
αποβάουει από το να ιεουατεύουν στον 
Κύουιο·  και έκανε για τον εαυτό του ιεουείς 
για τους ψηούς τόπους, και για τους 
νταίµονες, και για τα µοσχάουια που είχε 
κάνει)·  και ύστεουα απ' αυτούς, όσοι από 
όουες τις φυουές τού Ισουαήου έντωσαν τις 
καουντιές τους στο να ζητούν τον Κύουιο τον 
Φεό τού Ισουαήου, ήουφαν στην Ιεουσαουήµ, 
για να φυσιάσουν στον Κύουιο, στον Φεό των 
πατέουων τους. 

Και ενντυνάµωσαν τη βασιουεία τού Ιούντα, 
και ισχυουοποίησαν τον Ουοβοάµ, τον γιο 
τού Σοουοµώντα, τουία χουόνια· επειντή, 
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τουία χουόνια πεουπάτησαν στον ντουόµο 
τού Νταβίντ και του Σοουοµώντα. 

Και ο Ουοβοάµ πήουε στον εαυτό του για 
γυναίκα τη Μαεουέφ, φυγατέουα τού 
Ιεουιµώφ, γιου τού Νταβίντ, και την Αβιχαίου 
φυγατέουα τού Εουιάβ, γιου τού Ιεσσαί·  η 
οποία τού γέννησε γιους, τον Ιεούς, και τον 
Σαµαουία, και τον Ζαάµ.  Και ύστεουα απ' 
αυτή πήουε τη Μααχά, φυγατέουα τού 
Αβεσσαουώµ, η οποία τού γέννησε τον Αβιά, 
και τον Ατφαϊ, και τον Ζιζά, και τον 
Σεουωµείφ.  Και ο Ουοβοάµ αγάπησε τη 
Μααχά, τη φυγατέουα τού Αβεσσαουώµ, 
πεουισσότεουο από όουες τις γυναίκες του και 
τις παουακές του· (επειντή, είχε πάουει 18 
γυναίκες, και 60 παουακές· και γέννησε 28 
γιους, και 60 φυγατέουες)·  και ο Ουοβοάµ 
έκανε άουχοντα τον Αβιά, τον γιο τής 
Μααχά, για να άουχει επάνω στους 
αντεουφούς του· επειντή, σκεφτόταν να τον 
κάνει βασιουιά·  και ενεουγώντας φουόνιµα, 
ντιασκόουπισε όους τούς γιους του σε όους 
τους τόπους τού Ιούντα και του Βενιαµίν, σε 
κάφε οχυουή πόουη· και τους έντωσε τουοφές 
σε αφφονία, και ζήτησε ποουές γυναίκες. 

ΚΑΙ καφώς η βασιουεία τού Ουοβοάµ 
στεουεώφηκε και ενντυναµώφηκε, 
εγκατέουειψε τον νόµο τού Κυουίου, και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου µαζί του. 

Και τον πέµπτο χουόνο τής βασιουείας τού 
Ουοβοάµ, ο Σισάκ, ο βασιουιάς τής 
Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον τής Ιεουσαουήµ, 
επειντή είχαν παουανοµήσει στον Κύουιο,  
µαζί µε 1.200 άµαξες, και 60.000 
καβαουάουηντες· και ο ουαός που ήουφε µαζί 
του από την Αίγυπτο ήταν αναουίφµητος, 
Ουίβυοι, Τουωγουοντύτες, και Αιφίοπες.  Και 
αφού κυουίευσε τις οχυουές πόουεις, εκείνες 
στον Ιούντα, ήουφε µέχουι την Ιεουσαουήµ. 

Τότε ο πουοφήτης Σεµαϊας ήουφε στον 
Ουοβοάµ, και στους άουχοντες του Ιούντα, 
που είχαν συγκεντουωφεί στην Ιεουσαουήµ 
εξαιτίας του φόβου τού Σισάκ, και τους είπε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Εσείς µε 
εγκαταουείψατε· γι' αυτό σας εγκατέουειψα κι 
εγώ στο χέουι του Σισάκ. 

Και οι άουχοντες του Ισουαήου και ο 
βασιουιάς ταπεινώφηκαν, και έουεγαν: 
Ντίκαιος είναι ο Κύουιος. 

Και όταν ο Κύουιος είντε ότι ταπεινώφηκαν, 
έγινε ουόγος Κυουίου στον Σεµαϊα, 
ουέγοντας: Αυτοί ταπεινώφηκαν· ντεν φα τους 
εξοουοφουεύσω, αουά φα τους χαουίσω 
κάποια σωτηουία· και ο φυµός µου ντεν φα 
εκχυφεί επάνω στην Ιεουσαουήµ ντιαµέσου 
τού Σισάκ·  αου' όµως, φα γίνουν ντούοι του, 
για να γνωουίσουν τη ντική µου ντουεία, και 
τη ντουεία από τις βασιουείες τής γης. 

Και ο Σισάκ, ο βασιουιάς τής Αιγύπτου, 
ανέβηκε εναντίον της Ιεουσαουήµ, και πήουε 
τους φησαυούς τού οίκου τού Κυουίου, και 
τους φησαυούς τού παουατιού τού βασιουιά, 
πήουε τα πάντα· πήουε, ακόµα, και τις 
επιµήκεις χουυσές ασπίντες, που είχε κάνει ο 
Σοουοµώντας.  Κι αντί εκείνων ο βασιουιάς 
Ουοβοάµ έκανε χάουκινες επιµήκεις 
ασπίντες, και τις παουέντωσε στα χέουια των 
αουχόντων των σωµατοφυουάκων, που 
φύουαγαν την είσοντο του παουατιού τού 
βασιουιά.  Και όταν ο βασιουιάς έµπαινε στον 
οίκο τού Κυουίου, έουχονταν οι 
σωµατοφύουακες, και τις έπαιουναν και τις 
έφεουναν ξανά στο οίκηµα των 
σωµατοφυουάκων.  Επειντή, ουοιπόν, 
ταπεινώφηκε, αποστουάφηκε απ' αυτόν ο 
φυµός τού Κυουίου, για να µη τους αφανίσει 
οουοκουηουωτικά· για τον ουόγο ότι, 
υπήουχαν ακόµα αγαφά πουάγµατα στον 
Ιούντα. 

Και ο βασιουιάς Ουοβοάµ ενντυναµώφηκε 
στην Ιεουσαουήµ, και βασίουευσε· επειντή, ο 
Ουοβοάµ ήταν ηουικίας 41 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε 17 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ, στην πόουη που ο Κύουιος είχε 
ντιαουέξει από όουες τις φυουές τού 
Ισουαήου, για να βάουει εκεί το όνοµά του. 
Και το όνοµα της µητέουας του ήταν Νααµά, 
η Αµµωνίτισσα.  Και έπουαξε πονηουά, 
επειντή ντεν πουοσήουωσε την καουντιά του 
στο να εκζητεί τον Κύουιο. 

Και οι πουάξεις του Ουοβοάµ, οι πουώτες και 
οι τεουευταίες, ντεν είναι γουαµµένες στο 
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βιβουίο τού πουοφήτη Σεµαϊα, και του Ιντντώ 
τού βουέποντα, στις γενεαουογίες; Και 
υπήουχαν πάντοτε πόουεµοι ανάµεσα στον 
Ουοβοάµ και στον Ιεουοβοάµ.  Και ο 
Ουοβοάµ κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του, και φάφτηκε στην πόουη του Νταβίντ· 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Αβιά, ο γιος του. 

Και ο Αβιά βασίουευσε επάνω στον Ιούντα 
στον 18ο χουόνο τού βασιουιά Ιεουοβοάµ.  
Βασίουευσε τουία χουόνια στην Ιεουσαουήµ. 
Και το όνοµα της µητέουας του ήταν Μιχαϊα, 
φυγατέουα τού Ουιήου από τη Γαβαά. 

Και υπήουχε πόουεµος ανάµεσα στον Αβιά 
και στον Ιεουοβοάµ.  Και ο Αβιά 
παουατάχφηκε σε µάχη µε στουατό από 
ντυνατούς ποουεµιστές, 400.000 εκουεκτούς 
άνντουες· και ο Ιεουοβοάµ παουατάχφηκε 
εναντίον του σε µάχη µε 800.000 από 
εκουεκτούς άνντουες, ισχυούς µε ντύναµη. 

Και αφού ο Αβιά σηκώφηκε επάνω στο βουνό 
Σεµαουαϊµ, που είναι στο βουνό τού 
Εφουαϊµ, είπε: Ακούστε µε, Ιεουοβοάµ, και 
οουόκουηουος ο ουαός Ισουαήου·  ντεν 
πουέπει να γνωουίσετε, ότι ο Κύουιος ο Φεός 
τού Ισουαήου έντωσε για πάντα στον Νταβίντ 
τη βασιουεία του επάνω στον Ισουαήου, σ' 
αυτόν και στους γιους του, µε συνφήκη 
αουατιού;  Αουά, ο Ιεουοβοάµ, ο γιος τού 
Ναβάτ, ο ντούος τού Σοουοµώντα, του γιου 
τού Νταβίντ, σηκώφηκε, και επαναστάτησε 
εναντίον τού κυουίου του·  και 
συγκεντουώφηκαν κοντά του άνφουωποι 
µηνταµινοί, αχουείοι, και ενντυναµώφηκαν 
ενάντια στον Ουοβοάµ, τον γιο τού 
Σοουοµώντα, όταν ο Ουοβοάµ ήταν νέος, και 
απαουός στην καουντιά, και ντεν µποούσε να 
τους αντισταφεί·  και, τώουα, εσείς ουέτε να 
αντισταφείτε στη βασιουεία τού Κυουίου, που 
ντόφηκε στα χέουια των γιων τού Νταβίντ, 
επειντή είστε ένα µεγάουο πουήφος, και έχετε 
µαζί σας χουυσά µοσχάουια, που ο 
Ιεουοβοάµ σάς τα έκανε για φεούς·  ντεν 
αποβάουατε τους ιεουείς τού Κυουίου, τους 
γιους τού Ααουών, και τους Ουευίτες, και 
κάνατε στον εαυτό σας ιεουείς σύµφωνα µε τα 
έφνη τής γης; Καφένας που έουχεται να γίνει 
ιεουέας µε ένα µοσχάουι βοντιού και επτά 

κουιάουια, γίνεται ιεουέας στους µη φεούς·  
αου' εµείς έχουµε τον Κύουιο τον Φεό µας, 
και ντεν τον εγκαταουείπουµε· και οι ιεουείς, 
που υπηουετούν τον Κύουιο, είναι οι γιοι τού 
Ααουών· και οι Ουευίτες, στην εουγασία·  και 
καίνε κάφε πουωί και κάφε εσπέουα 
οουοκαυτώµατα και ευώντες φυµίαµα στον 
Κύουιο· και παουαφέτουν τούς άουτους τής 
πουόφεσης επάνω στο καφαουό τουαπέζι, και 
τη χουυσή ουυχνία, και τα ουυχνάουια της, 
για να καίει κάφε εσπέουα· επειντή, εµείς 
φυουάττουµε την υπηουεσία τού Κυουίου τού 
Φεού µας· εσείς, όµως, τον εγκαουείψατε·  και 
ντέστε, αυτός ο Φεός είναι µαζί µας, 
επικεφαουής, και οι ιεουείς του µε ηχηουές 
σάουπιγγες, για να ηχούν εναντίον σας. Γιοι 
Ισουαήου, µη ποουεµάτε εναντίον τού 
Κυουίου τού Φεού των πατέουων σας· 
επειντή, ντεν φα ευοντωφείτε. 

Και ο Ιεουοβοάµ έστουεψε την ενέντουα για 
να γυουίσει από πίσω τους· και ήσαν κατά 
πουόσωπο του Ιούντα, και η ενέντουα από 
πίσω τους.  Και όταν ο Ιούντας κοίταξε 
οουόγυουα, ξάφνου, η µάχη ήταν από 
µπουοστά και από πίσω τους· και βόησαν 
στον Κύουιο, και οι ιεουείς σάουπισαν µε τις 
σάουπιγγες.  Τότε, οι άνντουες τού Ιούντα 
αουάουαξαν· και καφώς αουάουαξαν οι 
άνντουες του Ιούντα, ο Φεός πάταξε τον 
Ιεουοβοάµ, και οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
µπουοστά στον Αβιά και στον Ιούντα.  Και οι 
γιοι τού Ισουαήου έφυγαν µπουοστά από τον 
Ιούντα. Και ο Φεός τούς παουέντωσε στο 
χέουι τους.  Και ο Αβιά και ο ουαός έκαναν σ' 
αυτούς µια µεγάουη σφαγή· και έπεσαν από 
τον Ισουαήου 500.000 τουαυµατίες, 
εκουεκτοί άνντουες.  Και οι γιοι Ισουαήου 
ταπεινώφηκαν κατά τον καιουό εκείνο, ενώ οι 
γιοι τού Ιούντα υπεουίσχυσαν, επειντή 
έουπισαν στον Κύουιο τον Φεό των πατέουων 
τους.  Και ο Αβιά καταντίωξε πίσω από τον 
Ιεουοβοάµ, και πήουε απ' αυτόν πόουεις, τη 
Βαιφήου και τις κωµοπόουεις της, και την 
Ιεσανά και τις κωµοπόουεις της, και την 
Εφουαϊν και τις κωµοπόουεις της.  Και ο 
Ιεουοβοάµ ντεν ανέουαβε πουέον ντύναµη 
στις ηµέουες τού Αβιά, αουά τον πάταξε ο 
Κύουιος, και πέφανε. 
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Και ο Αβιά ενντυναµώφηκε· και πήουε για τον 
εαυτό του 14 γυναίκες, και γέννησε 22 γιους 
και 16 φυγατέουες.  Και οι υπόουοιπες 
πουάξεις τού Αβιά, και οι ντουόµοι του, και 
τα ουόγια του, είναι γουαµµένα στην 
εξιστόουηση του πουοφήτη Ιντντώ. 

ΚΑΙ ο Αβιά κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και τον έφαψαν στην πόουη τού 
Νταβίντ· και αντ' αυτού βασίουευσε ο Ασά, ο 
γιος του. Στις ηµέουες του η γη ησύχασε 
ντέκα χουόνια. 

Και ο Ασά έκανε το καουό και το ευφύ 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό του·  
επειντή, αφαίουεσε τα φυσιαστήουια των 
ξένων φεών, και τους ψηούς τόπους, και 
κατασύντουιψε τα αγάουµατα, και κατέκοψε 
τα άουση·  και είπε στον Ιούντα να εκζητούν 
τον Κύουιο τον Φεό των πατέουων τους, και 
να εκτεούν τους νόµους και τις εντοουές.  
Ακόµα, αφαίουεσε τους ψηούς τόπους, και τα 
είντωουα από όουες τις πόουεις τού Ιούντα· 
και το βασίουειο ησύχασε µπουοστά του. 

Και οικοντόµησε οχυουές πόουεις στη γη τού 
Ιούντα· επειντή η γη είχε ησυχάσει, και ντεν 
υπήουχε σ' αυτόν πόουεµος στα χουόνια 
εκείνα, για τον ουόγο ότι ο Κύουιος του είχε 
ντώσει ανάπαυση.  Γι' αυτό, είπε στον Ιούντα: 
Ας οικοντοµήσουµε αυτές τις πόουεις, και ας 
κάνουµε γύουω τους τείχη, και πύουγους, 
πύουες, και µοχούς, εφόσον είµαστε κύουιοι 
της γης, επειντή εκζητήσαµε τον Κύουιο τον 
Φεό µας· τον εκζητήσαµε, και µας έντωσε 
οουόγυουα ανάπαυση. Και οικοντόµησαν και 
ευοντώφηκαν.  Ο Ασά, µάουιστα, είχε 
στουατό από τον Ιούντα 300.000, που 
έφεουναν επιµήκεις ασπίντες και ουόγχες· και 
από τον Βενιαµίν, 280.000, ασπιντοφόους και 
τοξότες· όουοι αυτοί ήσαν ισχυουοί µε 
ντύναµη. 

Και εναντίον τους βγήκε ο Αιφίοπας, ο 
Ζεουά, µε 1.000.000 στουατό, και µε 300 
άµαξες, και ήουφε µέχουι τη Μαουησά.  Και 
ο Ασά βγήκε εναντίον του, και 
παουατάχφηκαν σε µάχη στη φάουαγγα 
Σεφαφά, κοντά στη Μαουησά. 

Και ο Ασά βόησε στον Κύουιο τον Φεό του, 
και είπε: Κύουιε, ντεν είναι σε σένα τίποτε να 
βοηφάς εκείνους που έχουν ποουή ή καµιά 
ντύναµη· βοήφησέ µας, Κύουιε Φεέ µας· 
επειντή, έχουµε εµπιστευφεί σε σένα, και 
εουχόµαστε στο όνοµά σου ενάντια σ' αυτό 
το πουήφος· Κύουιε, εσύ είσαι ο Φεός µας· ας 
µη υπεουισχύσει άνφουωπος εναντίον σου.  
Και ο Κύουιος πάταξε τους Αιφίοπες 
µπουοστά στον Ασά, και µπουοστά στον 
Ιούντα· και οι Αιφίοπες έφυγαν.  Και ο Ασά 
και ο ουαός µαζί του τους καταντίωξαν 
µέχουι τα Γέουαουα· και έπεσαν από τους 
Αιφίοπες τόσοι ποουοί, ώστε ντεν µποούσαν 
πουέον να συνέουφουν· επειντή, 
συντουίφτηκαν µπουοστά στον Κύουιο, και 
µπουοστά στον στουατό του· και πήουαν 
ουάφυουα ποουά, σε υπεουβοουικό βαφµό.  
Και πάταξαν τις πόουεις οουόγυουα από τα 
Γέουαουα· επειντή, ο φόβος τού Κυουίου 
έπεσε επάνω τους· και ουαφυουαγώγησαν 
όουες τις πόουεις· επειντή, µέσα σ' αυτές 
υπήουχαν ποουά ουάφυουα.  Ακόµα, πάταξαν 
και τις επαύουεις των ποιµνίων, και πήουαν 
ποουά πουόβατα και καµήουες, και γύουισαν 
στην Ιεουσαουήµ. 

ΤΟΤΕ, ήουφε το Πνεύµα τού Φεού επάνω 
στον Αζαουία, τον γιο τού Ωντήντ·  και βγήκε 
σε συνάντηση του Ασά, και του είπε: Ακούστε 
µε, Ασά, και οουόκουηουος ο Ιούντας και ο 
Βενιαµίν: Ο Κύουιος είναι µε σας, όταν εσείς 
είστε µ' αυτόν· και αν τον εκζητάτε, φα 
βουεφεί σε σας· αν, όµως, τον εγκαταουείψετε, 
φα σας εγκαταουείψει·  ποουύ καιουό µεν ο 
Ισουαήου στάφηκε χωουίς τον αουηφινό Φεό, 
και χωουίς ιεουέα που να ντιντάσκει, και 
χωουίς νόµο·  όταν, όµως, στη στενοχώουια 
τους γύουισαν στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου, και τον εκζήτησαν, βουέφηκε σ' 
αυτούς·  και στους καιούς εκείνους ντεν 
υπήουχε ειουήνη στον εξεουχόµενο, και στον 
εισεουχόµενο, αου' υπήουχαν µεγάουες 
ταουαχές επάνω σε όους τους κατοίκους των 
τόπων·  και φφειουόταν έφνος από έφνος, και 
πόουη από πόουη· επειντή, ο Φεός τούς 
κατέφουιβε µε κάφε στενοχώουια·  εσείς, 
όµως, ενντυναµώνεστε, και ας µη είναι 
χαουαουωµένα τα χέουια σας· επειντή, στο 
έουγο σας φα υπάουξει µισφός. 
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Και όταν ο Ασά άκουσε αυτά τα ουόγια, και 
την πουοφητεία τού πουοφήτη Ωντήντ, 
ενντυναµώφηκε, και απέβαουε τα 
βντεουύγµατα από οουόκουηουη τη γη τού 
Ιούντα και του Βενιαµίν, και από τις πόουεις 
που πήουε από το βουνό Εφουαϊµ, και 
ανανέωσε το φυσιαστήουιο του Κυουίου, που 
ήταν µπουοστά στον πουόναο του Κυουίου. 

Και συγκέντουωσε οουόκουηουο τον Ιούντα 
και τον Βενιαµίν, και εκείνους που 
παουοικούσαν κοντά τους, από τον Εφουαϊµ 
και τον Μανασσή, και από τον Συµεών· 
επειντή, ποουοί από τον Ισουαήου 
πουοσχώουησαν σ' αυτόν, βουέποντας ότι ο 
Κύουιος ο Φεός του ήταν µαζί του.  Και 
συγκεντουώφηκαν στην Ιεουσαουήµ, κατά τον 
τουίτο µήνα, του 15ου χουόνου τής 
βασιουείας τού Ασά.  Και πουόσφεουαν στον 
Κύουιο φυσίες, εκείνη την ηµέουα, από τα 
ουάφυουα που έφεουαν, 700 βόντια, και 7.000 
πουόβατα.  Και µπήκαν σε συνφήκη να 
εκζητήσουν τον Κύουιο τον Φεό των 
πατέουων τους, από οουόκουηουη την 
καουντιά τους και από οουόκουηουη την 
ψυχή τους·  και κάφε ένας που ντεν φα 
εκζητήσει τον Κύουιο τον Φεό του Ισουαήου, 
να φανατώνεται, από µικουόν µέχουι 
µεγάουον, από άνντουα µέχουι γυναίκα.  Και 
οουκίστηκαν στον Κύουιο, µε ντυνατή φωνή, 
και µε αουαουαγµό, και µε σάουπιγγα, και µε 
κεουάτινες σάουπιγγες.  Και οουόκουηουος ο 
Ιούντας ευφουάνφηκε στον όουκο· επειντή, 
οουκίστηκαν από οουόκουηουη την καουντιά 
τους, και τον εκζήτησαν µε οουόκουηουη τη 
φέουησή τους· και βουέφηκε σ' αυτούς· και ο 
Κύουιος τους έντωσε ανάπαυση οουόγυουα. 

Ακόµα και τη Μααχά, τη µητέουα τού 
βασιουιά Ασά, την απέβαουε από το να είναι 
βασίουισσα, επειντή έκανε ένα είντωουο στο 
άουσος· και ο Ασά κατέκοψε το είντωουό της, 
και το σύντουιψε και το έκαψε στον χείµαουο 
των Κέντουων.  Όµως, οι ψηουοί τόποι ντεν 
αφαιουέφηκαν από τον Ισουαήου· εντούτοις, η 
καουντιά τού Ασά ήταν τέουεια όουες τις 
ηµέουες του.  Και έφεουε στον οίκο τού Φεού 
τα αφιεουώµατα του πατέουα του, και τα 
ντικά του αφιεουώµατα, ασήµι, χουυσάφι, και 
σκεύη. 

Και ντεν έγινε πόουεµος µέχουι τον 35ο 
χουόνο τής βασιουείας τού Ασά. 

Στον 36ο χουόνο τής βασιουείας τού Ασά, ο 
Βαασά, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, ανέβηκε 
ενάντια στον Ιούντα, και οικοντόµησε τη 
Ουαµά, για να µη αφήνει κανέναν να βγαίνει 
ούτε να µπαίνει πουος τον Ασά, τον βασιουιά 
τού Ιούντα. 

Τότε, ο Ασά έβγαουε το ασήµι και το 
χουυσάφι από τους φησαυούς τού οίκου τού 
Κυουίου, και του παουατιού τού βασιουιά, και 
τα έστειουε στον Βεν-αντάντ, τον βασιουιά 
τής Συουίας, που κατοικούσε στη Νταµασκό, 
ουέγοντας:  Ας γίνει συνφήκη ανάµεσα σε 
µένα και σε σένα, όπως υπήουχε και ανάµεσα 
στον πατέουα µου και τον πατέουα σου· ντες, 
σου έστειουα ασήµι και χουυσάφι· πήγαινε, 
ντιάουυσε τη συνφήκη σου, που έχεις µε τον 
Βαασά, τον βασιουιά τού Ισουαήου, για να 
αναχωουήσει από µένα. 

Και ο Βεν-αντάντ εισάκουσε τον βασιουιά 
Ασά, και έστειουε τους αουχηγούς των 
ντυνάµεών του ενάντια στις πόουεις τού 
Ισουαήου· και πάταξαν την Ιιών, και τη Νταν, 
και την Αβέου-µαϊµ, και όουες τις αποφήκες 
των πόουεων του Νεφφαουί.  Και καφώς ο 
Βαασά το άκουσε, σταµάτησε να οικοντοµεί 
τη Ουαµά, και εγκατέουειψε το έουγο του.  
Και ο βασιουιάς Ασά παουέουαβε 
οουόκουηουο τον Ιούντα, και σήκωσαν τις 
πέτουες τής Ουαµά, και τα ξύουα της, µε τα 
οποία οικοντοµούσε ο Βαασά· και µ' αυτά 
οικοντόµησε τη Γαβαά και τη Μισπά. 

Και κατά τον καιουό εκείνο, ο Ανανί, ο 
βουέπων, ήουφε στον Ασά, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, και του είπε: Επειντή, στηουίχφηκες 
επάνω στον βασιουιά τής Συουίας, και ντεν 
στηουίχφηκες επάνω στον Κύουιο τον Φεό 
σου, γι' αυτό ο στουατός τού βασιουιά τής 
Συουίας ξέφυγε από το χέουι σου·  οι 
Αιφίοπες και οι Ουίβυοι ντεν ήσαν µεγάουος 
στουατός, µε ποουυάουιφµες άµαξες και 
καβαουάουηντες; Επειντή, όµως, 
στηουίχφηκες στον Κύουιο, τους παουέντωσε 
στο χέουι σου·  ντεντοµένου ότι, τα µάτια τού 
Κυουίου πεουιτουέχουν ντιαµέσου 
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οουόκουηουης της γης, για να φανεί ντυνατός 
σε όσους έχουν την καουντιά τους τέουεια 
πουος αυτόν· σε τούτο έπουαξες µε 
αφουοσύνη· γι' αυτό, στο εξής φα έχεις 
ποουέµους. 

Και ο Ασά οουγίστηκε ενάντια στον 
βουέποντα, και τον έβαουε σε φυουακή· 
επειντή, για το πουάγµα αυτό αγανάκτησε 
εναντίον του. Και ο Ασά κατέφουιψε 
µεουικούς από τον ουαό κατά τον καιουό 
εκείνο. 

Και ντέστε, οι πουάξεις τού Ασά, οι πουώτες 
και οι τεουευταίες, ντέστε, είναι γουαµµένες 
στο βιβουίο των βασιουιάντων τού Ιούντα και 
του Ισουαήου.  Και ο Ασά αουώστησε στα 
πόντια του στον 39ο χουόνο τής βασιουείας 
του, µέχουις ότου η αουώστια του έγινε ποουύ 
µεγάουη· όµως, ούτε στην αουώστια του 
εκζήτησε τον Κύουιο, αουά τους γιατούς.  
Και ο Ασά κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του· και πέφανε τον 41ο χουόνο τής 
βασιουείας του.  Και τον έφαψαν στον τάφο 
του, που είχε σκάψει για τον εαυτό του στην 
πόουη τού Νταβίντ, και τον έβαουαν επάνω 
σε κουεβάτι γεµάτο από ευωντία και 
ντιάφοουα µυουεψικά αουώµατα· και του 
έκαναν µια υπεουβοουικά µεγάουη καύση. 

ΚΑΙ αντ' αυτού βασίουευσε ο Ιωσαφάτ, ο γιος 
του, και ενντυναµώφηκε ενάντια στον 
Ισουαήου.  Και έβαουε ντυνάµεις σε όουες τις 
οχυουές πόουεις τού Ιούντα, και εγκατέστησε 
φουουές στη γη τού Ιούντα, και στις πόουεις 
τού Εφουαϊµ, που είχε κυουιεύσει ο Ασά ο 
πατέουας του.  Και ο Κύουιος ήταν µαζί µε 
τον Ιωσαφάτ, επειντή πεουπάτησε στους 
ντουόµους τού Νταβίντ τού πατέουα του, 
τους πουώτους ντουόµους, και ντεν εκζήτησε 
τους Βααουείµ·  αου' εκζήτησε τον Φεό τού 
πατέουα του, και πεουπάτησε στις εντοουές 
του, και όχι σύµφωνα µε τα έουγα τού 
Ισουαήου.  Γι' αυτό, ο Κύουιος στεουέωσε 
στο χέουι του τη βασιουεία· και 
οουόκουηουος ο Ιούντας έντωσε στον 
Ιωσαφάτ ντώουα· και απέκτησε πούτο και 
ποουή ντόξα.  Και η καουντιά του υψώφηκε 
στους ντουόµους τού Κυουίου· κι ακόµα, 

αφαίουεσε από τον Ιούντα τους ψηούς τόπους 
και τα άουση. 

Και στον τουίτο χουόνο της βασιουείας του, 
έστειουε τους άουχοντές του, τον Βεν-αϊου, 
και τον Οβαντία, και τον Ζαχαουία, και τον 
Ναφαναήου, και τον Μιχαϊα, για να 
ντιντάσκουν στις πόουεις τού Ιούντα·  και µαζί 
τους, τους Ουευίτες, τον Σεµαϊα, και τον 
Ναφανία, και τον Ζεβαντία, και τον Ασαήου, 
και τον Σεµιουαµώφ, και τον Ιωνάφαν, και 
τον Αντωνία, και τον Τωβία, και τον Τωβ-
αντωνία, τους Ουευίτες· και µαζί τους, τον 
Εουισαµά και τον Ιωουάµ, τους ιεουείς·  και 
ντίντασκαν στον Ιούντα, έχοντας µαζί τους το 
βιβουίο τού νόµου τού Κυουίου, και 
πεουιέουχονταν σε όουες τις πόουεις του 
Ιούντα, και ντίντασκαν τον ουαό. 

Και φόβος Κυουίου έπεσε επάνω σε όουα τα 
βασίουεια των τόπων οουόγυουα από τον 
Ιούντα, και ντεν ποουεµούσαν ενάντια στον 
Ιωσαφάτ.  Και από τους Φιουισταίους 
έφεουαν ντώουα στον Ιωσαφάτ, και φόουο 
από ασήµι· ακόµα και οι Άουαβες έφεουαν σ' 
αυτόν κοπάντια κουιαουιών 7.700, και 
τουάγων 7.700.  Και ο Ιωσαφάτ πουοχωούσε 
µεγαουυνόµενος υπεουβοουικά· και 
οικοντόµησε φούια στον Ιούντα, και πόουεις 
αποφηκών.  Και είχε ποουά έουγα στις 
πόουεις τού Ιούντα· και ποουεµιστές 
άνντουες, ισχυούς µε ντύναµη, στην 
Ιεουσαουήµ. 

Κι αυτοί είναι οι αουιφµοί τους, σύµφωνα µε 
τις οικογένειες των πατουιών τους· από τον 
Ιούντα, χιουίαουχοι, ο Αντνά ο αουχηγός, και 
µαζί του ισχυουοί µε ντύναµη, 300.000.  Και 
ύστεουα απ' αυτόν, ο Ιωανάν ο αουχηγός, και 
µαζί του 280.000.  Και ύστεουα απ' αυτόν, ο 
Αµασίας, ο γιος τού Ζιχουί, που πουόφυµα 
πουόσφεουε τον εαυτό του στον Κύουιο· και 
µαζί του 200.000 ισχυουοί µε ντύναµη.  Και 
από τον Βενιαµίν, ισχυουός µε ντύναµη, ο 
Εουιαντά και µαζί του τοξότες και 
ασπιντοφόουοι, 200.000.  Και ύστεουα απ' 
αυτόν, ο Ιωζαβάντ, και µαζί του 180.000 
οπουισµένοι για πόουεµο.  Αυτοί ήσαν που 
υπηουετούσαν τον βασιουιά, εκτός από όσους 
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ο βασιουιάς έβαουε στις οχυουές πόουεις σε 
οουόκουηουο τον Ιούντα. 

ΚΑΙ ο Ιωσαφάτ είχε πούτο και ποουή ντόξα· 
και συµπεφέουεψε µε τον Αχαάβ.  Και µετά 
από χουόνια κατέβηκε στον Αχαάβ στη 
Σαµάουεια. Και ο Αχαάβ έσφαξε πουόβατα 
και βόντια σε αφφονία γι' αυτόν, και για τον 
ουαό που ήταν µαζί του, και τον έπεισε να 
ανέβει µαζί του στη Ουαµώφ-γαουαάντ.  Και 
ο Αχαάβ, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, είπε 
στον Ιωσαφάτ, τον βασιουιά τού Ιούντα: 
Έουχεσαι µαζί µου στη Ουαµώφ-γαουαάντ; 
Κι εκείνος του απάντησε: Εγώ είµαι όπως 
εσύ, και ο ουαός µου όπως ο ουαός σου· και 
στον πόουεµο φα είµαστε µαζί σου. 

Και ο Ιωσαφάτ είπε στον βασιουιά του 
Ισουαήου: Ουώτησε σήµεουα, παουακαουώ, 
τον ουόγο τού Κυουίου.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου συγκέντουωσε τους πουοφήτες, 400 
άνντουες, και τους είπε: Να πάµε στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ, για να ποουεµήσουµε; Ή, 
να απέχω; Κι εκείνοι είπαν: Ανέβα, και ο 
Φεός φα την παουαντώσει στο χέουι τού 
βασιουιά. 

Και ο Ιωσαφάτ είπε: Ντεν υπάουχει εντώ 
ακόµα ένας πουοφήτης τού Κυουίου, για να 
τον ουωτήσουµε ντιαµέσου αυτού;  Και ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου είπε στον Ιωσαφάτ: 
Υπάουχει ακόµα ένας άνφουωπος, ντιαµέσου 
τού οποίου µποούµε να ουωτήσουµε τον 
Κύουιο· όµως, εγώ τον µισώ· επειντή, ντεν 
πουοφητεύει κάτι καουό για µένα, αουά 
πάντοτε κακό· είναι ο Μιχαϊας, ο γιος τού 
Ιεµουά. Και ο Ιωσαφάτ είπε: Ας µη µιουάει 
έτσι ο βασιουιάς.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου κάουεσε έναν ευνούχο, και είπε: 
Βιάσου να φέουεις τον Μιχαϊα, τον γιο τού 
Ιεµουά. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου και ο 
Ιωσαφάτ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, κάφονταν, 
κάφε ένας επάνω στον φουόνο του, ντυµένοι 
µε στοουές, και κάφονταν σε έναν ανοιχτό 
τόπο πουος την είσοντο της πύουης τής 
Σαµάουειας· και όουοι οι πουοφήτες 
πουοφήτευαν µπουοστά τους.  Και ο 
Σεντεκίας, ο γιος τού Χαναανά, είχε κάνει για 

τον εαυτό του σιντεουένια κέουατα, και είπε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Μ' αυτά φα 
κεουατίσεις τούς Συουίους, µέχουις ότου τους 
συντεουέσεις.  Και όουοι οι πουοφήτες 
πουοφήτευαν το ίντιο, ουέγοντας: Ανέβα στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ, και ευοντώσου· επειντή, ο 
Κύουιος φα την παουαντώσει στο χέουι τού 
βασιουιά. 

Και ο µηνυτής, που πήγε να καουέσει τον 
Μιχαϊα, του είπε, ουέγοντας: Ντες, τα ουόγια 
των πουοφητών µε ένα στόµα φανεουώνουν 
καουό για τον βασιουιά· ο ουόγος σου, 
ουοιπόν, ας είναι, παουακαουώ, όπως ενός 
από εκείνους, και να µιουήσεις το καουό.  Και 
ο Μιχαϊας είπε: Ζει ο Κύουιος, ό,τι µου πει ο 
Φεός, αυτό φα µιουήσω. 

Ήουφε, ουοιπόν, στον βασιουιά, και του είπε 
ο βασιουιάς: Μιχαϊα, να πάµε στη Ουαµώφ-
γαουαάντ για να ποουεµήσουµε; Ή, να 
απέχω; Κι εκείνος είπε: Ανεβείτε και 
ευοντώνεστε, επειντή φα παουαντοφούν στο 
χέουι σας. 

Και του είπε ο βασιουιάς: Μέχουι πόσες 
φοουές φα σε οουκίζω, να µη µου ουες παουά 
την αουήφεια στο όνοµα του Κυουίου; 

Κι εκείνος είπε: Είντα οουόκουηουο τον 
Ισουαήου ντιασπαουµένον επάνω στα βουνά, 
σαν πουόβατα που ντεν έχουν ποιµένα· και ο 
Κύουιος είπε: Αυτοί ντεν έχουν κύουιο· ας 
γυουίσει κάφε ένας στο σπίτι του µε ειουήνη. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου είπε στον 
Ιωσαφάτ: Ντεν σου είπα ότι ντεν φα 
πουοφητεύσει καουό για µένα, αουά κακό; 

Και ο Μιχαϊας είπε: Ακούστε, ουοιπόν, τον 
ουόγο τού Κυουίου: Είντα τον Κύουιο να 
κάφεται επάνω στον φουόνο του, και 
οουόκουηουη τη στουατιά τού ουανού να 
στέκεται από τα ντεξιά του και από τα 
αουιστεουά του.  Και ο Κύουιος είπε: Ποιος 
φα εξαπατήσει τον Αχαάβ, τον βασιουιά τού 
Ισουαήου, ώστε να ανέβει και να πέσει στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ; Και ο µεν ένας µίουησε 
ουέγοντας έτσι, ο ντε άουος ουέγοντας έτσι.  
Τότε, βγήκε το πνεύµα, και στάφηκε 
µπουοστά στον Κύουιο, και είπε: Εγώ φα τον 
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εξαπατήσω. Και ο Κύουιος του είπε: Με 
ποιον τουόπο;  Και είπε: Φα βγω, και φα 
είµαι πνεύµα ψέµατος στο στόµα όουων των 
πουοφητών του. Και ο Κύουιος είπε: Φα 
εξαπατήσεις, και µάουιστα φα κατοουφώσεις· 
βγες, και κάνε έτσι.  Τώουα, ουοιπόν, ντες, ο 
Κύουιος έβαουε πνεύµα ψέµατος στο στόµα 
αυτών των πουοφητών σου, και ο Κύουιος 
µίουησε για σένα κακό. 

Τότε, αφού πουησίασε ο Σεντεκίας, ο γιος τού 
Χαναανά, χαστούκισε τον Μιχαϊα επάνω στο 
σαγόνι, και είπε: Από ποιον ντουόµο πέουασε 
το πνεύµα τού Κυουίου από µένα, για να 
µιουήσει σε σένα;  Και ο Μιχαϊας είπε: 
Πουόσεξε, φα ντεις, κατά την ηµέουα που φα 
µπαίνεις από ντωµάτιο σε ντωµάτιο, για να 
κουυφτείς. 

Και ο βασιουιάς τού Ισουαήου είπε: Πιάστε 
τον Μιχαϊα, και ξαναφέουτε τον στον Αµών, 
τον άουχοντα της πόουης, και στον Ιωάς, τον 
γιο τού βασιουιά,  και πείτε: Έτσι ουέει ο 
βασιουιάς: Βάουτε τον στη φυουακή, και να 
τον τουέφετε µε ψωµί φουίψης και µε νεουό 
φουίψης, µέχουις ότου επιστουέψω µε 
ειουήνη. 

Και ο Μιχαϊας είπε: Αν πουαγµατικά 
επιστουέψεις µε ειουήνη, ο Κύουιος ντεν 
µίουησε µε µένα. Και είπε: Ακούστε το εσείς, 
όουοι οι ουαοί. 

Και ανέβηκε ο βασιουιάς τού Ισουαήου, και ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, ο Ιωσαφάτ, στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ.  Και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου είπε στον Ιωσαφάτ: Εγώ φα 
µετασχηµατιστώ, και φα µπω στη µάχη· εσύ, 
όµως, ντύσου τη στοουή σου. Και ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου µετασχηµατίστηκε, 
και µπήκαν στη µάχη. 

Και ο βασιουιάς τής Συουίας είχε πουοστάξει 
τους άουχοντες των αµαξών του, ουέγοντας: 
Μη ποουεµάτε ούτε µικουόν ούτε µεγάουον, 
αουά µονάχα τον βασιουιά τού Ισουαήου.  
Και καφώς οι άουχοντες των αµαξών είνταν 
τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν: Αυτός είναι ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου· και τον 
πεουικύκουωσαν για να τον ποουεµήσουν· 

αου' ο Ιωσαφάτ αναβόησε, και τον βοήφησε ο 
Κύουιος· και ο Φεός τούς απέστουεψε απ' 
αυτόν.  Και βουέποντας οι άουχοντες των 
αµαξών ότι ντεν ήταν ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου, γύουισαν από την καταντίωξή του. 

Και κάποιος άνφουωπος, τοξεύοντας άσκοπα, 
χτύπησε τον βασιουιά τού Ισουαήου ανάµεσα 
στις αουφουώσεις τού φώουακα· κι εκείνος 
είπε στον ηνίοχο: Στουέψε το χέουι σου, και 
βγάουε µε από τον στουατό, επειντή 
πουηγώφηκα.  Και η µάχη µεγάουωσε κατά 
την ηµέουα εκείνη· και ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου στεκόταν επάνω στην άµαξα 
κατάντικουυ στους Συουίους µέχουι την 
εσπέουα· και γύουω στη ντύση τού ήουιου 
πέφανε. 

Και ο Ιωσαφάτ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
επέστουεψε στο σπίτι του µε ειουήνη, στην 
Ιεουσαουήµ.  Και βγήκε σε συνάντησή του ο 
Ιηού, ο γιος τού Ανανί, ο βουέπων, και είπε 
στον βασιουιά Ιωσαφάτ: Βοηφάς τον ασεβή, 
και αγαπάς αυτούς που µισούν τον Κύουιο; 
Γι' αυτό, οουγή από τον Κύουιο είναι επάνω 
σου·  εντούτοις, βουέφηκαν σε σένα καουά 
πουάγµατα, επειντή αφαίουεσες τα άουση από 
τη γη, και κατεύφυνες την καουντιά σου στο 
να εκζητάς τον Κύουιο. 

ΚΑΙ ο Ιωσαφάτ κατοίκησε στην Ιεουσαουήµ· 
έπειτα, πέουασε πάουι µέσα από τον ουαό, 
από τη Βηου-σαβεέ µέχουι το βουνό 
Εφουαϊµ, και τους επέστουεψε στον Κύουιο 
τον Φεό των πατέουων τους. 

Και εγκατέστησε στη γη κουιτές, σε όουες τις 
οχυουές πόουεις τού Ιούντα, σε κάφε µία 
πόουη.  Και στους κουιτές είπε: Ντείτε τι 
κάνετε εσείς· επειντή, ντεν κουίνετε κουίση 
ανφουώπου, αουά του Κυουίου, ο οποίος είναι 
µαζί σας όταν βγάζετε κουίση·  τώουα, 
ουοιπόν, ας είναι επάνω σας ο φόβος τού 
Κυουίου· πουοσέχετε στις πουάξεις σας· 
επειντή, ντεν υπάουχει αντικία στον Κύουιο 
τον Φεό µας, ούτε πουοσωποουηψία ούτε 
ντωουοντοκία. 

Κι ακόµα, ο Ιωσαφάτ εγκατέστησε στην 
Ιεουσαουήµ κουιτές από τους Ουευίτες, και 
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από τους ιεουείς, και από τους αουχηγούς των 
πατουιών τού Ισουαήου, για την κουίση τού 
Κυουίου, και για τις ντιαφοουές, και 
πουοσέτουεχαν στην Ιεουσαουήµ.  Και τους 
πουόσταξε, ουέγοντας: Έτσι φα κάνετε µε 
φόβο Κυουίου, µε πίστη, και µε τέουεια 
καουντιά·  και οποιαντήποτε ντιαφοουά 
έουφει σε σας από τους αντεουφούς σας, 
αυτών που κατοικούν στις πόουεις τους, 
ανάµεσα σε αίµα και αίµα, ανάµεσα σε νόµο 
και εντοουή, ντιατάγµατα και νόµιµα, φα τους 
νουφετείτε, για να µη γίνονται ένοχοι στον 
Κύουιο, και έουφει οουγή επάνω σε σας, κι 
επάνω στους αντεουφούς σας· έτσι να κάνετε, 
και ντεν φα γίνεστε ένοχοι·  και ντέστε, ο 
Αµαουίας, ο ιεουέας, φα είναι ο αουχηγός σας 
σε κάφε υπόφεση του Κυουίου, και ο 
Ζεβαντίας, ο γιος τού Ισουαήου, ο άουχοντας 
της οικογένειας του Ιούντα, σε κάφε υπόφεση 
του βασιουιά· και οι Ουευίτες φα είναι 
επιστάτες µπουοστά σας· γίνεστε ανντουείοι 
και εκτεουείτε, και ο Κύουιος ο Φεός σας φα 
είναι µε τον αγαφό. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ήουφαν ενάντια στον 
Ιωσαφάτ οι γιοι τού Μωάβ, και οι γιοι τού 
Αµµών, και µαζί τους και άουοι, εκτός από 
τους Αµµωνίτες, για να τον ποουεµήσουν.  
Και ήουφαν και ανήγγειουαν στον Ιωσαφάτ, 
ουέγοντας: Ένα µεγάουο πουήφος έουχεται 
εναντίον σου, από την πέουα πεουιοχή τής 
φάουασσας, από τη Συουία· και ντες, είναι 
στην Ασασών-φαµάου, που είναι η Εν-γαντντί. 

Και ο Ιωσαφάτ φοβήφηκε, και ντόφηκε στο 
να εκζητάει τον Κύουιο, και κήουυξε νηστεία 
σε οουόκουηουο τον Ιούντα.  Και οι άνντουες 
τού Ιούντα συγκεντουώφηκαν, για να 
ζητήσουν βοήφεια από τον Κύουιο· από 
όουες, ακόµα, τις πόουεις τού Ιούντα ήουφαν 
να ζητήσουν τον Κύουιο. 

Και ο Ιωσαφάτ στάφηκε στη συγκέντουωση 
του Ιούντα και της Ιεουσαουήµ, και στον οίκο 
τού Κυουίου, πουος το πουόσωπο της νέας 
αυουής,  και είπε: Κύουιε, Φεέ των πατέουων 
µας, ντεν είσαι εσύ ο Φεός που είσαι στον 
ουανό; Και ντεν είσαι εσύ που είσαι 
κυουίαουχος επάνω σε όουα τα βασίουεια των 
εφνών, και στο χέουι σου ντεν είναι η ντύναµη 

και η ισχύ, και κανένας ντεν µποουεί να σου 
αντισταφεί;  Ντεν είσαι εσύ ο Φεός µας, 
αυτός που εκντίωξες τους κατοίκους αυτής τής 
γης µπουοστά από τον ουαό σου τον 
Ισουαήου, και την έντωσες στο σπέουµα τού 
Αβουαάµ τού αγαπητού σου στον αιώνα;  Και 
σ' αυτή κατοίκησαν, και οικοντόµησαν σε 
σένα αγιαστήουιο για το όνοµά σου, 
ουέγοντας:  Αν -όταν έουφει επάνω µας κακό, 
ουοµφαία, κουίση ή φανατικό ή πείνα- 
σταφούµε µπουοστά απ' αυτό τον οίκο, και 
µπουοστά σου (επειντή, το όνοµά σου 
βουίσκεται σ' αυτόν τον οίκο), και βοήσουµε 
σε σένα στη φουίψη µας, τότε φα ακούσεις, 
και φα σώσεις.  Και τώουα, ντες, οι γιοι τού 
Αµµών, και του Μωάβ, και εκείνοι από το 
βουνό τού Σηείου, στους οποίους ντεν άφησες 
τον Ισουαήου να πάει, όταν έουχονταν από 
την Αίγυπτο, αουά ξέκουιναν απ' αυτούς, και 
ντεν τους εξοουόφουευσαν,  και ντες, πώς µας 
ανταµείβουν, εουχόµενοι να µας βγάουν από 
την κουηουονοµιά σου, που µας έντωσες να 
κουηουονοµήσουµε.  Φεέ µας, ντεν φα τους 
κουίνεις; Επειντή, ντεν υπάουχει σ' εµάς 
ντύναµη για να αντισταφούµε σ' αυτό το 
µεγάουο πουήφος που έουχεται εναντίον µας, 
και ντεν ξέουµε τι να κάνουµε· αου' επάνω σε 
σένα είναι τα µάτια µας. 

Και οουόκουηουος ο Ιούντας στεκόταν 
µπουοστά στον Κύουιο, µε τα βουέφη τους, 
τις γυναίκες τους, και τους γιους τους. 

Τότε, ήουφε το Πνεύµα τού Κυουίου επάνω 
στον Ιααζιήου, τον γιο τού Ζαχαουία, γιου 
τού Βεναϊα, γιου τού Ιεϊήου, γιου τού 
Ματφανία τού Ουευίτη, από τους γιους τού 
Ασάφ, στο µέσον τής συγκέντουωσης·  και 
είπε: Ακούστε, οουόκουηουος ο Ιούντας, και 
εκείνοι που κατοικείτε στην Ιεουσαουήµ, και 
εσύ, βασιουιά Ιωσαφάτ: Έτσι ουέει σε σας ο 
Κύουιος: Μη φοβάστε ούτε να τουοµάζετε 
από το πουόσωπο αυτού τού µεγάου 
πουήφους· επειντή, η µάχη ντεν είναι ντική 
σας, αουά του Φεού·  κατεβείτε αύουιο 
εναντίον τους· ντέστε, ανεβαίνουν από την 
ανάβαση Σις· και φα τους βουείτε στην άκουη 
τού χειµάουου, µπουοστά στην έουηµο 
Ιεουήου·  σ' αυτή τη µάχη ντεν φα 
ποουεµήσετε εσείς· παουσιαστείτε, σταφείτε, 
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και ντείτε τη σωτηουία τού Κυουίου µαζί σας, 
ω, Ιούντα και Ιεουσαουήµ· µη φοβάστε ούτε 
να τουοµάξετε· αύουιο να βγείτε εναντίον 
τους· και µαζί σας ο Κύουιος. 

Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε µε το πουόσωπό του 
στη γη· και οουόκουηουος ο Ιούντας και όσοι 
κατοικούσαν στην Ιεουσαουήµ, έπεσαν 
µπουοστά στον Κύουιο, πουοσκυνώντας τον 
Κύουιο.  Και σηκώφηκαν οι Ουευίτες, από 
τους γιους των Κααφιτών, και από τους γιους 
των Κοουιτών, για να υµνήσουν τον Κύουιο 
τον Φεό του Ισουαήου, µε υψωµένη φωνή, σε 
υπεουβοουικά βαφµό. 

Και αφού σηκώφηκαν το πουωί, βγήκαν 
πουος την έουηµο Φεκουέ· και όταν βγήκαν, 
ο Ιωσαφάτ στάφηκε, και είπε: Ακούστε µε, 
Ιούντα, και όσοι κατοικείτε στην Ιεουσαουήµ: 
Πιστέψτε στον Κύουιο τον Φεό µας, και φα 
στεουεωφείτε· πιστέψτε στους πουοφήτες του, 
και φα ευοντωφείτε.  Και αφού συµβουεύφηκε 
µαζί µε τον ουαό, ντιέταξε τους ψαουτωντούς 
να ψάουουν στον Κύουιο, και να υµνούν τη 
µεγαουοπουέπεια της αγιότητάς του, 
βγαίνοντας µπουοστά από τον στουατό, και 
να ουένε: Ντοξοουογείτε τον Κύουιο, επειντή 
το έουεός του µένει στον αιώνα. 

Και όταν άουχισαν να ψάουουν και να υµνούν, 
ο Κύουιος έστησε ενέντουες εναντίον των γιων 
τού Αµµών, του Μωάβ, και εκείνων από το 
βουνό τού Σηείου, που ήουφαν εναντίον τού 
Ιούντα· και χτυπήφηκαν.  Επειντή, 
σηκώφηκαν οι γιοι τού Αµµών και του Μωάβ 
εναντίον των κατοίκων τού βουνού τού 
Σηείου, για να τους εξοουοφουεύσουν και να 
τους εξαουείψουν· και αφού συντέουεσαν τους 
κατοίκους τού Σηείου, βοήφησαν ο ένας τον 
άουον για να εξοουοφουευτούν. 

Και καφώς ο Ιούντας ήουφε στη σκοπιά τής 
εουήµου, σήκωσε τα µάτια του πουος το 
πουήφος, και να, ήσαν νεκουά σώµατα 
πεσµένα καταγής, και ντεν ντιασώφηκε 
κανένας.  Και όταν ο Ιωσαφάτ και ο ουαός 
του ήουφαν για να τους ουαφυουαγωγήσουν, 
ανάµεσα στα νεκουά σώµατά τους βουήκαν 
και πούτη σε αφφονία, και ποουύτιµη 
αποσκευή, και πήουαν για τον εαυτό τους 

τόσα ποουά, ώστε ντεν µποούσαν να τα 
µεταφέουν· και στάφηκαν τουεις ηµέουες 
ουαφυουαγωγώντας, επειντή τα ουάφυουα 
ήσαν ποουά.  Και την τέταουτη ηµέουα 
συγκεντουώφηκαν στην κοιουάντα της 
Ευουογίας· επειντή, εκεί ευουόγησαν τον 
Κύουιο· γι' αυτό, το όνοµα εκείνου του τόπου 
ονοµάστηκε Κοιουάντα Ευουογίας, µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα. 

Τότε, όουοι οι άνντουες τού Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ, και επικεφαουής τους ο 
Ιωσαφάτ, κίνησαν για να επιστουέψουν στην 
Ιεουσαουήµ µε ευφουοσύνη· επειντή, ο 
Κύουιος τους εύφουανε από τους εχφούς 
τους.  Και ήουφαν στην Ιεουσαουήµ µε 
ψαουτήουια και κιφάουες και σάουπιγγες, 
στον οίκο τού Κυουίου. 

Και φόβος Φεού έπεσε επάνω σε όουα τα 
βασίουεια εκείνων των τόπων, όταν άκουσαν 
ότι ο Κύουιος ποουέµησε εναντίον των 
εχφουών τού Ισουαήου.  Και η βασιουεία τού 
Ιωσαφάτ ησύχασε· επειντή, ο Φεός του 
έντωσε σ' αυτόν ανάπαυση, οουόγυουα. 

ΚΑΙ ο Ιωσαφάτ βασίουευσε επάνω στον 
Ιούντα· ήταν ηουικίας 35 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε 25 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Αζουβά, φυγατέουα τού Σιουεϊ.  Και 
πεουπάτησε στον ντουόµο τού Ασά, του 
πατέουα του, και ντεν ξέκουινε απ' αυτόν, 
πουάττοντας το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο.  
Όµως, οι ψηουοί τόποι ντεν αφαιουέφηκαν· 
επειντή, ο ουαός ντεν είχαν ακόµα κατευφύνει 
την καουντιά τους πουος τον Φεό των 
πατέουων τους.  Και οι υπόουοιπες πουάξεις 
τού Ιωσαφάτ, οι πουώτες και οι τεουευταίες, 
ντέστε, είναι γουαµµένες στα ουόγια τού Ιηού, 
του γιου τού Ανανί, που καταγουάφτηκαν στο 
βιβουίο των βασιουιάντων τού Ισουαήου. 

Και ύστεουα απ' αυτά, ο Ιωσαφάτ, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, ενώφηκε µε τον 
Οχοζία, τον βασιουιά τού Ισουαήου, που είχε 
πουάξει µε ποουύ ασεβή τουόπο.  Και 
ενώφηκε µαζί του, για να κάνουν πουοία, τα 
οποία να πουεύσουν στη Φαουσείς· και 
έκαναν πουοία στην Εσιών-γάβεου.  Τότε, ο 
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Εουιέζεου, ο γιος τού Ντωνταυά, από τη 
Μαουησά, πουοφήτευσε ενάντια στον 
Ιωσαφάτ, ουέγοντας: Επειντή ενώφηκες µε 
τον Οχοζία, ο Κύουιος έσπασε τα έουγα σου. 
Και τα πουοία συντουίφτηκαν, και ντεν 
µπόουεσαν να πάνε στη Φαουσείς. 

ΚΑΙ ο Ιωσαφάτ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και φάφτηκε µαζί µε τους 
πατέουες του στην πόουη τού Νταβίντ· και 
αντ' αυτού βασίουευσε ο Ιωουάµ, ο γιος του.  
Και είχε αντεουφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον 
Αζαουία, και τον Ιεχιήου, και τον Ζαχαουία, 
και τον Αζαουία, και τον Μιχαήου, και τον 
Σεφατία· όουοι αυτοί ήσαν γιοι τού Ιωσαφάτ, 
του βασιουιά τού Ισουαήου.  Και ο πατέουας 
τους έντωσε σ' αυτούς ποουά ντώουα από 
ασήµι και από χουυσάφι, και από ποουύτιµα 
πουάγµατα, µαζί µε πόουεις οχυουωµένες στη 
γη τού Ιούντα· τη βασιουεία, όµως, έντωσε 
στον Ιωουάµ, επειντή ήταν ο πουωτότοκος. 

Και όταν ο Ιωουάµ υψώφηκε στη βασιουεία 
τού πατέουα του, και κουαταιώφηκε, 
φανάτωσε όους τους αντεουφούς του µε 
ουοµφαία, ακόµα ντε και µεουικούς από τους 
άουχοντες του Ισουαήου. 

Ο Ιωουάµ ήταν ηουικίας 32 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε οκτώ χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ.  Και πεουπάτησε στον 
ντουόµο των βασιουιάντων τού Ισουαήου, 
όπως έκανε η οικογένεια του Αχαάβ· επειντή, 
η γυναίκα του ήταν φυγατέουα τού Αχαάβ· 
και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον Κύουιο.  
Αου' ο Κύουιος ντεν φέουησε να 
εξοουοφουεύσει την οικογένεια του Νταβίντ, 
εξαιτίας τής ντιαφήκης που είχε κάνει στον 
Νταβίντ, και επειντή είχε πει να ντώσει έναν 
ουύχνο σ' αυτόν, και στους γιους του, 
πάντοτε. 

Στις ηµέουες του αποστάτησε ο Εντώµ από 
την υποταγή τού Ιούντα, και έκαναν ντικό 
τους βασιουιά.  Και ο Ιωουάµ πέουασε µέσα 
στη γη τους µαζί µε τους άουχοντές του, και 
όουες οι άµαξες µαζί του· και αφού σηκώφηκε 
τη νύχτα, πάταξε τους Ιντουµαίους, που τον 
πεουικύκουωναν, και τους άουχοντες των 
αµαξών.  Έτσι αποστάτησε ο Εντώµ από την 

υποταγή τού Ιούντα µέχουι αυτή την ηµέουα. 
Τότε, τον ίντιο καιουό αποστάτησε και η 
Ουιβνά από την υποταγή του, επειντή είχε 
εγκαταουείψει τον Κύουιο τον Φεό των 
πατέουων του. 

Αυτός ακόµα οικοντόµησε ψηούς τόπους 
επάνω στα βουνά τού Ιούντα, και έκανε τους 
κατοίκους τής Ιεουσαουήµ να ποουνεύουν, 
και αποπουάνησε τον Ιούντα. 

Και ήουφε σ' αυτόν ένα έγγουαφο από τον 
πουοφήτη Ηουία, που έουεγε: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός τού Νταβίντ τού πατέουα 
σου· επειντή ντεν πεουπάτησες στους 
ντουόµους τού Ιωσαφάτ τού πατέουα σου, και 
στους ντουόµους τού Ασά, του βασιουιά τού 
Ιούντα,  αουά πεουπάτησες στον ντουόµο των 
βασιουιάντων τού Ισουαήου, και έκανες τον 
Ιούντα και τους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ να 
ποουνεύσουν, σύµφωνα µε τις ποουνείες τής 
οικογένειας του Αχαάβ, ακόµα µάουιστα 
φανάτωσες τους αντεουφούς σου, την 
οικογένεια του πατέουα σου, τους καουύτεους 
από σένα,  ντες, ο Κύουιος φα πατάξει µε 
µεγάουη πουηγή τον ουαό σου, και τα παιντιά 
σου, και τις γυναίκες σου, και όουα τα 
υπάουχοντά σου·  κι εσύ φα χτυπηφείς µε 
ποουές αουώστιες, µε αουώστια των 
εντοσφίων σου, µέχουις ότου βγουν τα 
εντόσφιά σου από την αουώστια σου από 
ηµέουα σε ηµέουα. 

Ακόµα, ο Κύουιος ντιέγειουε εναντίον τού 
Ιωουάµ το πνεύµα των Φιουισταίων, και των 
Αουάβων, και των πουησιόχωουων Αιφιόπων·  
και ανέβηκαν εναντίον τού Ιούντα, και 
εφόουµησαν επάνω του, και ντιάουπαξαν 
όουα τα υπάουχοντα που βουέφηκαν στο 
σπίτι τού βασιουιά, κι ακόµα τους γιους του, 
και τις γυναίκες του· ώστε, ντεν του έµεινε 
άουος γιος, παουά ο Ιωάχαζ, ο νεότεουος των 
γιων του. 

Ύστεουα απ' όουα αυτά, ο Κύουιος πάταξε 
αυτόν στα εντόσφιά του, µε ανίατη αουώστια·  
και καφώς ο καιουός πουοχωούσε, ύστεουα 
από παουέουευση ντύο χουόνων, βγήκαν τα 
εντόσφιά του, από την αουώστια του, και 
πέφανε µε σκουηούς πόνους. Και ο ουαός του 
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ντεν του έκανε καύση, σύµφωνα µε την καύση 
των πατέουων του. 

Ήταν ηουικίας 32 χουόνων όταν βασίουευσε· 
και βασίουευσε στην Ιεουσαουήµ οκτώ 
χουόνια, και έφυγε χωουίς να είναι ποφητός· 
και τον έφαψαν στην πόουη τού Νταβίντ, 
όµως όχι στους τάφους των βασιουιάντων. 

ΚΑΙ οι κάτοικοι της Ιεουσαουήµ έκαναν 
βασιουιά αντ' αυτού τον Οχοζία, τον 
νεότεουο γιο του· επειντή, όους τους 
πουεσβύτεους τους φανάτωσαν τα τάγµατα 
που είχαν έουφει στο στουατόπεντο µαζί µε 
τους Άουαβες. Και βασίουευσε ο Οχοζίας, ο 
γιος τού Ιωουάµ, του βασιουιά τού Ιούντα.  Ο 
Οχοζίας ήταν 42 χουόνων όταν βασίουευσε, 
και βασίουευσε έναν χουόνο στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Γοφοουία, η φυγατέουα τού Αµουί. 

Κι αυτός πεουπάτησε στους ντουόµους της 
οικογένειας του Αχαάβ· επειντή, η µητέουα 
του ήταν σύµβουός του στο να αµαουτάνει.  
Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, όπως η οικογένεια του Αχαάβ· 
επειντή, µετά τον φάνατο του πατέουα του, 
αυτοί ήσαν οι σύµβουοί του για τον αφανισµό 
του.  Και µε τις συµβουές τους, πήγε µαζί µε 
τον Ιωουάµ, τον γιο τού Αχαάβ, τον βασιουιά 
τού Ισουαήου, σε πόουεµο εναντίον τού 
Αζαήου, του βασιουιά τής Συουίας, στη 
Ουαµώφ-γαουαάντ· και οι Σύουιοι χτύπησαν 
τον Ιωουάµ.  Και γύουισε στην Ιεζουαέου για 
να γιατουευτεί, εξαιτίας των πουηγών, που 
ντέχφηκε στη Ουαµά, όταν ποουεµούσε 
εναντίον τού Αζιήου, του βασιουιά τής 
Συουίας. 

Και ο Αζαουίας, ο γιος τού Ιωουάµ, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, κατέβηκε για να ντει 
τον Ιωουάµ, τον γιο τού Αχαάβ στην 
Ιεζουαέου, επειντή ήταν άουωστος.  Και από 
τον Φεό στάφηκε όουεφουος του Οχοζία το 
να έουφει στον Ιωουάµ· επειντή, όταν ήουφε, 
βγήκε µαζί µε τον Ιωουάµ εναντίον τού Ιηού, 
του γιου τού Νιµσί, τον οποίο ο Κύουιος είχε 
χουίσει για να εξοουοφουεύσει την οικογένεια 
του Αχαάβ.  Και όταν ο Ιηού έκανε την 
εκντίκηση ενάντια στην οικογένεια του 

Αχαάβ, βουίσκοντας τους άουχοντες του 
Ιούντα, και τους γιους των αντεουφών τού 
Οχοζία, που υπηουετούσαν τον Οχοζία, τους 
φανάτωσε.  Και αναζήτησε τον Οχοζία· και 
τον συνέουαβαν καφώς κουυβόταν στη 
Σαµάουεια, και τον έφεουαν στον Ιηού· και 
τον φανάτωσαν, και τον έφαψαν· επειντή, 
είπαν: Είναι γιος τού Ιωσαφάτ, που είχε 
εκζητήσει τον Κύουιο µε όουη του την 
καουντιά. Και η οικογένεια του Οχοζία ντεν 
είχε ντύναµη για να κουατήσει πουέον τη 
βασιουεία. 

Και η Γοφοουία, η µητέουα τού Οχοζία, 
βουέποντας ότι ο γιος της πέφανε, σηκώφηκε 
και εξοουόφουευσε οουόκουηουο το 
βασιουικό σπέουµα τής οικογένειας του 
Ιούντα.  Όµως, η Ιωσαβεέφ, η φυγατέουα τού 
βασιουιά, παίουνοντας τον Ιωάς, τον γιο τού 
Οχοζία, τον έκουεψε µέσα από τους γιους τού 
βασιουιά, που φανατώνονταν, και έβαουε 
αυτόν και την τουοφό του σε ένα ντωµάτιο 
του κοιτώνα. Έτσι, η Ιωσαβεέφ, η φυγατέουα 
τού βασιουιά Ιωουάµ, η γυναίκα τού Ιωνταέ 
τού ιεουέα (επειντή, ήταν αντεουφή τού 
Οχοζία), τον έκουυψε µπουοστά από τη 
Γοφοουία, και ντεν τον φανάτωσε.  Και ήταν 
µαζί τους, καφώς κουυβόταν στον οίκο τού 
Κυουίου έξι χουόνια· και επάνω στη γη 
βασίουευε η Γοφοουία. 

ΚΑΙ στον έβντοµο χουόνο, ο Ιωνταέ 
κουαταιώφηκε, και παίουνοντας τους 
εκατόνταουχους, τον Αζαουία, τον γιο τού 
Ιεουοάµ, και τον Ισµαήου, τον γιο τού 
Ιωανάν, και τον Αζαουία, τον γιο τού Ωβήντ, 
και τον Μαασία, τον γιο τού Ανταϊα, και τον 
Εουισαφάτ, τον γιο τού Ζιχουί, έκανε µαζί 
τους συνφήκη.  Και πεουιντιάβηκε τον Ιούντα, 
και συγκέντουωσε τους Ουευίτες από όουες 
τις πόουεις τού Ιούντα, και τους αουχηγούς 
των πατουιών τού Ισουαήου, και ήουφε στην 
Ιεουσαουήµ.  Και οουόκουηουη η σύναξη 
έκανε συνφήκη µαζί µε τον βασιουιά στον 
οίκο τού Φεού. 

Και τους είπε: Ντέστε, ο γιος τού βασιουιά φα 
βασιουεύσει, όπως µίουησε ο Κύουιος για 
τους γιους τού Νταβίντ.  Αυτό είναι το 
πουάγµα, που φα κάνετε: Το ένα τουίτο από 
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σας, που µπαίνετε το σάββατο, από τους 
ιεουείς και από τους Ουευίτες, φα φυουάττουν 
στις πύουες·  και το ένα τουίτο στο σπίτι τού 
βασιουιά· και το ένα τουίτο στην πύουη τού 
φεµεουίου· και οουόκουηουος ο ουαός στις 
αυουές τού οίκου τού Κυουίου·  και κανένας 
ντεν φα µπαίνει µέσα στον ναό τού Κυουίου, 
παουά µονάχα οι ιεουείς, και όσοι από τους 
Ουευίτες υπηουετούν· αυτοί φα µπαίνουν 
µέσα, επειντή είναι άγιοι· και οουόκουηουος ο 
ουαός φα φυουάττει την υπηουεσία τού 
Κυουίου·  και οι Ουευίτες φα 
πεουικυκουώνουν τον βασιουιά οουόγυουα, 
κάφε ένας έχοντας τα όπουα του στο χέουι· 
και όποιος µπει µέσα στον οίκο, ας 
φανατώνεται· και φα είστε µαζί µε τον 
βασιουιά, όταν µπαίνει µέσα, και όταν βγαίνει 
έξω. 

Και οι Ουευίτες και οουόκουηουος ο Ιούντας 
έκαναν σύµφωνα µε όουα όσα είχε 
πουοστάξει ο Ιωνταέ, ο ιεουέας, και πήουαν 
κάφε ένας τούς άνντουες του, που έµπαιναν 
µέσα το σάββατο, µαζί µε εκείνους που 
έβγαιναν έξω το σάββατο· επειντή, ο Ιωνταέ ο 
ιεουέας ντεν απέουυε τις τάξεις.  Και ο Ιωνταέ 
ο ιεουέας έντωσε στους εκατόνταουχους τις 
ουόγχες, και τις επιµήκεις ασπίντες τού 
βασιουιά Νταβίντ, που ήσαν στον οίκο τού 
Φεού.  Και έστησε οουόκουηουο τον ουαό, 
κάφε έναν άνντουα που είχε τα όπουα του στο 
χέουι του, από τη ντεξιά πουευουά τού οίκου, 
µέχουι την αουιστεουή πουευουά τού οίκου, 
κοντά στο φυσιαστήουιο και τον ναό, 
οουόγυουα στον βασιουιά. 

Τότε έβγαουαν τον γιο τού βασιουιά, και 
έβαουαν επάνω του το ντιάντηµα, και το 
µαουτύουιον, και τον έκαναν βασιουιά. Και 
τον έχουισαν ο Ιωνταέ και οι γιοι του, και 
είπαν: Ζήτω ο βασιουιάς. 

Και όταν η Γοφοουία άκουσε τη φωνή τού 
ουαού να τουέχει και να επευφηµεί τον 
βασιουιά, ήουφε στον ουαό στον οίκο τού 
Κυουίου.  Και είντε, και να, ο βασιουιάς 
στεκόταν κοντά στον στύουο του στην 
είσοντο, και οι άουχοντες και οι σάουπιγγες 
κοντά στον βασιουιά· και οουόκουηουος ο 
ουαός τής γης χαιουόταν, και σάουπιζαν µε 

τις σάουπιγγες, και οι ψαουτωντοί έψαουαν µε 
τα µουσικά τους όουγανα, και όσοι ήσαν 
επιστήµονες στο να ψάουουν· τότε, η 
Γοφοουία έσχισε τα ιµάτιά της, και είπε: 
Πουοντοσία! Πουοντοσία! 

Και ο Ιωνταέ ο ιεουέας έβγαουε έξω τους 
εκατόνταουχους, τους αουχηγούς τού 
στουατού, και τους είπε: Βγάουτε την έξω από 
τις τάξεις· και όποιος την ακοουφήσει, ας 
φανατώνεται µε µάχαιουα. Επειντή, ο ιεουέας 
είχε πει: Μη τη φανατώσετε στον οίκο τού 
Κυουίου.  Και έβαουαν τα χέουια τους επάνω 
της· και όταν ήουφε στην είσοντο της πύουης 
των αουόγων, που ήταν στο σπίτι τού 
βασιουιά, εκεί τη φανάτωσαν. 

Και ο Ιωνταέ έκανε συνφήκη ανάµεσα στον 
εαυτό του, και σε οουόκουηουο τον ουαό, και 
τον βασιουιά, ότι φα είναι ουαός τού Κυουίου.  
Και οουόκουηουος ο ουαός µπήκε στον οίκο 
τού Βάαου, και τον γκουέµισαν, και τα 
φυσιαστήουιά του και τα είντωουά του τα 
κατασύντουιψαν· και τον Ματφάν, τον ιεουέα 
τού Βάαου, τον φανάτωσαν µπουοστά στα 
φυσιαστήουια. 

Και ο Ιωνταέ έντωσε την επιτήουηση του 
οίκου τού Κυουίου στα χέουια των ιεουέων 
των Ουευιτών, που ο Νταβίντ είχε ντιαιουέσει 
για τον οίκο τού Κυουίου, ώστε να µεταφέουν 
τα οουοκαυτώµατα του Κυουίου, καφώς είναι 
γουαµµένο στον νόµο τού Μωυσή, µε 
ευφουοσύνη και µε ύµνους, σύµφωνα µε τη 
ντιάταξη του Νταβίντ.  Και έστησε τους 
πυουωούς στις πύουες τού οίκου τού Κυουίου, 
για να µη µπαίνει µέσα κανένας ακάφαουτος 
για οποιοντήποτε πουάγµα.  Και πήουε τους 
εκατόνταουχους, και τους ντυνατούς, και τους 
άουχοντες του ουαού, και οουόκουηουο τον 
ουαό τής γης, και κατέβασε τον βασιουιά από 
τον οίκο τού Κυουίου· και πέουασαν µέσα 
από την ψηουή πύουη στο σπίτι τού βασιουιά, 
και κάφισαν τον βασιουιά στον φουόνο τής 
βασιουείας. 

Και οουόκουηουος ο ουαός τής γης 
ευφουάνφηκε· και η πόουη ησύχασε· και τη 
Γοφοουία τη φανάτωσαν µε µάχαιουα. 
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Ο ΙΩΑΣ ήταν ηουικίας επτά χουόνων όταν 
βασίουευσε· και βασίουευσε 40 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Σιβιά, από τη Βηου-σαβεέ.  Και ο Ιωάς 
έκανε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, όουες 
τις ηµέουες τού Ιωνταέ τού ιεουέα.  Και ο 
Ιωνταέ πήουε σ' αυτόν ντύο γυναίκες, και 
γέννησε γιους και φυγατέουες. 

Και ύστεουα απ' αυτά ήουφε στην καουντιά 
τού Ιωάς, να ανακαινίσει τον οίκο τού 
Κυουίου.  Και καφώς συγκέντουωσε τους 
ιεουείς και τους Ουευίτες, τους είπε: Βγείτε 
έξω, στις πόουεις τού Ιούντα, και να 
συγκεντουώνετε ασήµι από οουόκουηουο τον 
Ισουαήου για επισκευή τού οίκου τού Φεού 
σας κάφε χουόνο, και επισπεύστε το πουάγµα· 
όµως, οι Ουευίτες ντεν επέσπευσαν. 

Και ο βασιουιάς κάουεσε τον Ιωνταέ τον 
αουχηγό, και του είπε: Γιατί ντεν ζήτησες από 
τους Ουευίτες να εισπουάξουν από τον Ιούντα 
και από την Ιεουσαουήµ τον φόουο τού 
Μωυσή, του ντού τού Κυουίου, και από τη 
συναγωγή τού Ισουαήου, για τη σκηνή τού 
µαουτυουίου; 

(  Επειντή, η Γοφοουία, η ασεβής, και οι γιοι 
της, κατέφφειουαν τον οίκο τού Φεού· ακόµα 
και όουα τα αφιεουώµατα του οίκου τού 
Κυουίου τα αφιέουωσαν ως αναφήµατα στους 
Βααουείµ). 

Έκαναν, ουοιπόν, σύµφωνα µε την πουοσταγή 
τού βασιουιά ένα κιβώτιο, και το έβαουαν 
στην πύουη τού οίκου τού Κυουίου έξω.  Και 
ντιακήουυξαν στον Ιούντα και στην 
Ιεουσαουήµ, να εισφέουν στον Κύουιο τον 
φόουο του Μωυσή, του ντού του Φεού, που 
είχε επιβουηφεί επάνω στον Ισουαήου στην 
έουηµο.  Και ευφουάνφηκαν όουοι οι 
άουχοντες και οουόκουηουος ο ουαός, και 
εισέφεουαν, και έουιχναν στο κιβώτιο, µέχουις 
ότου γεµιστεί. 

Και όταν το κιβώτιο φεουόταν στους 
επιστάτες τού βασιουιά ντιαµέσου των 
Ουευιτών, και όταν αυτοί έβουεπαν ότι το 
ασήµι ήταν ποουύ, εουχόταν ο γουαµµατέας 
τού βασιουιά, και ο επιστάτης τού πουώτου 

ιεουέα, και άντειαζαν το κιβώτιο, και, 
φέουνοντάς το, το έβαζαν πάουι στον τόπο 
του. Έτσι έκαναν κάφε ηµέουα, και 
συγκέντουωναν ποουύ ασήµι.  Και το έντινε ο 
βασιουιάς και ο Ιωνταέ σ' εκείνους που 
εκτεούσαν το έουγο τής υπηουεσίας τού οίκου 
τού Κυουίου, και µίσφωναν κτίστες και 
ξυουουγούς για να ανακαινίσουν τον οίκο τού 
Κυουίου· ακόµα και σιντηουουγούς και 
χαουκουγούς, για να επισκευάσουν τον οίκο 
τού Κυουίου. 

Κι αυτοί που εουγάζονταν, το έουγο 
εουγάζονταν, και ντιαµέσου αυτών το έουγο 
τής επισκευής πουοχώουησε· και 
αποκατέστησαν τον οίκο τού Φεού στην 
πουοηγούµενή του κατάσταση, και τον 
στεουέωσαν.  Και αφού τεουείωσαν, έφεουαν 
µπουοστά στον βασιουιά και στον Ιωνταέ το 
ασήµι που είχε αποµείνει, και απ' αυτό 
κατασκεύασαν σκεύη για τον οίκο τού 
Κυουίου, σκεύη υπηουεσίας και 
οουοκαύτωσης και φιάουες, και σκεύη χουυσά 
και ασηµένια. Και πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα στον οίκο τού Κυουίου 
παντοτινά, όουες τις ηµέουες τού Ιωνταέ. 

Και ο Ιωνταέ γέουασε, και ήταν πουήουης 
ηµεουών, και πέφανε· όταν πέφανε, ήταν 
ηουικίας 130 χουόνων.  Και τον έφαψαν στην 
πόουη τού Νταβίντ, µαζί µε τους 
βασιουιάντες· επειντή, έπουαξε καουό στον 
Ισουαήου, και στον Φεό, και στην οικογένειά 
του. 

Και µετά τον φάνατο του Ιωνταέ ήουφαν οι 
άουχοντες του Ιούντα, και πουοσκύνησαν τον 
βασιουιά· τότε, ο βασιουιάς τούς εισάκουσε·  
και εγκατέουειψαν τον οίκο τού Κυουίου τού 
Φεού των πατέουων τους, και ουάτουευαν τα 
άουση και τα είντωουα· και ήουφε η οουγή 
ενάντια στον Ιούντα και την Ιεουσαουήµ, γι' 
αυτή την ανοµία τους.  Έστειουε, βέβαια, σ' 
αυτούς πουοφήτες, για να τους επαναφέουν 
στον Κύουιο, και ντιαµαουτυουήφηκαν 
εναντίον τους· αου' αυτοί ντεν έντωσαν 
ακουόαση. 

Και το Πνεύµα τού Φεού πεουιχύφηκε επάνω 
στον Ζαχαουία, τον γιο τού Ιωνταέ τού 
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ιεουέα, και αφού στάφηκε ουίγο πιο ψηουά 
από τον ουαό, τους είπε: Γιατί εσείς 
παουαβαίνετε τις εντοουές τού Κυουίου; 
Σίγουα, ντεν φα ευοντωφείτε· επειντή, εσείς 
εγκαταουείψατε τον Κύουιο, κι αυτός σας 
εγκατέουειψε. 

Και συνωµότησαν εναντίον του· και τον 
ουιφοβόουησαν µε πέτουες, µε πουοσταγή 
τού βασιουιά, στην αυουή τού οίκου τού 
Κυουίου.  Και ο Ιωάς ντεν φυµήφηκε το 
έουεος που είχε κάνει σ' αυτόν ο πατέουας 
του, ο Ιωνταέ, αουά φανάτωσε τον γιο του· κι 
ενώ πέφαινε, είπε: Ο Κύουιος ας ντει, και ας 
το εκζητήσει. 

Και στο τέουος τού χουόνου ανέβηκε ο 
στουατός τής Συουίας εναντίον του· και 
ήουφαν εναντίον τού Ιούντα και εναντίον τής 
Ιεουσαουήµ, και εξοουόφουευσαν όους τους 
άουχοντες του ουαού ανάµεσα από τον ουαό, 
και όουα τα ουάφυουά τους τα έστειουαν στον 
βασιουιά τής Νταµασκού.  Αν και ο στουατός 
τής Συουίας ήουφε µε ουίγους άνντουες, ο 
Κύουιος όµως παουέντωσε στο χέουι τους 
έναν υπεουβοουικά µεγάουον στουατό, 
επειντή είχαν εγκαταουείψει τον Κύουιο τον 
Φεό των πατέουων τους· και έκαναν κουίση 
ενάντια στον Ιωάς. 

Και αφού αναχώουησαν απ' αυτόν, αφήνοντάς 
τον µε µεγάουες αουώστιες, οι ντούοι του 
συνωµότησαν εναντίον του, εξαιτίας τού 
αίµατος των γιων τού Ιωνταέ τού ιεουέα, και 
τον φανάτωσαν επάνω στο κουεβάτι του, και 
πέφανε· και τον έφαψαν στην πόουη τού 
Νταβίντ, ντεν τον έφαψαν όµως στους τάφους 
των βασιουιάντων.  Κι εκείνοι που 
συνωµότησαν εναντίον του ήσαν οι εξής: Ο 
Ζαβάντ, ο γιος τής Σιµεάφ τής 
Αµµωνίτισσας, και ο Ιωζαβάντ, ο γιος τής 
Σιµουίφ τής Μωαβίτισσας. 

Και για τους γιους του και το πουήφος των 
φοουτίων κάτω απ' αυτόν, και την επισκευή 
τού οίκου τού Φεού, ντέστε, είναι γουαµµένα 
στα υποµνήµατα του βιβουίου των 
βασιουιάντων. Και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Αµασίας, ο γιος του. 

Ο ΑΜΑΣΙΑΣ βασίουευσε σε ηουικία 25 
χουόνων, και βασίουευσε 29 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Ιωαντάν, από την Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
όµως όχι µε τέουεια καουντιά. 

Και καφώς η βασιουεία του κουαταιώφηκε σ' 
αυτόν, φανάτωσε τους ντούς του, που είχαν 
φονεύσει τον βασιουιά, τον πατέουα του·  τα 
παιντιά τους, όµως, ντεν τα φανάτωσε, καφώς 
είναι γουαµµένο στον νόµο, στο βιβουίο τού 
Μωυσή, όπου ο Κύουιος είχε πουοστάξει, 
ουέγοντας: Οι πατέουες ντεν φα φανατώνονται 
για τα παιντιά ούτε τα παιντιά φα 
φανατώνονται για τους πατέουες· αουά, κάφε 
ένας φα φανατώνεται για το ντικό του 
αµάουτηµα. 

Και ο Αµασίας συγκέντουωσε τον Ιούντα, και 
απ' αυτούς έκανε χιουίαουχους, και 
εκατόνταουχους, κατά οικογένειες πατουιών, 
µέσα από οουόκουηουο τον Ιούντα, και τον 
Βενιαµίν· και τους αουίφµησε από 20 
χουόνων κι επάνω, και τους βουήκε 300.000, 
εκουεκτούς, που έβγαιναν σε πόουεµο, οι 
οποίοι κουατούσαν ουόγχη και ασπίντα. 

Ακόµα, µίσφωσε από τον Ισουαήου 100.000 
ισχυούς µε ντύναµη, για 100 τάουαντα ασήµι.  
Και ήουφε σ' αυτόν ένας άνφουωπος του 
Φεού, ουέγοντας: Βασιουιά, ας µη έουφει 
µαζί σου ο στουατός τού Ισουαήου· επειντή, ο 
Κύουιος ντεν είναι µαζί µε τον Ισουαήου, µε 
όους τους γιους Εφουαϊµ·  αν φέουεις, όµως, 
να πας, κάν' το· ενντυναµώσου για τον 
πόουεµο· αου' ο Φεός φα σε κατατουοπώσει 
µπουοστά στον εχφουό· επειντή, ο Φεός έχει 
ντύναµη να βοηφήσει, και να κατατουοπώσει.  
Και ο Αµασίας είπε στον άνφουωπο του 
Φεού: Αουά τι φα κάνουµε για τα 100 
τάουαντα, που έντωσα στον στουατό τού 
Ισουαήου; Και ο άνφουωπος του Φεού 
απάντησε: Ο Κύουιος είναι ντυνατός να σου 
ντώσει πεουισσσότεουα απ' αυτά.  Τότε ο 
Αµασίας τούς ντιαχώουισε, τον στουατό που 
είχε έουφει σ' αυτόν από τον Εφουαϊµ, για να 
επιστουέψουν στον τόπο τους· και άναψε 
υπεουβοουικά ο φυµός τους ενάντια στον 
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Ιούντα, και γύουισαν στον τόπο µε έξαψη 
φυµού. 

Και ο Αµασίας ενντυναµώφηκε, και έβγαουε 
τον ουαό του, και πήγε στην κοιουάντα τού 
αουατιού, και πάταξε τους γιους τού Σηείου, 
10.000.  Οι γιοι τού Ιούντα αιχµαουώτισαν 
και 10.000 ζωντανούς, και τους έφεουαν στην 
άκουη τού γκουεµού, και τους 
καταγκουέµιζαν από την άκουη τού 
γκουεµού, ώστε όουοι έγιναν κοµµάτια. 

Οι άνντουες, όµως, του στουατού που είχε 
αποπέµψει ο Αµασίας, για να µη πάνε µαζί 
του σε πόουεµο, επιτέφηκαν επάνω στις 
πόουεις τού Ιούντα, από τη Σαµάουεια 
µέχουι τη Βαιφ-ωουών, και πάταξαν 3.000 απ' 
αυτούς, και πήουαν ποουά ουάφυουα. 

Και ο Αµασίας, αφού επέστουεψε από τη 
σφαγή τών Ιντουµαίων, έφεουε µαζί του τους 
φεούς των γιων τού Σηείου, και τους έστησε 
ως φεούς για τον εαυτό του, και πουοσκύνησε 
µπουοστά τους, και φυµίασε σ' αυτούς. 

Γι' αυτό, εξάφφηκε η οουγή τού Κυουίου 
ενάντια στον Αµασία· και του έστειουε έναν 
πουοφήτη, και του είπε: Γιατί εκζήτησες τους 
φεούς τού ουαού, που ντεν µπόουεσαν να 
εουευφεουώσουν τον ουαό από το χέουι σου; 

Κι ενώ του µιούσε, ο βασιουιάς είπε σ' αυτόν: 
Σύµβουο του βασιουιά σε έκανα; Πάψε· γιατί 
να φανατωφείς; Και ο πουοφήτης έπαψε, 
ουέγοντας: Ξέουω ότι ο Φεός φέουησε να σε 
εξοουοφουεύσει, επειντή έκανες αυτό, και ντεν 
υπάκουσες τη συµβουή µου. 

Τότε, ο βασιουιάς Αµασίας έκανε συµβούιο, 
και έστειουε στον Ιωάς, τον γιο τού Ιωάχαζ, 
γιου τού Ιηού, τον βασιουιά τού Ισουαήου, 
ουέγοντας: Έουα, να ντούµε ο ένας τον 
άουον, πουοσωπικά. 

Και ο Ιωάς, ο βασιουιάς του Ισουαήου, 
έστειουε στον Αµασία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, ουέγοντας: Η αγκαφιά στον Ουίβανο 
έστειουε στον κέντουο, που είναι στον 
Ουίβανο, ουέγοντας: Ντώσε τη φυγατέουα 
σου στον γιο µου για γυναίκα· όµως, ντιάβηκε 
ένα φηουίο τού χωουαφιού, που είναι στον 

Ουίβανο, και καταπάτησε την αγκαφιά.  Εσύ 
ουες: Να, πάταξα τον Εντώµ· και η καουντιά 
σου υψώφηκε σε καύχηση· κάφησε, τώουα, 
στο σπίτι σου· γιατί µπουέκεσαι σε κακό, για 
το οποίο φα έπεφτες, εσύ και ο Ιούντας µαζί 
σου; 

Ο Αµασίας, όµως, ντεν τον άκουσε· επειντή, 
αυτό έγινε από τον Φεό, για να τους 
παουαντώσει στο χέουι των εχφουών, επειντή 
εκζήτησαν τους φεούς τού Εντώµ.  Ανέβηκε, 
ουοιπόν, ο Ιωάς, ο βασιουιάς τού Ισουαήου· 
και είνταν ο ένας τον άουον, πουοσωπικά, 
αυτός και ο Αµασίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
στη Βαιφ-σεµές, που είναι του Ιούντα.  Και ο 
Ιούντας χτυπήφηκε µπουοστά στον Ισουαήου, 
και κάφε ένας έφυγε στις σκηνές του.  Και ο 
Ιωάς, ο βασιουιάς τού Ισουαήου, συνέουαβε 
τον Αµασία, τον βασιουιά τού Ιούντα, τον γιο 
τού Ιωάς, γιου τού Ιωάχαζ, στη Βαιφ-σεµές, 
και τον έφεουε στην Ιεουσαουήµ, και 
κατεντάφισε το τείχος τής Ιεουσαουήµ από 
την πύουη του Εφουαϊµ µέχουι την πύουη τής 
γωνίας, 400 πήχες.  Και παίουνοντας όουο το 
χουυσάφι και το ασήµι, και όουα τα σκεύη 
που βουέφηκαν στον οίκο τού Φεού, µαζί µε 
τον Ωβήντ-εντώµ, και τους φησαυούς τού 
σπιτιού τού βασιουιά, και ανφουώπους ως 
ενέχυουα, γύουισε στη Σαµάουεια. 

Και ο Αµασίας ο βασιουιάς, ο γιος τού Ιωάς, 
ο βασιουιάς τού Ιούντα, έζησε ύστεουα από 
τον φάνατο του Ιωάς, γιου τού Ιωάχαζ, 
βασιουιά τού Ισουαήου, 15 χουόνια.  Και οι 
υπόουοιπες πουάξεις τού Αµασία, οι πουώτες 
και οι τεουευταίες, ντέστε, ντεν είναι 
γουαµµένες στο βιβουίο τών βασιουιάντων 
τού Ιούντα και του Ισουαήου; 

Και ύστεουα, αφού ο Αµασίας στουάφηκε 
από το να ακοουφεί τον Κύουιο, έκαναν 
συνωµοσία εναντίον του στην Ιεουσαουήµ· 
και έφυγε στη Ουαχείς· όµως, έστειουαν από 
πίσω του στη Ουαχείς, και τον φανάτωσαν 
εκεί.  Και τον έφεουαν επάνω σε άουογα, και 
τον έφαψαν µαζί µε τους πατέουες του σε µια 
πόουη τού Ιούντα. 

ΚΑΙ οουόκουηουος ο ουαός τού Ιούντα 
πήουε τον Οζία, που ήταν ηουικίας 16 
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χουόνων, και τον έκαναν βασιουιά, αντί του 
πατέουα του, του Αµασία.  Αυτός 
οικοντόµησε την Αιουώφ, και την επέστουεψε 
στον Ιούντα, αφού ο βασιουιάς κοιµήφηκε µε 
τους πατέουες του.  Ο Οζίας ήταν ηουικίας 
16 χουόνων όταν βασίουευσε, και βασίουευσε 
52 χουόνια στην Ιεουσαουήµ· και το όνοµα 
της µητέουας του ήταν Ιεχοουία, από την 
Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα είχε πουάξει ο 
Αµασίας, ο πατέουας του.  Και εκζητούσε τον 
Φεό στις ηµέουες τού Ζαχαουία, του 
νοήµονα στις οουάσεις τού Φεού· και όσον 
καιουό εκζητούσε τον Κύουιο, ο Φεός τον 
ευόντωνε. 

Και βγήκε και ποουέµησε ενάντια στους 
Φιουισταίους, και γκουέµισε το τείχος τής 
Γαφ, και το τείχος τής Ιαβνή, και το τείχος 
τής Αζώτου, και οικοντόµησε πόουεις µέσα 
στην Άζωτο, και µέσα στους Φιουισταίους.  
Και ο Φεός τον βοήφησε ενάντια στους 
Φιουισταίους, και ενάντια στους Άουαβες, 
που κατοικούσαν στη Γου-βαάου, και ενάντια 
στους Μεουνείµ.  Και οι Αµµωνίτες έντωσαν 
ντώουα στον Οζία· και το όνοµά του 
ντιαντόφηκε µέχουι την είσοντο της Αιγύπτου· 
επειντή, κουαταιώφηκε στο έπακουον. 

Και ο Οζίας οικοντόµησε πύουγους στην 
Ιεουσαουήµ, επάνω στην πύουη τής γωνίας, κι 
επάνω στην πύουη τής φάουαγγας, κι επάνω 
στις γωνίες, και τους οχύουωσε.  Ακόµα, 
οικοντόµησε πύουγους στην έουηµο, και 
άνοιξε ποουά πηγάντια· επειντή, είχε ποουά 
κτήνη, και στους χαµηούς τόπους και στις 
πεντιάντες· και γεωουγούς και αµπεουουγούς, 
στην οουεινή πεουιοχή και στον Κάουµηουο· 
επειντή, αγαπούσε τη γεωουγία.  Και ο Οζίας 
είχε στουατόαπό ποουεµιστές, που έβγαιναν 
σε πόουεµο κατά τάγµατα, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό της απαουίφµησής τους, που είχε 
γίνει από τον γουαµµατέα Ιεϊήου και τον 
Μαασία, τον επιστάτη, µε την οντηγία τού 
Ανανία, ενός από τους στουατηγούς τού 
βασιουιά.  Οουόκουηουος ο αουιφµός των 
αουχηγών των πατουιών των ισχυουών σε 
ντύναµη ήταν 2.600.  Και κάτω από την 

οντηγία τους υπήουχε µια ποουεµική 
ντύναµη, 307.500, ντυνατοί και ανντουείοι 
στον πόουεµο, για να βοηφούν τον βασιουιά 
ενάντια στους εχφούς.  Και ο Οζίας ετοίµασε 
σ' αυτούς, σε οουόκουηουο τον στουατό, 
επιµήκεις ασπίντες και ουόγχες, 
πεουικεφαουαίες και φώουακες, και τόξα και 
σφενντόνες για πέτουες.  Και έκανε µηχανές 
στην Ιεουσαουήµ, που είχαν εφευουεφεί από 
µηχανικούς, για να είναι επάνω στους 
πύουγους, και επάνω στις γωνίες, ώστε µ' 
αυτές να ουίχνουν βέουη και µεγάουες 
πέτουες· και το όνοµά του ντιαντόφηκε 
µακουιά· επειντή, βοηφιόταν φαυµάσια, 
µέχουις ότου κουαταιώφηκε. 

Αουά, αφού κουαταιώφηκε, υψώφηκε η 
καουντιά του σε ντιαφφοουά· και ασέβησε 
στον Κύουιο τον Φεό του, και µπήκε στον 
ναό τού Κυουίου για να φυµιάσει επάνω στο 
φυσιαστήουιο του φυµιάµατος.  Και ο ιεουέας 
Αζαουίας µπήκε µέσα πίσω απ' αυτόν, και 
µαζί του 80 ιεουείς τού Κυουίου, ντυνατοί 
άνντουες·  και αντιστάφηκαν στον βασιουιά 
Οζία, και του είπαν: Οζία, ντεν ανήκει σε σένα 
να φυµιάσεις στον Κύουιο, αουά στους 
ιεουείς, τους γιους τού Ααουών, τους 
καφιεουωµένους να φυµιάζουν· βγες έξω από 
το φυσιαστήουιο· επειντή, ασέβησες· κι αυτό 
ντεν φα είναι για ντόξα σε σένα από τον 
Κύουιο τον Φεό. 

Και ο Οζίας, έχοντας στο χέουι του ένα 
φυµιατήουιο για να φυµιάσει, φύµωσε· κι ενώ 
φύµωσε ενάντια στους ιεουείς, η ουέπουα 
ξεπουόβαουε στο µέτωπό του, µπουοστά 
στους ιεουείς, µέσα στον οίκο τού Κυουίου, 
κοντά στο φυσιαστήουιο του φυµιάµατος.  
Και ο Αζαουίας, ο πουώτος ιεουέας, τον 
κοίταξε, και όουοι οι ιεουείς, και να, ήταν 
ουεπουός στο µέτωπό του· και βιάστηκαν να 
τον βγάουν από εκεί· κι αυτός ο ίντιος 
βιάστηκε να βγει, επειντή τον πάταξε ο 
Κύουιος.  Και ο Οζίας, ο βασιουιάς, ήταν 
ουεπουός µέχουι την ηµέουα τού φανάτου 
του· και κατοικούσε σε ξεχωουισµένο σπίτι, 
ουεπουός· επειντή, αποκόπηκε από τον οίκο 
τού Κυουίου· την ντε επιτήουηση στο παουάτι 
τού βασιουιά είχε ο Ιωφάµ, ο γιος του, 
κουίνοντας τον ουαό τής γης. 
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Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Οζία, οι 
πουώτες και οι τεουευταίες, γουάφτηκαν από 
τον πουοφήτη Ησαϊα, τον γιο τού Αµώς.  Και 
ο Οζίας κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες 
του, και τον έφαψαν µαζί µε τους πατέουες 
του στο πεντίο τής ταφής των βασιουιάντων· 
επειντή, είπαν: Είναι ουεπουός. Και αντ' 
αυτού βασίουευσε ο Ιωφάµ, ο γιος του. 

Ο ΙΩΦΑΜ ήταν ηουικίας 25 χουόνων όταν 
βασίουευσε· και βασίουευσε 16 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Ιεουσά, φυγατέουα τού Σαντώκ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα είχε πουάξει ο Οζίας, 
ο πατέουας του· ντεν µπήκε, όµως, µέσα στον 
ναό τού Κυουίου. Και ο ουαός ήταν ακόµα 
ντιεφφαουµένος. 

Αυτός οικοντόµησε την ψηουή πύουη τού 
οίκου τού Κυουίου· κι επάνω στο τείχος τού 
Οφήου οικοντόµησε ποουά.  Ακόµα, 
οικοντόµησε πόουεις στην οουεινή πεουιοχή 
τού Ιούντα, και στους ντουυµούς οικοντόµησε 
φούια και πύουγους.  Και καφώς ποουεµούσε 
µε τον βασιουιά των γιων του Αµµών, 
υπεουίσχυσε εναντίον τους. Και κατά τον 
χουόνο εκείνο οι γιοι τού Αµµών τού έντωσαν 
100 τάουαντα ασήµι, και 10.000 κόους 
σιταουιού, και 10.000 κόους κουιφαουιού. 
Τόσα του πουήουωσαν οι γιοι τού Αµµών, και 
τον ντεύτεουο χουόνο, και τον τουίτο χουόνο.  
Και ο Ιωφάµ κουαταιώφηκε, επειντή 
κατεύφυνε τους ντουόµους του µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό του. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωφάµ, και 
όουοι οι πόουεµοί του, και οι ντουόµοι του, 
να, είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
βασιουιάντων του Ισουαήου και του Ιούντα.  
Ήταν ηουικίας 25 χουόνων όταν βασίουευσε, 
και βασίουευσε 16 χουόνια στην Ιεουσαουήµ.  
Και ο Ιωφάµ κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και τον έφαψαν στην πόουη τού 
Νταβίντ· και αντ' αυτού βασίουευσε ο Άχαζ, ο 
γιος του. 

Ο ΑΧΑΖ ήταν ηουικίας 20 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε 16 χουόνια στην 

Ιεουσαουήµ· όµως, ντεν έπουαξε το ευφύ 
µπουοστά στον Κύουιο, όπως ο πατέουας του 
ο Νταβίντ·  αουά πεουπάτησε στους 
ντουόµους των βασιουιάντων τού Ισουαήου, 
κι ακόµα έκανε χωνευτά είντωουα στους 
Βααουείµ.  Κι αυτός φυµίασε στην κοιουάντα 
τού Εννόµ, και πέουασε τα παιντιά του µέσα 
από τη φωτιά, σύµφωνα µε τα βντεουύγµατα 
των εφνών, που ο Κύουιος είχε εκντιώξει από 
µπουοστά από τους γιους Ισουαήου.  Και 
φυσίαζε και φυµίαζε επάνω στους ψηούς 
τόπους, κι επάνω στους ουόφους, και κάτω 
από κάφε πουάσινο ντέντουο. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος ο Φεός του τον 
παουέντωσε στο χέουι τού βασιουιά τής 
Συουίας· και τον πάταξαν, και πήουαν απ' 
αυτούς αιχµαουώτους ένα µεγάουο πουήφος, 
και τους έφεουαν στη Νταµασκό. Κι ακόµα, 
παουαντόφηκε στο χέουι τού βασιουιά τού 
Ισουαήου, που τον πάταξε µε µεγάουη σφαγή.  
Επειντή, ο Φεκά, ο γιος τού Ουεµαουία, 
φανάτωσε από τον Ιούντα 120.000 µέσα σε 
µια ηµέουα, όους τους ισχυούς σε ντύναµη, 
επειντή εγκατέουειψαν τον Κύουιο τον Φεό 
των πατέουων τους.  Και ο Ζιχουί, ένας 
ντυνατός άνντουας από τον Εφουαϊµ, 
φανάτωσε τον Μαασία, τον γιο τού βασιουιά, 
και τον Αζουικάµ, τον επιστάτη τού 
παουατιού, και τον Εουκανά, τον 2ο ύστεουα 
από τον βασιουιά.  Και οι γιοι Ισουαήου 
αιχµαουώτισαν από τους αντεουφούς τους 
200.000, γυναίκες, γιους, και φυγατέουες, κι 
ακόµα πήουαν απ' αυτούς ποουά ουάφυουα, 
και έφεουαν τα ουάφυουα στη Σαµάουεια. 

Και ήταν εκεί ο πουοφήτης τού Κυουίου, που 
ονοµαζόταν Ωβήντ· και βγήκε σε συνάντηση 
του στουατού, που εουχόταν στη Σαµάουεια, 
και τους είπε: Ντέστε, επειντή ο Κύουιος ο 
Φεός των πατέουων σας οουγίστηκε ενάντια 
στον Ιούντα, τους παουέντωσε στο χέουι σας· 
κι εσείς τους φανατώσατε µε µανία, που 
έφτασε µέχουι τον ουανό·  και τώουα ουέτε να 
υποτάξετε στον εαυτό σας τους γιους τού 
Ιούντα και την Ιεουσαουήµ για ντούς και 
ντούες· ντεν είναι µε σας, µάουιστα µε σας, 
αµαουτίες ενάντια στον Κύουιο τον Φεό σας;  
τώουα, ουοιπόν, ακούστε µε και επιστουέψτε 
τούς αιχµαουώτους, που αιχµαουωτίσατε από 
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τους αντεουφούς σας· επειντή, η οουγή τού 
Κυουίου επίκειται σε σας. 

Και σηκώφηκαν µεουικοί από τους άουχοντες 
των γιων τού Εφουαϊµ, ο Αζαουίας, ο γιος τού 
Ιωανάν, ο Βαουαχίας, ο γιος τού 
Μεσιουεµώφ, και ο Εζεκίας, ο γιος τού 
Σαούµ, και ο Αµασά, ο γιος τού Αντουαϊ, 
ενάντια στους εουχόµενους από τον πόουεµο,  
και τους είπαν: Ντεν φα φέουετε εντώ µέσα 
τους αιχµαουώτους, επειντή, ενώ ανοµήσαµε 
στον Κύουιο, φέουετε να πουοσφέσετε στις 
αµαουτίες µας, και στις ανοµίες µας· επειντή, 
η ανοµία µας είναι µεγάουη, και οουγή φυµού 
κουέµεται επάνω στον Ισουαήου. 

Και οι ποουεµιστές άφησαν τους 
αιχµαουώτους και τα ουάφυουα µπουοστά 
στους άουχοντες και σε οουόκουηουη τη 
συναγωγή.  Και αφού σηκώφηκαν οι άνντουες 
που ονοµάστηκαν µε το όνοµά τους, πήουαν 
τους αιχµαουώτους, και όους όσους απ' 
αυτούς ήσαν γυµνοί, τους έντυσαν από τα 
ουάφυουα· και αφού τους έντυσαν, και τους 
έβαουαν υποντήµατα, και τους έντωσαν να 
φάνε και να πιουν, και τους άουειψαν, και όους 
τους αντύνατους µεταξύ τους τούς 
µετακόµισαν επάνω σε γαϊντούια, και τους 
έφεουαν στην Ιεουιχώ, την πόουη των 
φοινίκων, στους αντεουφούς τους· και 
γύουισαν στη Σαµάουεια. 

Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιουιάς Άχαζ 
έστειουε στους βασιουιάντες τής Ασσυουίας, 
για να τον βοηφήσουν.  Επειντή, καφώς 
ξαναήουφαν οι Ιντουµαίοι, πάταξαν τον 
Ιούντα, και πήουαν αιχµαουώτους.  Και οι 
Φιουισταίοι εφοουµώντας στις πόουεις τής 
πεντινής πεουιοχής, και της µεσηµβουινής, 
του Ιούντα, κυουίευσαν τη Βαιφ-σεµές, και 
την Αιαουών, και τη Γεντηουώφ, και τη 
Σοκχώ και τις κωµοπόουεις της, και τη 
Φαµνά και τις κωµοπόουεις της, και τη Γιµζώ 
και τις κωµοπόουεις της· και κατοίκησαν εκεί.  
Επειντή, ο Κύουιος ταπείνωσε τον Ιούντα, 
εξαιτίας τού Άχαζ, του βασιουιά τού 
Ισουαήου· για τον ουόγο ότι, άφησε να 
κυουιαουχήσει ντιαφφοουά στον Ιούντα, και 
ασέβησε στον Κύουιο υπεουβοουικά. 

Και ήουφε σ' αυτόν ο Φεουγάφ-φεουνασάου, 
ο βασιουιάς τής Ασσυουίας, και τον 
κατέφουιψε, αντί να τον ενντυναµώσει.  
Επειντή, ο Άχαζ, παίουνοντας τους φησαυούς 
τού οίκου τού Κυουίου, και του σπιτιού τού 
βασιουιά, και των αουχόντων, τους έντωσε 
στον βασιουιά τής Ασσυουίας· όµως, όχι για 
βοήφειά του.  Και στον καιουό τής 
στενοχώουιας του παουανόµησε στον Κύουιο 
ακόµα πεουισσότεουο, αυτός ο βασιουιάς ο 
Άχαζ.  Και φυσίαζε στους φεούς τής 
Νταµασκού, που τον είχαν πατάξει· και 
έουεγε: Επειντή, οι φεοί τού βασιουιά τής 
Συουίας τούς βοηφούν, φα φυσιάσω σ' αυτούς, 
για να βοηφήσουν κι εµένα. Εκείνοι, όµως, 
στάφηκαν η φφοουά του, και οουόκουηου του 
Ισουαήου. 

Και ο Άχαζ συγκέντουωσε τα σκεύη τού 
οίκου τού Φεού, και κατέκοψε τα σκεύη τού 
οίκου τού Φεού, και έκουεισε τις φύουες τού 
οίκου τού Κυουίου, και έκανε για τον εαυτό 
του φυσιαστήουια σε κάφε γωνιά µέσα στην 
Ιεουσαουήµ.  Και σε κάφε πόουη τού Ιούντα 
έκανε ψηούς τόπους, για να φυµιάζει σε 
άουους φεούς, και παουόουγισε τον Κύουιο, 
τον Φεό των πατέουων του. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις του, οι πουώτες 
και οι τεουευταίες, και όουοι οι ντουόµοι του, 
ντέστε, είναι γουαµµένα στο βιβουίο των 
βασιουιάντων τού Ιούντα και του Ισουαήου.  
Και ο Άχαζ κοιµήφηκε µε τους πατέουες του, 
και τον έφαψαν στην πόουη, στην 
Ιεουσαουήµ· ντεν τον έφεουαν, όµως, στους 
τάφους των βασιουιάντων τού Ισουαήου· και 
αντ' αυτού βασίουευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. 

Ο ΕΖΕΚΙΑΣ βασίουευσε σε ηουικία 25 
χουόνων, και βασίουευσε 29 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. Και το όνοµα της µητέουας του 
ήταν Αβιά, φυγατέουα τού Ζαχαουία. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε όουα όσα έπουαξε ο πατέουας 
του ο Νταβίντ. 

Αυτός, στον πουώτο χουόνο τής βασιουείας 
του, τον πουώτο µήνα, άνοιξε τις πόουτες τού 
οίκου τού Κυουίου, και τις επισκεύασε.  Και 
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έφεουε µέσα τους ιεουείς και τους Ουευίτες, 
και τους συγκέντουωσε στην ανατοουική 
πουατεία,  και τους είπε: Ακούστε µε, 
Ουευίτες: Αγιαστείτε τώουα, και αγιάστε τον 
ναό τού Κυουίου τού Φεού των πατέουων 
σας, και βγάουτε έξω την ακαφαουσία από τον 
άγιο τόπο.  Επειντή, οι πατέουες µας 
παουανόµησαν, και έπουαξαν πονηουά 
µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό µας, και τον 
εγκατέουειψαν, και απέστουεψαν τα 
πουόσωπά τους από το κατοικητήουιο του 
Κυουίου, και γύουισαν τις πουάτες·  και 
έκουεισαν τις πόουτες του πουόναου, και 
έσβησαν τα ουυχνάουια, και ντεν φυµίαζαν 
φυµίαµα, και ντεν πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα στον Φεό τού Ισουαήου, 
στον άγιο τόπο.  Γι' αυτό, η οουγή τού 
Κυουίου ήουφε επάνω στον Ιούντα και την 
Ιεουσαουήµ, και τους παουέντωσε σε 
ντιασποουά, σε έκσταση, και σε συουιγµό, 
όπως βουέπετε µε τα µάτια σας.  Επειντή, να, 
οι πατέουες µας έπεσαν µε µάχαιουα· και οι 
γιοι µας, και οι φυγατέουες µας, και οι 
γυναίκες µας, γι' αυτό είναι σε αιχµαουωσία.  
Τώουα, ουοιπόν, έχω στην καουντιά µου να 
κάνω ντιαφήκη πουος τον Κύουιο τον Φεό 
τού Ισουαήου, για να αποστουέψει την οουγή 
τού φυµού του από µας.  Παιντιά µου, µη 
πουανιέστε τώουα· επειντή, ο Κύουιος σας 
έκουεξε για να παουαστέκεστε µπουοστά του, 
να τον υπηουετείτε, και να είστε υπηουέτες 
του, και να φυµιάζετε. 

Τότε, σηκώφηκαν οι Ουευίτες, ο Μαάφ ο γιος 
τού Αµασαϊ, και ο Ιωήου ο γιος τού Αζαουία, 
από τους γιους τύν Κααφιτών· και από τους 
γιους τού Μεουαουί, ο Κεις ο γιος τού Αβντί, 
ο Αζαουίας ο γιος τού Ιαουεουεήου· και από 
τους Γηουσωνίτες, ο Ιωάχ ο γιος τού Ζιµά, 
και ο Εντέν ο γιος τού Ιωάχ·  και από τους 
γιους τού Εουισαφάν, ο Σιµουί, και ο Ιεϊήου· 
και από τους γιους του Ασάφ, ο Ζαχαουίας, 
και ο Ματφανίας·  και από τους γιους τού 
Αιµάν, ο Ιεχιήου, και ο Σιµεϊ· και από τους 
γιους τού Ιεντουφούν, ο Σεµαϊας, και ο 
Οζιήου.  Και συγκέντουωσαν τους 
αντεουφούς τους, και αγιάστηκαν, και ήουφαν, 
όπως πουόσταξε ο βασιουιάς, µε τον ουόγο 
τού Κυουίου, για να καφαουίσουν τον οίκο 
τού Κυουίου. 

Και οι ιεουείς µπήκαν µέσα στο εσώτεουο του 
οίκου τού Κυουίου, για να τον καφαουίσουν· 
και έβγαουαν όουη την ακαφαουσία, που 
βουέφηκε στον ναό τού Κυουίου, και στην 
αυουή τού οίκου τού Κυουίου. Και οι 
Ουευίτες, αφού την πήουαν, την έφεουαν έξω 
στον χείµαουο των Κέντουων.  Και άουχισαν 
να αγιάζουν την πουώτη ηµέουα τού πουώτου 
µήνα, και την όγντοη ηµέουα τού µήνα 
µπήκαν στο πουόναο του Κυουίου. Και 
αγίασαν τον οίκο τού Κυουίου σε οκτώ 
ηµέουες, και τη 16η ηµέουα τού πουώτου 
µήνα τεουείωσαν. 

Τότε, µπήκαν στον Εζεκία τον βασιουιά, και 
είπαν: Καφαουίσαµε οουόκουηουο τον οίκο 
τού Κυουίου, και το φυσιαστήουιο της 
οουοκαύτωσης, και όουα τα σκεύη του, και 
την τουάπεζα της πουόφεσης, και όουα τα 
σκεύη της·  και όουα τα σκεύη, που είχε 
µιάνει ο Άχαζ, στην εποχή τής βασιουείας 
του, όταν αποστάτησε, τα ετοιµάσαµε, και τα 
αγιάσαµε· και ντέστε, είναι µπουοστά στο 
φυσιαστήουιο τού Κυουίου. 

Τότε, σηκώφηκε ο βασιουιάς Εζεκίας, και 
αφού συγκέντουωσε τους άουχοντες της 
πόουης, ανέβηκε στον οίκο του Κυουίου. 

Και έφεουαν επτά µοσχάουια, και επτά 
κουιάουια, και επτά αουνιά, και επτά 
τουάγους, για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας 
για τη βασιουεία, και για το αγιαστήουιο, και 
για τον Ιούντα. Και είπε στους ιεουείς, τους 
γιους τού Ααουών, να τα πουοσφέουν επάνω 
στο φυσιαστήουιο του Κυουίου.  Και έσφαξαν 
τα µοσχάουια· και αφού οι ιεουείς 
παουέουαβαν το αίµα, ουάντισαν επάνω στο 
φυσιαστήουιο· παουόµοια, έσφαξαν τα 
κουιάουια, και ουάντισαν το αίµα επάνω στο 
φυσιαστήουιο· και έσφαξαν τα αουνιά, και 
ουάντισαν το αίµα επάνω στο φυσιαστήουιο.  
Έπειτα, έφεουαν τους τουάγους, για την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, µπουοστά στον 
βασιουιά και στη σύναξη, κι εκείνοι έβαουαν 
τα χέουια τους επάνω τους·  και οι ιεουείς 
τούς έσφαξαν, και ουάντισαν το αίµα τους 
πεουί αµαουτίας επάνω στο φυσιαστήουιο, για 
να κάνουν εξιουέωση για οουόκουηουο τον 
Ισουαήου· επειντή, ο βασιουιάς είχε 
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πουοστάξει το οουοκαύτωµα και την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, για 
οουόκουηουο τον Ισουαήου. 

Και τοποφέτησε τους Ουευίτες στον οίκο τού 
Κυουίου, µε κύµβαουα, µε ψαουτήουια, και 
µε κιφάουες, σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
Νταβίντ, και του Γαντ, του βουέποντα τού 
βασιουιά, και του πουοφήτη Νάφαν· επειντή, 
η πουοσταγή ήταν από τον Κύουιο, 
ντιαµέσου των πουοφητών του.  Και 
στάφηκαν οι Ουευίτες µε τα όουγανα του 
Νταβίντ, και οι ιεουείς µε τις σάουπιγγες. 

Και ο Εζεκίας είπε να πουοσφέουν την 
οουοκαύτωση επάνω στο φυσιαστήουιο. Και 
όταν άουχισε η οουοκαύτωση, άουχισε ο 
ύµνος τού Κυουίου, µε τις σάουπιγγες, και µε 
τα όουγανα τα πουοσντιοουισµένα από τον 
Νταβίντ, τον βασιουιά τού Ισουαήου.  Και 
οουόκουηουη η σύναξη πουοσκυνούσε, και οι 
ψαουτωντοί έψαουαν και οι σαουπιγκτές 
σάουπιζαν· όουο αυτό εξακοουφούσε µέχουις 
ότου τεουείωσε η οουοκαύτωση.  Και καφώς 
τεουείωσαν να πουοσφέουν, έσκυψαν ο 
βασιουιάς και όουοι εκείνοι που βουέφηκαν 
µαζί του, και πουοσκύνησαν.  Και στους 
Ουευίτες είπε ο βασιουιάς Εζεκίας, και οι 
άουχοντες, να υµνούν τον Κύουιο, µε τα 
ουόγια τού Νταβίντ, και του Ασάφ τού 
βουέποντα. Και ύµνησαν µε ευφουοσύνη, και 
αφού έσκυψαν, πουοσκύνησαν. 

Τότε, ο Εζεκίας απαντώντας είπε: Τώουα, 
είστε καφιεουωµένοι στον Κύουιο· εουάτε, και 
πουοσφέουετε φυσίες και ευχαουιστήουιες 
πουοσφοουές στον οίκο τού Κυουίου. 

Και η σύναξη πουόσφεουε φυσίες και 
ευχαουιστήουιες πουοσφοουές, καφένας που 
ήταν πουόφυµος στην καουντιά, πουόσφεουε 
οουοκαυτώµατα.  Και ο αουιφµός των 
οουοκαυτωµάτων, που πουόσφεουε η σύναξη, 
έγινε 70 µοσχάουια, 100 κουιάουια, 200 
αουνιά· όουα αυτά ήσαν για οουοκαύτωση 
στον Κύουιο.  Και τα αφιεουώµατα ήσαν 600 
βόντια και 3.000 πουόβατα.  Οι ιεουείς, όµως, 
ήσαν ουίγοι, και ντεν µποούσαν να γντέουνουν 
όουα τα οουοκαυτώµατα· γι' αυτό, οι 
αντεουφοί τους οι Ουευίτες τούς βοήφησαν, 

µέχουις ότου συντεουέστηκε η εουγασία, και 
µέχουις ότου οι ιεουείς αγιάστηκαν· επειντή, 
οι Ουευίτες στάφηκαν πιο ευφείς στην 
καουντιά στο να αγιαστούν, παουά οι ιεουείς.  
Ακόµα ντε τα οουοκαυτώµατα ήσαν ποουά, 
µαζί µε τα ουίπη των ειουηνικών 
πουοσφοουών, και µαζί µε τις σπονντές για 
κάφε οουοκαύτωµα. 

Έτσι αποκαταστάφηκε η υπηουεσία τού οίκου 
τού Κυουίου.  Και ο Εζεκίας ευφουάνφηκε, 
και οουόκουηουος ο ουαός, ότι ο Φεός είχε 
πουοντιαφέσει τον ουαό· επειντή, το πουάγµα 
έγινε ξαφνικά. 

ΚΑΙ ο Εζεκίας έστειουε σε οουόκουηουο τον 
Ισουαήου και τον Ιούντα· έγουαψε ακόµα 
επιστοουές στον Εφουαϊµ και στον Μανασσή, 
για νάουφουν στον οίκο του Κυουίου στην 
Ιεουσαουήµ, για να κάνουν Πάσχα στον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου.  Επειντή, ο 
βασιουιάς έκανε συµβούιο, και οι άουχοντές 
του, και οουόκουηουη η σύναξη του ουαού 
στην Ιεουσαουήµ να κάνουν το Πάσχα στον 
ντεύτεουο µήνα.  Επειντή, ντεν µπόουεσαν να 
το κάνουν κατά την εποχή εκείνη, για τον 
ουόγο ότι οι ιεουείς ντεν ήσαν αουκετά 
αγιασµένοι, και ο ουαός ντεν ήταν 
συγκεντουωµένος στην Ιεουσαουήµ.  Και το 
πουάγµα άουεσε στον βασιουιά, και σε 
οουόκουηουη τη σύναξη.  Γι' αυτό, 
αποφάσισαν να ντιακηουύξουν µέσα σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, από τη Βηου-
σαβεέ µέχουι τη Νταν, νάουφουν για να 
κάνουν Πάσχα στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου, στην Ιεουσαουήµ· επειντή, από 
ποουύ χουόνο ντεν είχαν κάνει σύµφωνα µε το 
γουαµµένο. 

Και οι ταχυντουόµοι πήγαν µε τις επιστοουές, 
από τον βασιουιά και τους άουχοντές του, 
µέσα από οουόκουηουο τον Ισουαήου και τον 
Ιούντα, και σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
βασιουιά, ουέγοντας: Γιοι τού Ισουαήου, 
επιστουέψτε στον Κύουιο τον Φεό τού 
Αβουαάµ, του Ισαάκ, και του Ισουαήου· κι 
αυτός φα επιστουέψει σ' εκείνους που από σας 
εναπέµειναν, όσοι ντιασωφήκατε από το χέουι 
των βασιουιάντων τής Ασσυουίας·  και µη 
γίνεστε όπως οι πατέουες σας, και όπως οι 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 519 από 1298 

αντεουφοί σας, που ασέβησαν στον Κύουιο 
τον Φεό των πατέουων τους· και τους 
παουέντωσε σε εουήµωση, όπως βουέπετε·  
τώουα, µη σκουηουύνετε τον τουάχηουό σας, 
όπως οι πατέουες σας· υποταχφείτε στον 
Κύουιο, και µπείτε µέσα στο αγιαστήουιό 
του, που αγίασε στον αιώνα· και ντουέψτε τον 
Κύουιο τον Φεό σας, για να αποστουέψει την 
έξαψη του φυµού του από σας·  επειντή, αν 
επιστουέψετε στον Κύουιο, οι αντεουφοί σας 
και τα παιντιά σας φα βουν έουεος µπουοστά 
σ' αυτούς που τους αιχµαουώτισαν, και φα 
επανέουφουν σ' αυτή τη γη· επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός σας είναι οικτίουµονας και 
εουεήµονας, και ντεν φα αποστουέψει από σας 
το πουόσωπό του, αν επιστουέψετε σ' αυτόν. 

Και οι ταχυντουόµοι πέουασαν µέσα από 
πόουη σε πόουη, µέσα από τη γη τού 
Εφουαϊµ και του Μανασσή, και µέχουι τον 
Ζαβουών· όµως, εκείνοι τους πεουιγέουασαν, 
και τους χουεύασαν.  Μεουικοί, όµως, από 
τον Ασήου και τον Μανασσή και τον 
Ζαβουών ταπεινώφηκαν, και ήουφαν στην 
Ιεουσαουήµ.  Και επάνω στον Ιούντα ήταν το 
χέουι τού Φεού, ώστε να τους ντώσει µια 
καουντιά, για να κάνουν την πουοσταγή τού 
βασιουιά και των αουχόντων, σύµφωνα µε τον 
ουόγο τού Κυουίου. 

Και συγκεντουώφηκαν στην Ιεουσαουήµ, 
ποουύς ουαός, για να κάνουν τη γιοουτή των 
αζύµων στον ντεύτεουο µήνα, µια 
υπεουβοουικά µεγάουη σύναξη.  Και αφού 
σηκώφηκαν, αφαίουεσαν τα φυσιαστήουια που 
υπήουχαν στην Ιεουσαουήµ· και αφαίουεσαν 
όουα τα φυσιαστήουια του φυµιάµατος, και τα 
έουιξαν στον χείµαουο των Κέντουων.  Και 
φυσίασαν το Πάσχα τη 14η ηµέουα τού 
ντεύτεου µήνα· και οι ιεουείς και οι Ουευίτες 
ντουάπηκαν, και αφού αγιάστηκαν, έφεουαν 
οουοκαυτώµατα στον οίκο τού Κυουίου.  Και 
στάφηκαν στον τόπο τους, σύµφωνα µε την 
τάξη τους, σύµφωνα µε τον νόµο τού Μωυσή, 
του ανφουώπου τού Φεού· και οι ιεουείς 
ουάντιζαν το αίµα, παίουνοντας από το χέουι 
των Ουευιτών.  Επειντή, υπήουχαν ποουοί 
µέσα στη σύναξη, που ντεν είχαν αγιαστεί· γι' 
αυτό, οι Ουευίτες πήουαν το φοουτίο να 
σφάξουν τα αουνιά τού Πάσχα για καφέναν 

που ντεν ήταν καφαουός, για να τους αγιάσουν 
στον Κύουιο.  Επειντή, ένα µεγάουο µέουος 
από τον ουαό, ποουοί από τον Εφουαϊµ, και 
τον Μανασσή, τον Ισσάχαου, και τον 
Ζαβουών ντεν είχαν καφαουιστεί, αου' 
έτουωγαν το Πάσχα, όχι σύµφωνα µε το 
γουαµµένο· ο Εζεκίας, όµως, ντεήφηκε γι' 
αυτούς, ουέγοντας: Ο αγαφός Κύουιος ας 
γίνει εουεήµονας σε καφέναν,  που κατευφύνει 
την καουντιά του στο να εκζητεί τον Φεό, τον 
Κύουιο τον Φεό των πατέουων του, ακόµα 
και αν ντεν καφαουίστηκε σύµφωνα µε τον 
καφαουισµό τού αγιαστηουίου.  Και ο 
Κύουιος εισάκουσε τον Εζεκία, και 
συγχώουεσε τον ουαό. 

Και οι γιοι Ισουαήου, αυτοί που βουέφηκαν 
στην Ιεουσαουήµ, έκαναν επτά ηµέουες τη 
γιοουτή των αζύµων µε µεγάουη ευφουοσύνη· 
και οι Ουευίτες και οι ιεουείς υµνούσαν 
καφηµεουινά, τον Κύουιο, µε ντυνατά 
όουγανα.  Και ο Εζεκίας µίουησε σύµφωνα µε 
την καουντιά όουων των Ουευιτών που είχαν 
αγαφή σύνεση για τον Κύουιο· και έτουωγαν 
στη γιοουτή επτά ηµέουες, φυσιάζοντας 
ειουηνικές φυσίες, και ντοξοουογώνταςτον 
Κύουιο τον Φεό των πατέουων τους. 

Και οουόκουηουη η συναγωγή έκανε 
συµβούιο για να κάνουν άουες επτά ηµέουες· 
και έκαναν ευφουοσύνη άουες επτά ηµέουες.  
Επειντή, ο Εζεκίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
πουόσφεουε στη σύναξη, 1.000 βόντια και 
7.000 πουόβατα· και οι άουχοντες 
πουόσφεουαν στη σύναξη, 1.000 βόντια και 
10.000 πουόβατα· και αγιάστηκαν ποουοί 
ιεουείς.  Και ευφουάνφηκαν, οουόκουηουη η 
σύναξη του Ιούντα, και οι ιεουείς και οι 
Ουευίτες, και οουόκουηουη η σύναξη, που 
είχε συγκεντουωφεί από τον Ισουαήου, και οι 
ξένοι, που είχαν έουφει από τη γη τού 
Ισουαήου, κι εκείνοι που κατοικούσαν στη γη 
τού Ιούντα.  Και έγινε µεγάουη ευφουοσύνη 
στην Ιεουσαουήµ· επειντή, από τις ηµέουες 
τού Σοουοµώντα, του γιου τού Νταβίντ, του 
βασιουιά τού Ισουαήου, ντεν είχε γίνει τέτοιο 
πουάγµα στην Ιεουσαουήµ.  Ύστεουα απ' 
αυτά, αφού οι ιεουείς και οι Ουευίτες 
σηκώφηκαν, ευουόγησαν τον ουαό· και η 
φωνή τους εισακούστηκε, και η πουοσευχή 
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τους ήουφε στον ουανό, το άγιο 
κατοικητήουιο του Κυουίου. 

Και αφού συντεουέστηκαν όουα αυτά, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, αυτοί που 
βουέφηκαν, βγήκαν έξω στις πόουεις τού 
Ιούντα και σύντουιψαν τα αγάουµατα, και 
κατέκοψαν τα άουση, και γκουέµισαν τους 
ψηούς τόπους και τα φυσιαστήουια από 
οουόκουηουο τον Ιούντα και τον Βενιαµίν· το 
ίντιο έκαναν και στον Εφουαϊµ και τον 
Μανασσή, µέχουις ότου τεουείωσαν. Τότε, 
όουοι οι γιοι Ισουαήου επέστουεψαν, κάφε 
ένας στην ιντιοκτησία του, στις πόουεις τους. 

ΚΑΙ ο Εζεκίας έβαουε σε τάξη τις 
ντιαιουέσεις των ιεουέων και των Ουευιτών, 
σύµφωνα µε τις ντιαιουέσεις τους, κάφε έναν 
σύµφωνα µε την υπηουεσία του, τους ιεουείς 
και τους Ουευίτες, για τα οουοκαυτώµατα και 
τις ειουηνικές πουοσφοουές, για να 
υπηουετούν, και να ντοξοουογούν, και να 
υµνούν, στις πύουες των σκηνωµάτων τού 
Κυουίου.  Ουύφµισε και το µεουίντιο του 
βασιουιά, από τα υπάουχοντά του, για τις 
οουοκαυτώσεις, για τις πουωινές και τις 
εσπεουινές οουοκαυτώσεις, και για τις 
οουοκαυτώσεις των σαββάτων, και των 
νεοµηνιών, και των επισήµων γιοουτών, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο στον νόµο τού 
Κυουίου. 

Ακόµα, είπε στον ουαό, που κατοικούσε στην 
Ιεουσαουήµ, να ντίνει τη µεουίντα των 
ιεουέων και των Ουευιτών, για να ενισχύονται 
στον νόµο τού Κυουίου.  Και καφώς 
ντιαντόφηκε ο ουόγος, οι γιοι Ισουαήου 
έφεουαν απαουχές από σιτάουι, και κουασί, 
και ουάντι, και µέουι, και από όουα τα 
γεννήµατα του χωουαφιού σε αφφονία· 
ακόµα, έφεουαν σε αφφονία τα ντέκατα από 
κάφε πουάγµα.  Και οι γιοι τού Ισουαήου και 
του Ιούντα, που κατοικούσαν στις πόουεις τού 
Ιούντα, κι αυτοί έφεουαν τα ντέκατα από 
βόντια και πουόβατα, και τα ντέκατα των 
άγιων πουαγµάτων, που αφιεουώνονταν στον 
Κύουιο τον Φεό τους, και τα έβαουαν σε 
σωούς.  Στον τουίτο µήνα άουχισαν να 
κάνουν τούς σωούς, και στον έβντοµο µήνα 
τεουείωσαν. 

Και όταν ο Εζεκίας και οι άουχοντες ήουφαν 
και είνταν τούς σωούς, ευουόγησαν τον 
Κύουιο, και τον ουαό του τον Ισουαήου.  
Έπειτα, ο Εζεκίας ουώτησε τους ιεουείς και 
τους Ουευίτες για τους σωούς.  Και ο 
Αζαουίας, ο πουώτος ιεουέας, από την 
οικογένεια του Σαντώκ, του απάντησε, και 
είπε: Αφότου άουχισαν να φέουνουν τις 
πουοσφοουές στον οίκο τού Κυουίου, φάγαµε 
σε χοουτασµό, και πεουίσσευσε πουηφώουα· 
επειντή, ο Κύουιος ευουόγησε τον ουαό του· 
κι αυτό που εναπέµεινε είναι η µεγάουη αυτή 
αφφονία. 

Τότε, ο Εζεκίας είπε να ετοιµάσουν τα ταµεία 
στον οίκο τού Κυουίου· και τα ετοίµασαν,  
και έφεουαν µέσα µε πιστότητα τις 
πουοσφοουές, και τα ντέκατα, και τα 
αφιεουώµατα· και επιστάτης σ' αυτούς ήταν ο 
Χωνανίας ο Ουευίτης, και ύστεουα απ' αυτόν 
ο Σιµεϊ ο αντεουφός του.  Και ο Ιεχιήου, και 
ο Αζαζίας, και ο Ναχάφ, και ο Ασαήου, και ο 
Ιεουιµώφ, και ο Ιωζαβάντ, και ο Εουιήου, και 
ο Ισµαχίας, και ο Μαάφ, και ο Βεναϊας, ήσαν 
επιτηουητές, κάτω από την οντηγία τού 
Χωνανία και του Σιµεϊ τού αντεουφού του, µε 
πουοσταγή τού βασιουιά Εζεκία, και του 
Αζαουία τού επιστάτη τού οίκου τού Φεού.  
Και ο Κωουή, ο γιος τού Ιεµνά τού Ουευίτη, 
ο πυουωουός πουος ανατοουάς, ήταν 
υπεύφυνος στις πουοαιουετικές πουοσφοουές 
τού Φεού, για να ντιανέµει τις πουοσφοουές 
τού Κυουίου, και τα αγιότατα πουάγµατα.  
Και µαζί του ήταν ο Εντέν, και ο Μινιαµείν, 
και ο Ιησούς, και ο Σεµαϊας, ο Αµαουίας, και 
ο Σεχανίας, στις πόουεις των ιεουέων, 
εµπιστευµένοι να ντιανέµουν στους 
αντεουφούς τους, σύµφωνα µε τις ντιαιουέσεις 
τους, το ίντιο στον µεγάουο και στον µικουό,  
σε κάφε έναν που έµπαινε µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου, το καφηµεουινό του µεουίντιο, στα 
καφήκοντα της υπηουεσίας του, σύµφωνα µε 
τις ντιαιουέσεις τους, εκτός από τα αουσενικά 
τους, που απαουιφµήφηκαν κατά γενεαουογία, 
από ηουικίας τουιών χουόνων κι επάνω·  και η 
απαουίφµηση των ιεουέων, και των Ουευιτών, 
έγινε, σύµφωνα µε την οικογένεια των 
πατουιών τους, από ηουικίας 20 χουόνων κι 
επάνω, σύµφωνα µε τα καφήκοντά τους, 
σύµφωνα µε τις ντιαιουέσεις τους·  και σε 
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όουα τα παιντιά τους, τις γυναίκες τους, και 
τους γιους τους, και τις φυγατέουες τους, σε 
οουόκουηουη τη σύναξη, που 
απαουιφµήφηκαν κατά γενεαουογία· επειντή, 
µε πιστότητα αγιάστηκαν στα άγια.  Και για 
τους γιους τού Ααουών τούς ιεουείς, στα 
χωουάφια των πουοαστίων των πόουεών τους, 
σε κάφε µια πόουη ήσαν άνφουωποι 
ντιοουισµένοι ονοµαστικά για να ντίνουν 
µεουίντια σε όουα τα αουσενικά ανάµεσα 
στους ιεουείς, και σε όουα όσα 
απαουιφµήφηκαν ανάµεσα στους Ουευίτες. 

Και ο Εζεκίας έκανε µε τον ίντιο τουόπο σε 
οουόκουηουο τον Ιούντα· και έπουαξε το 
καουό και το ευφύ και το αουηφινό, µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό του.  Και σε κάφε 
έουγο που άουχισε στην υπηουεσία τού οίκου 
τού Φεού, και σε κάφε νόµο, και στα 
πουοστάγµατα, εκζητώντας τον Φεό του, το 
έκανε µε οουόκουηουη την καουντιά του, και 
ευοντωνόταν. 

ΥΣΤΕΟΥΑ από τα πουάγµατα αυτά, κι αυτή 
την αουήφεια, ο Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς 
τής Ασσυουίας, ήουφε και µπήκε µέσα στον 
Ιούντα, και στουατοπέντευσε ενάντια στις 
οχυουές πόουεις, και είπε να τις υποτάξει στον 
εαυτό του. 

Και ο Εζεκίας, βουέποντας ότι ήουφε ο 
Σενναχειουείµ, και σκοπός του ήταν να 
ποουεµήσει εναντίον τής Ιεουσαουήµ,  έκανε 
συµβούιο µε τους άουχοντές του, και µαζί µε 
τους ντυνατούς του, να φουάξει τα νεουά των 
πηγών, που ήσαν έξω από την πόουη· και 
συνεουγάστηκαν µαζί του.  Και 
συγκεντουώφηκε ποουύς ουαός, και έφουαξαν 
όουες τις πηγές, και τον ποταµό που έουεε 
ντιαµέσου τής γης, ουέγοντας: Για ποιον 
ουόγο, όταν έουφουν οι βασιουιάντες τής 
Ασσυουίας, να βουν ποουύ νεουό; 

Και αφού ενντυναµώφηκε, ανοικοντόµησε 
οουόκουηουο το χαουασµένο τείχος, και το 
ανύψωσε µέχουι τους πύουγους, και 
επισκεύασε ένα άουο τείχος έξω, και 
επισκεύασε τη Μιουώ, την πόουη τού 
Νταβίντ, και έκανε ποουά όπουα και 
επιµήκεις ασπίντες. 

Και έβαουε ποουέµαουχους επικεφαουής τού 
ουαού, και τους συγκέντουωσε κοντά του στην 
πουατεία τής πύουης τής πόουης, και µίουησε 
σύµφωνα µε την καουντιά τους, ουέγοντας:  
Ουνντυναµώνεστε και γίνεστε ανντουείοι, µη 
φοβηφείτε, ούτε να τουοµάξετε, από το 
πουόσωπο του βασιουιά τής Ασσυουίας, και 
από το πουόσωπο όου τού πουήφους αυτών 
που είναι µαζί του· επειντή, πεουισσότεουοι 
είναι µαζί µας παουά µαζί του·  µαζί του είναι 
σάουκινοι βουαχίονες· µαζί µας, όµως, είναι ο 
Κύουιος ο Φεός µας, για να µας βοηφάει, και 
να µάχεται τις µάχες µας. Και ο ουαός 
ενφαουύνφηκε µε τα ουόγια τού Εζεκία, του 
βασιουιά τού Ιούντα. 

Ύστεουα απ' αυτά, ο Σενναχειουείµ, ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας, (ενώ αυτός, έχοντας 
µαζί του όουη τη ντύναµή του, 
ποουιοουκούσε τη Ουαχείς), έστειουε τους 
ντούς του, στην Ιεουσαουήµ, στον Εζεκία, τον 
βασιουιά τού Ιούντα, που ήταν στην 
Ιεουσαουήµ, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο 
Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς τής Ασσυουίας: 
Σε τι έχετε πεποίφηση και κάφεστε, ενώ είστε 
ποουιοουκηµένοι στην Ιεουσαουήµ;  Ντεν 
σας εξαπατάει ο Εζεκίας για να σας 
παουαντώσει σε φάνατο από πείνα και από 
ντίψα, ουέγοντας: Ο Κύουιος ο Φεός µας φα 
µας εουευφεουώσει από το χέουι τού βασιουιά 
τής Ασσυουίας;  Αυτός ο ίντιος ο Εζεκίας ντεν 
σήκωσε τους ψηούς τόπους του, και τα 
φυσιαστήουιά του, και είπε στον Ιούντα και 
στην Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: Μπουοστά σε 
ένα φυσιαστήουιο µόνον φα πουοσκυνάτε, κι 
επάνω σ' αυτό φα φυµιάζετε;  Ντεν ξέουετε τι 
έχω κάνει εγώ, και οι πατέουες µου, σε όους 
τούς ουαούς τής γης; Μπόουεσαν οι φεοί των 
εφνών τής γης να ουυτουώσουν τούς τόπους 
τους από το χέουι µου;  Ποιος απ' όους τους 
φεούς εκείνων των εφνών, που οι πατέουες µου 
εξοουόφουευσαν, µπόουεσε να ουυτουώσει 
τον ουαό του από το χέουι µου, ώστε ο Φεός 
σας να µποουέσει να σας ουυτουώσει από το 
χέουι µου;  Τώουα, ουοιπόν, ας µη σας 
πουανάει ο Εζεκίας, και ας µη σας εξαπατάει 
έτσι, και µη τον πιστεύετε· επειντή, κανένας 
φεός κανενός έφνους ή βασιουείας ντεν 
µπόουεσε να ουυτουώσει τον ουαό του από το 
χέουι µου, και από το χέουι των πατέουων 
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µου· ποουύ ουιγότεουο φα µποουέσει ο Φεός 
σας να σας ουυτουώσει από το χέουι µου. 

Κι ακόµα πεουισσότεουα µίουησαν οι ντούοι 
του ενάντια στον Κύουιο τον Φεό, και ενάντια 
στον ντούο του τον Εζεκία.  Έγουαψε και 
επιστοουές για να ονειντίσει τον Κύουιο τον 
Φεό τού Ισουαήου, και να µιουήσει εναντίον 
του, ουέγοντας: Όπως οι φεοί των εφνών τής 
γης ντεν ουύτουωσαν τον ουαό τους από το 
χέουι µου, έτσι και ο Φεός τού Εζεκία ντεν 
φα ουυτουώσει τον ουαό του από το χέουι 
µου. 

Τότε, βόησαν µε µεγάουη φωνή, Ιουνταϊστί, 
πουος τον ουαό τής Ιεουσαουήµ, που ήταν 
επάνω στο τείχος, για να τους φοβίσουν και να 
τους ταουάξουν, ώστε να κυουιεύσουν την 
πόουη·  και µίουησαν εναντίον τού Φεού τής 
Ιεουσαουήµ, όπως είχαν κάνει ενάντια στους 
φεούς τής γης, που είναι έουγα χεουιών 
ανφουώπων. 

Και ο βασιουιάς Εζεκίας πουοσευχήφηκε γι' 
αυτά, και ο πουοφήτης Ησαϊας, ο γιος τού 
Αµώς, και βόησαν πουος τον ουανό.  Και ο 
Κύουιος έστειουε έναν άγγεουο, που αφάνισε 
όους τους ισχυούς µε ντύναµη, και τους 
άουχοντες, και τους στουατηγούς µέσα στο 
στουατόπεντο του βασιουιά τής Ασσυουίας. 
Και επέστουεψε στη γη του, µε 
καταντουοπιασµένο το πουόσωπο. Και όταν 
µπήκε στον οίκο τού φεού του, εκείνοι που 
βγήκαν από τα σπουάχνα του, τον φανάτωσαν 
εκεί µε µάχαιουα. 

Και ο Κύουιος έσωσε τον Εζεκία, και τους 
κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, από το χέουι τού 
Σενναχειουείµ, του βασιουιά τής Ασσυουίας, 
και από το χέουι όουων, και τους ασφάουισε 
οουόγυουα.  Και ποουοί έφεουαν ντώουα 
πουος τον Κύουιο στην Ιεουσαουήµ, και 
ποουύτιµα πουάγµατα στον Εζεκία, τον 
βασιουιά τού Ιούντα· και από τότε 
µεγαουύνφηκε µπουοστά σε όουα τα έφνη. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες, ο Εζεκίας 
αουώστησε µέχουι φανάτου· και 
πουοσευχήφηκε στον Κύουιο· και τον 
εισάκουσε, και του έντωσε ένα σηµάντι. 

Όµως, ο Εζεκίας ντεν ανταπέντωσε σύµφωνα 
µε την ευεουγεσία που του έγινε· επειντή, 
υψώφηκε η καουντιά του· γι' αυτό, ήουφε 
οουγή επάνω του, κι επάνω στον Ιούντα και 
στην Ιεουσαουήµ.  Και για την έπαουση της 
καουντιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώφηκε, αυτός 
και οι κάτοικοι της Ιεουσαουήµ, και ντεν 
ήουφε επάνω τους, στις ηµέουες του Εζεκία, η 
οουγή τού Κυουίου. 

Και ο Εζεκίας απέκτησε πούτο και µεγάουη 
ντόξα, σε υπεουβοουικό βαφµό· και έκανε 
στον εαυτό του φησαυούς από ασήµι, και 
χουυσάφι, και ποουύτιµες πέτουες, και 
αουώµατα, και ασπίντες, και από κάφε είντος 
επιφυµητά σκεύη·  και αποφήκες για το 
εισόντηµα του σιταουιού, και του κουασιού, 
και του ουαντιού· και σταύους για κτήνη κάφε 
είντους, και µάνντουες για κοπάντια.  Και 
έκανε πόουεις για τον εαυτό του, και 
απέκτησε πουόβατα και βόντια σε πουήφος· 
επειντή, ο Φεός έντωσε σ' αυτόν πεουιουσία 
υπεουβοουικά µεγάουη.  Ακόµα, αυτός ο 
Εζεκίας έφουαξε την επάνω έξοντο των 
νεουών τού Γιών, και τα κατεύφυνε πουος τα 
κάτω, ντυτικά από την πόουη τού Νταβίντ. 
Και ο Εζεκίας ευοντώφηκε σε όουα τα έουγα 
του. 

Με τους πουεσβευτές, όµως, των αουχόντων 
της Βαβυουώνας, που έστειουαν σ' αυτόν για 
να εουευνήσουν για το φαύµα που είχε γίνει 
στη γη, ο Φεός τον εγκατέουειψε, για να τον 
ντοκιµάσει, ώστε να γνωουίσει όουα όσα ήσαν 
µέσα στην καουντιά του. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Εζεκία, και 
τα εουέη του, ντέστε, είναι γουαµµένα στην 
όουαση του πουοφήτη Ησαϊα, του γιου τού 
Αµώς, στο βιβουίο των βασιουιάντων τού 
Ιούντα, και του Ισουαήου.  Και ο Εζεκίας 
κοιµήφηκε µαζί µε τους πατέουες του, και τον 
έφαψαν στον πιο ψηουό από τους τάφους των 
γιων τού Νταβίντ· και οουόκουηουος ο 
Ιούντας και οι κάτοικοι της Ιεουσαουήµ τού 
έκαναν στον φάνατό του τιµές· και αντ' αυτού 
βασίουευσε ο Μανασσής, ο γιος του. 
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Ο ΜΑΝΑΣΣΗΣ ήταν 12 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε 55 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, σύµφωνα µε τα βντεουύγµατα των 
εφνών, τα οποία ο Κύουιος είχε εκντιώξει 
µπουοστά από τους γιους Ισουαήου·  και 
ανοικοντόµησε τους ψηούς τόπους, τους 
οποίους ο πατέουας του ο Εζεκίας είχε 
καταστουέψει, και ανέγειουε φυσιαστήουια 
στους Βααουείµ, και έκανε άουση, και 
πουοσκύνησε οουόκουηουη τη στουατιά τού 
ουανού, και τα ουάτουευσε.  Και οικοντόµησε 
φυσιαστήουια στον οίκο τού Κυουίου, για τον 
οποίο ο Κύουιος είχε πει: Στην Ιεουσαουήµ 
φα είναι το όνοµά µου στον αιώνα.  Και 
οικοντόµησε φυσιαστήουια σε οουόκουηουη 
τη στουατιά τού ουανού, µέσα στις ντύο 
αυουές τού οίκου τού Κυουίου.  Κι αυτός 
ντιαπέουασε τους γιους του µέσα από τη 
φωτιά στην κοιουάντα τού γιου τού Εννόµ· 
και πουοµάντευε καιούς, και έκανε οιωνισµούς 
και µαγείες, και σύστησε ανταποκουιτές 
νταιµονίων και επαοιντούς· έπουαξε ποουά 
πονηουά πουάγµατα µπουοστά στον Κύουιο, 
για να τον παουοουγίσει. 

Και έστησε το γουυπτό, την εικόνα που είχε 
κάνει, στον οίκο τού Φεού, για τον οποίο ο 
Φεός είχε πει στον Νταβίντ και στον 
Σοουοµώντα τον γιο του: Μέσα σ' αυτόν τον 
οίκο, και στην Ιεουσαουήµ, που ντιάουεξα 
από όουες τις φυουές τού Ισουαήου, φα 
βάουω το όνοµά µου στον αιώνα·  και ντεν φα 
µετασαουεύσω το πόντι τού Ισουαήου από τη 
γη που παουέντωσα στους πατέουες σας· αν 
µόνον πουοσέξουν να κάνουν όουα όσα έχω 
πουοστάξει σ' αυτούς, σύµφωνα µε 
οουόκουηουο τον νόµο και τα ντιατάγµατα 
και τις κουίσεις, που ντόφηκαν ντιαµέσου τού 
Μωυσή. 

Και ο Μανασσής πουάνησε τον Ιούντα και 
τους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, ώστε να 
πουάττουν πονηουότεουα από τα έφνη, που ο 
Κύουιος είχε αφανίσει µπουοστά από τους 
γιους Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος µίουησε στον Μανασσή, και 
στον ουαό του· όµως, ντεν έντωσαν 
πουοσοχή.  Γι' αυτό, έφεουε εναντίον τους ο 
Κύουιος τους άουχοντες του στουατού τού 
βασιουιά τής Ασσυουίας, και έπιασαν τον 
Μανασσή ανάµεσα στους φάµνους, και αφού 
τον έντεσαν µε αουυσίντες, τον έφεουαν στη 
Βαβυουώνα. 

Και ενώ ήταν µέσα σε φουίψη, ικέτευσε τον 
Κύουιο τον Φεό του, και ταπεινώφηκε 
υπεουβοουικά µπουοστά στον Φεό των 
πατέουων του,  και πουοσευχήφηκε σ' αυτόν· 
τότε, ο Φεός τον εουέησε, και άκουσε τη 
ντέησή του, και τον επανέφεουε στην 
Ιεουσαουήµ, στο βασίουειό του. Τότε, 
γνώουισε ο Μανασσής ότι ο Κύουιος αυτός 
είναι ο Φεός. 

Και ύστεουα απ' αυτό, οικοντόµησε ένα 
τείχος έξω από την πόουη τού Νταβίντ, πουος 
ντυσµάς τού Γιών, στην κοιουάντα, µέχουι την 
ιχφυϊκή είσοντο της πύουης, και 
πεουικύκουωσε το Οφήου, και το ύψωσε σε 
µεγάουο ύψος, και έβαουε ποουέµαουχους σε 
όουες τις οχυουωµένες πόουεις τού Ιούντα. 

Και αφαίουεσε τους ξένους φεούς, και την 
εικόνα από τον οίκο τού Κυουίου, και όουα 
τα φυσιαστήουια, που είχε οικοντοµήσει 
επάνω στο βουνό τού Κυουίου, και στην 
Ιεουσαουήµ· και τα έουιξε έξω από την 
πόουη.  Και ανόουφωσε το φυσιαστήουιο του 
Κυουίου, και φυσίασε επάνω σ' αυτό φυσίες 
ειουηνικές και ευχαουιστήουιες, και 
πουόσταξε τον Ιούντα να ουατουεύει τον 
Κύουιο τον Φεό τού Ισουαήου.  Ο ουαός, 
όµως, φυσίαζε ακόµα επάνω στους ψηούς 
τόπους, όµως µόνον στον Κύουιο τον Φεό 
τους. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Μανασσή, 
και η πουοσευχή του, που έκανε στον Φεό 
του, και τα ουόγια των βουεπόντων, που του 
µίουησαν στο όνοµα του Κυουίου τού Φεού 
τού Ισουαήου, ντέστε, είναι γουαµµένα στα 
χουονικά τών βασιουιάντων τού Ισουαήου.  
Και η πουοσευχή του, και πώς εισακούστηκε, 
και όουες οι αµαουτίες του, και η αποστασία 
του, και τα µέουη όπου είχε οικοντοµήσει 
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ψηούς τόπους, και είχε στήσει τα άουση και 
τα γουυπτά, πουιν ταπεινωφεί, ντέστε, είναι 
γουαµµένα στα ουόγια τών βουεπόντων. 

Και ο Μανασσής κοιµήφηκε µαζί µε τους 
πατέουες του, και τον έφαψαν στο σπίτι του· 
και αντ' αυτού βασίουευσε ο Αµµών, ο γιος 
του. 

Ο ΑΜΜΩΝ ήταν ηουικίας 22 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε ντύο χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον 
Κύουιο, όπως είχε πουάξει ο Μανασσής, ο 
πατέουας του· και ο Αµµών φυσίαζε σε όουα 
τα γουυπτά, που είχε κάνει ο πατέουας του, ο 
Μανασσής, και τα ουάτουευε·  και ντεν 
ταπεινώφηκε µπουοστά στον Κύουιο, όπως 
είχε ταπεινωφεί ο πατέουας του, ο Μανασσής· 
αου' αυτός, ο Αµµών, ανόµησε 
πεουισσότεουο και πεουισσότεουο. 

Και οι ντούοι του συνωµότησαν εναντίον του, 
και τον φανάτωσαν µέσα στο σπίτι του.  Και ο 
ουαός τής γης φανάτωσε όους εκείνους που 
είχαν συνωµοτήσει ενάντια στον βασιουιά 
Αµµών· και ο ουαός τής γης έκανε, αντ' 
αυτού, βασιουιά τον Ιωσία, τον γιο του. 

Ο ΙΩΣΙΑΣ ήταν ηουικίας οκτώ χουόνων 
όταν βασίουευσε· και βασίουευσε 31 χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε το ευφύ µπουοστά στον Κύουιο, 
και πεουπάτησε στους ντουόµους τού 
πατέουα του, του Νταβίντ, και ντεν ξέκουινε 
ντεξιά ή αουιστεουά.  Και στον όγντοο 
χουόνο τής βασιουείας του, ενώ ήταν ακόµα 
νέος, άουχισε να εκζητεί τον Φεό τού 
πατέουα του, του Νταβίντ· και στον 12ο 
χουόνο άουχισε να καφαουίζει τον Ιούντα και 
την Ιεουσαουήµ, από τους ψηούς τόπους, και 
από τα άουση, και τα γουυπτά και τα 
χωνευτά.  Και µπουοστά του κατέστουεψαν 
τα φυσιαστήουια των Βααουείµ· και 
καταγκουέµισε τα είντωουα που ήσαν επάνω 
απ' αυτά· και τα άουση, και τα γουυπτά, και 
τα χωνευτά, τα κατασύντουιψε, και τα 
ουέπτυνε σε σκόνη, και την έουιξε επάνω στα 
µνήµατα εκείνων που φυσίαζαν σ' αυτά.  Και 

έκαψε τα κόκαουα των ιεουέων επάνω στα 
φυσιαστήουιά τους, και καφάουισε τον Ιούντα 
και την Ιεουσαουήµ.  Και έκανε το ίντιο στις 
πόουεις τού Μανασσή, και του Εφουαϊµ, και 
του Συµεών, και µέχουι τού Νεφφαουί, 
οουόγυουα στους εουηµωµένους τόπους τους.  
Και αφού κατέστουεψε τα φυσιαστήουια και 
τα άουση, και καταουέπτυνε τα γουυπτά σε 
σκόνη, και κατέκοψε όουα τα είντωουα µέσα 
από οουόκουηουη τη γη τού Ισουαήου, 
γύουισε στην Ιεουσαουήµ. 

Και στον 18ο χουόνο τής βασιουείας του, 
αφού καφάουισε τη γη και τον ναό, έστειουε 
τον Σαφάν, τον γιο τού Αζαουία, και τον 
Μαασία, τον άουχοντα της πόουης, και τον 
Ιωάχ, τον γιο τού Ιωάχαζ, τον 
υποµνηµατογουάφο, για να επισκευάσουν τον 
οίκο τού Κυουίου τού Φεού του.  Και όταν 
ήουφαν στον Χεουκία, τον µεγάουο ιεουέα, 
παουέντωσαν το ασήµι που είχε µπει µέσα 
στον οίκο τού Φεού, το οποίο οι Ουευίτες, 
που φύουαγαν τις φύουες, είχαν συνάξει από 
το χέουι τού Μανασσή και του Εφουαϊµ, και 
από οουόκουηουο το υπόουοιπο του 
Ισουαήου, και από οουόκουηουον τον Ιούντα 
και τον Βενιαµίν· και γύουισαν στην 
Ιεουσαουήµ.  Και τα έντωσαν στο χέουι 
εκείνων που έκαναν τα έουγα, και εκείνων που 
επιστατούσαν στον οίκο τού Κυουίου· κι 
εκείνοι που έκαναν τα έουγα, τα οποία 
εουγάζονταν στον οίκο τού Κυουίου, το 
παουέντωσαν για να επισκευάσουν και να 
επιντιοουφώσουν τον οίκο·  στους 
µαουαγκούς και οικοντόµους το έντωσαν, για 
να αγοουάσουν πεουεκητές πέτουες, και ξύουα 
για ντοκούς, και για να στεγάσουν τα 
οικήµατα που είχαν καταστουέψει οι 
βασιουιάντες τού Ιούντα. 

Και οι άνντουες εουγάζονταν το έουγο µε 
πιστότητα· και επάνω σ' αυτούς επιτηουητές 
ήσαν ο Ιαάφ και ο Οβαντία, οι Ουευίτες, από 
τους γιους τού Μεουαουί· και ο Ζαχαουίας 
και ο Μεσσουάµ, από τους γιους των 
Κααφιτών, για να επισπεύντουν το έουγο· και 
από τους Ουευίτες όουοι οι επιστήµονες 
µουσικών οουγάνων.  Ακόµα, είχαν την 
επίβουεψη στους αχφοφόους και τους 
εουγοντιώκτες όουων των εουγαζόµενων, σε 
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οποιαντήποτε υπηουεσία· και από τους 
Ουευίτες ήσαν γουαµµατείς, και επιστάτες, 
και φυουωουοί. 

Και ενώ έβγαζαν το ασήµι, που είχε µπει στον 
οίκο τού Κυουίου, ο Χεουκίας ο ιεουέας 
βουήκε το βιβουίο τού νόµου τού Κυουίου, 
που είχε ντοφεί ντιαµέσου τού Μωυσή.  Και ο 
Χεουκίας αποκουίφηκε και είπε στον Σαφάν 
τον γουαµµατέα: Βουήκα ένα βιβουίο τού 
νόµου στον οίκο τού Κυουίου. Και ο 
Χεουκίας έντωσε το βιβουίο στον Σαφάν. 

Και ο Σαφάν έφεουε το βιβουίο στον 
βασιουιά, και έπειτα έντωσε ουόγο στον 
βασιουιά, ουέγοντας: Οι ντούοι σου κάνουν 
κάφε τι που τους οουίστηκε·  και αουίφµησαν 
το ασήµι που βουέφηκε στον οίκο τού 
Κυουίου, και το παουέντωσαν στο χέουι των 
επιστατών, και στο χέουι εκείνων που κάνουν 
τα έουγα.  Και ο Σαφάν ο γουαµµατέας 
ανήγγειουε στον βασιουιά, ουέγοντας: Ο 
ιεουέας Χεουκίας µού έντωσε ένα βιβουίο. 
Και ο Σαφάν το ντιάβασε µπουοστά στον 
βασιουιά. 

Και καφώς ο βασιουιάς άκουσε τα ουόγια τού 
νόµου, έσχισε τα ιµάτιά του.  Και ο βασιουιάς 
πουόσταξε τον Χεουκία και τον Αχικάµ, τον 
γιο τού Σαφάν, και τον Αβντών, τον γιο τού 
Μιχαία, και τον Σαφάν τον γουαµµατέα, και 
τον Ασαϊα, τον ντούο τού βασιουιά, 
ουέγοντας:  Πηγαίνετε, ουωτήστε τον Κύουιο 
για µένα, και για όσους εναπέµειναν στον 
Ισουαήου και τον Ιούντα, και για τα ουόγια 
τού βιβουίου που βουέφηκε· επειντή, η οουγή 
τού Κυουίου, που ξεχύφηκε επάνω µας, είναι 
µεγάουη, για το ότι οι πατέουες µας ντεν 
φύουαξαν τον ουόγο τού Κυουίου, ώστε να 
πουάξουν σύµφωνα µε όουα τα γουαµµένα 
µέσα στο βιβουίο. 

Τότε, πήγε ο Χεουκίας, και οι απεσταουµένοι 
από τον βασιουιά, πουος την πουοφήτισσα 
Όουντα, τη γυναίκα τού Σαούµ, γιου τού 
Τικβά, γιου τού Ασουά, του ιµατιοφύουακα, 
(κι αυτή κατοικούσε στην Ιεουσαουήµ, πουος 
το Μισνέ)· και της µίουησαν σύµφωνα µ' 
αυτά.  Κι εκείνη τούς είπε: Έτσι ουέει ο 

Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: Πείτε στον 
άνφουωπο που σας έστειουε σε µένα: 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, εγώ φέουνω 
κακά επάνω σ' αυτό τον τόπο, κι επάνω στους 
κατοίκους του, όουες τις κατάουες τις 
γουαµµένες στο βιβουίο, που ντιάβασαν 
µπουοστά στον βασιουιά τού Ιούντα·  επειντή, 
µε εγκατέουειψαν, και φυµίασαν σε άουους 
φεούς, για να µε παουοουγίσουν εξαιτίας 
όουων των έουγων των χεουιών τους· γι' αυτό, 
ο φυµός µου φα ξεχυφεί επάνω σε τούτο τον 
τόπο, και ντεν φα σβήσει.  Και στον βασιουιά 
τού Ιούντα, που σας έστειουε για να 
ουωτήσετε τον Κύουιο, έτσι φα του πείτε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου, 
για τα ουόγια που άκουσες·  επειντή, 
απαουύνφηκε η καουντιά σου, και 
ταπεινώφηκες µπουοστά στον Φεό, όταν 
άκουσες τα ουόγια του ενάντια σ' αυτόν τον 
τόπο, και ενάντια στους κατοίκους του, και 
ταπεινώφηκες µπουοστά µου, και έσχισες τα 
ιµάτιά σου, και έκουαψες µπουοστά µου, γι' 
αυτό κι εγώ σε εισάκουσα, ουέει ο Κύουιος·  
ντες, εγώ φα σε συνάξω στους πατέουες σου, 
και φα συναχφείς στον τάφο σου µε ειουήνη, 
και τα µάτια σου ντεν φα ντουν όουα τα κακά, 
που εγώ φα φέουνω επάνω σε τούτο τον τόπο, 
κι επάνω στους κατοίκους του. -Και έφεουαν 
απάντηση στον βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς έστειουε και συγκέντουωσε 
όους τους πουεσβύτεους του Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ.  Και ο βασιουιάς ανέβηκε στον 
οίκο τού Κυουίου, και όουοι οι άνντουες τού 
Ιούντα, και οι κάτοικοι της Ιεουσαουήµ, και 
οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, και οουόκουηουος 
ο ουαός, από τον µεγάουο µέχουι τον µικουό· 
και ντιάβασαν σε επήκοόν τους όουα τα 
ουόγια τού βιβουίου τής ντιαφήκης, που 
βουέφηκε στον οίκο τού Κυουίου.  Και ο 
βασιουιάς, αφού στάφηκε στον τόπο του, 
έκανε τη συνφήκη µπουοστά στον Κύουιο, να 
πεουπατάει πίσω από τον Κύουιο, και να 
φυουάττει τις εντοουές του, και τα µαουτύουιά 
του, και τα ντιατάγµατά του, µε οουόκουηουη 
την καουντιά του, και µε οουόκουηουη την 
ψυχή του, ώστε να εκτεουεί τα ουόγια τής 
ντιαφήκης, που ήσαν γουαµµένα σε τούτο το 
βιβουίο.  Και έκανε να σταφούν σε τούτο 
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όουοι όσοι βουέφηκαν στην Ιεουσαουήµ και 
στον Βενιαµίν. Και οι κάτοικοι της 
Ιεουσαουήµ έκαναν σύµφωνα µε τη ντιαφήκη 
τού Φεού, του Φεού των πατέουων τους. 

Και ο Ιωσίας αφαίουεσε όουα τα 
βντεουύγµατα από όους τούς τόπους των γιων 
Ισουαήου, και όσους βουέφηκαν στον 
Ισουαήου, τους έκανε να ουατουεύουν τον 
Κύουιο τον Φεό τους· σε όουες τις ηµέουες 
του ντεν αποµακουύνφηκαν πίσω από τον 
Κύουιο τον Φεό των πατέουων τους. 

Ο ΙΩΣΙΑΣ έκανε επιπουέον Πάσχα στον 
Κύουιο στην Ιεουσαουήµ· και φυσίασαν το 
Πάσχα τη 14η ηµέουα τού πουώτου µήνα. 

Και έβαουε ιεουείς στις υπηουεσίες τους, και 
τους ενίσχυσε στην υπηουεσία τού οίκου τού 
Κυουίου·  και είπε στους Ουευίτες, αυτούς 
που ντίντασκαν οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
τους καφιεουωµένους στον Κύουιο: Βάουτε 
την άγια κιβωτό στον οίκο, τον οποίο έχει 
οικοντοµήσει ο Σοουοµώντας, ο γιος τού 
Νταβίντ, του βασιουιά τού Ισουαήου· ντεν φα 
τη βαστάζετε πουέον επάνω σε ώµους· 
ντουεύετε τώουα τον Κύουιο τον Φεό σας, 
και τον ουαό του τον Ισουαήου·  και 
ετοιµαστείτε σύµφωνα µε τις οικογένειες των 
πατουιών σας, κατά τις ντιαιουέσεις σας, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο τού Νταβίντ, του 
βασιουιά τού Ισουαήου, και σύµφωνα µε το 
γουαµµένο τού Σοουοµώντα, του γιου του.  
Και σταφείτε στο αγιαστήουιο, σύµφωνα µε 
τις ντιαιουέσεις των οικογενειών των πατουιών 
υπέου των αντεουφών σας, των γιων τού 
ουαού, και σύµφωνα µε τη ντιαίουεση των 
οικογενειών των πατουιών των Ουευιτών.  Και 
φυσιάστε το Πάσχα, και αγιαστείτε, και 
ετοιµάστε το στους αντεουφούς σας, για να 
κάνουν σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου, 
που ντόφηκε ντιαµέσου τού Μωυσή. 

Και ο Ιωσίας πουόσφεουε στον ουαό 
πουόβατα, αουνιά, και κατσικάκια, τα έντωσε 
όουα για τις φυσίες τού Πάσχα, για όους 
όσους παουαβουέφηκαν, 30.000 τον αουιφµό, 
και 3.000 βόντια· αυτά ήσαν από τα 
υπάουχοντα του βασιουιά.  Και οι άουχοντές 
του το πουόσφεουαν πουοαιουετικά στον 

ουαό, στους ιεουείς, και στους Ουευίτες. Ο 
Χεουκίας, και ο Ζαχαουίας, και ο Ιεχιήου, οι 
άουχοντες του οίκου τού Φεού, έντωσαν 
στους ιεουείς, για τις φυσίες τού Πάσχα, 2.600 
αουνιά και κατσίκια, και 300 βόντια.  Και ο 
Χωνανίας, και ο Σεµαϊας, και ο Ναφανιήου, 
οι αντεουφοί του, και ο Ασαβίας, και ο Ιεϊήου, 
και ο Ιωζαβάντ, άουχοντες των Ουευιτών, 
πουόσφεουαν στους Ουευίτες για φυσίες τού 
Πάσχα, 5.000 αουνιά και κατσίκια, και 500 
βόντια. 

Και ετοιµάστηκε η υπηουεσία, και οι ιεουείς 
στάφηκαν στον τόπο τους, και οι Ουευίτες 
στις ντιαιουέσεις τους, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή τού βασιουιά.  Και φυσίασαν το 
Πάσχα, και οι ιεουείς ουάντισαν το αίµα από 
το χέουι τους, και οι Ουευίτες έγνταουαν τα 
φύµατα.  Και ντιαίουεσαν τα οουοκαυτώµατα, 
για να τα ντώσουν σύµφωνα µε τις 
ντιαιουέσεις των οικογενειών των πατουιών 
τού ουαού, για να πουοσφέουν στον Κύουιο, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο στο βιβουίο τού 
Μωυσή· το ίντιο και για τα βόντια.  Και το 
Πάσχα έψησαν µε φωτιά, σύµφωνα µε το 
ντιαταγµένο· και έψησαν τα άγια σε χύτουες, 
και σε καζάνια, και σε κακάβια, και τα 
µοίουασαν γουήγοουα ανάµεσα σε 
οουόκουηουο τον ουαό.  Και έπειτα, 
ετοίµασαν στον εαυτό τους, και στους ιεουείς· 
επειντή, οι ιεουείς, οι γιοι τού Ααουών, 
καταγίνονταν στο να πουοσφέουν 
οουοκαυτώµατα και τα ουίπη µέχουι αουγά 
τη νύχτα· γι' αυτό, οι Ουευίτες ετοίµασαν για 
τον εαυτό τους, και για τους ιεουείς, τους 
γιους τού Ααουών.  Και οι ψαουτωντοί, οι γιοι 
τού Ασάφ, ήσαν στον τόπο τους, σύµφωνα µε 
τη ντιαταγή τού Νταβίντ, και του Ασάφ, και 
του Αιµάν, και του Ιεντουφούν, του 
βουέποντα τού βασιουιά, και οι πυουωουοί 
φύουαγαν σε κάφε µία πύουη· ντεν ήταν 
ανάγκη να αποµακουυνφούν από τις 
υπηουεσίες τους· επειντή, οι αντεουφοί τους οι 
Ουευίτες ετοίµασαν γι' αυτούς. 

Και ετοιµάστηκε οουόκουηουη η υπηουεσία 
τού Κυουίου την ίντια ηµέουα, για να κάνουν 
το Πάσχα, και να πουοσφέουν 
οουοκαυτώµατα επάνω στο φυσιαστήουιο του 
Κυουίου, σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
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βασιουιά Ιωσία.  Και οι γιοι Ισουαήου, που 
παουαβουέφηκαν, έκαναν κατά τον καιουό 
εκείνο το Πάσχα, και τη γιοουτή των αζύµων 
επτά ηµέουες. 

Και ντεν είχε γίνει Πάσχα στον Ισουαήου σαν 
εκείνο, από τις ηµέουες τού Σαµουήου τού 
πουοφήτη· ούτε όουοι οι βασιουιάντες τού 
Ισουαήου είχαν κάνει σαν το Πάσχα που 
έκανε ο Ιωσίας, και οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, 
και οουόκουηουος ο Ιούντας και ο Ισουαήου, 
αυτοί που παουαβουέφηκαν, και οι κάτοικοι 
της Ιεουσαουήµ.  Και στον 18ο χουόνο τής 
βασιουείας τού Ιωσία έγινε τούτο το Πάσχα. 

Ύστεουα από όουα αυτά, αφού ο Ιωσίας 
ετοίµασε τον οίκο, ανέβηκε ο Νεχαώ, ο 
βασιουιάς τής Αιγύπτου για να ποουεµήσει 
στη Χαουκεµίς πουος τον Ευφουάτη· και ο 
Ιωσίας βγήκε εναντίον του.  Και του έστειουε 
µηνυτές, ουέγοντας: Τι υπάουχει ανάµεσα σε 
σένα και σε µένα, βασιουιά τού Ιούντα; Ντεν 
έουχοµαι εναντίον σου, αου' εναντίον τού 
οίκου µε τον οποίο έχω πόουεµο· και ο Φεός 
µε πουόσταξε να σπεύσω· κουάτησε 
απόσταση από τον Φεό, που είναι µαζί µου, 
για να µη σε εξοουοφουεύσει. 

Εντούτοις, ο Ιωσίας ντεν απέστουεψε το 
πουόσωπό του απ' αυτόν· αουά, 
µετασχηµατίστηκε, για να ποουεµήσει 
εναντίον του, και ντεν εισάκουσε τα ουόγια 
τού Νεχαώ, που ήσαν από το στόµα τού 
Φεού, και ήουφε να ποουεµήσει στην 
κοιουάντα Μεγιντντώ.  Και οι τοξότες 
τόξευσαν επάνω στον βασιουιά Ιωσία· και ο 
βασιουιάς είπε στους ντούς του: Βγάουτε µε 
έξω, επειντή πουηγώφηκα βαουιά.  Και οι 
ντούοι του τον έβγαουαν από την άµαξά του, 
και τον επιβίβασαν στη ντεύτεουη άµαξά του· 
και τον έφεουαν στην Ιεουσαουήµ, και 
πέφανε· και φάφτηκε στους τάφους των 
πατέουων του. 

Και οουόκουηουος ο Ιούντας και η 
Ιεουσαουήµ πένφησαν για τον Ιωσία.  Και ο 
Ιεουεµίας φουήνησε για τον Ιωσία· και όουοι 
οι ψάουτες και οι ψάουτουιες, µέχουι 
σήµεουα, αναφέουν στους φουήνους τους τον 
Ιωσία, και τους έκαναν επίσηµο φεσµό στον 

Ισουαήου· και ντέστε, είναι γουαµµένοι στους 
Φουήνους. 

Και οι υπόουοιπες πουάξεις τού Ιωσία, και τα 
εουέη του, σύµφωνα µε το γουαµµένο στον 
νόµο τού Κυουίου,  και τα έουγα του, τα 
πουώτα και τα τεουευταία, ντέστε, είναι 
γουαµµένα στο βιβουίο των βασιουιάντων τού 
Ισουαήου και του Ιούντα. 

ΚΑΙ ο ουαός τής γης πήουε τον Ιωάχαζ, τον 
γιο τού Ιωσία, και τον έκαναν βασιουιά στην 
Ιεουσαουήµ, αντί του πατέουα του.  Ο 
Ιωάχαζ ήταν ηουικίας 23 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε τουεις µήνες στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και ο βασιουιάς τής Αιγύπτου τον 
καφαίουεσε στην Ιεουσαουήµ, και 
καταντίκασε τη γη σε πουόστιµο από 100 
τάουαντα ασήµι, και ένα τάουαντο χουυσάφι.  
Και ο βασιουιάς της Αιγύπτου έκανε βασιουιά 
επάνω στον Ιούντα και την Ιεουσαουήµ τον 
Εουιακείµ, τον αντεουφό του, και άουαξε το 
όνοµά του σε Ιωακείµ. Ενώ, τον Ιωάχαζ, τον 
αντεουφό του, ο Νεχαώ τον πήουε, και τον 
έφεουε στην Αίγυπτο. 

Ο Ιωακείµ ήταν ηουικίας 25 χουόνων όταν 
βασίουευσε, και βασίουευσε 11 χουόνια στην 
Ιεουσαουήµ· και έπουαξε πονηουά µπουοστά 
στον Κύουιο τον Φεό του.  Εναντίον του 
ανέβηκε ο Ναβουχοντονόσοουας, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, και τον έντεσε µε 
αουυσίντες, για να τον φέουει στη Βαβυουώνα.  
Και από τα σκεύη τού οίκου τού Κυουίου ο 
Ναβουχοντονόσοουας έφεουε στη 
Βαβυουώνα, και τα έβαουε στον ναό του στη 
Βαβυουώνα. 

Και οι ουοιπές πουάξεις τού Ιωακείµ, και τα 
βντεουύγµατά του όσα έκανε, και όσα 
βουέφηκαν σ' αυτόν, ντέστε, είναι γουαµµένα 
στο βιβουίο των βασιουιάντων τού Ισουαήου 
και του Ιούντα· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Ιωαχείν, ο γιος του. 

Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηουικίας 18 χουόνων 
όταν βασίουευσε, και βασίουευσε τουεις µήνες 
και ντέκα ηµέουες στην Ιεουσαουήµ· και 
έπουαξε πονηουά µπουοστά στον Κύουιο.  
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Και στο τέουος τού χουόνου, αφού ο 
βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας έστειουε, 
τον έφεουε στη Βαβυουώνα, µαζί µε τα 
εκουεκτά σκεύη τού οίκου τού Κυουίου· και 
τον Σεντεκία, τον αντεουφό του, τον έκανε 
βασιουιά επάνω στον Ιούντα και στην 
Ιεουσαουήµ. 

Ο ΣΕΝΤΕΚΙΑΣ ήταν ηουικίας 21 χουόνων 
όταν βασίουευσε, και βασίουευσε 11 χουόνια 
στην Ιεουσαουήµ. 

Και έπουαξε πονηουά µπουοστά στον Κύουιο 
τον Φεό του· ντεν ταπεινώφηκε µπουοστά 
στον Ιεουεµία τον πουοφήτη, ο οποίος µιούσε 
από το στόµα τού Κυουίου.  Κι ακόµα, 
αποστάτησε ενάντια στον βασιουιά 
Ναβουχοντονόσοουα, που τον είχε οουκίσει 
στον Φεό· και σκουήουυνε τον τουάχηουό 
του, και πεισµάτωσε την καουντιά του, ώστε 
να µη επιστουέψει στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου. 

Ακόµα, όουοι οι πουώτοι από τους ιεουείς, 
και ο ουαός, αφέτησαν υπεουβοουικά τον 
νόµο και έπουαξαν σύµφωνα µε όουα τα 
βντεουύγµατα των εφνών, και µόουυναν τον 
οίκο τού Κυουίου, που τον είχε αγιάσει στην 
Ιεουσαουήµ.  Και ο Κύουιος, ο Φεός των 
πατέουων τους, τους παουήγγειουε ντιαµέσου 
των απεσταουµένων του, σηκωνόµενος το 
πουωί και εξαποστέουοντας· επειντή, 
ουυπόταν τον ουαό του, και το κατοικητήουιό 
του.  Αυτοί, όµως, χουεύαζαν τους 
απεσταουµένους τού Φεού, και 
καταφουονούσαν τα ουόγια του, και 
κοουόιντευαν τους πουοφήτες του, µέχουις 
ότου η οουγή τού Κυουίου ανέβηκε εναντίον 
τού ουαού του, ώστε φεουαπεία ντεν υπήουχε. 

Γι' αυτό, έφεουε εναντίον τους τον βασιουιά 
των Χαουνταίων, και φανάτωσε τους νέους 
τους µε µάχαιουα µέσα στον οίκο τού 
αγιαστηουίου τους, και ντεν ουυπήφηκε νέον ή 
παουφένα, γέουοντα ή σκυφτόν· όους τους 
παουέντωσε στο χέουι του.  Και όουα τα 
σκεύη τού οίκου τού Φεού, µεγάουα και 
µικουά, και τους φησαυούς τού οίκου τού 
Κυουίου, και τους φησαυούς τού βασιουιά, 
και των αουχόντων του, τα έφεουε όουα στη 

Βαβυουώνα.  Και κατέκαψαν τον οίκο τού 
Φεού, και κατέσκαψαν το τείχος τής 
Ιεουσαουήµ, και κατέκαψαν όουα τα 
παουάτια της µε φωτιά, και αφάνισαν όουα τα 
ποουύτιµα σκεύη της. 

Και όσους ξέφυγαν τη µάχαιουα, τους 
µετοίκισε στη Βαβυουώνα, όπου ήσαν ντούοι 
σ' αυτόν και στους γιους του, µέχουι τον 
καιουό τής βασιουείας των Πεουσών·  για να 
εκπουηουωφεί ο ουόγος τού Κυουίου, που 
είχε γίνει ντιαµέσου τού στόµατος του 
Ιεουεµία, µέχουις ότου η γη χαουεί τα 
σάββατά της· επειντή, όουο τον καιουό τής 
εουήµωσής της φύουαγε σάββατο, µέχουις 
ότου συµπουηουωφούν 70 χουόνια. 

ΚΑΙ στον πουώτο χουόνο τού Κύου, του 
βασιουιά τής Πεουσίας, για να εκπουηουωφεί 
ο ουόγος τού Κυουίου, που έγινε ντιαµέσου 
τού στόµατος του Ιεουεµία, ο Κύουιος 
ντιέγειουε το πνεύµα τού Κύου, του βασιουιά 
τής Πεουσίας, και ντιακήουυξε µέσα σε 
οουόκουηουο το βασίουειό του, και µάουιστα 
εγγουάφως, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουος, 
ο βασιουιάς τής Πεουσίας: Ο Κύουιος, ο 
Φεός τού ουανού, έντωσε σε µένα όουα τα 
βασίουεια της γης· κι αυτός µε πουόσταξε να 
του οικοντοµήσω έναν οίκο στην Ιεουσαουήµ, 
που είναι στην Ιουνταία· ποιος από σας είναι 
από οουόκουηουο τον ουαό του; Ο Κύουιος 
ο Φεός του ας είναι µαζί του, και ας ανέβει. 

ΚΑΙ στον πουώτο χουόνο τού Κύου, του 
βασιουιά τής Πεουσίας, για να εκπουηουωφεί 
ο ουόγος τού Κυουίου, που ντόφηκε µε το 
στόµα τού πουοφήτη Ιεουεµία, ο Κύουιος 
ντιέγειουε το πνεύµα τού Κύου, του βασιουιά 
τής Πεουσίας, και ντιακήουυξε σε όουο το 
βασίουειό του, και µάουιστα γουαπτώς, τα 
εξής:  Έτσι ουέει ο Κύουος, ο βασιουιάς τής 
Πεουσίας: Ο Κύουιος, ο Φεός τού ουανού, 
έντωσε σε µένα όουα τα βασίουεια της γης· κι 
αυτός µε πουόσταξε να του οικοντοµήσω έναν 
οίκο στην Ιεουσαουήµ, που είναι στην 
Ιουνταία·  ποιος από σας είναι από όουο τον 
ουαό του; Ο Φεός του ας είναι µαζί του, και 
ας ανέβει στην Ιεουσαουήµ, που είναι στην 
Ιουνταία, και ας οικοντοµήσει τον οίκο τού 
Κυουίου τού Φεού τού Ισουαήου· αυτός είναι 
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ο Φεός στην Ιεουσαουήµ·  και καφέναν που 
απέµεινε, από όους τους τόπους όπου 
παουοικεί, ας τον βοηφήσουν οι άνντουες τού 
τόπου του µε ασήµι, και µε χουυσάφι, και µε 
αγαφά, και µε κτήνη, εκτός από την 
πουοαιουετική πουοσφοουά για τον οίκο τού 
Φεού, που είναι στην Ιεουσαουήµ. 

Τότε σηκώφηκαν οι αουχηγοί των πατουιών 
τού Ιούντα και του Βενιαµίν, και οι ιεουείς, 
και οι Ουευίτες, µαζί µε όους όσους ο Φεός 
ντιέγειουε το πνεύµα τους για να ανέβουν και 
για να οικοντοµήσουν τον οίκο τού Κυουίου, 
που είναι στην Ιεουσαουήµ·  και όουοι όσοι 
ήσαν οουόγυουά τους τούς βοήφησαν µε 
ασηµένια σκεύη, µε χουυσάφι, µε αγαφά, και 
µε κτήνη, και µε ποουύτιµα πουάγµατα, εκτός 
από όουες τις πουοαιουετικές πουοσφοουές. 

Και ο βασιουιάς Κύουος έβγαουε τα σκεύη 
τού οίκου τού Κυουίου, που είχε φέουει από 
την Ιεουσαουήµ ο Ναβουχοντονόσοουας, και 
τα είχε βάουει στον οίκο τού φεού του·  και ο 
Κύουος, ο βασιουιάς τής Πεουσίας, τα 
έβγαουε, ντιαµέσου τού Μιφουεντάφ, του 
φησαυουοφύουακα, και τα αουίφµησε στον 
Σασαβασσάου, τον άουχοντα της Ιουνταίας.  
Και ο αουιφµός τους είναι τούτος: 30 χουυσοί 
ντίσκοι, 1.000 ασηµένιοι ντίσκοι, 29 
µάχαιουες,  30 χουυσές φιάουες, 410 
ασηµένιες φιάουες, ντεύτεουες, και άουα 
σκεύη 1.000.  Όουα τα σκεύη τα χουυσά και 
τα ασηµένια ήσαν 5.400· όουα τα ανέβασε ο 
Σασαβασσάου, µαζί µε τους αιχµαουώτους, 
που ανέβηκαν από τη Βαβυουώνα στην 
Ιεουσαουήµ. 

ΚΙ αυτοί είναι οι άνφουωποι της επαουχίας, 
που ανέβηκαν από την αιχµαουωσία, από 
εκείνους που µετοικίστηκαν, τους οποίους ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, τους είχε µετοικίσει στη 
Βαβυουώνα, και που επέστουεψαν στην 
Ιεουσαουήµ, και στην Ιουνταία, κάφε ένας 
στην πόουη του·  που ήουφαν µαζί µε τον 
Ζοουοβάβεου, τον Ιησού, τον Νεεµία, τον 
Σεουαϊα, τον Ουεεουαϊα, τον Μαουοντοχαίο, 
τον Βιουσάν, τον Μισπάου, τον Βιγουαί, τον 
Ουεούµ, τον Βαανά. Ο αουιφµός των 
ανντουών τού ουαού τού Ισουαήου ήταν: 

Οι γιοι τού Φαουώς ήσαν 2.172.  Οι γιοι τού 
Σεφατία, 372.  Οι γιοι τού Αουάχ, 775.  Οι 
γιοι τού Φαάφ-µωάβ, από τους γιους τού 
Ιησού και του Ιωάβ, 2.812.  Οι γιοι τού 
Εουάµ, 1.254.  Οι γιοι τού Ζατφού, 945.  Οι 
γιοι τού Ζακχαί, 760.  Οι γιοι τού Βανί, 642.  
Οι γιοι τού Βηβαϊ, 623.  Οι γιοι τού Αζγάντ, 
1.222.  Οι γιοι τού Αντωνικάµ, 666.  Οι γιοι 
τού Βιγουαί, 2.056.  Οι γιοι τού Αντίν, 454.  
Οι γιοι τού Ατήου, από τον Εζεκία, 98.  Οι 
γιοι τού Βησαί, 323.  Οι γιοι τού Ιωουά, 112.  
Οι γιοι τού Ασούµ, 223.  Οι γιοι τού 
Γιββάου, 95.  Οι γιοι τής Βηφουεέµ, 123.  Οι 
άνντουες τής Νετωφά, 56.  Οι άνντουες τής 
Αναφώφ, 128.  Οι γιοι τής Αζµαβέφ, 42  Οι 
γιοι τής Κιουιάφ-αουείµ, της Χεφειουά, και 
της Βηουώφ, 743.  Οι γιοι τής Ουαµά και τής 
Γαβαά, 621.  Οι άνντουες τής Μιχµάς, 122.  
Οι άνντουες τής Βαιφήου και της Γαι, 223.  
Οι γιοι τής Νεβώ, 52.  Οι γιοι τής Μαγβίς, 
156.  Οι γιοι τού άουου Εουάµ. 1.254.  Οι 
γιοι τής Χαουήµ, 320.  Οι γιοι τής Ουωντ, 
της Αντίντ, και της Ωνώ, 725.  Οι γιοι τής 
Ιεουιχώ 345.  Οι γιοι τής Σεναά, 3.630. 

Οι ιεουείς: Οι γιοι τού Ιενταϊα, από την 
οικογένεια του Ιησού, 973.  Οι γιοι τού 
Ιµµήου, 1.052.  Οι γιοι τού Πασχώου, 1.247.  
Οι γιοι τού Χαουήµ, 1017. 

Οι Ουευίτες: Οι γιοι τού Ιησού, και του 
Καντµιήου, από τους γιους τού Ωντουϊα, 74.  
Οι ψαουµωντοί: Οι γιοι τού Ασάφ, 128.  Οι 
γιοι τών πυουωουών: Οι γιοι τού Σαούµ, οι 
γιοι τού Ατήου, οι γιοι τού Ταουµών, οι γιοι 
τού Ακκούβ, οι γιοι τού Ατιτά, οι γιοι τού 
Σωβαϊ· όουοι ήσαν 139. 

Οι Νεφινείµ: Οι γιοι τού Σιχά, οι γιοι τού 
Ασουφά, οι γιοι τού Ταββαώφ,  οι γιοι τού 
Κηουώς, οι γιοι τού Σιαά, οι γιοι τού 
Φαντών,  οι γιοι τού Ουεβανά, οι γιοι τού 
Αγαβά, οι γιοι τού Ακκούβ,  οι γιοι τού Αγάβ, 
οι γιοι τού Σαουµαί, οι γιοι τού Ανάν,  οι γιοι 
τού Γιντντήου, οι γιοι τού Γαάντ, οι γιοι τού 
Ουεαϊα,  οι γιοι τού Ουεσίν, οι γιοι τού 
Νεκωντά, οι γιοι τού Γαζάµ,  οι γιοι τού 
Ουζά, οι γιοι τού Φασέα, οι γιοι τού Βησαί,  
οι γιοι τού Ασενά, οι γιοι τού Μεουνείµ, οι 
γιοι τού Νεφουσείµ,  οι γιοι τού Βακβούκ, οι 
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γιοι τού Ακουφά, οι γιοι τού Αού,  οι γιοι τού 
Βασούφ, οι γιοι τού Μεϊντά, οι γιοι τού 
Αουσά,  οι γιοι τού Βαουκώς, οι γιοι τού 
Σισάουα, οι γιοι τού Φαµά,  οι γιοι τού 
Νεσιά, οι γιοι τού Ατιφά.  Οι γιοι τών ντούων 
τού Σοουοµώντα· οι γιοι τού Σωταϊ, οι γιοι 
τού Σωφεουέφ, οι γιοι τού Φεουντά  οι γιοι 
τού Ιααουά, οι γιοι τού Νταουκών, οι γιοι τού 
Γιντντήου,  οι γιοι τού Σεφατία, οι γιοι τού 
Αττίου, οι γιοι τού Φοχεουέφ από τη Σεβαϊµ, 
οι γιοι τού Αµί.  Όουοι οι Νεφινείµ, και οι 
γιοι τών ντούων τού Σοουοµώντα, ήσαν 392. 

Κι αυτοί ήσαν που ανέβηκαν από τη Φεου-
µεουάχ, τη Φεου-αουησά, τη Χεούβ, την 
Αντντάν, και την Ιµµήου· ντεν µποούσαν, 
όµως, να αποντείξουν την οικογένεια της 
πατουιάς τους, και το σπέουµα τους, αν ήσαν 
από τον Ισουαήου·  οι γιοι τού Νταουαϊα, οι 
γιοι τού Τωβία, οι γιοι τού Νεκωντά, ήσαν 
652· 

και από τους γιους τών ιεουέων: Οι γιοι τού 
Αβαϊα, οι γιοι τού Ακκώς, οι γιοι τού 
Βαουζεουαϊ, που πήουε γυναίκα από τις 
φυγατέουες τού Βαουζεουαϊ τού 

Γαουααντίτη, και ονοµάστηκε σύµφωνα µε το 
όνοµά τους.  Αυτοί ζήτησαν την καταγουαφή 
τους ανάµεσα σ' εκείνους που 
απαουιφµήφηκαν κατά γενεαουογία, και ντεν 
βουέφηκαν· γι' αυτό, τους έβγαουαν από την 
ιεουατεία.  Και ο Φιουσαφά τούς είπε, να µη 
φάνε από τα αγιότατα πουάγµατα, µέχουις 
ότου σηκωφεί ιεουέας µε τα Ουίµ και τα 
Φουµµίµ. 

Οουόκουηουη µαζί η σύναξη ήσαν 42.360,  
εκτός από τους ντούς τους και τις 
υπηουέτουιές τους, που ήσαν 7.337· και εκτός 
απ' αυτούς, υπήουχαν και 200 ψαουτωντοί, 
και ψάουτουιες.  Τα άουογά τους ήσαν 736· 
τα µουάουια τους, 245·  οι καµήουες τους, 
435· τα γαϊντούια, 6.720. 

Και µεουικοί από τους αουχηγούς των 
πατουιών, όταν ήουφαν στον οίκο τού 
Κυουίου, που ήταν στην Ιεουσαουήµ, 
πουόσφεουαν αυτοπουοαίουετα για τον οίκο 
τού Φεού, να τον ανεγείουν στον τόπο του·  

έντωσαν σύµφωνα µε τη ντύναµή τους στο 
φησαυουοφυουάκιο του έουγου 61.000 
ντουαχµές από χουυσάφι, και 5.000 µνες από 
ασήµι, και 100 ιεουατικούς χιτώνες. 

Έτσι, οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, και ένα 
µέουος από τον ουαό, και οι ψαουτωντοί, και 
οι πυουωουοί, και οι Νεφινείµ, κατοίκησαν 
στις πόουεις τους, και οουόκουηουος ο 
Ισουαήου στις πόουεις του. 

ΚΑΙ όταν έφτασε ο έβντοµος µήνας και οι 
γιοι Ισουαήου ήσαν στις πόουεις, ο ουαός 
συγκεντουώφηκε σαν ένας άνφουωπος στην 
Ιεουσαουήµ.  Και σηκώφηκε ο Ιησούς, ο γιος 
τού Ιωσεντέκ, και οι αντεουφοί του, οι ιεουείς, 
και ο Ζοουοβάβεου, ο γιος τού Σαουαφιήου, 
και οι αντεουφοί του, και οικοντόµησαν το 
φυσιαστήουιο του Φεού τού Ισουαήου, για να 
πουοσφέουν οουοκαυτώµατα επάνω σ' αυτό, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο στον νόµο τού 
Μωυσή, του ανφουώπου τού Φεού·  και 
έστησαν το φυσιαστήουιο στην τοποφεσία 
του, παουόουο που τους απειούσε ο ουαός 
εκείνων των τόπων· και επάνω σ' αυτό 
πουόσφεουαν οουοκαυτώµατα πουος τον 
Κύουιο, οουοκαυτώµατα το πουωί και την 
εσπέουα.  Και έκαναν τη γιοουτή των σκηνών, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο, και τις 
καφηµεουινές οουοκαυτώσεις µε τον 
καφοουισµένο αουιφµό, όπως ήταν 
ντιαταγµένο, σύµφωνα µε το καφήκον κάφε 
µιας ηµέουας.  Και ύστεουα απ' αυτά, 
πουόσφεουαν τα παντοτινά οουοκαυτώµατα, 
κι εκείνα των νεοµηνιών, και όουων των 
αγιασµένων γιοουτών τού Κυουίου, και 
καφενός που πουόσφεουε αυτοπουοαίουετη 
πουοσφοουά στον Κύουιο.  Από την πουώτη 
ηµέουα τού έβντοµου µήνα άουχισαν να 
πουοσφέουν οουοκαυτώµατα στον Κύουιο· 
όµως, τα φεµέουια του ναού τού Κυουίου ντεν 
είχαν µπει ακόµα.  Και έντωσαν ασήµι στους 
ουιφοτόµους, και στους χτίστες και τουοφές 
και ποτά, και ουάντι, στους Σιντωνίους, και 
στους Τυουίους, για να φέουν κέντουινα ξύουα 
από τον Ουίβανο στη φάουασσα της Ιόππης, 
σύµφωνα µε την άντεια που τους έντωσε ο 
Κύουος, ο βασιουιάς τής Πεουσίας. 
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Και στον ντεύτεουο χουόνο τής επιστουοφής 
τους στον οίκο τού Φεού στην Ιεουσαουήµ, 
στον ντεύτεουο µήνα, άουχισαν, ο 
Ζοουοβάβεου, ο γιος τού Σαουαφιήου, και ο 
Ιησούς, ο γιος τού Ιωσεντέκ, και οι 
υπόουοιποι των αντεουφών τους, οι ιεουείς και 
οι Ουευίτες, και όουοι εκείνοι που ήουφαν 
από την αιχµαουωσία στην Ιεουσαουήµ· και 
έβαουαν τους Ουευίτες, από ηουικίας 20 
χουόνων και επάνω, να επισπεύντουν την 
εουγασία τού οίκου τού Κυουίου.  Και 
παουαστάφηκε ο Ιησούς, οι γιοι του και οι 
αντεουφοί του, ο Καντµιήου και οι γιοι του, 
οι γιοι τού Ιούντα, σαν ένας άνφουωπος, για 
να παουακινούν τους εουγαζόµενους στον 
οίκο τού Φεού να κάνουν γουήγοουα· οι γιοι 
τού Ηναντάντ, οι γιοι τους, και οι αντεουφοί 
τους οι Ουευίτες.  Και όταν οι οικοντόµοι 
έβαουαν τα φεµέουια του ναού τού Κυουίου, 
οι ιεουείς στάφηκαν ντυµένοι, µε σάουπιγγες, 
και οι Ουευίτες, οι γιοι τού Ασάφ, µε 
κύµβαουα, για να υµνούν τον Κύουιο, 
σύµφωνα µε τη ντιαταγή τού Νταβίντ τού 
βασιουιά τού Ισουαήου·  και έψαουαν 
εναουακτικά υµνώντας και ευχαουιστώντας 
τον Κύουιο ότι: Είναι αγαφός, ότι: Το έουεός 
του µένει στον αιώνα επάνω στον Ισουαήου. 
Και οουόκουηουος ο ουαός αουάουαξε µε 
µεγάουον αουαουαγµό, υµνώντας τον Κύουιο, 
για τη φεµεουίωση του οίκου τού Κυουίου. 

Και ποουοί από τους ιεουείς και τους 
Ουευίτες και τους αουχηγούς των πατουιών, 
γέουοντες πια, που είχαν ντει τον 
πουοηγούµενο οίκο, καφώς φεµεουιωνόταν 
µπουοστά στα µάτια τους, έκουαιγαν µε 
µεγάουη φωνή· ποουοί µάουιστα αουάουαξαν 
µε µεγάουη φωνή και µε ευφουοσύνη.  Και ο 
ουαός ντεν ξεχώουιζε τη φωνή τού 
αουαουαγµού τής ευφουοσύνης από τη φωνή 
τού κουάµατος του ουαού· επειντή, ο ουαός 
αουάουαζε µε µεγάουον αουαουαγµό, και η 
βοή ακουγόταν µέχουι από µακουυά. 

ΚΑΙ οι εχφουοί τού Ιούντα και του Βενιαµίν, 
όταν άκουσαν ότι οι γιοι της αιχµαουωσίας 
οικοντοµούν τον ναό στον Κύουιο, τον Φεό 
τού Ισουαήου,  ήουφαν στον Ζοουοβάβεου, 
και στους αουχηγούς των πατουιών και τους 
είπαν: Ας οικοντοµήσουµε µαζί σας· επειντή, 

και εµείς εκζητούµε τον Φεό σας, όπως κι 
εσείς, και σ' αυτόν φυσιάζουµε από την εποχή 
τού Εσαουαντντών, του βασιουιά τής Ασσού, 
που µας έφεουε εντώ. 

Ο Ζοουοβάβεου, όµως, και ο Ιησούς, και οι 
υπόουοιποι από τους αουχηγούς των 
πατουιών τού Ισουαήου, τους είπαν: Ντεν 
υπάουχει τίποτε κοινό σε σας και σε µας, 
ώστε να οικοντοµήσετε οίκο στον Φεό µας· 
εµείς, όµως, οι ίντιοι ενωµένοι φα 
οικοντοµήσουµε στον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου, όπως µας πουόσταξε ο βασιουιάς 
Κύουος, ο βασιουιάς τής Πεουσίας. 

Τότε, ο ουαός τής γης παουέουυε τα χέουια 
τού ουαού τού Ιούντα, και τους έφεουνε 
αναταουαχή στην οικοντοµή,  και µίσφωναν 
συµβούς ενάντια σ' αυτούς, για να µαταιώνουν 
τη βουή τους όουες τις ηµέουες που ο 
Κύουος ήταν βασιουιάς τής Πεουσίας, και 
µέχουι τη βασιουεία τού Νταουείου, του 
βασιουιά τής Πεουσίας. 

Και στη βασιουεία τού Ασσουήουη, στην 
αουχή τής βασιουείας του, έγουαψαν 
κατηγοουία ενάντια στους κατοίκους τής 
Ιουνταίας και της Ιεουσαουήµ. 

Και στις ηµέουες τού Αουταξέουξη, έγουαψε 
στον Αουταξέουξη, τον βασιουιά τής 
Πεουσίας, ο Βισουάµ, ο Μιφουεντάφ, ο 
Ταβεήου, και οι υπόουοιποι συνέταιουοί τους· 
και η επιστοουή ήταν γουαµµένη Συουιακά, 
και εξηγηµένη Συουιακά.  Ο Ουεούµ, ο 
έπαουχος, και ο Σαµψαί, ο γουαµµατέας, 
έγουαψαν µια επιστοουή στον Αουταξέουξη, 
τον βασιουιά, ενάντια στην Ιεουσαουήµ, µε 
τον εξής τουόπο:  Ο Ουεούµ, ο έπαουχος, και 
ο Σαµψαί, ο γουαµµατέας, και οι υπόουοιποι 
συνέταιουοί τους, οι Ντειναίοι, οι 
Αφαουσαχαίοι, οι Ταουφαουαίοι, οι 
Αφαουσαίοι, οι Αουχευαίοι, οι Βαβυουώνιοι, 
οι Σουσαναχαίοι, οι Ντεαυαίοι, οι Εουαµίτες,  
και οι υπόουοιποι από τα έφνη, που ο 
µεγάουος και ένντοξος Ασεναφάου 
µετακόµισε, και τα κατοίκισε στις πόουεις τής 
Σαµάουειας, και οι υπόουοιποι που είναι 
πέουα από τον ποταµό, και τα ουοιπά. 
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Αυτό είναι το αντίγουαφο της επιστοουής, που 
έστειουαν σ' αυτόν, στον Αουταξέουξη, τον 
βασιουιά: Οι ντούοι σου, οι άνντουες που 
είναι πέουα από τον ποταµό, και τα ουοιπά.  
Ας είναι γνωστό στον βασιουιά, ότι οι 
Ιουνταίοι που ανέβηκαν από σένα σε µας, 
όταν ήουφαν στην Ιεουσαουήµ, οικοντοµούν 
την αποστάτουια και πονηουή πόουη, και 
εγείουν τον τοίχο, και επισκευάζουν τα 
φεµέουια.  Ας είναι γνωστό κιόουας στον 
βασιουιά, ότι, αν η πόουη αυτή οικοντοµηφεί, 
και εγεουφούν οι τοίχοι της, ντεν φα 
πουηουώσουν φόουο, τεουώνιο ή ντιόντια· και 
το εισόντηµα του βασιουιά φα ζηµιωφεί.  Και 
επειντή τουεφόµαστε από το παουάτι, και 
ήταν απουεπές για µας να βουέπουµε την 
ατιµία τού βασιουιά, γι' αυτό στείουαµε και 
γνωστοποιήσαµε στον βασιουιά,  για να γίνει 
έουευνα στο βιβουίο των υποµνηµάτων των 
πατέουων σου· και φα βουεις στο βιβουίο των 
υποµνηµάτων, και φα γνωουίσεις ότι η πόουη 
αυτή είναι πόουη αποστάτουια, και οουέφουια 
στους βασιουιάντες και στις επαουχίες, και ότι 
από παουιά κινούσαν επανάσταση ανάµεσά 
της, γι' αυτό η πόουη αυτή εουηµώφηκε.  
Γνωστοποιούµε στον βασιουιά ότι, αν αυτή η 
πόουη ανοικοντοµηφεί, και ανεγεουφούν οι 
τοίχοι της, ντεν φα έχεις κανένα µέουος στην 
πεουιοχή πέουα από τον ποταµό. 

Ο βασιουιάς αποκουίφηκε στον Ουεούµ, τον 
έπαουχο και τον Σαµψαί, τον γουαµµατέα, 
και τους υπόουοιπους συνεταίους τους, που 
κατοικούσαν στη Σαµάουεια, και στους 
άουους που ήσαν πέουα από τον ποταµό: 
Ειουήνη, και τα ουοιπά.  Η επιστοουή που 
στείουατε σε µας, ντιαβάστηκε µπουοστά µου 
ακουιβώς.  Και βγήκε ντιαταγή από µένα, και 
εουεύνησαν, και βουήκαν ότι η πόουη αυτή 
επαναστατεί ενάντια στους βασιουιάντες από 
παουιά, και γίνονται σ' αυτή στάσεις και 
συνωµοσίες·  ακόµα, υπήουξαν ισχυουοί 
βασιουιάντες στην Ιεουσαουήµ, που 
ντέσποζαν σε όους τους ουαούς πέουα από 
τον ποταµό· και πουηουωνόταν σ' αυτούς 
φόουος, τεουώνιο και ντιόντια.  Τώουα, 
ουοιπόν, πουοστάξτε να σταµατήσουν τους 
ανφουώπους εκείνους, και να µη οικοντοµηφεί 
η πόουη, µέχουις ότου εκντοφεί ντιαταγή από 
µένα.  και πουοσέξτε µη αµεουήσετε να το 

κάνετε· για να µη αυξηφεί το κακό πουος 
ζηµία των βασιουιάντων. 

Και όταν το αντίγουαφο της επιστοουής τού 
βασιουιά Αουταξέουξη ντιαβάστηκε 
µπουοστά στον Ουεούµ, και τον Σαµψαί, τον 
γουαµµατέα, και τους συνεταίους τους, 
ανέβηκαν µε βιασύνη στην Ιεουσαουήµ, στους 
Ιουνταίους, και τους σταµάτησαν µε βία και 
µε ντύναµη.  Και το έουγο τού οίκου τού 
Φεού, που ήταν στην Ιεουσαουήµ σταµάτησε, 
και έµεινε σταµατηµένο µέχουι τον ντεύτεουο 
χουόνο τής βασιουείας τού Νταουείου, του 
βασιουιά τής Πεουσίας. 

ΤΟΤΕ, ο πουοφήτης Αγγαίος, και ο 
Ζαχαουίας, ο γιος τού Ιντντώ, πουοφήτευσαν 
στους Ιουνταίους, που ήσαν στην Ιουνταία και 
την Ιεουσαουήµ, πουοφητεύοντας σ' αυτούς 
στο όνοµα του Φεού τού Ισουαήου. 

Και σηκώφηκαν ο Ζοουοβάβεου, ο γιος τού 
Σαουαφιήου, και ο Ιησούς, ο γιος τού 
Ιωσεντέκ, και άουχισαν να οικοντοµούν τον 
οίκο τού Φεού, που ήταν στην Ιεουσαουήµ· 
και µαζί τους οι πουοφήτες τού Φεού 
βοηφώντας τους. 

Αυτό τον καιουό, καφώς ήουφαν σ' αυτούς ο 
Ταφναϊ, ο έπαουχος των πεουιοχών από το 
εντώ µέουος τού ποταµού, και ο Σεφάου-
βοσναϊ, και οι συνέταιουοί τους, τους είπαν τα 
εξής: Ποιος σας πουόσταξε να οικοντοµείτε 
αυτόν τον οίκο, και να ανεγείουετε αυτόν τον 
τοίχο;  Και τότε τους είπαµε ποια είναι τα 
ονόµατα των ανντουών, που οικοντοµούν 
αυτή την οικοντοµή. 

Αου' επάνω στους πουεσβύτεους των 
Ιουνταίων ήταν το µάτι τού Φεού τους, και 
ντεν µποούσαν να τους σταµατήσουν, µέχουις 
ότου έουφει η υπόφεση στον Νταουείο· και 
τότε έντωσαν απάντηση γι' αυτό ντιαµέσου 
µιας επιστοουής. 

Αντίγουαφο της επιστοουής, που έστειουαν 
στον Νταουείο, τον βασιουιά, ο Ταφναϊ, ο 
έπαουχος των πεουιοχών από το εντώ µέουος 
τού ποταµού, και ο Σεφάου-βοσναϊ, και οι 
συνέταιουοί τους οι Αφαουσαχαίοι, που είναι 
από το εντώ µέουος τού ποταµού.  Του 
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έστειουαν µια επιστοουή, στην οποία ήταν 
γουαµµένο ως εξής: Στον Νταουείο, τον 
βασιουιά, κάφε ειουήνη.  Ας είναι γνωστό 
στον βασιουιά, ότι πήγαµε στην επαουχία τής 
Ιουνταίας, στον οίκο τού µεγάου Φεού, κι 
αυτός οικοντοµείται µε µεγάουες πέτουες, και 
µπαίνουν ξύουα στους τοίχους, και το έουγο 
αυτό πουοχωουεί γουήγοουα, και ευοντώνεται 
στα χέουια τους.  Και καφώς ουωτήσαµε 
εκείνους τους πουεσβύτεους, τους µιουήσαµε 
ως εξής: Ποιος σας πουόσταξε να 
οικοντοµείτε αυτόν τον οίκο, και να 
ανεγείουετε αυτόν τον τοίχο;  Ακόµα, 
ουωτήσαµε και τα ονόµατά τους, για να σου 
φανεουώσουµε, και να σου γουάψουµε τα 
ονόµατα των ανντουών, που είναι επικεφαουής 
τους.  Και µας αποκουίφηκαν µε τα εξής 
ουόγια: Εµείς είµαστε οι ντούοι τού Φεού τού 
ουανού και της γης, και οικοντοµούµε τον 
οίκο, που οικοντοµήφηκε ήντη πουιν ποουά 
χουόνια, τον οποίο οικοντόµησε ένας 
µεγάουος βασιουιάς τού Ισουαήου, και τον 
ανέγειουε·  αφού, όµως, οι πατέουες µας 
παουόουγισαν τον Φεό τού ουανού, τους 
παουέντωσε στο χέουι τού 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, του Χαουνταίου, και 
κατέστουεψε αυτόν τον οίκο, και µετοίκησε 
τον ουαό στη Βαβυουώνα.  Όµως, στον 
πουώτο χουόνο τού Κύου, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, ο βασιουιάς Κύουος έντωσε 
πουοσταγή να οικοντοµηφεί αυτός ο οίκος 
τού Φεού.  Κι ακόµα, τα χουυσά και 
ασηµένια σκεύη τού οίκου τού Φεού, που ο 
Ναβουχοντονόσοουας είχε πάουει από τον 
ναό, που ήταν στην Ιεουσαουήµ, και τα 
έφεουε στον ναό τής Βαβυουώνας, αυτά ο 
βασιουιάς Κύουος τα σήκωσε από τον ναό 
τής Βαβυουώνας, και παουαντόφηκαν σ' 
εκείνον που ονοµαζόταν Σασαβασσάου, που 
τον είχε κάνει έπαουχο·  και του είπε: Πάουε 
αυτά τα σκεύη, πήγαινε, και φέου' τα στον 
ναό, που είναι στην Ιεουσαουήµ, και ας 
οικοντοµηφεί ο οίκος τού Φεού στον τόπο 
του.  Τότε, όταν αυτός ο Σασαβασσάου 
ήουφε, έβαουε τα φεµέουια του οίκου τού 
Φεού, που ήταν στην Ιεουσαουήµ· από εκείνο 
τον χουόνο και µέχουι σήµεουα 
οικοντοµείται, και ντεν τεουείωσε.  Τώουα, 

ουοιπόν, αν φαίνεται αουεστό στον βασιουιά, 
ας γίνει έουευνα στο φησαυουοφυουάκιο του 
βασιουιά, που είναι στη Βαβυουώνα, αν είναι 
αουήφεια ότι εκντόφηκε ντιαταγή από τον 
Κύουο, τον βασιουιά, να οικοντοµηφεί αυτός 
ο οίκος τού Φεού στην Ιεουσαουήµ· και ας 
µας στείουει ο βασιουιάς τη φέουησή του 
γύουω απ' αυτό το φέµα. 

ΤΟΤΕ, ο Νταουείος, ο βασιουιάς, έβγαουε 
ντιαταγή, και εουεύνησαν στα αουχεία, όπου 
βουίσκονται οι φησαυουοί στη Βαβυουώνα.  
Και βουέφηκε στην Αχµεφά, στο παουάτι, 
που είναι στην επαουχία των Μήντων, ένας 
τόµος, και σ' αυτόν ήταν γουαµµένο ένα 
υπόµνηµα ως εξής:  «Στον πουώτο χουόνο 
τού Κύου, του βασιουιά, ο βασιουιάς Κύουος 
έβγαουε ντιαταγή για τον οίκο τού Φεού, που 
είναι στην Ιεουσαουήµ: Ας οικοντοµηφεί ο 
οίκος, ο τόπος στον οποίο πουοσφέουονται οι 
φυσίες, και ας µπουν τα φεµέουιά του ντυνατά· 
το ύψος του να είναι 60 πήχες, και το πουάτος 
του 60 πήχες·  τουεις σειουές από µεγάουες 
πέτουες, και µια σειουά από καινούγια ξύουα· 
και τα έξοντα ας ντοφούν από τον οίκο τού 
βασιουιά·  τα χουυσά σκεύη, του οίκου τού 
Φεού, ακόµα και τα ασηµένια, που ο 
Ναβουχοντονόσοουας πήουε από τον ναό, 
που είναι στην Ιεουσαουήµ, και τα έφεουε στη 
Βαβυουώνα, ας αποντοφούν και ας 
επανέουφουν στον ναό, που είναι στην 
Ιεουσαουήµ, κάφε ένα στον τόπο του, και ας 
µπουν στον οίκο τού Φεού». 

Τώουα, ουοιπόν, Ταφναϊ, έπαουχε των 
πεουιοχών πέουα από τον ποταµό, Σεφάου-
βοσναϊ, και οι συνέταιουοί σας, οι 
Αφαουσαχαίοι, που είναι πέουα από τον 
ποταµό, αποµακουυνφείτε από εκεί·  αφήστε 
το έουγο αυτού τού οίκου τού Φεού· ο 
έπαουχος των Ιουνταίων, και οι 
πουεσβύτεουοι των Ιουνταίων, ας 
ανοικοντοµήσουν αυτόν τον οίκο τού Φεού, 
στην τοποφεσία του.  Εκντόφηκε ακόµα από 
µένα ντιαταγή, τι φα κάνετε στους 
πουεσβύτεους αυτών των Ιουνταίων, για την 
οικοντόµηση αυτού του οίκου τού Φεού· από 
τα υπάουχοντα του βασιουιά, από τον φόουο 
των κατοίκων πέουα από τον ποταµό, φα 
ντοφούν αµέσως τα έξοντα σ' αυτούς τους 
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ανφουώπους, για να µη εµποντιστούν.  Και 
όποιο πουάγµα έχουν ανάγκη, και µοσχάουια, 
και κουιάουια, και πουόβατα, για τα 
οουοκαυτώµατα του Φεού τού ουανού, 
σιτάουι, αουάτι, κουασί και ουάντι, σύµφωνα 
µε το αίτηµα των ιεουέων, που είναι στην 
Ιεουσαουήµ, ας ντίνονται σ' αυτούς 
καφηµεουινά, χωουίς έουειψη,  για να 
πουοσφέουν φυσίες σε οσµή ευωντίας στον 
Φεό τού ουανού, και να πουοσεύχονται για τη 
ζωή τού βασιουιά και των γιων του.  Ακόµα, 
εκντόφηκε ντιαταγή από µένα για κάφε 
άνφουωπο, όποιος παουαουάξει αυτό τον 
ουόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα 
ξύουο, και να στηφεί, και να τον κουεµάσουν 
επάνω σ' αυτό· και το σπίτι του ας γίνει γι' 
αυτό τον ουόγο κοπουώνας.  Και ο Φεός, που 
κατοίκισε εκεί το όνοµά του ας 
εξοουοφουεύσει κάφε βασιουιά και ουαό, που 
φα απουώσει τα χέουια του για να 
παουαουάξει κάτι, ώστε να καταστουέψει 
αυτόν τον οίκον τού Φεού, που είναι στην 
Ιεουσαουήµ. Εγώ ο Νταουείος έβγαουα τη 
ντιαταγή· ας εκτεουεστεί γουήγοουα. 

Τότε, ο Ταφναϊ, ο έπαουχος των πεουιοχών 
από την εντώ πουευουά τού ποταµού, ο 
Σεφάου-βοσναϊ, και οι συνέταιουοί τους, 
σύµφωνα µε όσα πουόσταξε ο βασιουιάς 
Νταουείος, έτσι και έκαναν γουήγοουα. 

Και οι πουεσβύτεουοι των Ιουνταίων 
οικοντοµούσαν, και ευοντώνονταν, σύµφωνα 
µε την πουοφητεία τού πουοφήτη Αγγαίου, 
και του Ζαχαουία, γιου τού Ιντντώ. Και 
οικοντόµησαν, και τεουείωσαν, σύµφωνα µε 
την πουοσταγή τού Φεού τού Ισουαήου, και 
σύµφωνα µε την πουοσταγή τού Κύου, και 
του Νταουείου, και του Αουταξέουξη 
βασιουιά τής Πεουσίας.  Και συντεουέστηκε ο 
οίκος αυτός την τουίτη ηµέουα τού µήνα 
Αντάου, στον έκτο χουόνο τής βασιουείας τού 
βασιουιά Νταουείου. 

Και οι γιοι τού Ισουαήου, οι ιεουείς και οι 
Ουευίτες, και οι υπόουοιποι από τους γιους 
τής αιχµαουωσίας, εγκαινίασαν µε 
ευφουοσύνη αυτόν τον οίκο τού Φεού·  και 
πουόσφεουαν στον εγκαινιασµό αυτού τού 
οίκου τού Φεού 100 µοσχάουια, 200 

κουιάουια, 400 αουνιά· και για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας για οουόκουηουο τον 
Ισουαήου, 12 τουάγους, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των φυουών τού Ισουαήου. 

Και έβαουαν τους ιεουείς στις ντιαιουέσεις 
τους, και τους Ουευίτες στα υπουγήµατά τους, 
για την υπηουεσία τού Φεού, που γίνεται στην 
Ιεουσαουήµ, σύµφωνα µε το γουαµµένο στο 
βιβουίο τού Μωυσή. 

Και οι γιοι τής αιχµαουωσίας έκαναν το 
Πάσχα τη 14η ηµέουα τού πουώτου µήνα·  
επειντή, οι ιεουείς και οι Ουευίτες 
καφαουίστηκαν µαζί· όουοι ήσαν 
καφαουισµένοι, και έσφαξαν το Πάσχα σε 
όους τούς γιους τής αιχµαουωσίας, και στους 
αντεουφούς τους τούς ιεουείς, και στον εαυτό 
τους. 

Και οι γιοι τού Ισουαήου έφαγαν, αυτοί που 
γύουισαν από την αιχµαουωσία, και όουοι 
αυτοί που χωουίστηκαν σ' αυτούς από την 
ακαφαουσία των εφνών τής γης, για να 
εκζητήσουν τον Κύουιο τον Φεό τού 
Ισουαήου. 

Και έκαναν τη γιοουτή των αζύµων επτά 
ηµέουες, µε ευφουοσύνη· επειντή, ο Κύουιος 
τους εύφουανε, και έστουεψε σ' αυτούς την 
καουντιά τού βασιουιά τής Ασσυουίας, για να 
ενισχύσει τα χέουια τους στο έουγο τού οίκου 
τού Φεού, του Φεού τού Ισουαήου. 

ΚΑΙ ύστεουα από τα πουάγµατα αυτά, στην 
εποχή τής βασιουείας τού Αουταξέουξη, 
βασιουιά τής Πεουσίας, ο Έσντουας, ο γιος 
τού Σεουαϊα, γιου τού Αζαουία, γιου τού 
Χεουκία,  γιου τού Σαούµ, γιου τού Σαντώκ, 
γιου τού Αχιτώβ,  γιου τού Αµαουία, γιου τού 
Αζαουία, γιου τού Μεουαϊώφ,  γιου τού 
Ζεουαϊα, γιου τού Οζί, γιου τού Βουκκί,  γιου 
τού Αβισσουά, γιου τού Φινεές, γιου τού 
Εουεάζαου, γιου τού Ααουών, του πουώτου 
ιεουέα,  αυτός ο Έσντουας ανέβηκε από τη 
Βαβυουώνα, ο οποίος ήταν γουαµµατέας 
έµπειουος στον νόµο τού Μωυσή, που έντωσε 
ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου· και ο 
βασιουιάς τού χάουισε όουα τα αιτήµατά του, 
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σύµφωνα µε το χέουι τού Κυουίου τού Φεού 
του, που ήταν επάνω του. 

Και ανέβηκαν µεουικοί από τους γιους 
Ισουαήου, και από τους ιεουείς, και οι 
Ουευίτες, και οι ψαουµωντοί, και οι 
πυουωουοί, και οι Νεφινείµ, στην 
Ιεουσαουήµ, στον έβντοµο χουόνο τού 
βασιουιά Αουταξέουξη. 

Και ήουφαν στην Ιεουσαουήµ τον πέµπτο 
µήνα, του έβντοµου χουόνου τού βασιουιά.  
Επειντή, την πουώτη ηµέουα τού πουώτου 
µήνα, αυτός άουχισε να ανεβαίνει από τη 
Βαβυουώνα, και την πουώτη ηµέουα τού 
πέµπτου µήνα ήουφε στην Ιεουσαουήµ, 
σύµφωνα µε το αγαφό χέουι τού Φεού του, 
που ήταν επάνω του.  Επειντή, ο Έσντουας 
είχε ετοιµάσει την καουντιά του στο να 
εκζητεί τον νόµο τού Κυουίου, και να 
εκτεουεί και να ντιντάσκει στον Ισουαήου τα 
ντιατάγµατα και τις κουίσεις. 

Και τούτο είναι το αντίγουαφο της 
επιστοουής, που ο βασιουιάς Αουταξέουξης 
έντωσε στον Έσντουα, τον ιεουέα, τον 
γουαµµατέα, γουαµµατέα των ουόγων των 
εντοουών τού Κυουίου, και των ντιαταγµάτων 
του πουος τον Ισουαήου:  Ο Αουταξέουξης, ο 
βασιουιάς των βασιουιάντων, στον Έσντουα 
τον ιεουέα, τον γουαµµατέα τού νόµου τού 
Φεού τού ουανού, τον τέουειο, και τα ουοιπά.  
Εκντόφηκε από µένα ντιαταγή, ώστε όουοι 
όσοι είναι από τον ουαό τού Ισουαήου, και 
τους ιεουείς του, και τους Ουευίτες, που είναι 
στο βασίουειό µου, όσοι φέουν να ανέβουν 
αυτοπουοαίουετα στην Ιεουσαουήµ, νάουφουν 
µαζί σου.  Επειντή, στέουνεσαι από τον 
βασιουιά, και τους επτά συµβούς του, για να 
επισκεφφείς την Ιουνταία και την Ιεουσαουήµ, 
σύµφωνα µε τον νόµο τού Φεού σου, που 
είναι στο χέουι σου·  και να φέουεις το ασήµι, 
και το χουυσάφι, που ο βασιουιάς και οι 
σύµβουοί του πουόσφεουαν αυτοπουοαίουετα 
στον Φεό τού Ισουαήου, το κατοικητήουιο 
του οποίου βουίσκεται στην Ιεουσαουήµ,  και 
οουόκουηουο το ασήµι και το χουυσάφι, όσο 
συγκεντουώσεις σε οουόκουηουη την 
επαουχία τής Βαβυουώνας, µαζί µε τις 
πουοαιουετικές πουοσφοουές τού ουαού, και 

των ιεουέων, που πουοσφέουν 
αυτοπουοαίουετα για τον οίκο τού Φεού τους, 
που είναι στην Ιεουσαουήµ·  για να 
αγοουάσεις γουήγοουα, µε το ασήµι αυτό, 
µοσχάουια, κουιάουια, αουνιά, τις 
πουοσφοουές τους από άουφιτα, και τις 
σπονντές τους, και να τα πουοσφέουεις επάνω 
στο φυσιαστήουιο του οίκου τού Φεού σας, 
που είναι στην Ιεουσαουήµ·  και κάφε τι που 
φα φανεί αουεστό σε σένα και στους 
αντεουφούς σου να κάνετε µε το υπόουοιπο 
ασήµι και το χουυσάφι, αυτό να κάνετε, 
σύµφωνα µε το φέουηµα του Φεού σας.  Και 
τα σκεύη, που σου ντόφηκαν για την 
υπηουεσία τού οίκου τού Φεού σου, να τα 
παουαντώσεις µπουοστά στον Φεό τής 
Ιεουσαουήµ.  Και ό,τι επιπουέον χουειαστεί 
για τον οίκο τού Φεού σου, ό,τι συµβεί να 
ξοντέψεις, ξόντευε από το βασιουικό 
φησαυουοφυουάκιο.  Και από µένα, από µένα 
τον Αουταξέουξη, τον βασιουιά, εκντόφηκε 
ντιαταγή σε όους τους φησαυουοφύουακες, 
που είναι πέουα από τον ποταµό, κάφε τι που 
φα ζητήσει από σας ο Έσντουας, ο ιεουέας, ο 
γουαµµατέας τού νόµου τού Φεού τού 
ουανού, να γίνεται αµέσως,  µέχουι 100 
τάουαντα ασήµι, και µέχουι 100 κόους 
σιτάουι, και µέχουι 100 βαφ ουάντι, και 
αουάτι απουοσντιόουιστο.  Κάφε τι που είναι 
πουοσταγµένο από τον Φεό τού ουανού, ας 
γίνει µε βιασύνη, για τον οίκο τού Φεού τού 
ουανού· για να µη έουφει οουγή επάνω στη 
βασιουεία τού βασιουιά και των γιων του.  
Ακόµα, γνωστοποιείται σε σας ότι, σε κανέναν 
από τους ιεουείς και τους Ουευίτες, τους 
ψαουτωντούς, φυουωούς, Νεφινείµ, και τους 
υπηουέτες αυτού τού οίκου τού Φεού, ντεν φα 
είναι νόµιµο να επιβουηφεί φόουος, ντασµός 
ή ντιόντιο επάνω σ' αυτούς.  Κι εσύ, Έσντουα, 
σύµφωνα µε τη σοφία τού Φεού σου, που 
είναι σε σένα, κατάστησε κουιτές και 
ντικαστές, για να κουίνουν οουόκουηουο τον 
ουαό, που είναι πέουα από τον ποταµό, όους 
εκείνους που γνωουίζουν τους νόµους τού 
Φεού σου· και ντιντάσκετε εκείνους που ντεν 
γνωουίζουν.  Και καφένας που ντεν εκτεουεί 
τον νόµο τού Φεού σου, και τον νόµο τού 
βασιουιά, ας εκτεουείται γουήγοουα επάνω 
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του κουίση, είτε φάνατος είτε εξοουία είτε 
ντήµευση των υπαουχόντων είτε φυουακή. 

Ευουογητός να είναι ο Κύουιος, ο Φεός των 
πατέουων µας, που έντωσε τέτοια πουάγµατα 
στην καουντιά τού βασιουιά, για να φέουει 
ντόξα στον οίκο τού Κυουίου, που είναι στην 
Ιεουσαουήµ·  και έκανε να βουω έουεος 
µπουοστά στον βασιουιά και τους συµβούς 
του, και όους τούς άουχοντες του βασιουιά, 
τους ντυνατούς! 

Κι εγώ ενισχύφηκα, σύµφωνα µε το χέουι τού 
Κυουίου τού Φεού µου, που ήταν επάνω µου, 
και συγκέντουωσα από τον Ισουαήου 
άουχοντες για να ανέβουν µαζί µου. 

ΚΙ αυτοί είναι οι αουχηγοί των πατουιών 
τους, και η γενεαουογία, εκείνων που 
ανέβηκαν µαζί µου από τη Βαβυουώνα, κατά 
την εποχή τής βασιουείας τού βασιουιά 
Αουταξέουξη. 

Από τους γιους τού Φινεές, ο Γηουσώµ· από 
τους γιους τού Ιφάµαου, ο Ντανιήου· από 
τους γιους τού Νταβίντ, ο Χαττούς.  Από 
τους γιους τού Σεχανία, που ήσαν από τους 
γιους τού Φαουώς, ο Ζαχαουίας· και µαζί του 
αουιφµήφηκαν γενεαουογικά τα αουσενικά 
150.  Από τους γιους τού Φαάφ-µωάβ, ο 
Εουιωηνάι, ο γιος τού Ζεουαϊα, και µαζί του 
τα αουσενικά 200.  Από τους γιους τού 
Σεχανία, ο γιος τού Ιααζιήου, και µαζί του τα 
αουσενικά 300.  Και από τους γιους τού 
Αντίν, ο Εβέντ, ο γιος τού Ιωνάφαν, και µαζί 
του τα αουσενικά 50.  Και από τους γιους τού 
Εουάµ, ο Ιεσαϊας, ο γιος τού Γοφοουία, και 
µαζί του 70.  Και από τους γιους τού 
Σεφατία, ο Ζεβαντίας, ο γιος τού Μιχαήου, 
και µαζί του τα αουσενικά 80.  Από τους 
γιους τού Ιωάβ, ο Οβαντία, ο γιος τού 
Ιεχιήου, και µαζί του τα αουσενικά 218.  Και 
από τους γιους τού Σεουωµείφ, ο γιος τού 
Ιωσιφία, και µαζί του τα αουσενικά 160.  Και 
από τους γιους τού Βηβαϊ, ο Ζαχαουίας, ο 
γιος τού Βηβαϊ, και µαζί του τα αουσενικά 28.  
Και από τους γιους τού Αζγάντ, ο Ιωανάν, ο 
γιος τού Ακκατάν, και µαζί του τα αουσενικά 
110.  Και από τους γιους τού Αντωνικάµ, οι 
τεουευταίοι, κι αυτά είναι τα ονόµατά τους: Ο 

Εουιφεουέτ, ο Ιεϊήου, και ο Σεµαϊας, και µαζί 
τους τα αουσενικά 60.  Και από τους γιους 
τού Βιγουαί, ο Γουφαϊ, και ο Ζαββούντ, και 
µαζί τους τα αουσενικά 70. 

Και τους συγκέντουωσα κοντά στον ποταµό, 
που ουέει πουος την Ααβά, και εκεί 
κατασκηνώσαµε τουεις ηµέουες· και 
παουατήουησα ανάµεσα στον ουαό, και στους 
ιεουείς, και ντεν βουήκα εκεί κανέναν από 
τους γιους τού Ουευί. 

Τότε, έστειουα στον Εουιέζεου, τον Αουιήου, 
τον Σεµαϊα, και τον Εουνάφαν, και τον 
Ιαουείβ, και τον Εουνάφαν, και τον Νάφαν, 
και τον Ζαχαουία, και τον Μεσουουάµ, τους 
άουχοντες· και τον Ιωιαουίβ, και τον 
Εουνάφαν, τους συνετούς.  Και τους έντωσα 
παουαγγεουία για τον Ιντντώ, τον άουχοντα, 
στην τοποφεσία Κασιφία· και έβαουα στο 
στόµα τους ουόγια για να µιουήσουν στον 
Ιντντώ, και στους αντεουφούς του, τους 
Νεφινείµ, στην τοποφεσία Κασιφία, για να 
µας στείουν ουειτουγούς για τον οίκο τού 
Φεού µας.  Και, σύµφωνα µε το αγαφό χέουι 
τού Φεού µας επάνω µας, µας έφεουαν έναν 
συνετό άνντουα, από τους γιους τού Μααουί, 
γιου τού Ουευί, γιου τού Ισουαήου· και τον 
Σεουεβία, µαζί µε τους γιους του, και τους 
αντεουφούς του, 18·  και τον Ασαβία, και µαζί 
του τον Ιεσαϊα από τους γιους τού Μεουαουί, 
τους αντεουφούς του, και τους γιους τους, 20·  
και από τους Νεφινείµ, που ο Νταβίντ και οι 
άουχοντες ντιόουισαν για την υπηουεσία των 
Ουευιτών, 220 Νεφινείµ· όουοι αυτοί ήσαν 
σηµειωµένοι ονοµαστικά. 

Τότε, κήουυξα εκεί νηστεία, κοντά στον 
ποταµό Ααβά, ώστε αφού ταπεινωφούµε 
µπουοστά στον Φεό µας, να ζητήσουµε απ' 
αυτόν έναν ίσιο ντουόµο, για µας και για τα 
παιντιά µας, και για όουα τα υπάουχοντά µας.  
Επειντή, ντουάπηκα να ζητήσω από τον 
βασιουιά ντύναµη και καβαουάουηντες, για να 
µας βοηφήσουν ενάντια σε εχφουό στον 
ντουόµο· επειντή, είχαµε πει στον βασιουιά τα 
εξής: Το χέουι τού Φεού µας είναι πουος 
αγαφό επάνω σε όους όσους τον ζητούν· και η 
κυουιαουχική του ντύναµη και η οουγή του 
επάνω σε όους όσους τον εγκαταουείπουν.  
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Νηστεύσαµε, ουοιπόν, και ικετεύσαµε τον 
Φεό µας γι' αυτό· και έγινε εουεήµονας σε 
µας. 

Τότε, χώουισα 12 από τους άουχοντες των 
ιεουέων, τον Σεουεβία, τον Ασαβία, και µαζί 
τους 10 από τους αντεουφούς τους.  Και τους 
ζύγισα το ασήµι, και το χουυσάφι, και τα 
σκεύη, την πουοσφοουά τού οίκου τού Φεού 
µας, που είχαν πουοσφέουει ο βασιουιάς και 
οι σύµβουοί του, και οι άουχοντές του, και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, που 
παουαβουέφηκε·  ζύγισα, ουοιπόν, και 
παουέντωσα στο χέουι τους 650 τάουαντα 
ασήµι, και ασηµένια σκεύη 100 ταουάντων, 
και 100 τάουαντα χουυσάφι·  και 20 χουυσές 
φιάουες, 1.000 ντουαχµών, και ντύο σκεύη 
από καουό χαουκό, που ουαµποκοπούσε σαν 
χουυσάφι.  Και τους είπα: Εσείς είστε άγιοι 
στον Κύουιο, και τα σκεύη είναι άγια· και το 
ασήµι και το χουυσάφι είναι αυτοπουοαίουετη 
πουοσφοουά στον Κύουιο, τον Φεό των 
πατέουων  σας.  Πουοσέχετε και φυουάγετέ 
τα, µέχουις ότου τα ζυγίσετε µπουοστά στους 
άουχοντες των ιεουέων και των Ουευιτών, και 
των αουχόντων των πατουιών τού Ισουαήου, 
στην Ιεουσαουήµ, µέσα στα οικήµατα του 
οίκου τού Κυουίου.  Και οι ιεουείς και οι 
Ουευίτες παουέουαβαν το βάουος από το 
ασήµι, και από το χουυσάφι, και τα σκεύη, για 
να τα φέουν στην Ιεουσαουήµ, στον οίκο τού 
Φεού µας. 

Και σηκωφήκαµε από τον ποταµό Ααβά τη 
12η ηµέουα τού πουώτου µήνα, για να πάµε 
στην Ιεουσαουήµ· και το χέουι τού Φεού µας 
ήταν επάνω µας, και µας εουευφέουωσε από 
χέουι εχφού, και από ενεντουευτή στον 
ντουόµο.  Και ήουφαµε στην Ιεουσαουήµ· και 
καφήσαµε εκεί τουεις ηµέουες. 

Και την τέταουτη ηµέουα ζυγίστηκε το ασήµι 
και το χουυσάφι, και τα σκεύη, στον οίκο τού 
Φεού µας, και παουαντόφηκε ντιαµέσου τού 
Μεουηµώφ, γιου τού Ουία, του ιεουέα· και 
µαζί του ήταν ο Εουεάζαου, ο γιος τού 
Φινεές· και µαζί τους ο Ιωζαβάντ, ο γιος τού 
Ιησού, και ο Νωαντίας, ο γιος τού Βιννουϊ, οι 
Ουευίτες·  και αουιφµητικά, και µε ζύγισµα 

του βάους, τα πάντα· και οουόκουηουο το 
βάουος γουάφτηκε εκείνη την ώουα. 

Οι γιοι τής µετοικεσίας, αυτοί που ήουφαν 
από την αιχµαουωσία, πουόσφεουαν 
οουοκαυτώµατα στον Φεό τού Ισουαήου, 12 
µοσχάουια για οουόκουηουο τον Ισουαήου, 
96 κουιάουια, 77 αουνιά, 12 τουάγους πεουί 
αµαουτίας, όουα αυτά ως οουοκαύτωµα στον 
Κύουιο. 

Και παουέντωσαν τα πουοστάγµατα του 
βασιουιά στους σατουάπες τού βασιουιά, και 
στους έπαουχους, που ήσαν πέουα από τον 
ποταµό· κι αυτοί βοήφησαν τον ουαό, και τον 
οίκο τού Φεού. 

ΚΑΙ αφού αυτά τεουείωσαν, ήουφαν σε µένα 
οι άουχοντες, ουέγοντας: Ο ουαός τού 
Ισουαήου, και οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, ντεν 
χωουίστηκαν από τον ουαό αυτών των τόπων, 
και κάνουν σύµφωνα µε τα βντεουύγµατά 
τους, αυτά των Χαναναίων, των Χετταίων, των 
Φεουεζαίων, των Ιεβουσαίων, των 
Αµµωνιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων, 
και των Αµοουαίων·  επειντή, πήουαν από τις 
φυγατέουες τους για τον εαυτό τους, και για 
τους γιους τους· ώστε, το άγιο σπέουµα 
ανακατεύτηκε µαζί µε τον ουαό αυτών των 
τόπων· και το χέουι των αουχόντων και των 
πουοεστώτων ήταν πουώτο σ' αυτή την 
παουάβαση. 

Και καφώς άκουσα αυτό το πουάγµα, ξέσχισα 
το ιµάτιό µου, και το επανωφόουι µου, και 
τουάβηξα τις τουίχες από το κεφάουι µου και 
από το πηγούνι µου, και καφόµουν 
εκστατικός.  Τότε, συγκεντουώφηκαν κοντά 
µου όουοι αυτοί που έτουεµαν στα ουόγια τού 
Φεού τού Ισουαήου, εξαιτίας τής παουάβασης 
αυτών που µετοικίστηκαν· και καφόµουν 
εκστατικός µέχουι την εσπεουινή 
πουοσφοουά. 

Και στην εσπεουινή πουοσφοουά σηκώφηκα 
από την ταπείνωσή µου, και ξεσχίζοντας το 
ιµάτιό µου και το επανωφόουι µου, έκουινα 
επάνω στα γόνατά µου, και άπουωσα τα 
χέουια µου πουος τον Κύουιο, τον Φεό µου,  
και είπα: Φεέ µου, ντουέποµαι, και κοκκινίζω 
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να σηκώσω το πουόσωπό µου σε σένα, Φεέ 
µου· επειντή, οι ανοµίες µας αυξήφηκαν πιο 
πάνω από το κεφάουι, και οι παουαβάσεις µας 
µεγάουωσαν µέχουι τους ουανούς.  Από τις 
ηµέουες των πατέουων µας ήµασταν σε 
µεγάουη παουάβαση µέχουι τη σηµεουινή 
ηµέουα· και εξαιτίας των ανοµιών µας 
παουαντοφήκαµε, εµείς, οι βασιουιάντες µας, 
οι ιεουείς µας, στο χέουι των βασιουιάντων 
των τόπων, σε µάχαιουα, σε αιχµαουωσία, και 
σε ντιαουπαγή, και σε ντουοπή τού 
πουοσώπου, όπως είναι τη σηµεουινή ηµέουα.  
Και τώουα, καφώς σε µια στιγµή έγινε έουεος 
από τον Κύουιο τον Φεό µας, ώστε να 
ντιασωφεί σε µας ένα υπόουοιπο, και να µας 
ντοφεί στέουιωµα στον άγιο αυτόν τόπο, για 
να φωτίζει τα µάτια µας ο Φεός µας, και να 
µας ντώσει µικουή αναψυχή στη ντουεία µας.  
Επειντή, ντούοι ήµασταν· και στη ντουεία µας 
ο Φεός µας ντεν µας εγκατέουειψε, αου' 
ευντόκησε να βούµε έουεος µπουοστά στον 
βασιουιά τής Πεουσίας, ώστε να µας ντώσει 
αναψυχή, για να ανεγείουµε τον οίκο τού 
Φεού µας, και να ανοουφώσουµε τις 
εουηµώσεις του, και να µας ντώσει 
πεουιτείχισµα στον Ιούντα και στην 
Ιεουσαουήµ.  Αουά, τώουα, Φεέ µας, τι φα 
πούµε ύστεουα απ' αυτά; Επειντή, 
εγκαταουείψαµε τα πουοστάγµατά σου,  που 
πουόσταξες ντιαµέσου των ντούων σου των 
πουοφητών, ουέγοντας: Η γη, µέσα στην 
οποία µπαίνετε για να την κουηουονοµήσετε, 
είναι γη µοουυσµένη µε τον µοουυσµό των 
ουαών των τόπων, µε τα βντεουύγµατά τους, 
που τη γέµισαν από άκου σε άκουο από τις 
ακαφαουσίες τους.  Τώουα, ουοιπόν, µη 
ντίνετε τις φυγατέουες σας στους γιους τους, 
και τις φυγατέουες τους µη παίουνετε στους 
γιους σας, και µη ζητάτε ποτέ την ειουήνη 
τους ή την ευτυχία τους, για να στεουεωφείτε 
µε ντύναµη, και να τουώτε τα αγαφά τής γης, 
και να την αφήσετε κουηουονοµιά στους γιους 
σας, παντοτινά.  Και ύστεουα από όουα όσα 
ήουφαν επάνω µας, εξαιτίας των πονηουών 
µας πουάξεων, και της µεγάουης µας 
παουάβασης, αφού εσύ, Φεέ µας, 
κουατήφηκες κάτω από την αξία των ανοµιών 
µας, και µας έντωσες τέτοια ντιάσωση,  
πουέπει εµείς να αφετήσουµε ξανά τα 

πουοστάγµατά σου, και να συµπεφεουέψουµε 
µε τον ουαό αυτών των βντεουυγµάτων; Ντεν 
φα οουγιζόσουν εναντίον µας, µέχουις ότου 
µας συντεουέσεις, ώστε να µη µείνει 
υπόουοιπο ή ντιασωσµένο;  Κύουιε, Φεέ τού 
Ισουαήου, είσαι ντίκαιος· επειντή, µείναµε 
ντιασωσµένοι, µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα· 
ντες, µπουοστά σου είµαστε µε τις 
παουαβάσεις µας! Επειντή, ντεν ήταν 
ντυνατόν εξαιτίας τους να σταφούµε 
µπουοστά σου. 

ΚΑΙ ενώ ο Έσντουας πουοσευχόταν, και 
εξοµοουογιόταν, κουαίγοντας, και πεσµένος 
µπουοστά στον οίκο τού Φεού, 
συγκεντουώφηκε κοντά του από τον Ισουαήου 
µια υπεουβοουικά µεγάουη σύναξη, άνντουες 
και γυναίκες και παιντιά· επειντή, ο ουαός 
έκουαιγε µε µεγάουο κουάµα. 

Και ο Σεχανίας, ο γιος τού Ιεχιήου, από τους 
γιους τού Εουάµ, αποκουίφηκε και είπε στον 
Έσντουα: Εµείς ανοµήσαµε στον Φεό µας, 
και πήουαµε ξένες γυναίκες από τους ουαούς 
τής γης· όµως, τώουα υπάουχει εουπίντα στον 
Ισουαήου για το πουάγµα αυτό·  γι' αυτό, ας 
κάνουµε τώουα συνφήκη µε τον Φεό µας, να 
αποβάουµε όουες τις γυναίκες, και τα παιντιά 
που γεννήφηκαν, απ' αυτές, σύµφωνα µε τη 
συµβουή τού κυουίου µου, κι αυτών που 
τουέµουν στην εντοουή τού Φεού µας· και ας 
γίνει σύµφωνα µε τον νόµο·  σήκω· επειντή, το 
πουάγµα ανήκει σε σένα· και εµείς είµαστε 
µαζί σου· γίνε ανντουείος, και πουάττε. 

Τότε, αφού ο Έσντουας σηκώφηκε, όουκισε 
τους άουχοντες των ιεουέων, των Ουευιτών, 
και οουόκουηου του Ισουαήου, ότι φα 
πουάξουν σύµφωνα µ' αυτό τον ουόγο. Και 
οουκίστηκαν.  Και καφώς ο Έσντουας 
σηκώφηκε µπουοστά από τον οίκο τού Φεού, 
πήγε στο οίκηµα του Ιωανάν, του γιου τού 
Εουιασείβ· και όταν ήουφε εκεί, ψωµί ντεν 
έφαγε, και νεουό ντεν ήπιε· επειντή, υπήουχε 
πένφος για την παουάβαση αυτών που 
µετοικίστηκαν. 

Και ντιακήουυξαν στην Ιουνταία και στην 
Ιεουσαουήµ σε όους τους γιους τής 
µετοικεσίας, να συγκεντουωφούν στην 
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Ιεουσαουήµ·  και καφένας που ντεν έουφει 
µέσα σε τουεις ηµέουες, σύµφωνα µε την 
εντοουή των αουχόντων και των 
πουεσβυτέουων, φα γίνει ανάφεµα 
οουόκουηουη η πεουιουσία του, και αυτός φα 
εξοστουακιστεί από τη σύναξη αυτών που 
µετοικίστηκαν. 

Και όουοι οι άνντουες τού Ιούντα και του 
Βενιαµίν συγκεντουώφηκαν στην Ιεουσαουήµ, 
µέσα σε τουεις ηµέουες. Ήταν ο ένατος 
µήνας, και η 20ή ηµέουα τού µήνα· και 
οουόκουηουος ο ουαός κάφησε στην 
πουατεία τού οίκου τού Φεού, τουέµοντας, 
εξαιτίας τού πουάγµατος, και εξαιτίας τής 
µεγάουης βουοχής. 

Και αφού ο Έσντουας, ο ιεουέας, σηκώφηκε, 
τους είπε: Εσείς ανοµήσατε, και πήουατε 
ξένες γυναίκες για να πουοσφέσετε και άουα 
στην παουάβαση του Ισουαήου·  τώουα, 
ουοιπόν, εξοµοουογηφείτε στον Κύουιο, τον 
Φεό των πατέουων σας, και κάντε το φέουηµά 
του· χωουιστείτε από τους ουαούς τής γης, και 
από τις ξένες γυναίκες. 

Και οουόκουηουη η σύναξη αποκουίφηκε και 
είπαν µε ντυνατή φωνή: Καφώς µίουησες σε 
µας, έτσι φα κάνουµε·  ο ουαός, όµως, είναι 
ποουύς, και ο καιουός ποουύ βουοχεουός, και 
ντεν µποούµε να στεκόµαστε έξω, και το 
έουγο ντεν είναι µιας ηµέουας ούτε ντύο· 
επειντή, είµαστε ποουοί που αµαουτήσαµε σ' 
αυτό το πουάγµα·  ας ντιοουιστούν τώουα 
άουχοντές µας σε όουη τη σύναξη, κσι ας 
έουφουν σε οουισµένους καιούς όουοι αυτοί 
που πήουαν ξένες γυναίκες στις πόουεις µας, 
και µαζί τους οι πουεσβύτεουοι κάφε πόουης, 
και οι κουιτές της, µέχουις ότου η φουογεουή 
οουγή τού Φεού µας για το πουάγµα αυτό 
αποστουαφεί από µας. 

Ντιοουίστηκαν, ουοιπόν, γι' αυτό ο Ιωνάφαν, 
ο γιος τού Ασαήου, και ο Ιααζίας, ο γιος τού 
Τικβά· και ο Μεσουουάµ και ο Σαββεφαϊ, οι 
Ουευίτες ήσαν βοηφοί τους. 

Και έκαναν πουαγµατικά έτσι οι γιοι τής 
µετοικεσίας. Και ο Έσντουας, ο ιεουέας, και 
µεουικοί άουχοντες των πατουιών, σύµφωνα 

µε τις πατουικές οικογένειές τους, και όουοι 
αυτοί ονοµαστικά, χωουίστηκαν, και κάφησαν 
την πουώτη ηµέουα τού ντέκατου µήνα, για 
να εξετάσουν την υπόφεση.  Και τεουείωσαν 
µε όους τούς άνντουες, που είχαν πάουει ξένες 
γυναίκες, µέχουι την πουώτη ηµέουα τού 
πουώτου µήνα. 

Και ανάµεσα στους γιους τών ιεουέων 
βουέφηκαν ότι πήουαν ξένες γυναίκες, από 
τους γιους τού Ιησού, του γιου τού Ιωσεντέκ, 
και των αντεουφών του, ο Μαασίας, και ο 
Εουιέζεου, και ο Ιαουείβ, και ο Γενταουίας.  
Και έντωσαν τα χέουια τους, ότι φα αποβάουν 
τις γυναίκες τους· και ως ένοχοι, πουόσφεουαν 
ένα κουιάουι από το κοπάντι για την ανοµία 
τους.  Και από τους γιους τού Ιµµήου, ο 
Ανανί, και ο Ζεβαντίας.  Και από τους γιους 
τού Χαουήµ, ο Μαασίας, και ο Ηουίας, και ο 
Σεµαϊας, και ο Ιεχιήου, και ο Οζίας.  Και 
από τους γιους τού Πασχώου, ο Εουιωηνάι, ο 
Μαασίας, ο Ισµαήου, ο Ναφαναήου, ο 
Ιωζαβάντ, και ο Εουασά. 

Και από τους Ουευίτες, ο Ιωζαβάντ, και ο 
Σιµεϊ, και ο Κεουαϊας, (αυτός είναι ο 
Κεουιτά), ο Πεφαϊα, ο Ιούντας, ο Εουιέζεου.  
Και από τους ψαουτωντούς, ο Εουιασείβ· και 
από τους φυουωούς, ο Σαούµ, και ο Τεουέµ, 
και ο Ουεί. 

Και από τον Ισουαήου, από τους γιους τού 
Φαουώς, ο Ουαµίας, και ο Ιεζίας, και ο 
Μαουχίας, και ο Μιαµείν, και ο Εουεάζαου, 
και ο Μαουχίας, και ο Βεναϊας.  Και από τους 
γιους τού Εουάµ, ο Ματφανίας, ο Ζαχαουίας, 
και ο Ιεχιήου, και ο Αβντί, και ο Ιεουεµώφ, 
και ο Ηουιά.  Και από τους γιους τού 
Ζατφού, ο Εουιωηνάι, ο Εουιασείβ, ο 
Ματφανίας, και ο Ιεουεµώφ, και ο Ζαβάντ, 
και ο Αζιζά.  Και από τους γιους του Βηβαϊ, 
ο Ιωανάν, ο Ανανίας, ο Ζαββαϊ, και ο Αφουαϊ.  
Και από τους γιους τού Βανί, ο Μεσουουάµ, 
ο Μαούχ, και ο Ανταϊας, ο Ιασούβ, και ο 
Σεάου και ο Ουαµώφ.  Και από τους γιους 
τού Φαάφ-µωάβ, ο Αντνά, και ο Χεουάου, ο 
Βεναϊας, ο Μαασίας, ο Ματφανίας, ο 
Βεζεουεήου, και ο Βιννουϊ, και ο Μανασσής.  
Και από τους γιους τού Χαουήµ, ο 
Εουιέζεου, ο Ιεσίας, ο Μαουχίας, ο Σεµαϊας, 
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και ο Συµεών,  ο Βενιαµίν, ο Μαούχ, και ο 
Σεµαουίας.  Από τους γιους τού Ασούµ, ο 
Ματφεναϊ, ο Ματταφά, ο Ζαβάντ, ο 
Εουιφεουέτ, ο Ιεουεµαϊ, ο Μανασσής, και ο 
Σιµεϊ.  Από τους γιους τού Βανί, ο 
Μαανταϊας, ο Αµουάµ, και ο Ουήου,  ο 
Βεναϊας, ο Βεντεϊας, ο Χεού,  ο Βανίας, 
Μεουηµώφ, ο Εουιασείβ,  ο Ματφανίας, ο 
Ματφεναϊ, και ο Ιαασώ,  και ο Βανί, και ο 
Βιννουϊ, ο Σιµεϊ,  και ο Σεουεµίας, και ο 
Νάφαν, και ο Ανταϊας,  ο Μαχναντεβαϊ, ο 
Σασαϊ, ο Σαουαϊ,  ο Αζαουεήου, και ο 
Σεουεµίας, ο Σεµαουίας,  ο Σαούµ, ο 
Αµαουίας, και ο Ιωσήφ.  Από τους γιους τού 
Νεβώ, ο Ιεϊήου, ο Ματταφίας, ο Ζαβάντ, ο 
Ζεβινά, ο Ιανταύ, και ο Ιωήου, και ο Βεναϊας. 

Όουοι αυτοί είχαν πάουει ξένες γυναίκες· και 
µεουικοί απ' αυτούς είχαν πάουει γυναίκες, 
από τις οποίες είχαν τεκνοποιήσει. 

ΟΥΟΓΙΑ τού Νεεµία, γιου τού Αχαουία. 

Και κατά τον µήνα Χισουεύ, στον 20ό 
χουόνο, όταν ήµουν στα Σούσα, στη 
βασιουεύουσα πόουη,  ο Ανανί, ένας από τους 
αντεουφούς µου, ήουφε, αυτός και µεουικοί 
από τη φυουή τού Ιούντα, και τους ουώτησα 
για τους Ιουνταίους, που ντιασώφηκαν, οι 
οποίοι είχαν εναποουειφφεί από την 
αιχµαουωσία, και για την Ιεουσαουήµ.  Και 
µου είπαν: Οι υπόουοιποι, αυτοί που είχαν 
εναποουειφφεί από την αιχµαουωσία εκεί στην 
επαουχία, είναι σε µεγάουη φουίψη και 
ονειντισµό· και το τείχος τής Ιεουσαουήµ 
καφαιουέφηκε, και οι πύουες της κατακάηκαν 
µε φωτιά. 

Και όταν άκουσα αυτά τα ουόγια, κάφησα και 
έκουαψα, και πένφησα για ηµέουες, και 
νήστευα, και πουοσευχόµουν µπουοστά στον 
Φεό τού ουανού,  και είπα: Παουακαουώ, 
Κύουιε, Φεέ τού ουανού, ο µεγάουος και 
φοβεουός Φεός, που φυουάττει τη ντιαφήκη 
και το έουεος σ' εκείνους που τον αγαπούν και 
τηούν τις εντοουές του,  ας είναι τώουα το 
αυτί σου πουοσεκτικό, και τα µάτια σου 
ανοιχτά, για να ακούσεις την πουοσευχή του 
ντού σου, που ήντη πουοσεύχοµαι µπουοστά 
σου ηµέουα και νύχτα για τους γιους 

Ισουαήου, τους ντούς σου, και 
εξοµοουογούµαι τα αµαουτήµατα των γιων 
Ισουαήου, που αµαουτήσαµε σε σένα· και εγώ 
και η οικογένεια του πατέουα µου 
αµαουτήσαµε.  Ντιαφφαουήκαµε 
οουοκουηουωτικά µπουοστά σου, και ντεν 
φυουάξαµε τις εντοουές, και τα ντιατάγµατα, 
και τις κουίσεις, που πουόσταξες στον ντούο 
σου, τον Μωυσή.  Φυµήσου, παουακαουώ, 
τον ουόγο, που πουόσταξες στον ντούο σου 
τον Μωυσή, ουέγοντας: Αν γίνετε 
παουαβάτες, εγώ φα σας ντιασκοουπίσω 
ανάµεσα στα έφνη·  αουά, αν επιστουέψετε σε 
µένα, και φυουάξετε τις εντοουές µου, και τις 
εκτεουείτε, και αν είναι από σας αποουιµµένοι 
µέχουι τις εσχατιές τού ουανού, και από εκεί 
φα τους συγκεντουώσω, και φα τους φέουω 
στον τόπο, που έκουεξα για να κατοικίσω το 
όνοµά µου εκεί.  Κι αυτοί είναι ντούοι σου 
και ουαός σου, που ουύτουωσες µε τη 
µεγάουη σου ντύναµη, και µε το ισχυουό σου 
χέουι.  Παουακαουώ, Κύουιε, ας είναι 
ουοιπόν το αυτί σου πουοσεκτικό στην 
πουοσευχή τού ντού σου, και στην πουοσευχή 
των ντούων σου, αυτών που φέουν να 
φοβούνται το όνοµά σου· και ευόντωσε, 
παουακαουώ, τον ντούο σου αυτή την 
ηµέουα, και χάουισε σ' αυτόν έουεος 
µπουοστά σ' αυτόν τον άνντουα. (Επειντή, 
εγώ ήµουν οινοχόος τού βασιουιά). 

ΚΑΙ κατά τον µήνα Νισάν, στον 20ό χουόνο 
τού βασιουιά Αουταξέουξη, ήταν µπουοστά 
του κουασί· και παίουνοντας το κουασί, 
έντωσα στον βασιουιά. Όµως, ποτέ ντεν είχα 
σκυφουωπάσει µπουοστά του.  Γι' αυτό, ο 
βασιουιάς µού είπε: Γιατί είναι σκυφουωπό το 
πουόσωπό σου, ενώ εσύ ντεν είσαι άουωστος; 
Αυτό ντεν είναι παουά ουύπη της καουντιάς. 
Τότε, φοβήφηκα πάουα ποουύ. 

Και είπα στον βασιουιά: Ας ζει ο βασιουιάς 
στον αιώνα· γιατί να µη είναι σκυφουωπό το 
πουόσωπό µου, ενώ η πόουη, ο τόπος των 
τάφων των πατέουων µου, βουίσκεται 
εουηµωµένος, και οι πύουες της 
καταναουωµένες από τη φωτιά;  Τότε, ο 
βασιουιάς µού είπε: Για ποιο πουάγµα κάνεις 
εσύ αίτηση; 
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Και πουοσευχήφηκα στον Φεό τού ουανού.  
Και είπα στον βασιουιά: Αν είναι στον 
βασιουιά αουεστό, και αν ο ντούος σου 
βουήκε χάουη µπουοστά σου, στείουε µε 
στον Ιούντα, στην πόουη των τάφων των 
πατέουων µου, και να την ανοικοντοµήσω. 

Και ο βασιουιάς µού είπε, ενώ καφόταν κοντά 
του η βασίουισσα: Πόσης ντιάουκειας φα είναι 
η ποουεία σου; Και πότε φα επιστουέψεις; 

Και ο βασιουιάς ευαουεστήφηκε και µε 
έστειουε· και του καφόουισα πουοφεσµία.  
Και είπα στον βασιουιά: Αν είναι αουεστό 
στον βασιουιά, ας µου ντοφούν επιστοουές για 
τους επάουχους, που είναι πέουα από τον 
ποταµό, για να µου επιτουέψουν να πεουάσω, 
µέχουι νάουφω στον Ιούντα·  και µια 
επιστοουή πουος τον Ασάφ, τον φύουακα του 
βασιουικού ντάσους, για να µου ντώσει ξύουα 
να κατασκευάσω τις πύουες τού φουουίου τού 
ναού, και το τείχος τής πόουης, και τον οίκο 
µέσα στον οποίο φα µπω. Και ο βασιουιάς 
µού τα χάουισε όουα, σύµφωνα µε το αγαφό 
χέουι τού Φεού επάνω µου. 

Ήουφα, ουοιπόν, στους επάουχους, που ήσαν 
πέουα από τον ποταµό, και τους έντωσα τις 
επιστοουές τού βασιουιά. Και είχε στείουει ο 
βασιουιάς µαζί µου αουχηγούς στουατιωτικής 
ντύναµης και καβαουάουηντες. 

Και όταν ο Σαναβαουάτ, ο Οουωνίτης, και ο 
Τωβίας, ο ντούος, ο Αµµωνίτης, άκουσαν, 
ουυπήφηκαν υπεουβοουικά ότι ήουφε ένας 
άνφουωπος για να ζητήσει το καουό των γιων 
Ισουαήου. 

Και ήουφα στην Ιεουσαουήµ, και ήµουν εκεί 
τουεις ηµέουες.  Και σηκώφηκα τη νύχτα, εγώ 
και ουίγοι ακόµα µαζί µου· και ντεν 
φανέουωσα σε κανέναν τι είχε βάουει ο Φεός 
µου µέσα στην καουντιά µου να κάνω στην 
Ιεουσαουήµ· και µαζί µου ντεν ήταν άουο 
κτήνος, παουά το κτήνος επάνω στο οποίο 
καφόµουν.  Και βγήκα τη νύχτα ντιαµέσου 
τής πύουης τής φάουαγγας, και ήουφα 
απέναντι από την πηγή τού ντουάκοντα, και 
κοντά στη φύουα τής κοπουιάς, και 
παουατηούσα τα τείχη τής Ιεουσαουήµ, που 

ήσαν καταγκουεµισµένα, και τις πύουες της 
καταναουωµένες από τη φωτιά.  Έπειτα, 
ντιάβηκα στην πύουη τής πηγής, και στη 
βασιουική κοουυµβητική ουίµνη· και ντεν 
υπήουχε τόπος για να πεουάσει το κτήνος, 
που ήταν από κάτω µου.  Και ανέβηκα τη 
νύχτα ντιαµέσου τού χειµάουου· και αφού 
παουατήουησα το τείχος, στουάφηκα, και 
µπήκα µέσα ντιαµέσου τής πύουης τής 
φάουαγγας, και γύουισα. 

Και οι πουοεστώτες ντεν ήξεουαν πού είχα 
πάει, και τι έκανα· ούτε και το είχα 
φανεουώσει αυτό ακόµα ούτε στους 
Ιουνταίους ούτε στους ιεουείς ούτε στους 
πουόκουιτους ούτε στους πουοεστώτες ούτε 
στους ουοιπούς, που εουγάζονταν το έουγο.  
Και τους είπα: Εσείς βουέπετε τη ντυστυχία 
στην οποία είµαστε, πώς η Ιεουσαουήµ 
βουίσκεται εουηµωµένη, και οι πύουες της 
είναι καταναουωµένες από τη φωτιά· εουάτε, 
και ας ανοικοντοµήσουµε το τείχος τής 
Ιεουσαουήµ, για να µη είµαστε πια όνειντος.  
Και τους ανήγγειουα για το αγαφό χέουι τού 
Φεού µου επάνω µου, κι ακόµα τα ουόγια τού 
βασιουιά, που µου είπε. Και εκείνοι είπαν: Ας 
σηκωφούµε, και ας οικοντοµήσουµε. Έτσι, 
ενίσχυσαν τα χέουια τους πουος το αγαφό. 

Αου' όταν το άκουσαν ο Σαναβαουάτ ο 
Οουωνίτης, και ο Τωβίας ο ντούος, ο 
Αµµωνίτης, και ο Γησέµ ο Άουαβας, µας 
πεουιγέουασαν, και µας πεουιφουόνησαν, 
ουέγοντας: Τι είναι αυτό το πουάγµα που 
κάνετε; Φέουετε να επαναστατήσετε ενάντια 
στον βασιουιά; 

Κι εγώ τους αποκουίφηκα, και τους είπα: Ο 
Φεός τού ουανού, αυτός φα µας ευοντώσει· γι' 
αυτό, εµείς οι ντούοι του, φα σηκωφούµε και 
φα οικοντοµήσουµε· εσείς, όµως, ντεν έχετε 
µεουίντα ούτε ντικαίωµα ούτε φύµηση στην 
Ιεουσαουήµ. 

ΤΟΤΕ, σηκώφηκε ο Εουιασείβ, ο µεγάουος 
ιεουέας, και οι αντεουφοί του οι ιεουείς, και 
οικοντόµησαν την πουοβατική πύουη· αυτοί 
την αγίασαν, και έστησαν τις πόουτες της· και 
την αγίασαν µέχουι τον πύουγο τού Μεά, 
µέχουι τον πύουγο τού Ανανεήου.  και στα 
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πουάγιά του οικοντόµησαν οι άνντουες τής 
Ιεουιχώ. Και στα πουάγιά τους οικοντόµησε 
ο Ζακχού, ο γιος τού Ιµουί.  Την ιχφυϊκή 
πύουη, όµως, την οικοντόµησαν οι γιοι τού 
Ασσεναά, που τη σανίντωσαν, και έστησαν τις 
πόουτες της, τις κουεινταουιές της, και τους 
µοχούς της.  Και στα πουάγιά τους έκανε την 
επισκευή ο Μεουηµώφ, ο γιος τού Ουία, γιου 
τού Ακκώς. Και στα πουάγιά τους, έκανε την 
επισκευή ο Μεσουουάµ, ο γιος τού Βαουαχία, 
γιου τού Μεσηζαβεήου. Και στα πουάγιά τους 
έκανε την επισκευή ο Σαντώκ, ο γιος τού 
Βαανά.  Και στα πουάγιά τους, έκαναν την 
επισκευή οι Φεκωίτες· όµως, οι πουόκουιτοί 
τους ντεν έσκυψαν τον τουάχηουό τους στο 
έουγο τού Κυουίου τους.  Και την παουιά 
πύουη επισκεύασε ο Ιωνταέ, ο γιος τού 
Φασέα, και ο Μεσυουάµ, ο γιος τού 
Βεσωντία· αυτοί τη σανίντωσαν, και έστησαν 
τις πόουτες της, και τις κουεινταουιές της, και 
τους µοχούς της.  Και στα πουάγιά τους 
έκανε την επισκευή ο Μεουαφίας, ο 
Γαβαωνίτης, και ο Ιαντών, ο Μεουωνοφίτης, 
άνντουες τής Γαβαών και της Μισπά, που 
ήσαν κάτω από την κυουιαουχία τού φουόνου 
τού επάουχου από την εντώ πουευουά τού 
ποταµού.  Στα πουάγιά του έκανε την 
επισκευή ο Οχιήου, ο γιος τού Αουαχία, από 
τους χουυσοχόους. Και στα πουάγιά του, 
έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους 
µυουοποιούς· και άφησαν την Ιεουσαουήµ 
µέχουι το πουατύ τείχος.  Και στα πουάγιά 
τους, έκανε την επισκευή ο Ουεφαϊας, ο γιος 
τού Ωου, ο άουχοντας της µισής πεουιχώου 
τής Ιεουσαουήµ.  Και στα πουάγιά τους έκανε 
την επισκευή ο Ιενταϊας, ο γιος του Αουµάφ, 
και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πουάγιά 
του έκανε την επισκευή ο Χαττούς, ο γιος τού 
Ασαβνία,  Ο Μαουχίας, ο γιος τού Χαουήµ, 
και ο Ασσούβ, ο γιος τού Φαάφ-µωάβ, 
επισκεύασαν το άουο τµήµα και τον πύουγο 
των φούνων.  Και στα πουάγιά του έκανε την 
επισκευή ο Σαούµ, ο γιος τού Αουωής, ο 
άουχοντας της µισής πεουιχώου τής 
Ιεουσαουήµ, αυτός και οι φυγατέουες του.  
Την πύουη τής φάουαγγας την επισκεύασε ο 
Ανούν, και οι κάτοικοι της Ζανωά· αυτοί την 
οικοντόµησαν, και έστησαν τις πόουτες της, 
και τις κουεινταουιές της, και τους µοχούς 

της, και 1.000 πήχες στο τείχος µέχουι την 
πύουη τής κοπουιάς.  Την πύουη τής 
κοπουιάς, όµως, επισκεύασε ο Μαουχίας, ο 
γιος τού Ουηχάβ, ο άουχοντας της πεουιχώου 
τής Βαιφ-ακκεουέµ· αυτός την οικοντόµησε, 
και έστησε τις πόουτες της, τις κουεινταουιές 
της, και τους µοχούς της. 

Την πύουη τής πηγής, όµως, επισκεύασε ο 
Σαούν, ο γιος τού Χοου-οζέ, ο άουχοντας της 
πεουιχώου τής Μισπά· αυτός την 
οικοντόµησε, και τη σανίντωσε, και έστησε τις 
πόουτες της, τις κουεινταουιές της, και τους 
µοχούς της, και το τείχος τής κοουυµβητικής 
ουίµνης τού Σιουωάµ, κοντά στον κήπο τού 
βασιουιά, και µέχουι τις βαφµίντες, που 
κατέουχονται από την πόουη τού Νταβίντ.  
Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Νεεµίας, ο γιος 
τού Αζβούκ, ο άουχοντας της µισής 
πεουιχώου τής Βαιφ-σού, µέχουι απέναντι 
στους τάφους τού Νταβίντ, και µέχουι την 
κοουυµβητική ουίµνη που κατασκευάστηκε, 
και µέχουι τον Οίκο τών ισχυουών.  Μετά απ' 
αυτόν επισκεύασαν οι Ουευίτες, ο Ουεούµ, ο 
γιος τού Βανί. Στα πουάγιά του έκανε την 
επισκευή ο Ασαβίας, ο άουχοντας της µισής 
πεουιχώου τής Κεειουά, για το µέουος του.  
Μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι αντεουφοί 
τους, ο Βαβαϊ, ο γιος τού Ηναντάντ, ο 
άουχοντας της άουης µισής πεουιχώου τής 
Κεειουά.  Και στα πουάγιά του έκανε 
επισκευή ο Εσέου, ο γιος τού Ιησού, ο 
άουχοντας της Μισπά, άουο τµήµα απέναντι 
από την ανάβαση, πουος την οπουοφήκη τής 
γωνίας.  Μετά απ' αυτόν ο Βαούχ, ο γιος τού 
Ζαββαϊ επισκεύασε µε ζήουο το άουο τµήµα, 
από τη γωνία µέχουι την πόουτα τού σπιτιού 
τού Εουιασείβ, του µεγάου ιεουέα.  Μετά απ' 
αυτόν επισκεύασε ο Μεουηµώφ, ο γιος τού 
Ουία, γιου τού Ακκώς, ένα άουο τµήµα, από 
την πόουτα τού σπιτιού τού Εουιασείβ µέχουι 
το τέουος τού σπιτιού τού Εουιασείβ.  Και 
µετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι ιεουείς, οι 
κάτοικοι της πεουιχώου.  Μετά απ' αυτούς 
επισκεύασαν ο Βενιαµίν, και ο Ασσούβ, 
απέναντι από το σπίτι τους. Μετά απ' αυτούς 
έκαναν την επισκευή ο Αζαουίας, ο γιος τού 
Μαασία, γιου τού Ανανία, κοντά στο σπίτι 
του.  Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Βιννουϊ, ο 
γιος τού Ηναντάντ, ένα άουο τµήµα, από το 
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σπίτι τού Αζαουία µέχουι την καµπή, µέχουι 
µάουιστα τη γωνία.  Ο Φαουάου, ο γιος τού 
Ουζαϊ έκανε την επισκευή απέναντι από την 
καµπή, και τον πύουγο που εξέχει από την 
ψηουή κατοικία τού βασιουιά, που είναι κοντά 
στην αυουή τής φυουακής. Έπειτα απ' αυτόν, 
ο Φενταϊας, ο γιος τού Φαουώς.  Και οι 
Νεφινείµ κατοικούσαν στην Οφήου, και 
έκαναν επισκευή µέχουις απέναντι στην πύουη 
τών νεουών, ανατοουικά, και στον πύουγο που 
εξέχει.  Μετά απ' αυτούς, οι Φεκωίτες 
επισκεύασαν ένα άουο τµήµα, απέναντι από 
τον µεγάουο πύουγο που εξέχει, και µέχουι το 
τέουος τού Οφήου.  Από πάνω από την πύουη 
των αουόγων επισκεύασαν οι ιεουείς, κάφε 
ένας απέναντι από το σπίτι του.  Ύστεουα απ' 
αυτούς επισκεύασε ο Σαντώκ, ο γιος τού 
Ιµµήου, απέναντι από το σπίτι του. Και µετά 
απ' αυτόν επισκεύασε ο Σεµαϊας, ο γιος τού 
Σεχανία, ο φύουακας της ανατοουικής 
πύουης.  Ύστεουα απ' αυτόν επισκεύασε ο 
Ανανίας, ο γιος του Σεουεµία, και ο Ανούν, ο 
έκτος γιος τού Σαουάφ, ένα άουο τµήµα. 
Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μεσουουάµ, ο 
γιος τού Βαουαχία, απέναντι από το οίκηµά 
του. 

Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μαουχίας, ο 
γιος τού χουυσοχόου, µέχουι το σπίτι των 
Νεφινείµ, και των µεταπωουητών, απέναντι 
από την πύουη Μιφκάντ και µέχουι την 
ανάβαση της γωνίας.  Και ανάµεσα στην 
ανάβαση της γωνίας, µέχουι την πουοβατική 
πύουη επισκεύασαν οι χουυσοχόοι και οι 
µεταπωουητές. 

Και όταν ο Σαναβαουάτ άκουσε ότι εµείς 
οικοντοµούµε το τείχος, οουγίστηκε, και 
αγανάκτησε ποουύ, και πεουιγέουασε τους 
Ιουνταίους.  Και µίουησε µπουοστά στους 
αντεουφούς του και στο στουάτευµα της 
Σαµάουειας, και είπε: Τι κάνουν αυτοί οι 
άφουιοι Ιουνταίοι; Φα τους αφήσουν; Φα 
φυσιάσουν; Φα τεουειώσουν σε µια ηµέουα; 
Φα αναζωοποιήσουν από τους σωούς τού 
χώµατος τις πέτουες, κι αυτές καµένες; 

Και κοντά του ήταν ο Τωβίας, ο Αµµωνίτης· 
και είπε: Και αν χτίσουν, αουεπού που 

ανεβαίνει φα γκουεµίσει το πέτουινο τείχος 
τους. 

Άκουσε, Φεέ µας· επειντή, µας χουευάζουν· 
και στουέψε τον ονειντισµό τους ενάντια στο 
κεφάουι τους, και να τους κάνεις να γίνουν 
ουάφυουο σε γη αιχµαουωσίας·  και µη 
σκεπάσεις την ανοµία τους, και η αµαουτία 
τους ας µη εξαουειφφεί από µπουοστά σου· 
επειντή, ξεστόµισαν ονειντισµούς ενάντια σ' 
αυτούς που οικοντοµούν. 

Έτσι ανοικοντοµήσαµε το τείχος· και 
οουόκουηουο το τείχος συνντέφηκε, µέχουι 
το µέσον του· επειντή, ο ουαός είχε καουντιά 
στο να εουγάζεται. 

Αουά, όταν ο Σαναβαουάτ, και ο Τωβίας, και 
οι Άουαβες, και οι Αµµωνίτες, και οι Αζώτιοι, 
άκουσαν ότι τα τείχη της Ιεουσαουήµ 
επισκευάζονται, και ότι τα χαουάσµατα 
άουχισαν να κουείνουν, οουγίστηκαν 
υπεουβοουικά·  και όουοι µαζί συνωµότησαν 
νάουφουν να ποουεµήσουν ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ, και να της κάνουν ζηµιά. 

Κι εµείς, πουοσευχηφήκαµε στον Φεό µας, 
και στήσαµε σκοπιές εναντίον τους, ηµέουα 
και νύχτα, έχοντας φόβο απ' αυτούς.  Και ο 
Ιούντας είπε: Η ντύναµη των εουγατών 
ατόνησε, και το χώµα είναι ποουύ, κι εµείς 
ντεν µποούµε να οικοντοµούµε το τείχος. 

Και οι εχφουοί µας, είπαν: Ντεν φα µάφουν 
ούτε φα ντουν, µέχουις ότου έουφουµε 
ανάµεσά τους, και τους φονεύσουµε, και 
σταµατήσουµε το έουγο. 

Και όταν ήουφαν οι Ιουνταίοι, που 
κατοικούσαν κοντά τους, µας είπαν ντέκα 
φοουές: Πουοσέχετε απ' όους τους τόπους, 
από τους οποίους επιστουέφετε σε µας. 

Γι' αυτό, έστησα στους χαµηουότεους τόπους, 
πίσω από το τείχος, και στους ψηουότεους 
τόπους, έστησα τον ουαό κατά συγγένειες, µε 
τις ουοµφαίες τους, µε τις ουόγχες τους, και 
µε τα τόξα τους.  Και είντα, και σηκώφηκα, 
και είπα στους πουόκουιτους, και στους 
πουοεστώτες, και στο υπόουοιπο του ουαού: 
Μη φοβηφείτε απ' αυτούς· να φυµάστε τον 
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Κύουιο, τον µεγάουο και φοβεουό, και 
ποουεµήστε χάουη των αντεουφών σας, των 
γιων σας, και των φυγατέουων σας, των 
γυναικών σας, και των σπιτιών σας. 

Και όταν οι εχφουοί µας άκουσαν ότι το 
πουάγµα έγινε σε µας γνωστό, και ο Φεός 
ντιασκέντασε τη βουή τους, όουοι εµείς 
γυουίσαµε στο τείχος, κάφε ένας στο έουγο 
του.  Και από εκείνη την ηµέουα οι µισοί από 
τους ντούς µου εουγάζονταν το έουγο, και οι 
µισοί απ' αυτούς κουατούσαν τις ουόγχες, τις 
µακουυές ασπίντες, και τα τόξα, 
φωουακισµένοι· και οι άουχοντες ήσαν πίσω 
από οουόκουηουο τον οίκο τού Ιούντα.  Όσοι 
οικοντοµούσαν το τείχος, και όσοι 
κουβαούσαν, και όσοι φόουτωναν, κάφε ένας 
µε το ένα του χέουι ντούευε στο έουγο, και µε 
το άουο κουατούσε το όπουο.  Και οι 
οικοντόµοι, ο κάφε ένας είχε τη ουοµφαία του 
πεουιζωσµένη στην οσφύ του, και 
οικοντοµούσε· και ο σαουπιγκτής µε τη 
σάουπιγγα ήταν κοντά µου. 

Και είπα στους πουόκουιτους, και στους 
πουοεστώτες, και στο υπόουοιπο του ουαού: 
Το έουγο είναι µεγάουο και πουατύ· κι εµείς 
είµαστε ντιαχωουισµένοι επάνω στο τείχος, ο 
ένας µακουιά από τον άουον·  σε όποιον, 
ουοιπόν, τόπο ακούσετε τη φωνή τής 
σάουπιγγας, εκεί τουέξτε σε µας· ο Φεός µας 
φα ποουεµήσει για µας. 

Έτσι εουγαζόµασταν το έουγο· και οι µισοί 
απ' αυτούς κουατούσαν τις ουόγχες από την 
αουχή τής αυγής µέχουι την εµφάνιση στον 
ουανό των άστουων.  Και την ίντια αυτή 
εποχή είπα στον ουαό: Κάφε ένας, µαζί µε 
τον ντούο του, ας ντιανυχτεουεύει στο µέσον 
τής Ιεουσαουήµ, και ας είναι τη νύχτα 
φύουακες για µας, και ας εουγάζονται την 
ηµέουα.  Και ούτε εγώ ούτε οι αντεουφοί µου 
ούτε οι ντούοι µου ούτε οι άνντουες τής 
πουοφύουαξης, που µε ακοουφούσαν, κανένας 
από µας ντεν έβγαζε τα ιµάτιά του· µόνον για 
να ούζεται τα έβγαζε κάφε ένας. 

ΚΑΙ ξεσηκώφηκε µεγάουη κουαυγή τού 
ουαού και των γυναικών τους, ενάντια στους 
αντεουφούς τους, τους Ιουνταίους.  Επειντή, 

υπήουχαν µεουικοί που έουεγαν: Εµείς, οι 
γιοι µας, και οι φυγατέουες µας, είµαστε 
ποουοί· γι' αυτό ας πάουµε σιτάουι, για να 
φάµε, και να ζήσουµε·  και υπήουχαν µεουικοί 
που έουεγαν: Εµείς βάουαµε ενέχυουο τα 
χωουάφια µας, τους αµπεουώνες µας· και τα 
σπίτια µας, για να πάουµε σιτάουι εξαιτίας τής 
πείνας.  Υπήουχαν, ακόµα, µεουικοί που 
έουεγαν: Εµείς ντανειστήκαµε αουγύουια για 
τους φόους τού βασιουιά, επάνω στα 
χωουάφια µας κι επάνω στους αµπεουώνες 
µας·  και, τώουα, η σάουκα µας είναι όπως η 
σάουκα των αντεουφών µας, τα παιντιά µας 
όπως τα παιντιά τους· και ντέστε, εµείς 
υποβάουουµε σε ντουεία τούς γιους µας και 
τις φυγατέουες µας για να είναι ντούοι, και 
µεουικές από τις φυγατέουες µας φέουφηκαν 
ήντη σε ντουεία· και ντεν υπάουχει τίποτε 
στην εξουσία µας, επειντή, άουοι έχουν τα 
χωουάφια και τους αµπεουώνες µας. 

Και αγανάκτησα υπεουβοουικά, όταν άκουσα 
την κουαυγή τους και τα ουόγια αυτά.  Και 
σκέφφηκα µόνος µου, και επέπουηξα τους 
πουόκουιτους και τους πουοεστώτες, και τους 
είπα: Εσείς φοουοουογείτε κάφε ένας τον 
αντεουφό του. Και συγκάουεσα εναντίον τους 
µια µεγάουη σύναξη.  Και τους είπα: Εµείς, 
σύµφωνα µε τη ντύναµή µας, εξαγοουάσαµε 
τους αντεουφούς µας, τους Ιουνταίους, που 
πουήφηκαν στα έφνη· κι εσείς οι ίντιοι φα 
πουήσετε τους αντεουφούς σας; Ή, φα 
πουηφούν σε µας; Κι εκείνοι σιωπούσαν, και 
ντεν έβουισκαν απάντηση.  Και είπα: Ντεν 
είναι καουό το πουάγµα, που εσείς κάνετε· 
ντεν πουέπει να πεουπατάτε στον φόβο τού 
Φεού µας, ώστε να µη µας κοουοϊντεύουν τα 
έφνη, οι εχφουοί µας; 

Ακόµα κι εγώ, και οι αντεουφοί µου και οι 
ντούοι µου τους ντανείσαµε χουήµατα και 
σιτάουι· ας αφήσουµε, παουακαουώ, αυτή την 
απαίτηση·  επιστουέψτε, ουοιπόν, σ' αυτούς, 
αυτή την ηµέουα, τα χωουάφια τους, τους 
αµπεουώνες τους, τους εουαιώνες τους, και τα 
σπίτια τους, και το ένα εκατοστό από το 
ασήµι, και το σιτάουι, το κουασί, και το 
ουάντι, που απαιτείτε απ' αυτούς. 
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Τότε, είπαν: Φα τα αποντώσουµε, και ντεν φα 
ζητήσουµε τίποτε απ' αυτούς· φα κάνουµε 
έτσι, όπως ουες εσύ. Τότε, κάουεσα τους 
ιεουείς, και τους όουκισα, ότι φα πουάξουν 
σύµφωνα µ' αυτό τον ουόγο.  Ακόµα, ξετίναξα 
τον κόουφο µου, ουέγοντας: Έτσι να ξετινάξει 
ο Φεός κάφε άνφουωπο από το σπίτι του, και 
από τον τόπο του, ο οποίος ντεν φα 
εκτεουέσει αυτό τον ουόγο, και έτσι να είναι 
τιναγµένος και αντειανός. Και οουόκουηουη 
η σύναξη είπε: Αµήν, και ντόξασαν τον 
Κύουιο. Και ο ουαός έκανε σύµφωνα µ' αυτό 
τον ουόγο. 

 

Και από την ηµέουα που πουοστάχφηκα να 
είµαι κυβεουνήτης τους στη γη τού Ιούντα, 
από τον 20ό χουόνο µέχουι τον 32ο χουόνο 
τού βασιουιά Αουταξέουξη, 12 χουόνια, εγώ 
και οι αντεουφοί µου ντεν φάγαµε το ψωµί 
τού κυβεουνήτη.  Οι πουοηγούµενοι, όµως, 
κυβεουνήτες, που ήσαν πουιν από µένα, 
καταβάουυναν τον ουαό, και έπαιουναν απ' 
αυτούς ψωµί και κουασί, εκτός από τους 40 
σίκους ασήµι· ακόµα και οι ντούοι τους 
εξουσίαζαν τον ουαό· εγώ, όµως, ντεν έκανα 
έτσι, επειντή φοβόµουν τον Φεό.  Και 
µάουιστα ενισχύφηκα στο έουγο αυτό του 
τείχους, και χωουάφι ντεν αγοουάσαµε· και 
όουοι οι ντούοι µου ήσαν συγκεντουωµένοι 
εκεί στο έουγο.  Ακόµα, στο τουαπέζι µου 
ήσαν 150 άνντουες από τους Ιουνταίους και 
τους πουοεστώτες, κι αυτοί που έουχονταν σε 
µας από τα έφνη, που ήσαν οουόγυουά µας.  
Και το καφηµεουινό, που ετοιµαζόταν για 
µένα ήταν ένα βόντι και έξι εκουεκτά 
πουόβατα, και πουιά ετοιµάζονταν για µένα, 
και µια φοουά στις ντέκα ηµέουες υπήουχε 
αφφονία από κάφε είντος κουασιού· και όµως, 
ντεν ζήτησα το ψωµί τού κυβεουνήτη· επειντή, 
η ντουεία ήταν βαουιά επάνω σ' αυτό τον 
ουαό. 

Φεέ µου, φυµήσου µε πουος αγαφό, για όουα 
όσα εγώ έκανα γι' αυτόν τον ουαό. 

ΚΑΙ καφώς ο Σαναβαουάτ, και ο Τωβίας, και 
ο Γησέµ, ο Άουαβας, και οι υπόουοιποι από 
τους εχφούς µας, άκουσαν ότι εγώ 

οικοντόµησα το τείχος, και ντεν έµεινε πια σ' 
αυτό χάουασµα, αν και µέχουις εκείνον τον 
καιουό ντεν είχα στήσει πόουτες επάνω στις 
πύουες,  ο Σαναβαουάτ, και ο Γησέµ µού 
έστειουαν µηνυτές, ουέγοντας: Εουάτε, και ας 
συγκεντουωφούµε µαζί σε κάποια από τις 
κωµοπόουεις στην πεντιάντα Ωνώ. 
Σκέφτονταν, βέβαια, να µου κάνουν κακό. 

Και έστειουα σ' αυτούς µηνυτές ουέγοντας: 
Κάνω ένα µεγάουο έουγο και ντεν µποουώ να 
κατέβω· γιατί να σταµατήσει το έουγο, όταν 
εγώ, αφήνοντάς το, κατέβω σε σας; 

Και µου έστειουαν µηνυτές, τέσσεουις 
φοουές, µ' αυτό τον τουόπο· κι εγώ τους 
αποκουίφηκα µε τον ίντιο τουόπο. 

Τότε ο Σαναβαουάτ µού έστειουε τον ντούο 
του, µε τον ίντιο τουόπο, για πέµπτη φοουά, 
µε ανοιχτή επιστοουή στο χέουι του·  στην 
οποία ήταν γουαµµένο: Ακούστηκε ανάµεσα 
στα έφνη, και ο Γασµού ουέει, ότι εσύ και οι 
Ιουνταίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε· γι' 
αυτό εσύ οικοντοµείς το τείχος, για να γίνεις 
βασιουιάς τους, σύµφωνα µε τα ουόγια αυτά·  
ακόµα, ντιόουισες πουοφήτες, για να 
κηουύττουν για σένα στην Ιεουσαουήµ, και 
ουένε: Υπάουχει βασιουιάς στον Ιούντα· και, 
τώουα, φα γίνει αναγγεουία στον βασιουιά, 
σύµφωνα µ' αυτά τα ουόγια· έουα, ουοιπόν 
τώουα, και ας συσκεφτούµε µαζί. 

Τότε, του έστειουα, ουέγοντας: Ντεν 
υπάουχουν τέτοια πουάγµατα όπως ουες, αου' 
εσύ τα πουάφεις από την καουντιά σου. 

Επειντή, όουοι αυτοί µάς φοβέουιζαν, 
ουέγοντας: Φα εξασφενήσουν τα χέουια τους 
από το έουγο, και ντεν φα εκτεουεστεί. 
Τώουα, ουοιπόν, Φεέ, ενντυνάµωσε τα χέουια 
µου. 

Κι εγώ πήγα στο σπίτι τού Σεµαϊα, γιου τού 
Νταουαϊα, γιου τού Μεεταβεήου, που ήταν 
κουεισµένος· και είπε: Ας συγκεντουωφούµε 
µαζί στον οίκο τού Φεού, µέσα στον ναό, και 
ας κουείσουµε τις πόουτες τού ναού· επειντή, 
αυτοί έουχονται για να σε φονεύσουν· ναι, τη 
νύχτα έουχονται για να σε φονεύσουν. 
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Αου' εγώ απάντησα: Άνφουωπος τέτοιος όπως 
εγώ φα έφευγα; Και ποιος, όπως εγώ, φα 
έµπαινε στον ναό για να σώσει τη ζωή του; 
Ντεν φα µπω.  Και να, γνώουισα ότι ο Φεός 
ντεν τον έστειουε για να πουοφέουει αυτή την 
πουοφητεία εναντίον µου· αου' ότι ο Τωβίας 
και ο Σαναβαουάτ τον είχαν µισφώσει.  Ήταν 
µισφωµένος γι' αυτό, για να φοβηφώ, και να 
πουάξω έτσι και να αµαουτήσω, και να έχουν 
αφοουµή να µε κακοουογήσουν, και να µε 
κοουοϊντέψουν. 

Φεέ µου, φυµήσου τον Τωβία και τον 
Σαναβαουάτ, σύµφωνα µ' αυτά τα έουγα τους, 
κι ακόµα την πουοφήτισσα Νωαντία και τους 
υπόουοιπους πουοφήτες, που µε φοβέουιζαν. 

Έτσι συντεουέστηκε το τείχος την 25η 
ηµέουα τού µήνα Εού, µέσα σε 52 ηµέουες.  
Και όταν άκουσαν όουοι οι εχφουοί µας, 
φοβήφηκαν τότε όουα τα έφνη, που ήσαν 
γύουω µας, και ταπεινώφηκαν υπεουβοουικά 
στα µάτια τους· επειντή, γνώουισαν ότι από 
τον Φεό µας έγινε αυτό το έουγο. 

Επιπουέον, εκείνες τις ηµέουες οι 
πουόκουιτοι του Ιούντα έστεουναν συνεχώς 
τις επιστοουές τους στον Τωβία, κι εκείνες τού 
Τωβία έουχονταν σ' αυτούς.  Επειντή, στον 
Ιούντα υπήουχαν ποουοί οουκισµένοι σ' 
αυτόν, για τον ουόγο ότι ήταν γαµπουός τού 
Σεχανία, γιου τού Αουάχ· και ο Ιωανάν, ο 
γιος του, είχε πάουει τη φυγατέουα τού 
Μεσουουάµ, γιου τού Βαουαχία.  Μάουιστα, 
ντιηγούνταν µπουοστά µου τις αγαφοεουγίες 
του, και του ανέφεουαν τα ουόγια µου. Και ο 
Τωβίας έστεουνε επιστοουές για να µε 
φοβεουίζει. 

ΚΑΙ αφού χτίστηκε το τείχος, και έστησα τις 
πόουτες, και ντιοουίστηκαν οι πυουωουοί, και 
οι ψαουµωντοί, και οι Ουευίτες,  έντωσα 
πουοσταγές για την Ιεουσαουήµ στον 
αντεουφό µου Ανανί, και στον Ανανία, τον 
άουχοντα του φουουίου· επειντή, ήταν ως 
άνφουωπος πιστός, και φοβούµενος τον Φεό, 
πεουισσότεουο από ποούς.  Και τους είπα: Ας 
µη ανοίγονται οι πύουες τής Ιεουσαουήµ 
µέχουις ότου φεουµάνει ο ήουιος· και, ενώ 
εκείνοι φα είναι παουόντες, να κουείνονται οι 

πόουτες, και να ασφαουίζονται· και να 
ντιοουίζονται βάουντιες φύουαξης από τους 
κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, κάφε ένας στη 
βάουντια του, και κάφε ένας απέναντι από το 
σπίτι του. 

Και η πόουη ήταν ευουύχωουη και µεγάουη, 
και ο ουαός σ' αυτή ουίγος, και ντεν υπήουχαν 
χτισµένα σπίτια. 

Και ο Φεός µού έβαουε στην καουντιά µου 
να συγκεντουώσω τους πουόκουιτους, και 
τους πουοεστώτες, και τον ουαό, για να 
απαουιφµηφούν κατά γενεαουογία. Και 
βουήκα ένα βιβουίο τής γενεαουογίας εκείνων 
που ανέβηκαν αουχικά, και βουήκα σ' αυτό 
γουαµµένο τα εξής: 

Αυτοί είναι οι άνφουωποι της επαουχίας, που 
ανέβηκαν από την αιχµαουωσία, απ' αυτούς 
που µετοικίστηκαν, τους οποίους ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, µετοίκισε και οι οποίοι 
γύουισαν στην Ιεουσαουήµ και στην Ιουνταία 
κάφε ένας στην πόουη του·  αυτοί που ήουφαν 
µαζί µε τον Ζοουοβάβεου, τον Ιησού, τον 
Νεεµία, τον Αζαουία,  τον Ουααµία, τον 
Νααµανί, τον Μαουοντοχαίο, τον Βιουσάν, 
τον Μισπεουέφ, τον Βιγουαί, τον Νεούµ, τον 
Βαανά. Ο αουιφµός των ανντουών τού ουαού 
Ισουαήου ήσαν:  Οι γιοι τού Φαουώς, 2.172.  
Οι γιοι τού Σεφατία, 372.  Οι γιοι τού Αουάχ, 
652.  Οι γιοι τού Φαάφ-µωάβ, από τους γιους 
τού Ιησού και του Ιωάβ, 2.818.  Οι γιοι τού 
Εουάµ, 1.254.  Οι γιοι τού Ζατφού, 845.  Οι 
γιοι τού Ζακχαί, 760.  Οι γιοι τού Βιννουϊ, 
648.  Οι γιοι τού Βηβαϊ, 628.  Οι γιοι τού 
Αζγάντ, 2.322.  Οι γιοι τού Αντωνικάµ, 667.  
Οι γιοι τού Βιγουαί, 2.067.  Οι γιοι τού Αντίν, 
655.  Οι γιοι τού Ατήου, από τον Εζεκία, 98.  
Οι γιοι τού Ασούµ, 328.  Οι γιοι τού Βησαί, 
324.  Οι γιοι τού Αουίφ, 112.  Οι γιοι τού 
Γαβαών, 95.  Οι άνντουες τής Βηφουεέµ και 
της Νετωφά, 188.  Οι άνντουες τής Αναφώφ, 
128.  Οι άνντουες τής Βαιφ-ασµαβέφ, 42.  Οι 
άνντουες τής Κιουιάφ-ιαουείµ, της Χεφειουά, 
και της Βηουώφ, 743.  Οι άνντουες τής 
Ουαµά και της Γαβαά, 621.  Οι άνντουες τής 
Μιχµάς, 122.  Οι άνντουες τής Βαιφήου και 
της Γαι, 123.  Οι άνντουες τής άουης Νεβώ, 
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52.  Οι γιοι τού άουου Εουάµ, 1.254.  Οι γιοι 
τής Χαουήµ, 320.  Οι γιοι τής Ιεουιχώ, 345.  
Οι γιοι τής Ουωντ, της Αντίντ, και της Ωνώ, 
721.  Οι γιοι τής Σεναά, 3.930. 

Οι ιεουείς: Οι γιοι τού Ιενταϊα, από την 
οικογένεια του Ιησού, 973.  Οι γιοι τού 
Ιµµήου, 1.052.  Οι γιοι τού Πασχώου, 1.247.  
Οι γιοι τού Χαουήµ, 1.017. 

Οι Ουευίτες: Οι γιοι τού Ιησού από τον 
Καντµιήου, από τους γιους τού Ωνταυία, 74.  
Οι ψαουτωντοί: Οι γιοι τού Ασάφ, 148.  Οι 
πυουωουοί: Οι γιοι τού Σαούµ, οι γιοι τού 
Ατήου, οι γιοι τού Ταουµών, οι γιοι τού 
Ακκούβ, οι γιοι τού Ατιτά, οι γιοι τού Σωβαϊ, 
138. 

Οι Νεφινείµ: Οι γιοι τού Σιχά, οι γιοι τού 
Ασουφά, οι γιοι τού Ταββαώφ,  οι γιοι τού 
Κηουώς, οι γιοι τού Σιαά, οι γιοι τού 
Φαντών,  οι γιοι τού Ουεβανά, οι γιοι τού 
Αγαβά, οι γιοι τού Σαουµαί,  οι γιοι τού 
Ανάν, οι γιοι τού Γιντντήου, οι γιοι τού 
Γαάου,  οι γιοι τού Ουεαϊα, οι γιοι τού 
Ουεσίν, οι γιοι τού Νεκωντά,  οι γιοι τού 
Γαζάµ, οι γιοι τού Ουζά, οι γιοι τού Φασεά,  
οι γιοι τού Βησαί, οι γιοι τού Μεουνείµ, οι 
γιοι τού Ναφουσεσείµ,  οι γιοι τού Βακβούκ, 
οι γιοι τού Ακουφά, οι γιοι τού Αού,  οι γιοι 
τού Βασουίφ, οι γιοι τού Μεϊντά, οι γιοι τού 
Αουσά,  οι γιοι τού Βαουκώς, οι γιοι τού 
Σισάουα, οι γιοι τού Φαµά,  οι γιοι τού 
Νεσιά, οι γιοι τού Ατιφά. 

Οι γιοι των ντούων τού Σοουοµώντα: οι γιοι 
τού Σωταϊ, οι γιοι τού Σωφεουέφ, οι γιοι τού 
Φεουειντά,  οι γιοι τού Ιααουά, οι γιοι τού 
Νταουκών, οι γιοι τού Γιντντήου,  οι γιοι τού 
Σεφατία, οι γιοι τού Αττίου, οι γιοι τού 
Φοχεουέφ από τη Σεβαϊµ, οι γιοι τού Αµών.  
Όουοι οι Νεφινείµ, και οι γιοι τών ντούων του 
Σοουοµώντα, ήσαν 392. 

Και ήσαν αυτοί που ανέβηκαν από τη Φεου-
µεουάχ, τη Φεου-αουησά, τη Χεούβ, την 
Αντντών, και την Ιµµήου· ντεν µποούσαν, 
όµως, να ντείξουν την οικογένεια της πατουιάς 
τους, και το σπέουµα τους, αν ήσαν από τον 

Ισουαήου.  Οι γιοι τού Νταουαϊα, οι γιοι τού 
Τωβία, οι γιοι τού Νεκωντά, 642. 

Και από τους ιεουείς: Οι γιοι τού Αβαϊα, οι 
γιοι τού Ακκώς, οι γιοι τού Βαουζεουαϊ, που 
πήουε γυναίκα από τις φυγατέουες τού 
Βαουζεουαϊ τού Γαουααντίτη, και 
ονοµάστηκε σύµφωνα µε το όνοµά τους.  
Αυτοί ζήτησαν την καταγουαφή τους ανάµεσα 
σ' αυτούς που απαουιφµήφηκαν σύµφωνα µε 
τη γενεαουογία, και ντεν βουέφηκε· γι' αυτό, 
αποβουήφηκαν από την ιεουατεία.  Και ο 
Φιουσαφά τούς είπε, να µη φάνε από τα 
αγιότατα πουάγµατα, µέχουις ότου αναφανεί 
ιεουέας µε τα Ουίµ και τα Φουµµίµ. 

Οουόκουηουη µαζί η σύναξη ήσαν 42.360,  
εκτός από τους ντούς τους και τις ντούες τους, 
που ήσαν 7.337· και εκτός απ' αυτούς ήσαν 
και 245 ψαουτωντοί και ψάουτουιες.  Τα 
άουογά τους, 736· τα µουάουια τους, 245·  οι 
καµήουες, 435· τα γαϊντούια, 6.720. 

Και µεουικοί από τους αουχηγούς των 
πατουιών έντωσαν για το έουγο. Ο Φιουσαφά 
έντωσε στο φησαυουοφυουάκιο 1.000 
ντουαχµές χουυσάφι, 50 φιάουες, 530 
ιεουατικούς χιτώνες.  Και µεουικοί από τους 
αουχηγούς των πατουιών έντωσαν στο 
φησαυουοφυουάκιο του έουγου 20.000 
ντουαχµές χουυσάφι, και 2.200 µνες ασήµι.  
Κι εκείνο που ντόφηκε από τον υπόουοιπο 
ουαό ήταν 20.000 ντουαχµές χουυσάφι, και 
2.000 µνες ασήµι, και 67 ιεουατικοί χιτώνες. 

Έτσι, οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, και οι 
πυουωουοί, και οι ψαουτωντοί και ένα µέουος 
από τον ουαό, και οι Νεφινείµ, και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, κατοίκησαν στις 
πόουεις τους· και όταν έφτασε ο έβντοµος 
µήνας, οι γιοι Ισουαήου ήσαν στις πόουεις 
τους. 

ΚΑΙ συγκεντουώφηκε οουόκουηουος ο 
ουαός, σαν ένας άνφουωπος, στην πουατεία 
που ήταν µπουοστά στην πύουη των νεουών· 
και είπαν στον Έσντουα, τον γουαµµατέα, να 
φέουει το βιβουίο τού νόµου τού Μωυσή, που 
ο Κύουιος είχε πουοστάξει στον Ισουαήου. 
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Και την πουώτη ηµέουα τού έβντοµου µήνα ο 
Έσντουας, ο ιεουέας, έφεουε τον νόµο 
µπουοστά στη σύναξη, και των ανντουών και 
των γυναικών και όουων εκείνων, που 
ακούγοντας µποούσαν να καταουαβαίνουν.  
Και ντιάβασε µέσα απ' αυτόν, στην πουατεία, 
που ήταν µπουοστά στην πύουη των νεουών, 
από την αυγή µέχουι το µεσηµέουι, µπουοστά 
στους άνντουες και στις γυναίκες, και σ' 
εκείνους που µποούσαν να καταουαβαίνουν· 
και τα αυτιά όου τού ουαού πουόσεχαν στο 
βιβουίο τού νόµου. 

Και ο Έσντουας, ο γουαµµατέας, στεκόταν 
επάνω σε ένα ξύουινο βήµα, που έφτιαξαν 
επίτηντες· και κοντά του στεκόταν ο 
Ματταφίας, και ο Σεµά, και ο Αναϊας, και ο 
Ουίας, και ο Χεουκίας, και ο Μαασίας, από 
τα ντεξιά του· και από τα αουιστεουά του, ο 
Φενταϊας, και ο Μισαήου, και ο Μαουχίας, 
και ο Ασούµ, και ο Ασβαντανά, ο Ζαχαουίας, 
και ο Μεσουουάµ.  Και ο Έσντουας άνοιξε το 
βιβουίο µπουοστά σε όουο τον ουαό· 
(επειντή, ήταν πιο πάνω από όουο τον ουαό·) 
και όταν το άνοιξε, οουόκουηουος ο ουαός 
σηκώφηκε.  Και ο Έσντουας ευουόγησε τον 
Κύουιο, τον µεγάουο Φεό. Και 
οουόκουηουος ο ουαός αποκουίφηκε: Αµήν, 
Αµήν, υψώνοντας τα χέουια τους· και αφού 
έσκυψαν, πουοσκύνησαν τον Κύουιο µε τα 
πουόσωπα στη γη. 

Και ο Ιησούς, και ο Βανί, και ο Σεουεβίας, ο 
Ιαµείν, ο Ακκούβ, ο Σαββεφαϊ, ο Ωντίας, ο 
Μαασίας, ο Κεουιτά, ο Αζαουίας, ο 
Ιωζαβάντ, ο Ανάν, ο Φεουαϊας, και οι 
Ουευίτες, εξηγούσαν στον ουαό τον νόµο· και 
ο ουαός στεκόταν στον τόπο του.  Και 
ντιάβασαν µέσα από το βιβουίο τού νόµου 
τού Φεού ευντιάκουιτα, και έντωσαν την 
έννοια, και εξήγησαν όσα ντιαβάζονταν. 

Και ο Νεεµίας, (αυτός είναι ο Φιουσαφά), και 
ο Έσντουας, ο ιεουέας ο γουαµµατέας, και οι 
Ουευίτες, που εξηγούσαν στον ουαό, είπαν σε 
οουόκουηουο τον ουαό: Αυτή η ηµέουα είναι 
άγια στον Κύουιο τον Φεό σας· µη πενφείτε 
ούτε να κουαίτε. Επειντή, οουόκουηουος ο 
ουαός έκουαιγε, καφώς άκουσε τα ουόγια τού 
νόµου.  Και τους είπε: Πηγαίνετε, φάτε παχιά, 

και πιείτε γουυκά κουασιά, και στείουτε 
µεουίντες και σ' εκείνους που ντεν έχουν 
τίποτε ετοιµασµένο· επειντή, η ηµέουα αυτή 
είναι άγια στον Κύουιό µας· και µη ουυπάστε· 
επειντή, η χαουά τού Κυουίου είναι η ντύναµή 
σας. 

Και οι Ουευίτες καφησύχασαν οουόκουηουο 
τον ουαό, ουέγοντας: Ησυχάστε, επειντή η 
ηµέουα αυτή είναι άγια, και µη ουυπάστε.  
Και οουόκουηουος ο ουαός αναχώουησε για 
να φάνε, και να πιουν, και να στείουν 
µεουίντες, και να κάνουν µεγάουη 
ευφουοσύνη, επειντή ενόησαν τα ουόγια που 
τους φανέουωσαν. 

Και τη ντεύτεουη ηµέουα, οι άουχοντες των 
πατουιών οουόκουηου του ουαού, οι ιεουείς, 
και οι Ουευίτες, συγκεντουώφηκαν στον 
Έσντουα, τον γουαµµατέα, για να 
ντινταχφούν τα ουόγια τού νόµου.  Και 
βουήκαν γουαµµένο στον νόµο, που ο 
Κύουιος είχε πουοστάξει ντιαµέσου τού 
Μωυσή, να κατοικήσουν οι γιοι Ισουαήου σε 
σκηνές στη γιοουτή τού έβντοµου µήνα·  και 
να ντηµοσιεύσουν και να ντιακηουύξουν σε 
όουες τις πόουεις τους, και στην Ιεουσαουήµ, 
ουέγοντας: Βγείτε έξω στο βουνό, και φέουτε 
κουαντιά εουιάς, και κουαντιά αγουιεουιάς, 
και κουαντιά µυουσίνης, και κουαντιά 
φοινίκων, και κουαντιά ντασόφυουων 
ντέντουων, για να κάνετε σκηνές, σύµφωνα µε 
το γουαµµένο. 

Και καφώς ο ουαός βγήκε έξω, έφεουε, και 
έκαναν σκηνές για τον εαυτό τους, κάφε ένας 
επάνω στην ταουάτσα του, και στις αυουές 
τους, και στις αυουές τού οίκου τού Φεού, και 
στην πουατεία τής πύουης των νεουών, και 
στην πουατεία τής πύουης τού Εφουαϊµ.  Και 
οουόκουηουη η σύναξη αυτών που 
επέστουεψαν από την αιχµαουωσία έκανε 
σκηνές, και κάφησαν στις σκηνές· επειντή, από 
τις ηµέουες τού Ιησού, του γιου τού Ναυή, 
µέχουις εκείνης τής ηµέουας, οι γιοι 
Ισουαήου ντεν είχαν κάνει έτσι. Και έγινε 
µεγάουη ευφουοσύνη, σε υπεουβοουικό 
βαφµό. 
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Και κάφε ηµέουα, από την πουώτη ηµέουα 
µέχουι την τεουευταία ηµέουα, ντιάβαζε µέσα 
από το βιβουίο τού νόµου τού Φεού. Και 
έκαναν γιοουτή επτά ηµέουες· και την όγντοη 
ηµέουα, έκαναν παουαϊκή σύναξη, σύµφωνα 
µε τα ντιαταγµένα. 

Και την 24η ηµέουα αυτού τού µήνα οι γιοι 
Ισουαήου συγκεντουώφηκαν µε νηστεία, και 
µε σάκους, και µε χώµα επάνω τους.  Και 
χωουίστηκε το σπέουµα τού Ισουαήου από 
όους τούς ξένους· και αφού στάφηκαν όουφιοι, 
εξοµοουογήφηκαν τις αµαουτίες τους, και τις 
ανοµίες των πατέουων τους.  Και καφώς 
στάφηκαν όουφιοι στον τόπο τους, ντιάβασαν 
στο βιβουίο τού νόµου τού Κυουίου τού 
Φεού τους, για ένα τέταουτο της ηµέουας· και 
για ένα τέταουτο εξοµοουογούνταν, και 
πουοσκυνούσαν τον Κύουιο τον Φεό τους. 

Τότε σηκώφηκε επάνω στο βήµα των 
Ουευιτών ο Ιησούς, και ο Βανί, ο Καντµιήου, 
ο Σεβανίας, ο Βουννί, ο Σεουεβίας, ο Βανί, 
και ο Χανανί, και αναβόησαν µε ντυνατή 
φωνή στον Κύουιο τον Φεό τους.  Και οι 
Ουευίτες, ο Ιησούς, και ο Καντµιήου, ο Βανί, 
ο Ασαβνίας, ο Σεουεβίας, ο Ωντίας, ο 
Σεβανίας, και ο Πεφαϊα, είπαν: 

Σηκωφείτε, ευουογήστε τον Κύουιο τον Φεό 
σας, από τον αιώνα µέχουι τον αιώνα· και ας 
είναι, Φεέ, ευουογηµένο το ένντοξό σου 
όνοµα, που είναι πιο πάνω από κάφε ευουογία 
και αίνεση. 

Εσύ αυτός είσαι ο µόνος Κύουιος· εσύ 
ντηµιούγησες τον ουανό, τους ουανούς των 
ουανών, και οουόκουηουη τη στουατιά τους, 
τη γη, και όουα όσα είναι επάνω σ' αυτή, τις 
φάουασσες, και όουα όσα είναι µέσα σ' αυτές, 
κι εσύ ζωοποιείς όουα αυτά· κι εσένα 
πουοσκυνούν οι στουατιές των ουανών. 

Εσύ είσαι ο Κύουιος ο Φεός, που ντιάουεξες 
τον Άβουαµ, και τον έβγαουες από την Ου 
των Χαουνταίων, και του έντωσες το όνοµα 
Αβουαάµ·  και βουήκες την καουντιά του 
πιστή µπουοστά σου, και έκανες σ' αυτόν 
ντιαφήκη, ότι φα ντώσεις τη γη των 
Χαναναίων, των Χετταίων, των Αµοουαίων, 

και των Φεουεζαίων, και των Ιεβουσαίων, και 
των Γεουγεσαίων, ότι φα τη ντώσεις στο 
σπέουµα του· και εκτέουεσες τα ουόγια σου· 
επειντή, εσύ είσαι ντίκαιος. 

Και είντες τη φουίψη των πατέουων µας στην 
Αίγυπτο, και άκουσες την κουαυγή τους στην 
Εουυφουά Φάουασσα·  και έντειξες σηµεία 
και τέουατα ενάντια στον Φαουαώ, και 
ενάντια σε όους τους ντούς του, και ενάντια σε 
οουόκουηουο τον ουαό τής γης του· επειντή, 
γνώουισες ότι υπεουηφανεύφηκαν εναντίον 
τους. Και έκανες στον εαυτό σου όνοµα, όπως 
τη σηµεουινή ηµέουα. 

Και έσχισες στα ντύο τη φάουασσα µπουοστά 
τους, και ντιάβηκαν ντιαµέσου ξηουάς στο 
µέσον τής φάουασσας· κι εκείνους που τους 
καταντίωκαν, τους έουιξες στα βάφη, σαν 
πέτουα σε ντυνατά νεουά·  και τους οντήγησες 
την ηµέουα µε στύουο νεφέουης, και τη νύχτα 
µε στύουο φωτιάς, για να φωτίζεις σ' αυτούς 
τον ντουόµο, από τον οποίο επουόκειτο να 
πεουάσουν. 

Και κατέβηκες επάνω στο βουνό Σινά, και 
µίουησες µαζί τους από τον ουανό, και τους 
έντωσες ευφείες κουίσεις, και αουηφινούς 
νόµους, ντιατάγµατα και αγαφές εντοουές·  
και το άγιο σάββατό σου το έκανες σ' αυτούς 
γνωστό, και τους πουόσταξες εντοουές, και 
ντιατάγµατα, και νόµους, ντιαµέσου τού 
Μωυσή, του ντού σου. 

Και στην πείνα τους, έντωσες σ' αυτούς ψωµί 
από τον ουανό, και στη ντίψα τους, έβγαουες 
σ' αυτούς νεουό από πέτουα· και τους είπες να 
µπουν για να κουηουονοµήσουν τη γη, για 
την οποία ύψωσες το χέουι σου ότι φα τη 
ντώσεις σ' αυτούς. 

Εκείνοι, όµως, και οι πατέουες µας 
υπεουηφανεύφηκαν, και σκουήουυναν τον 
τουάχηουό τους, και ντεν υπάκουσαν στις 
εντοουές σου·  κι αουνήφηκαν να υπακούσουν 
και ντεν φυµήφηκαν τα φαυµάσιά σου, που 
έκανες σ' αυτούς· αουά, σκουήουυναν τον 
τουάχηουό τους, και στην αποστασία τους 
ντιόουισαν αουχηγό για να επιστουέψουν στη 
ντουεία τους. 
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Αου' εσύ είσαι Φεός συγχωουητικός, 
εουεήµονας και οικτίουµονας, µακουόφυµος 
και ποουυέουεος, και ντεν τους εγκατέουειψες.  
Μάουιστα, όταν έκαναν για τον εαυτό τους 
χωνευτό µοσχάουι, και είπαν: Αυτός είναι ο 
Φεός σου, που σε ανέβασε από την Αίγυπτο, 
και έπουαξαν µεγάους παουοουγισµούς·  εσύ, 
όµως, στους µεγάους σου οικτιουµούς, ντεν 
τους εγκατέουειψες στην έουηµο· ο στύουος 
τής νεφέουης ντεν ξέκουινε απ' αυτούς την 
ηµέουα, για να τους οντηγεί στον ντουόµο, 
ούτε ο στύουος τής φωτιάς τη νύχτα, για να 
φωτίζει σ' αυτούς, και τον ντουόµο από τον 
οποίο επουόκειτο να πεουάσουν. 

Και τους έντωσες το αγαφό σου πνεύµα, για 
να τους συνετίζει· και ντεν τους στέουησες το 
µάννα σου από το στόµα τους, και τους 
έντωσες και νεουό στη ντίψα τους.  Και τους 
έφουεψες 40 χουόνια στην έουηµο· ντεν τους 
έουειψε τίποτε· τα ιµάτιά τους ντεν 
πάουιωσαν, και τα πόντια τους ντεν 
πουήστηκαν. 

Και τους έντωσες βασίουεια και ουαούς, και 
τα ντιαµοίουασες σ' αυτούς για µεουίντες· και 
κουηουονόµησαν τη γη τού Σηών, και τη γη 
τού βασιουιά τής Εσεβών, και τη γη τού Ωγ, 
του βασιουιά τής Βασάν.  Και πουήφυνες τους 
γιους τους όπως τα αστέουια τού ουανού· και 
τους έφεουες στη γη, στην οποία είπες στους 
πατέουες τους να µπουν µέσα, για να την 
κουηουονοµήσουν.  Και οι γιοι τους µπήκαν 
µέσα και κουηουονόµησαν τη γη· και 
υπέταξες µπουοστά τους τούς κατοίκους τής 
γης, τους Χαναναίους, και τους παουέντωσες 
στα χέουια τους, και τους βασιουιάντες τους, 
και τους ουαούς τής γης, για να κάνουν σ' 
αυτούς σύµφωνα µε τη φέουησή τους.  Και 
κυουίευσαν ισχυουές πόουεις, και εύφοουη γη, 
και κουηουονόµησαν σπίτια γεµάτα από όουα 
τα αγαφά, πηγάντια ανοιγµένα, αµπεουώνες 
και εουαιώνες, και καουποφόουα ντέντουα σε 
αφφονία· και έφαγαν και χόουτασαν, και 
πάχυναν και απόουαυσαν, µέσα στη µεγάουη 
σου αγαφότητα. 

Και απείφησαν και επαναστάτησαν εναντίον 
σου, και έουιξαν τον νόµο σου πίσω από τις 
πουάτες τους, και φόνευσαν τους πουοφήτες 

σου, που ντιαµαουτύουονταν εναντίον τους, 
για να τους κάνουν να επιστουέψουν σε σένα, 
και έπουαξαν µεγάους παουοουγισµούς.  Γι' 
αυτό, τους παουέντωσες στο χέουι αυτών που 
τους έφουιψαν και τους κατέφουιψαν· και στον 
καιουό τής φουίψης τους, αναβόησαν σε σένα, 
κι εσύ τους εισάκουσες από τον ουανό· και 
σύµφωνα µε τους ποούς οικτιουµούς σου 
έντωσες σ' αυτούς σωτήουες, και τους έσωσαν 
από το χέουι αυτών που τους έφουιβαν.  
Αουά, αφού αναπαύφηκαν, στουάφηκαν στο 
να πουάττουν πονηουά µπουοστά σου· γι' 
αυτό, τους εγκατέουειψες στο χέουι των 
εχφουών τους, και τους εξουσίασαν· όταν, 
όµως, επέστουεψαν, και αναβόησαν σε σένα, 
εσύ τους εισάκουσες από τον ουανό· και 
ποουές φοουές τους εουευφέουωσες σύµφωνα 
µε τους οικτιουµούς σου. 

Και ντιαµαουτυουήφηκες εναντίον τους, για 
να τους κάνεις να επιστουέψουν στον νόµο 
σου· όµως, αυτοί υπεουηφανεύφηκαν, και ντεν 
υπάκουσαν στις εντοουές σου, αουά 
αµάουτησαν στις κουίσεις σου, τις οποίες, αν 
κάποιος τις εκτεουεί, φα ζήσει ντιαµέσου 
αυτών· και έστουεψαν πουάτες απείφειας, και 
σκουήουυναν τον τουάχηουό τους, και ντεν 
άκουσαν.  Και όµως, ποουά χουόνια τούς 
υπέµεινες και ντιαµαουτυουήφηκες εναντίον 
τους, ντιαµέσου τού πνεύµατός σου, 
ντιαµέσου των πουοφητών σου· αουά, ντεν 
έντωσαν ακουόαση· γι' αυτό, τους 
παουέντωσες στο χέουι τών ουαών τών τόπων.  
Όµως, εξαιτίας των ποουών οικτιουµών σου 
ντεν τους συντέουεσες ούτε τους 
εγκατέουειψες· επειντή, είσαι Φεός 
οικτίουµονας και εουεήµονας. 

Τώουα, ουοιπόν, Φεέ µας, ο µεγάουος, ο 
ισχυουός και φοβεουός Φεός, που φυουάττεις 
τη ντιαφήκη και το έουεος, ας µη φανεί 
µικουή µπουοστά σου όουη η φουίψη, που 
µας βουήκε, τους βασιουιάντες µας, τους 
άουχοντές µας, και τους ιεουείς µας, και τους 
πουοφήτες µας, και τους πατέουες µας, και 
οουόκουηουο τον ουαό σου, από τις ηµέουες 
των βασιουιάντων τής Ασσυουίας µέχουι αυτή 
την ηµέουα. 
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Είσαι, βέβαια, ντίκαιος σε όουα όσα ήουφαν 
επάνω µας· επειντή, εσύ µεν έκανες αουήφεια, 
εµείς όµως ασεβήσαµε.  Και οι βασιουιάντες 
µας, οι άουχοντές µας, οι ιεουείς µας, και οι 
πατέουες µας, ντεν φύουαξαν τον νόµο σου, 
και ντεν έντωσαν πουοσοχή στις εντοουές 
σου, και στα µαουτύουιά σου, µε τα οποία 
ντιαµαουτυουήφηκες εναντίον τους.  Επειντή, 
αυτοί, στη βασιουεία τους, και στη µεγάουη 
σου αγαφοσύνη, που έντωσες σ' αυτούς, στην 
πουατιά και εύφοουη γη, που τους έντωσες, 
ντεν σε ντούεψαν ούτε στουάφηκαν µακουιά 
από τα πονηουά τους έουγα. 

Ντες, ντούοι είµαστε αυτή την ηµέουα· µέσα 
στη γη, που έντωσες στους πατέουες µας, για 
να τουώνε τον καουπό της και τα αγαφά της, 
ντες, ντούοι είµαστε επάνω σ' αυτή·  κι αυτή 
ντίνει µεγάουη αφφονία στους βασιουιάντες, 
που επέβαουες επάνω µας εξαιτίας των 
αµαουτιών µας· και κατεξουσιάζουν επάνω 
στα σώµατά µας, κι επάνω στα κτήνη µας, 
σύµφωνα µε την αουέσκειά τους· και είµαστε 
σε µεγάουη φουίψη. 

Γι' αυτό, εξαιτίας όουων αυτών, εµείς κάνουµε 
µια πιστή συνφήκη, και τη γουάφουµε· και την 
επισφουαγίζουν οι άουχοντές µας, οι Ουευίτες 
µας, και οι ιεουείς µας. 

ΚΑΙ εκείνοι που επισφουάγισαν τη συνφήκη, 
ήσαν ο Νεεµίας, ο Φιουσαφά, ο γιος τού 
Αχαουία, και ο Σεντεκίας,  ο Σεουαϊας, ο 
Αζαουίας, ο Ιεουεµίας,  ο Πασχώου, ο 
Αµαουίας, ο Μαουχίας,  ο Χαττούς, ο 
Σεβανίας, ο Μαούχ,  ο Χαουήµ, ο 
Μεουηµώφ, ο Οβαντία,  ο Ντανιήου, ο 
Γιννεφών, ο Βαούχ,  ο Μεσουουάµ, ο Αβιά, ο 
Μειαµείν,  ο Μααζίας, ο Βιουγαϊ, ο Σεµαϊας, 
αυτοί ήσαν οι ιεουείς. 

Και οι Ουευίτες: Ο Ιησούς, ο γιος τού 
Αζανία, ο Βιννουϊ, από τους γιους τού 
Ηναντάντ, ο Καντµιήου·  και οι αντεουφοί 
τους, ο Σεβανίας, ο Ωντίας, ο Κεουιτά, ο 
Φεουαϊας, ο Ανάν,  ο Μιχά, ο Ουεώβ, ο 
Ασαβίας,  ο Ζακχού, ο Σεουεβίας, ο 
Σεβανίας,  ο Ωντίας, ο Βανί, ο Βενινού. 

Οι άουχοντες του ουαού: Ο Φαουώς, ο 
Φαάφ-µωάβ, ο Εουάµ, ο Ζατφού, ο Βανί,  ο 
Βουννί, ο Αζγάντ, ο Βηβαϊ,  ο Αντωνίας, ο 
Βιγουαί, ο Αντίν,  ο Ατήου, ο Εζεκίας, ο 
Αζού,  ο Ωντίας, ο Ασούµ, ο Βησαί  ο Αουίφ, 
ο Αναφώφ, ο Νεβαϊ,  ο Μαγφίας, ο 
Μεσουουάµ, ο Εζείου,  ο Μεσηζαβεήου, ο 
Σαντώκ, ο Ιαντντουά,  ο Φεουατίας, ο Ανάν, 
ο Αναϊας,  ο Ωσηέ, ο Ανανίας, ο Ασσούβ,  ο 
Αουωής, ο Φιουεά, ο Σωβήκ,  ο Ουεούµ, ο 
Ασαβνά, ο Μαασίας,  και ο Αχιά, ο Ανάν, ο 
Γανάν,  ο Μαούχ, ο Χαουήµ, ο Βαανά. 

Και το υπόουοιπο του ουαού, οι ιεουείς, οι 
Ουευίτες, οι πυουωουοί, οιψαουτωντοί, οι 
Νεφινείµ, και όουοι αυτοί που 
αποχωουίστηκαν από τους ουαούς των τόπων, 
πουος τον νόµο τού Φεού, οι γυναίκες τους, 
οι γιοι τους, και οι φυγατέουες τους, καφένας 
που καταουάβαινε και είχε σύνεση,  ενώφηκαν 
µαζί µε τους αντεουφούς τους, τους ντικούς 
τους πουόκουιτους, και µπήκαν κάτω από 
κατάουα και από όουκο, να πεουπατούν στον 
νόµο τού Φεού, που ντόφηκε ντιαµέσου τού 
Μωυσή, του ντού τού Φεού, και να τηούν και 
να εκτεούν όουες τις εντοουές τού Κυουίου, 
του Κυουίου µας, και τις κουίσεις του, και τα 
ντιατάγµατά του·  και ότι ντεν φα ντώσουµε 
τις φυγατέουες µας στους ουαούς τής γης, και 
τις φυγατέουες τους ντεν φα πάουµε στους 
γιους µας·  και, αν οι ουαοί τής γης φέουν 
αγοουάσιµα ή οποιεσντήποτε τουοφές να 
πουήσουν την ηµέουα τού σαββάτου, ότι ντεν 
φα τα πάουµε απ' αυτούς σε ηµέουα 
σαββάτου, και σε άγια ηµέουα· και ότι φα 
αφήσουµε τον έβντοµο χουόνο, και την 
απαίτηση κάφε χουέους. 

Πουοστάξαµε ακόµα στον εαυτό µας, να 
επιφοουτισφούµε να ντίνουµε κάφε χουόνο 
ένα τουίτο τού σίκου για την υπηουεσία τού 
οίκου τού Φεού µας,  για τους άουτους τής 
πουόφεσης, και για την παντοτινή 
πουοσφοουά από άουφιτα, και για το 
παντοτινό οουοκαύτωµα, των σαββάτων, των 
νεοµηνιών, για τις επίσηµες γιοουτές, και για 
τα άγια πουάγµατα και για τις πουοσφοουές 
πεουί αµαουτίας, για να κάνουµε εξιουέωση 
για τον Ισουαήου, και για κάφε έουγο τού 
οίκου τού Φεού µας. 
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Και ουίξαµε κουήους ανάµεσα στους ιεουείς 
των Ουευιτών, και τον ουαό για την 
πουοσφοουά των ξύουων, για να τα φέουν 
στον οίκο τού Φεού µας, σύµφωνα µε τις 
οικογένειες των πατουιών µας, σε οουισµένους 
καιούς κάφε χουόνο, για να καίνε επάνω στο 
φυσιαστήουιο του Κυουίου τού Φεού µας, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο στον νόµο·  και 
για να φέουµε τα πουωτογεννήµατα της γης 
µας, και τα πουωτογεννήµατα των καουπών 
κάφε ντέντου, κάφε χουόνο, στον οίκο τού 
Κυουίου·  και τα πουωτότοκα των γιων µας, 
και των κτηνών µας, σύµφωνα µε το 
γουαµµένο στον νόµο, και τα πουωτότοκα 
των βοντιών µας και των κοπαντιών µας, να τα 
φέουµε στον οίκο τού Φεού µας, στους 
ιεουείς, που υπηουετούν στον οίκο τού Φεού 
µας·  και να φέουµε τις απαουχές τού 
φυουάµατός µας, και τις πουοσφοουές µας, 
και τους καουπούς κάφε ντέντου, του 
κουασιού και του ουαντιού, στους ιεουείς, και 
στα οικήµατα του οίκου τού Φεού µας· και τα 
ντέκατα της γης µας στους Ουευίτες, κι αυτοί 
οι Ουευίτες να παίουνουν τα ντέκατα σε όουες 
τις πόουεις των γεωουγικών πεουιοχών µας.  
Και ο ιεουέας, ο γιος τού Ααουών, φα είναι 
µαζί µε τους Ουευίτες, όταν οι Ουευίτες 
παίουνουν τα ντέκατα· και οι Ουευίτες φα 
φέουν το ένα ντέκατο των ντεκάτων επάνω 
στον οίκο τού Φεού µας, στα οικήµατα του 
οίκου τού φησαυού.  Επειντή, οι γιοι 
Ισουαήου και οι γιοι Ουευί φα φέουν τις 
πουοσφοουές από το σιτάουι, το κουασί και 
το ουάντι, στα οικήµατα, όπου είναι τα σκεύη 
τού αγιαστηουίου, και οι ιεουείς που 
υπηουετούν, και οι πυουωουοί, και οι 
ψαουτωντοί· και ντεν φα εγκαταουείψουµε τον 
οίκο τού Φεού µας. 

ΚΑΙ οι άουχοντες του ουαού κατοίκησαν 
στην Ιεουσαουήµ· και το υπόουοιπο του 
ουαού έουιξαν κουήους, για να φέουν έναν 
από τους ντέκα να κατοικήσει στην 
Ιεουσαουήµ, την άγια πόουη, ενώ τα εννιά 
µέουη στις άουες πόουεις.  Και ο ουαός 
ευουόγησε όους τους ανφουώπους, όσοι 
πουόσφεουαν αυτοπουοαίουετα τον εαυτό 
τους για να κατοικήσουν στην Ιεουσαουήµ. 

Κι αυτοί είναι οι άουχοντες της επαουχίας, 
που κατοίκησαν στην Ιεουσαουήµ· ενώ στις 
πόουεις τού Ιούντα κατοίκησαν, κάφε ένας 
στην ιντιοκτησία του, στις πόουεις τους, ο 
Ισουαήου, οι ιεουείς, και οι Ουευίτες, και οι 
Νεφινείµ, και οι γιοι τών ντούων τού 
Σοουοµώντα. 

Και στην Ιεουσαουήµ κατοίκησαν µεουικοί 
από τους γιους του Ιούντα, και από τους γιους 
τού Βενιαµίν· από τους γιους τού Ιούντα: Ο 
Αφαϊας, ο γιος τού Οζία, γιου τού Ζαχαουία, 
γιου τού Αµαουία, γιου τού Σεφατία, γιου τού 
Μααουεουεήου, από τους γιους τού Φαουές·  
και ο Μαασίας, ο γιος τού Βαούχ, γιου τού 
Χοου-οζέ, γιου τού Αζαϊα, γιου τού Ανταϊα, 
γιου τού Ιωιαουίβ, γιου τού Ζαχαουία, γιου 
τού Σηουωνί·  όουοι οι γιοι τού Φαουές, που 
κατοίκησαν στην Ιεουσαουήµ, ήσαν 468 
άνντουες ντύναµης.  Και οι γιοι τού Βενιαµίν 
είναι αυτοί: Ο Σαού, ο γιος τού Μεσουουάµ, 
γιου τού Ιωάντ, γιου τού Φενταϊα, γιου τού 
Κωουαϊα, γιου τού Μαασία, γιου του Ιφύήου, 
γιου του Ιεσαϊα·  και µαζί τους, ο Γαββαεί, ο 
Σαουαϊ, 928·  και ο Ιωήου, ο γιος τού Ζιχουί 
ήταν έφοουός τους· και ο Ιούντας, ο γιος τού 
Σενουά, ο ντεύτεουος στην επιστασία τής 
πόουης. 

Από τους ιεουείς: Ο Ιενταϊας, ο γιος τού 
Ιωιαουίβ, ο Ιαχείν,  ο Σεουαϊας, ο γιος τού 
Χεουκία, γιου τού Μεσουουάµ, γιου τού 
Σαντώκ, γιου τού Μεουαϊώφ, γιου τού 
Αχιτώβ, ο άουχοντας του οίκου τού Φεού.  
Και οι αντεουφοί τους, που εκτεούσαν το 
έουγο τού οίκου ήσαν 822· και ο Ανταϊας, ο 
γιος τού Ιεουοάµ, γιου τού Φεουαουία, γιου 
τού Αµσί, γιου τού Ζαχαουία, γιου τού 
Πασχώου, γιου τού Μαουχία,  και οι 
αντεουφοί του, οι άουχοντες των πατουιών, 
242· και ο Αµασσαϊ, ο γιος τού Αζαουεήου, 
γιου τού Ααζαϊ, γιου τού Μεσιουεµώφ, γιου 
τού Ιµµήου,  και οι αντεουφοί τους, άνντουες 
ντυνατοί σε ισχύ, 128· και έφοουός τους ήταν 
ο Ζαβντιήου, ο γιος τού Γεντωουείµ. 

Και από τους Ουευίτες: Ο Σεµαϊας, ο γιος 
τού Ασσούβ, γιου τού Αζουικάµ, γιου τού 
Ασαβία, γιου τού Βουννί·  και ο Σαββεφαϊ, 
και ο Ιωζαβάντ, από τους άουχοντες των 
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Ουευιτών, ήσαν για τα εξωτεουικά έουγα τού 
οίκου τού Φεού.  Και ο Ματφανίας, ο γιος 
του Μιχά, γιου τού Ζαβντί, γιου τού Ασάφ, 
ήταν ο επικεφαουής τής υµνωντίας στην 
πουοσευχή· και ο Βακβουκίας ήταν ο 
ντεύτεουος ανάµεσα στους αντεουφούς του, 
και ο Αβντά, ο γιος τού Σαµµουά, γιου τού 
Γαουάου, γιου τού Ιεντουφούν.  Όουοι οι 
Ουευίτες στην άγια πόουη ήσαν 284. 

Και οι πυουωουοί: Ο Ακκούβ, ο Ταουµών, 
και οι αντεουφοί τους, που φύουαγαν στις 
πύουες, ήσαν 172. 

Και το υπόουοιπο του Ισουαήου, οι ιεουείς 
και οι Ουευίτες, ήσαν σε όουες τις πόουεις 
τού Ιούντα, κάφε ένας στην κουηουονοµιά 
του.  Και οι Νεφινείµ κατοίκησαν στην 
Οφήου· και ο Σιχά και ο Γισπά ήσαν 
επιστάτες στους Νεφινείµ.  Και ο έφοουος 
των Ουευιτών στην Ιεουσαουήµ ήταν ο Οζί, ο 
γιος τού Βανί, γιου τού Ασαβία, γιου τού 
Ματφανία, γιου τού Μιχά. Από τους γιους τού 
Ασάφ, οι ψαουτωντοί ήσαν για το έουγο τού 
οίκου τού Φεού.  Επειντή, ήταν πουοσταγή 
τού βασιουιά γι' αυτούς, και µεουίντιο 
ντιαταγµένο για τους ψαουτωντούς, για κάφε 
ηµέουα.  Και ο Πεφαϊα, ο γιος τού 
Μεσηζαβεήου, από τους γιους τού Ζεουά, 
γιου τού Ιούντα, ήταν επίτουοπος του 
βασιουιά για κάφε υπόφεση που αφοούσε τον 
ουαό. 

Και για τα χωουιά, µαζί µε τα χωουάφια τους, 
µεουικοί από τους γιους του Ιούντα 
κατοίκησαν στην Κιουιάφ-αουβά και στις 
κωµοπόουεις της, και στη Νταιβών και στις 
κωµοπόουεις της, και στην Ιεκαβσεήου και 
στα χωουιά της,  και στην Ιησουά, και στη 
Μωουαντά, και στη Βαιφ-φεουέτ,  και στην 
Ασάου-σουάου, και στη Βηου-σαβεέ και στις 
κωµοπόουεις της,  και στη Σικουάγ, και στη 
Μεκονά και στις κωµοπόουεις της,  και στην 
Εν-ουιµµών, και στη Σαουεά, και στην 
Ιαουµούφ,  στη Ζανωά, στην Οντοουάµ, και 
στα χωουιά τους, στη Ουαχείς και στα 
χωουάφια της, στην Αζηκά και στις 
κωµοπόουεις της. Και κατοίκησαν από τη 
Βηου-σαβεέ µέχουι τη φάουαγγα Εννόµ. 

Και οι γιοι τού Βενιαµίν κατοίκησαν από τη 
Γεβά στη Μιχµάς, και την Αιϊά, και τη 
Βαιφήου και τις κωµοπόουεις της,  στην 
Αναφώφ, στη Νωβ, στην Ανανία,  στην 
Ασώου, στη Ουαµά, στη Γιτφαϊµ,  στην 
Αντίντ, στη Σεβωείµ, στη Νεβαουάτ,  στη 
Ουωντ, και στην Ωνώ, στη φάουαγγα των 
ξυουουγών.  Και από τους Ουευίτες 
κατοίκησαν οουισµένες ντιαιουέσεις τους στον 
Ιούντα και στον Βενιαµίν. 

ΚΙ αυτοί ήσαν οι ιεουείς και οι Ουευίτες, που 
ανέβηκαν µαζί µε τον Ζοουοβάβεου, τον γιο 
τού Σαουαφιήου, και τον Ιησού: Ο Σεουαϊας, 
ο Ιεουεµίας, ο Έσντουας,  ο Αµαουίας, ο 
Μαούχ, ο Χαττούς,  ο Σεχανίας, 3 ο Ουεούµ, 
ο Μεουηµώφ,  ο Ιντντώ, ο Γιννεφώ, ο Αβιά,  
ο Μιαµείν, ο Μααντίας, ο Βιουγά,  ο Σεµαϊας, 
και ο Ιωιαουίβ, ο Ιενταϊας,  ο Σαού, ο Αµώκ, 
ο Χεουκίας, ο Ιενταϊας. Αυτοί ήσαν οι 
αουχηγοί τών ιεουέων και των αντεουφών τους 
στις ηµέουες τού Ιησού. 

Και οι Ουευίτες: Ο Ιησούς, ο Βιννουϊ, ο 
Καντµιήου, ο Σεουεβίας, ο Ιούντας και ο 
Ματφανίας, που ήταν επικεφαουής των ύµνων, 
αυτός και οι αντεουφοί του.  Και ο 
Βακβουκίας και ο Ουννί, οι αντεουφοί τους, 
ήσαν απέναντί τους, για τις υπηουεσίες. 

Και ο Ιησούς γέννησε τον Ιωακείµ, και ο 
Ιωακείµ γέννησε τον Εουιασείβ, και ο 
Εουιασείβ γέννησε τον Ιωαντά,  και ο Ιωαντά 
γέννησε τον Ιωνάφαν, και ο Ιωνάφαν γέννησε 
τον Ιαντντουά. 

Και στις ηµέουες τού Ιωακείµ, οι ιεουείς, οι 
άουχοντες των πατουιών, ήσαν του Σεουαϊα, ο 
Μεουαϊας· του Ιεουεµία, ο Ανανίας·  του 
Έσντουα, ο Μεσουουάµ· του Αµαουία, ο 
Ιωανάν·  του Μεουιχού, ο Ιωνάφαν· του 
Σεβανία, ο Ιωσήφ·  του Χαουήµ, ο Αντνά· 
του Μεουαϊώφ, ο Εουκαϊ,  του Ιντντώ, ο 
Ζαχαουίας· του Γιννεφών, ο Μεσουουάµ·  του 
Αβιά, ο Ζιχουί· του Μινιαµείν, και του 
Μωαντία, ο Φιουταϊ,  του Βιουγά, ο 
Σαµµουά· του Σεµαϊα, ο Ιωνάφαν·  και του 
Ιωιαουίβ, ο Ματφεναϊ· του Ιενταϊα, ο Οζί·  
του Σαουαϊ, ο Καουαϊ· του Αµώκ, ο Έβεου·  
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του Χεουκία, ο Ασαβίας· του Ιενταϊα, ο 
Ναφαναήου. 

Οι Ουευίτες στις ηµέουες τού Εουιασείβ, ο 
Ιωαντά, και ο Ιωανάν, και ο Ιαντντουά, ήσαν 
γουαµµένοι άουχοντες των πατουιών· και οι 
ιεουείς, στη βασιουεία τού Νταουείου, του 
Πέουση.  Οι γιοι τού Ουευί, οι άουχοντες των 
πατουιών, ήσαν γουαµµένοι στο βιβουίο των 
Χουονικών, µάουιστα µέχουι τις ηµέουες τού 
Ιωανάν, γιου τού Εουιασείβ.  Και οι 
άουχοντες των Ουευιτών, ο Ασαβίας, ο 
Σεουεβίας, και ο Ιησούς, ο γιος τού 
Καντµιήου, και οι αντεουφοί τους απέναντί 
τους, για να αινούν και να υµνούν, σύµφωνα 
µε την πουοσταγή τού Νταβίντ, του 
ανφουώπου τού Φεού, υπηουεσία έναντι σε 
υπηουεσία  ο Ματφανίας, και ο Βακβουκίας, ο 
Οβαντία, ο Μεσουουάµ, ο Ταουµών, ο 
Ακκούβ, ήσαν πυουωουοί φυουάττοντας την 
υπηουεσία στα ταµεία των πυουών.  Αυτοί 
ήσαν κατά τις ηµέουες τού Ιωακείµ, του γιου 
τού Ιησού, γιου τού Ιωσεντέκ, και στις 
ηµέουες τού Νεεµία, του κυβεουνήτη, και του 
Έσντουα, του ιεουέα, του γουαµµατέα. 

ΚΑΙ στα εγκαίνια του τείχους τής 
Ιεουσαουήµ, ζήτησαν τους Ουευίτες από όους 
τους τόπους τους, για να τους φέουν στην 
Ιεουσαουήµ, για να κάνουν τα εγκαίνια µε 
ευφουοσύνη, υµνώντας και ψάουοντας µε 
κύµβαουα, ψαουτήουια, και µε κιφάουες.  Και 
συγκεντουώφηκαν οι γιοι των ψαουτωντών και 
από την πεουίχωουο, γύουω από την 
Ιεουσαουήµ, και από τα χωουιά Νετωφαφί·  
και από την οικογένεια Γιουγάου, και από τα 
χωουάφια τής Γεβά και της Αζµαβέφ· επειντή, 
οι ψαουτωντοί οικοντόµησαν χωουιά για τον 
εαυτό τους γύουω από την Ιεουσαουήµ.  Και 
καφαουίστηκαν οι ιεουείς, και οι Ουευίτες και 
καφάουισαν τον ουαό, και τις πύουες, και το 
τείχος. 

Τότε, ανέβασα τους άουχοντες του Ιούντα 
επάνω στο τείχος, και έστησα ντύο µεγάουες 
χοουωντίες, που αινούσαν· η µία ποουευόταν 
στα ντεξιά, επάνω στο τείχος, πουος την 
πύουη τής κοπουιάς·  και έπειτα απ' αυτούς 
ποουευόταν ο Ωσαϊας, και οι µισοί από τους 
άουχοντες του Ιούντα,  και ο Αζαουίας, ο 

Έσντουας, και ο Μεσουουάµ,  ο Ιούντας, και 
ο Βενιαµίν, και ο Σεµαϊας, και ο Ιεουεµίας·  
και από τους γιους των ιεουέων µε 
σάουπιγγες, ο Ζαχαουίας, ο γιος τού Ιωνάφαν, 
γιου τού Σεµαϊα, γιου τού Ματφανία, γιου τού 
Μιχαϊα, γιου τού Ζακχού, γιου τού Ασάφ·  
και οι αντεουφοί του, ο Σεµαϊας, και ο 
Αζαουεήου, ο Μιουαουαϊ, ο Γιουαουαϊ, ο 
Μααϊ, ο Ναφαναήου, και ο Ιούντας, ο Ανανί, 
µαζί µε τα µουσικά όουγανα του Νταβίντ, του 
ανφουώπου τού Φεού, και ο Έσντουας, ο 
γουαµµατέας µπουοστά τους.  Κι επάνω στην 
πύουη τής πηγής, και απέναντί τους, ανέβηκαν 
από τις βαφµίντες τής πόουης τού Νταβίντ 
στην ανάβαση του τείχους, µπουοστά από τον 
οίκο τού Νταβίντ, και µέχουι την πύουη τών 
νεουών, ανατοουικά. 

Και η άουη χοουωντία, αυτών που αινούσαν, 
ποουευόταν στο απέναντι µέουος, και εγώ από 
πίσω τους, και ο µισός ουαός, που ήταν επάνω 
στο τείχος, επάνω από τον πύουγο των 
φούνων, και µέχουι το πουατύ τείχος.  Κι 
επάνω από την πύουη τού Εφουαϊµ, κι επάνω 
από την παουιά πύουη, κι επάνω από την 
ιχφυϊκή πύουη, και του πύουγου τού 
Ανανεήου, και του πύουγου τού Μεά, και 
µέχουι την πουοβατική πύουη· και στάφηκαν 
στην πύουη τής φυουακής. 

Και στάφηκαν οι ντύο χοουωντίες αυτών που 
αινούσαν στον οίκο τού Φεού, κι εγώ, και οι 
µισοί από τους πουοεστώτες µαζί µου·  και οι 
ιεουείς, ο Εουιακείµ, ο Μαασίας, ο Μινιαµείν, 
ο Μιχαϊας, ο Εουιωηνάι, ο Ζαχαουίας, και ο 
Ανανίας, µαζί µε σάουπιγγες·  και ο Μαασίας 
και ο Σεµαϊας, και ο Εουεάζαου, και ο Οζί, 
και ο Ιωανάν, και ο Μαουχίας, και ο Εουάµ, 
και ο Εσέου. Και οι ψαουτωντοί ύψωσαν τη 
φωνή τους, µαζί µε τον Ιεζουαϊα, τον 
επιστάτη.  Και εκείνη την ηµέουα 
πουόσφεουαν µεγάουες φυσίες, και 
ευφουάνφηκαν· επειντή, ο Φεός τούς 
εύφουανε µε µεγάουη ευφουοσύνη. Και οι 
γυναίκες, ακόµα και τα παιντιά, 
ευφουάνφηκαν· και η ευφουοσύνη τής 
Ιεουσαουήµ ακούστηκε µέχουι από µακουιά. 

ΚΑΙ εκείνη την ηµέουα ντιοουίστηκαν 
υπεύφυνοι άνντουες για τα οικήµατα των 
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φησαυουών, για τις πουοσφοουές, για τις 
απαουχές, και για τα ντέκατα, για να 
συγκεντουώνουν σ' αυτά από τα χωουάφια των 
πόουεων τα κανονισµένα µεουίντια, για τους 
ιεουείς και τους Ουευίτες· επειντή, ο Ιούντας 
ευφουάνφηκε εξαιτίας των ιεουέων, και 
εξαιτίας των Ουευιτών που παουαστέκονταν.  
Και οι ψαουτωντοί και οι πυουωουοί 
φύουαξαν την υπηουεσία τού Φεού τους και 
την υπηουεσία τού καφαουισµού, σύµφωνα µε 
την πουοσταγή τού Νταβίντ, και του 
Σοουοµώντα, του γιου του.  Επειντή, στις 
ηµέουες τού Νταβίντ και του Ασάφ υπήουχαν 
απαουχής αουχιψάουτες, και άσµατα αίνεσης 
και ύµνοι πουος τον Φεό.  Και 
οουόκουηουος ο Ισουαήου, στις ηµέουες τού 
Ζοουοβάβεου, και στις ηµέουες τού Νεεµία, 
έντιναν τα καφοουισµένα µεουίντια των 
ψαουτωντών και των πυουωουών, για κάφε 
ηµέουα· και τα ξεχώουιζαν για τους Ουευίτες, 
και οι Ουευίτες τα ξεχώουιζαν για τους γιους 
Ααουών. 

ΤΗΝ ίντια εκείνη ηµέουα ντιαβάστηκε από 
το βιβουίο τού Μωυσή σε επήκοον του 
ουαού· και βουέφηκε γουαµµένο σ' αυτό, ότι 
οι Αµµωνίτες και ο Μωαβίτες ντεν έπουεπε να 
µπουν στη συναγωγή τού Φεού, µέχουι τον 
αιώνα·  επειντή, ντεν πουοϋπάντησαν τους 
γιους Ισουαήου µε ψωµί και µε νεουό, αουά 
µίσφωσαν τον Βαουαάµ εναντίον τους, για να 
τους καταουαστεί· όµως, ο Φεός µας έτουεψε 
την κατάουα σε ευουογία.  Και καφώς 
άκουσαν τον νόµο, ντιαχώουισαν από τον 
Ισουαήου κάφε αουογενή. 

Πουιν απ' αυτό, όµως, ο Εουιασείβ, ο 
ιεουέας, που είχε την επιστασία των 
οικηµάτων τού οίκου τού Φεού µας, είχε 
συγγενέψει µε τον Τωβία·  και είχε ετοιµάσει 
γι' αυτόν ένα µεγάουο οίκηµα, όπου 
πουωτύτεουα έβαζαν τις πουοσφοουές από τα 
άουφιτα, το ουιβάνι, και τα σκεύη, και τα 
ντέκατα από το σιτάουι, το κουασί, και το 
ουάντι, που ήταν ντιαταγµένο για τους 
Ουευίτες, και τους ψαουτωντούς και τους 
πυουωούς, και τις πουοσφοουές των ιεουέων. 

Όµως, σε όουα αυτά εγώ ντεν ήµουν στην 
Ιεουσαουήµ· επειντή, τον 32ο χουόνο τού 

βασιουιά τής Βαβυουώνας Αουταξέουξη, 
ήουφα στον βασιουιά, και ύστεουα από 
µεουικές ηµέουες ζήτησα από τον βασιουιά,  
και ήουφα στην Ιεουσαουήµ, και έµαφα το 
κακό, που ο Εουιασείβ έκανε χάουη τού 
Τωβία, ότι ετοίµασε σ' αυτόν οίκηµα στις 
αυουές τού οίκου τού Φεού.  Και 
ντυσαουεστήφηκα ποουύ· και έουιξα έξω από 
το οίκηµα όουα τα σκεύη τού σπιτικού τού 
Τωβία.  Και πουόσταξα, και καφάουισαν τα 
οικήµατα· και επανέφεουα εκεί τα σκεύη τού 
οίκου τού Φεού, τις πουοσφοουές από 
άουφιτα, και το ουιβάνι. 

Και έµαφα ότι τα µεουίντια των Ουευιτών 
ντεν ντόφηκαν σ' αυτούς· επειντή, οι Ουευίτες 
και οι ψαουτωντοί, που εκτεούσαν το έουγο, 
έφυγαν κάφε ένας στο χωουάφι του.  Και 
επέπουηξα τους πουοεστώτες, και τους είπα: 
Γιατί εγκαταουείφφηκε ο οίκος τού Φεού; 
Και τους συγκέντουωσα, και τους 
αποκατέστησα στη φέση τους. 

Τότε, οουόκουηουος ο Ιούντας έφεουε στις 
αποφήκες το ντέκατο από το σιτάουι και το 
κουασί και το ουάντι.  Και έβαουα φύουακες 
στις αποφήκες, τον ιεουέα Σεουεµία, και τον 
γουαµµατέα Σαντώκ, και από τους Ουευίτες, 
τον Φενταϊα, και κοντά σ' αυτούς, τον Ανάν 
τον γιο τού Ζακχού, γιου τού Ματφανία· 
επειντή, φεωούνταν πιστοί· και το έουγο τους 
ήταν να ντιανέµουν στους αντεουφούς τους. 

Φυµήσου µε, Φεέ µου, για το πουάγµα αυτό, 
και να µη εξαουείψεις τα εουέη µου, που 
έκανα στον οίκο τού Φεού µου, και στις 
τεουετές του. 

Εκείνες τις ηµέουες είντα µεουικούς στον 
Ιούντα, να πατούν τον ουηνό το σάββατο, 
φέουνοντας χειουόβοουα, και φοουτώνοντας 
επάνω σε γαϊντούια, και κουασί, και 
σταφύουια, και σύκα, και κάφε είντος 
φοουτίων, που έφεουναν στην Ιεουσαουήµ την 
ηµέουα τού σαββάτου· και 
ντιαµαουτυουήφηκα κατά την ηµέουα που 
πούσαν τουόφιµα. 

Και οι Τύουιοι, που κατοικούσαν σ' αυτή, 
έφεουναν ψάουια, και κάφε είντος 
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εµποουεύµατα, και πούσαν το σάββατο στους 
γιους τού Ιούντα, και στην Ιεουσαουήµ.  Και 
επέπουηξα τους πουόκουιτους του Ιούντα, και 
τους είπα: Τι είναι αυτό το κακό πουάγµα που 
εσείς κάνετε, βεβηουώνοντας την ηµέουα τού 
σαββάτου;  Ντεν έκαναν έτσι οι πατέουες σας, 
και ο Φεός µας, έφεουε όουα αυτά τα κακά 
επάνω µας, κι επάνω σ' αυτή την πόουη; Αου' 
εσείς ξαναφέουνετε οουγή επάνω στον 
Ισουαήου, βεβηουώνοντας το σάββατο. 

Γι' αυτό, όταν άουχιζε να σκοτεινιάζει στις 
πύουες τής Ιεουσαουήµ πουιν από το 
σάββατο, είπα και έκουεισαν τις πύουες, και 
πουόσταξα να µη ανοιχτούν, µέχουι µετά το 
σάββατο· και έβαουα επάνω στις πύουες 
µεουικούς από τους υπηουέτες µου, για να µη 
µπει µέσα κανένα φοουτίο την ηµέουα τού 
σαββάτου.  Και ντιανυχτέουευσαν οι 
έµποουοι και οι πωουητές κάφε είντους 
εµποουεύµατος έξω από την Ιεουσαουήµ, µία 
και ντύο φοουές.  Τότε, ντιαµαουτυουήφηκα 
εναντίον τους, και τους είπα: Γιατί 
ντιανυχτεουεύετε µπουοστά από το τείχος; Αν 
το κάνετε ντεύτεουη φοουά, φα βάουω χέουι 
επάνω σας. Από τότε ντεν ήουφαν σάββατο. 

Και είπα στους Ουευίτες να καφαουίζονται, 
και να έουχονται να φυουάττουν τις πύουες, 
για να αγιάζουν την ηµέουα τού σαββάτου. 

Φυµήσου µε, Φεέ µου, και για τούτο, και 
εουέησέ µε σύµφωνα µε το πουήφος του 
εουέους σου. 

Ακόµα, κατά τις ηµέουες εκείνες είντα τους 
Ιουνταίους, εκείνους που πήουαν γυναίκες από 
την Άζωτο, Αµµωνίτισσες, και Μωαβίτισσες·  
και τα παιντιά τους να µισοµιούν τη γουώσσα 
τής Αζώτου, και να µη ξέουν να µιουήσουν 
την Ιουνταϊκή γουώσσα, αουά µιούσαν 
σύµφωνα µε τη γουώσσα ντιάφοουων ουαών.  
Και τους επέπουηξα, και τους καταουάστηκα, 
και ουάβντισα µεουικούς απ' αυτούς, και τους 
µάντησα τις τουίχες, και τους όουκισα στον 
Φεό, ουέγοντας: Ντεν φα ντώσετε τις 
φυγατέουες σας στους γιους τους, και ντεν φα 
πάουετε από τις φυγατέουες τους στους γιους 
σας ή στον εαυτό σας·  έτσι ντεν αµάουτησε ο 
Σοουοµώντας, ο βασιουιάς τού Ισουαήου; Αν 

και ανάµεσα σε ποουά έφνη ντεν υπήουξε 
βασιουιάς όµοιός του, που ήταν αγαπητός 
από τον Φεό του, και ο Φεός τον έκανε 
βασιουιά σε οουόκουηουο τον Ισουαήου· αου' 
όµως, οι ξένες γυναίκες έκαναν κι αυτόν να 
αµαουτήσει·  φα συγκατανεύσουµε, ουοιπόν, 
σε σας, να κάνετε όουο αυτό το µεγάουο 
κακό, να γίνεστε παουαβάτες, ενάντια στον 
Φεό µας παίουνοντας ξένες γυναίκες; 

Και ένας από τους γιους τού Ιωαντά, γιου τού 
Εουιασείβ, του µεγάου ιεουέα, ήταν 
γαµπουός τού Σαναβαουάτ τού Οουωνίτη· γι' 
αυτό τον έντιωξα από µπουοστά µου. 

Φυµήσου αυτούς, Φεέ µου, επειντή, 
βεβήουωσαν την ιεουατεία, και τη ντιαφήκη 
τής ιεουατείας, και των Ουευιτών. 

Και τους καφάουισα από όους τους ξένους, 
και ντιόουισα για υπηουεσίες από τους ιεουείς, 
και από τους Ουευίτες, κάφε έναν στα έουγα 
του·  και για την πουοσφοουά των ξύουων, σε 
οουισµένους καιούς, και για τις απαουχές. 

Φυµήσου µε, Φεέ µου, για αγαφό. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες τού Ασσουήουη, 
(αυτός είναι ο Ασσουήουης, που βασίουευε 
από την Ινντία µέχουι την Αιφιοπία, σε 127 
επαουχίες)·  εκείνες τις ηµέουες, όταν ο 
βασιουιάς Ασσουήουης κάφησε στον φουόνο 
τής βασιουείας του, στα Σούσα, στη 
βασιουική πόουη,  στον τουίτο χουόνο τής 
βασιουείας του, έκανε συµπόσιο σε όους τους 
άουχοντές του και στους ντούς του· και ήταν 
µπουοστά του η ντύναµη της Πεουσίας και 
της Μηντίας, οι ευγενείς και οι άουχοντες των 
επαουχιών,  όταν έντειχνε τα πούτη τής 
ένντοξης βασιουείας του, και τη 
ουαµπουότητα της έξοχης µεγαουειότητάς 
του, ποουές ηµέουες, 180 ηµέουες. 

Και αφού συµπουηουώφηκαν αυτές οι 
ηµέουες, ο βασιουιάς έκανε συµπόσιο σε 
οουόκουηουο τον ουαό, που βουέφηκε στα 
Σούσα, στη βασιουική πόουη, από τον 
µεγάουο µέχουι τον µικουό, επτά ηµέουες, 
στην αυουή τού κήπου τού βασιουικού 
παουατιού·  όπου υπήουχαν ουευκά 
παουαπετάσµατα, πουάσινα, και γαουάζια, 
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που κουέµονταν µε σχοινιά από εκουεκτό 
ουινό και ποουφύουα, ντιαµέσου ασηµένιων 
κουίκων σε στύους από µάουµαουο· 
κουεβάτια χουυσά και ασηµένια ήσαν επάνω 
σε ουιφόστουωτο από µάουµαουο 
ποουφυουίτη, και γαουάζιο και άσπουο και 
µαύουο.  Και κεουνούσαν σε χουυσά σκεύη 
(τα σκεύη µάουιστα τα άουαζαν ντιαντοχικά), 
και υπήουχε βασιουικό κουασί σε αφφονία, 
σύµφωνα µε τη µεγαουοπουέπεια του 
βασιουιά.  Και η οινοποσία ήταν 
κανονισµένη· κανένας ντεν βίαζε· επειντή, έτσι 
είχε πουοστάξει ο βασιουιάς σε όους τους 
οικονόµους του παουατιού του, να κάνουν 
σύµφωνα µε την ευχαουίστηση του καφενός.  
Κι ακόµα, η βασίουισσα Αστίν έκανε 
συµπόσιο στις γυναίκες στον βασιουικό οίκο 
τού βασιουιά Ασσουήουη. 

Και την έβντοµη ηµέουα, όταν η καουντιά 
τού βασιουιά ήταν εύφυµη από το κουασί, 
πουόσταξε τον Μεουµάν, τον Βηζαφά, τον 
Αουβωνά, τον Βηγφά, και τον Αβαγφά, τον 
Ζεφάου, και τον Χαουκάς, τους επτά 
ευνούχους, που υπηουετούσαν µπουοστά στον 
βασιουιά Ασσουήουη,  να φέουν την Αστίν, τη 
βασίουισσα, µπουοστά στον βασιουιά, µαζί µε 
το βασιουικό ντιάντηµα, για να ντείξει την 
οµοουφιά της στους ουαούς και στους 
άουχοντες· επειντή, ήταν ωουαία στην όψη. 

Η βασίουισσα Αστίν, όµως, αουνήφηκε 
νάουφει, σύµφωνα µε την πουοσταγή τού 
βασιουιά, η οποία ντιαβιβάστηκε ντιαµέσου 
των ευνούχων. Γι' αυτό, ο βασιουιάς φύµωσε 
υπεουβοουικά, και η οουγή του άναψε µέσα 
του. 

Τότε, ο βασιουιάς είπε στους σοφούς, που 
γνώουιζαν τους καιούς, (επειντή, αυτή ήταν η 
συνήφεια του βασιουιά σε όους όσους 
γνώουιζαν τον νόµο και την κουίση·  και 
κοντά του ήταν ο Καουσένα, ο Σεφάου, ο 
Αντµαφά, ο Φαουσείς, ο Μεουές, ο 
Μαουσενά, και ο Μεµουκάν, οι επτά 
άουχοντες της Πεουσίας, και της Μηντίας, 
που έβουεπαν το πουόσωπο του βασιουιά, και 
είχαν την πουοεντουία στο βασίουειο).  Τι 
αουµόζει να κάνουµε στη βασίουισσα Αστίν 
σύµφωνα µε τον νόµο, επειντή ντεν εκτέουεσε 

την πουοσταγή τού βασιουιά Ασσουήουη, που 
ντιαβιβάστηκε ντιαµέσου των ευνούχων; 

Και ο Μεµουκάν αποκουίφηκε µπουοστά 
στον βασιουιά και στους άουχοντες: Η 
βασίουισσα Αστίν ντεν αµάουτησε µόνον στον 
βασιουιά, αουά και σε όους τούς άουχοντες, 
και σε όους τούς ουαούς, που είναι σε όουες 
τις επαουχίες τού βασιουιά Ασσουήουη·  
επειντή, η πουάξη τής βασίουισσας φα 
ντιαντοφεί σε όουες τις γυναίκες, ώστε φα 
καταφουονούν τούς άνντουες τους µπουοστά 
στα µάτια τους, όταν ειπωφεί ότι, ο βασιουιάς 
Ασσουήουης πουόσταξε τη βασίουισσα Αστίν 
να φεουφεί µπουοστά του, και ντεν ήουφε·  κι 
αυτή την ηµέουα οι κυουίες τής Πεουσίας και 
της Μηντίας, όσες άκουσαν για την πουάξη 
τής βασίουισσας φα µιουήσουν κατά τον ίντιο 
τουόπο σε όους τούς άουχοντες του βασιουιά· 
και απ' αυτό φα πουοξενηφεί µεγάουη 
πεουιφουόνηση και οουγή·  αν, ουοιπόν, είναι 
αουεστόν στον βασιουιά, ας βγει απ' αυτόν 
βασιουική ντιαταγή, και ας γουαφτεί ανάµεσα 
στους νόµους των Πεουσών και των Μήντων, 
για να είναι αµετάφετη: Να µη έουφει πουέον 
η Αστίν µπουοστά στον βασιουιά 
Ασσουήουη· και ο βασιουιάς ας ντώσει τη 
βασιουική της αξία σε άουη, καουύτεουή της·  
και όταν το πουόσταγµα του βασιουιά, που 
φα κάνει, φα ντηµοσιευφεί µέσα σε όουο το 
βασίουειό του, (επειντή, είναι µεγάουο), όουες 
οι γυναίκες φα αποντίντουν τιµή στους 
άνντουες τους, από τον µεγάουο µέχουι τον 
µικουό. 

Και ο ουόγος άουεσε στον βασιουιά και 
στους άουχοντες· και ο βασιουιάς έκανε 
σύµφωνα µε τον ουόγο τού Μεµουκάν·  και 
έστειουε επιστοουές σε όουες τις επαουχίες 
τού βασιουιά, σε κάφε επαουχία σύµφωνα µε 
τη γουαφή της, και σε κάφε ουαό σύµφωνα µε 
τη γουώσσα του, για να είναι κάφε άνντουας 
κύουιος στο σπίτι του, και να µιουάει 
σύµφωνα µε τη γουώσσα τού ουαού του. 

ΥΣΤΕΟΥΑ από τα πουάγµατα αυτά, αφού 
καταπουαϋνφηκε ο φυµός τού βασιουιά 
Ασσουήουη, φυµήφηκε την Αστίν, και τι αυτή 
είχε κάνει, και τι είχε αποφασιστεί εναντίον 
της.  Και οι ντούοι τού βασιουιά, που τον 
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υπηουετούσαν, είπαν: Ας ζητηφούν για τον 
βασιουιά νέες παουφένες, ωουαίες στην όψη·  
και ας ντιοουίσει ο βασιουιάς εφόους σε όουες 
τις επαουχίες τού βασιουείου του, και να 
συνάξουν στα Σούσα, στη βασιουική πόουη, 
όουες τις νέες παουφένους, τις ωουαίες στην 
όψη, στον γυναικώνα, κάτω από την 
επιτήουηση του Ηγαϊ, του ευνούχου τού 
βασιουιά, του φύουακα των γυναικών· και ας 
ντοφούν σ' αυτές τα αναγκαία για τον 
καφαουισµό τους·  και η νέα που φα αουέσει 
στον βασιουιά, ας γίνει βασίουισσα αντί τής 
Αστίν. Και το πουάγµα άουεσε στον 
βασιουιά, και έκανε έτσι. 

Και στα Σούσα, στη βασιουική πόουη, ήταν 
ένας άνφουωπος Ιουνταίος, που ονοµαζόταν 
Μαουοντοχαίος, γιος τού Ιαείου, γιου τού 
Σιµεϊ, γιου τού Κεις, Βενιαµίτης·  που είχε 
µετοικιστεί από την Ιεουσαουήµ, µαζί µε τους 
αιχµαουώτους, που µετοικίστηκαν µαζί µε 
τον Ιεχονία, τον βασιουιά τού Ιούντα, τους 
οποίους µετοίκησε ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ο Ναβουχοντονόσοουας.  Κι 
αυτός ανέτουεφε την Αντασσά, που είναι η 
Εσφήου, τη φυγατέουα τού φείου του· επειντή, 
ντεν είχε ούτε πατέουα ούτε µητέουα· και το 
κοουίτσι ήταν όµοουφο και ωουαίο· το οποίο 
ο Μαουοντοχαίος, όταν πέφαναν ο πατέουας 
της και η µητέουα της, το είχε αναουάβει ως 
φυγατέουα του. 

Και όταν ακούστηκε το πουόσταγµα του 
βασιουιά και η ντιαταγή του, και ότι 
συγκεντουώφηκαν ποουά κοουίτσια στα 
Σούσα, στη βασιουική πόουη, κάτω από την 
επιτήουηση του Ηγαϊ, φέουφηκε και η 
Εσφήου στον οίκο τού βασιουιά, κάτω από 
την επιτήουηση του Ηγαϊ, του φύουακα των 
γυναικών.  Και το κοουίτσι τού άουεσε, και 
βουήκε χάουη µπουοστά του, ώστε έσπευσε 
να της ντώσει τα αναγκαία για τον 
καφαουισµό της, και τη µεουίντα της· και της 
έντωσε και τα επτά κοουίτσια, που ήσαν 
ντιοουισµένα από τον οίκο τού βασιουιά· και 
τη µετέφεουε, αυτή και τα κοουίτσια της, στο 
καουύτεουο µέουος τού γυναικωνίτη. 

Η Εσφήου ντεν φανέουωσε τον ουαό της ούτε 
τη συγγένειά της· επειντή, ο Μαουαντοχαίος 

την είχε πουοστάξει να µη τα φανεουώσει.  
Και ο Μαουοντοχαίος πεουπατούσε 
καφηµεουινά µπουοστά από την αυουή τού 
γυναικώνα, για να µαφαίνει πώς είχε η 
Εσφήου, και τι έγινε σ' αυτή. 

Και όταν έφτανε η σειουά κάφε κοουιτσιού, 
να µπει στον βασιουιά Ασσουήουη, αφού φα 
παουέµενε για 12 µήνες σύµφωνα µε το έφιµο 
των γυναικών, (επειντή, έτσι 
συµπουηουώνονταν οι ηµέουες τού 
καφαουισµού τους, έξι µήνες 
πεουιαουείφονταν µε ουάντι σµύουνινο, και 
έξι µήνες µε αουώµατα, και µε άουα 
καφαουιστικά των γυναικών)·  και έτσι έµπαινε 
το κοουίτσι στον βασιουιά· κάφε τι που 
έουεγε, της το έντιναν, για να το πάουει µαζί 
της από τον γυναικώνα στον οίκο τού 
βασιουιά.  Την εσπέουα έµπαινε, και το πουωί 
γύουιζε στον ντεύτεουο γυναικώνα, κάτω από 
την επιτήουηση του Σαασγάζ, του ευνούχου 
τού βασιουιά, που φύουαττε τις παουακίντες· 
ντεν έµπαινε πουέον στον βασιουιά, εκτός και 
αν την ήφεουε ο βασιουιάς, και την καούσε 
ονοµαστικά. 

Όταν, ουοιπόν, έφτασε η σειουά για να µπει 
στον βασιουιά η Εσφήου, η φυγατέουα τού 
Αβιχαίου, φείου τού Μαουοντοχαίου, που την 
είχε πάουει ως φυγατέουα του, ντεν ζήτησε 
τίποτε άουο, παουά ό,τι ντιόουισε ο Ηγαϊ ο 
ευνούχος τού βασιουιά, ο φύουακας των 
γυναικών. Και η Εσφήου έβουισκε χάουη 
µπουοστά σε όους όσους την έβουεπαν.  Η 
Εσφήου, ουοιπόν, οντηγήφηκε στον βασιουιά 
Ασσουήουη, στον βασιουικό του οίκο, τον 
ντέκατο µήνα, αυτός είναι ο µήνας Τεβέφ, 
στον έβντοµο χουόνο τής βασιουείας του.  
Και ο βασιουιάς αγάπησε την Εσφήου 
πεουισσότεουο από όουες τις γυναίκες, και 
βουήκε χάουη και έουεος µπουοστά του 
πεουισσότεουο από όουες τις παουφένες· και 
έβαουε το βασιουικό ντιάντηµα επάνω στο 
κεφάουι της, και την έκανε βασίουισσα αντί 
τής Αστίν. 

Τότε, ο βασιουιάς έκανε µεγάουο συµπόσιο 
σε όους τους άουχοντές του και τους ντούς 
του, το συµπόσιο της Εσφήου· και έκανε 
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άφεση στις επαουχίες, και έντωσε ντώουα, 
σύµφωνα µε τη βασιουική µεγαουοπουέπεια. 

Και όταν οι παουφένες συγκεντουώφηκαν για 
ντεύτεουη φοουά, τότε κάφησε ο 
Μαουοντοχαίος στη βασιουική πύουη.  Η 
Εσφήου ντεν φανέουωσε τη συγγένειά της 
ούτε τον ουαό της, καφώς την είχε πουοστάξει 
ο Μαουοντοχαίος· επειντή, η Εσφήου 
εκτεούσε την πουοσταγή τού Μαουοντοχαίου, 
καφώς όταν ανατουεφόταν κοντά του. 

Τις ηµέουες εκείνες, ενώ ο Μαουοντοχαίος 
καφόταν στη βασιουική πύουη, ντύο από τους 
ευνούχους τού βασιουιά, ο Βιχφάν και ο 
Φεουές, απ' αυτούς που φύουαγαν την 
είσοντο, οουγίστηκαν, και ζητούσαν να βάουν 
χέουι επάνω στον βασιουιά Ασσουήουη.  Και 
το πουάγµα έγινε γνωστό στον 
Μαουοντοχαίο, και το ανήγγειουε στην 
Εσφήου, τη βασίουισσα· και η Εσφήου το 
είπε στον βασιουιά από µέους τού 
Μαουοντοχαίου.  Και όταν έγινε εξέταση του 
πουάγµατος, βουέφηκε ότι ήταν έτσι· γι' αυτό 
κουεµάστηκαν και οι ντύο σε ξύουο· και 
γουάφτηκε στο βιβουίο των χουονικών 
µπουοστά στον βασιουιά. 

ΥΣΤΕΟΥΑ από τα πουάγµατα αυτά, ο 
βασιουιάς Ασσουήουης µεγάουυνε τον Αµάν, 
τον γιο τού Αµµενταφά, του Αγαγίτη, και τον 
ύψωσε, και έβαουε τον φουόνο του πιο πάνω 
από όους τους άουχοντες, που ήσαν γύουω 
απ' αυτόν.  Και οι ντούοι τού βασιουιά, που 
ήσαν στη βασιουική πύουη, έσκυβαν και 
πουοσκυνούσαν τον Αµάν· επειντή, έτσι 
πουόσταξε ο βασιουιάς γι' αυτόν. Ο 
Μαουοντοχαίος, όµως, ντεν έσκυβε, και ντεν 
τον πουοσκυνούσε.  Και οι ντούοι τού 
βασιουιά, που ήσαν στη βασιουική πύουη, 
είπαν στον Μαουοντοχαίο: Γιατί εσύ 
παουαβαίνεις την πουοσταγή τού βασιουιά; 

Και αφού κάφε ηµέουα τού το έουεγαν, κι 
εκείνος ντεν υπάκουε σ' αυτούς, το 
ανήγγειουαν στον Αµάν, για να ντουν αν τα 
ουόγια τού Μαουοντοχαίου ήσαν στεουεά· 
επειντή, τους είχε φανεουώσει ότι ήταν 
Ιουνταίος.  Και όταν ο Αµάν είντε ότι ο 
Μαουοντοχαίος ντεν έσκυβε, και ντεν τον 

πουοσκυνούσε, ο Αµάν γέµισε από φυµό.  
Και στοχάστηκε ταπεινό να βάουει χέουι 
µονάχα επάνω στον Μαουοντοχαίο· επειντή, 
του είχαν φανεουώσει τον ουαό τού 
Μαουοντοχαίου· γι' αυτό, ο Αµάν ζητούσε να 
αφανίσει όους τούς Ιουνταίους, που 
βουίσκονταν σε οουόκουηουο το βασίουειο 
του Ασσουήουη, τον ουαό τού 
Μαουοντοχαίου. 

Και τον πουώτο µήνα, αυτός είναι ο µήνας 
Νισάν, τον 12ο χουόνο τού βασιουιά 
Ασσουήουη, έουιξαν φου, ντηουαντή 
κουήουο, µπουοστά στον Αµάν, από ηµέουα 
σε ηµέουα, και από µήνα σε µήνα, µέχουι τον 
12ο µήνα, αυτός είναι ο µήνας Αντάου. 

Και ο Αµάν είπε στον βασιουιά Ασσουήουη: 
Υπάουχει κάποιος ουαός ντιεσπαουµένος και 
ντιαχωουισµένος ανάµεσα στους ουαούς, σε 
όουες τις επαουχίες τού βασιουείου σου· και 
οι νόµοι τους είναι ντιαφοουετικοί από τους 
νόµους όουων των ουαών, και ντεν τηούν τούς 
νόµους τού βασιουιά· γι' αυτό, ντεν αουµόζει 
στον βασιουιά να τους υποφέουει·  αν είναι 
αουεστό στον βασιουιά, ας γουαφτεί 
ντιάταγµα να εξοουοφουευτούν· κι εγώ φα 
µετουήσω 10.000 τάουαντα ασήµι στα χέουια 
των οικονόµων, για να το φέουν στο 
φησαυουοφυουάκιο του βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς, βγάζοντας το ντακτυουίντι 
του από το χέουι του, το έντωσε στον Αµάν, 
τον γιο τού Αµµενταφά, του Αγαγίτη, τον 
εχφουό των Ιουνταίων.  Και ο βασιουιάς είπε 
στον Αµάν: Το ασήµι ντίνεται σε σένα, και ο 
ουαός, για να κάνεις σ' αυτόν όπως σου 
αουέσει. 

Και πουοσκουήφηκαν οι γουαµµατείς τού 
βασιουιά τη 13η ηµέουα τού πουώτου µήνα, 
και γουάφτηκε σύµφωνα µε όουα όσα 
πουόσταξε ο Αµάν, στους σατουάπες τού 
βασιουιά, και στους ντιοικητές, που ήσαν σε 
κάφε επαουχία, και στους άουχοντες κάφε 
ουαού και κάφε επαουχίας, σύµφωνα µε τη 
γουαφή τους, και σε κάφε ουαό σύµφωνα µε 
τη γουώσσα τους· στο όνοµα του βασιουιά 
Ασσουήουη γουάφτηκε και σφουαγίστηκε µε 
το ντακτυουίντι τού βασιουιά. 
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Και οι επιστοουές στάουφηκαν ντιαµέσου 
ταχυντουόµων σε όουες τις επαουχίες τού 
βασιουιά, για να αφανίσουν, να φονεύσουν, και 
να εξοουοφουεύσουν όους τους Ιουνταίους, 
νέους και γέουοντες, νήπια και γυναίκες, σε 
µία ηµέουα, τη 13η ηµέουα τού 12ου µήνα, 
αυτός είναι ο µήνας Αντάου, και να 
αουπάξουν τα υπάουχοντά τους.  Το 
αντίγουαφο της επιστοουής, που ήταν για 
ντιάντοση του πουοστάγµατος σε κάφε 
επαουχία, ντηµοσιεύφηκε πουος όους τούς 
ουαούς για να είναι έτοιµοι εκείνη την 
ηµέουα.  Οι ταχυντουόµοι βγήκαν, 
σπεύντοντας για την πουοσταγή τού βασιουιά, 
και η ντιαταγή εκντόφηκε στα Σούσα, τη 
βασιουική πόουη. Και ο βασιουιάς, και ο 
Αµάν κάφησαν να συµποσιάσουν· και η πόουη 
Σούσα ήταν σε αµηχανία. 

ΚΑΙ όταν ο Μαουοντοχαίος έµαφε όουα τα 
συµβάντα, ντιέσχισε τα ιµάτιά του, και 
ντύφηκε σάκο µε στάχτη, και βγήκε στο 
µέσον της πόουης, και βοούσε µε µεγάουη 
και πικουή φωνή·  και ήουφε µέχουι 
µπουοστά στη βασιουική πύουη· επειντή, 
κανένας ντεν µποούσε να µπει στη βασιουική 
πύουη ντυµένος µε σάκο. (  Και σε κάφε 
επαουχία, όπου έφτασε η πουοσταγή τού 
βασιουιά και το ντιάταγµά του, ήταν µεγάουο 
πένφος ανάµεσα στους Ιουνταίους, και 
νηστεία, και φουήνος, και οουοουυγµός· 
ποουοί κείτονταν µε σάκο και στάχτη). 

Και µπήκαν οι υπηουέτουιες της Εσφήου και 
οι ευνούχοι της, και της το ανήγγειουαν. Και 
η βασίουισσα ταουάχτηκε υπεουβοουικά· και 
έστειουε ιµάτια για να ντύσουν τον 
Μαουοντοχαίο, και να βγάουν από επάνω του 
τον σάκο του· και ντεν ντέχφηκε.  Τότε, η 
Εσφήου κάουεσε τον Αφάχ, έναν από τους 
ευνούχους τού βασιουιά, που είχε ντιοουίσει 
στην υπηουεσία της, και τον πουόσταξε για 
τον Μαουοντοχαίο, για να µάφει τι ήταν αυτό, 
και γιατί γινόταν αυτό. 

Και ο Αφάχ βγήκε πουος τον Μαουοντοχαίο 
στην πουατεία της πόουης, που ήταν απέναντι 
από τη βασιουική πύουη.  Και ο 
Μαουοντοχαίος τού φανέουωσε όουο το 
γεγονός, και το ποσόν από το ασήµι που ο 

Αµάν υποσχέφηκε να µετουήσει στα 
φησαυουοφυουάκια του βασιουιά για τους 
Ιουνταίους, για να τους αφανίσει.  Και του 
έντωσε αντίγουαφο της επιστοουής τής 
ντιαταγής, που εκντόφηκε στα Σούσα, για να 
τους αφανίσουν, για να το ντείξει στην 
Εσφήου, και να της αναγγείουει, και να της 
παουαγγείουει να µπει στον βασιουιά, να τον 
παουακαουέσει, και να κάνει αίτηση σ' αυτόν 
για τον ουαό της.  Και ο Αφάχ ήουφε και 
ανήγγειουε στην Εσφήου τα ουόγια τού 
Μαουοντοχαίου. 

Και η Εσφήου µίουησε στον Αφάχ, και του 
έντωσε πουοσταγή για τον Μαουοντοχαίο:  
Όουοι οι ντούοι τού βασιουιά, και ο ουαός 
των επαουχιών τού βασιουιά, ξέουν ότι 
οποιοσντήποτε, άνντουας ή γυναίκα, µπει 
µέσα στον βασιουιά, στην ενντότεουη αυουή, 
απουόσκουητος, ένας νόµος του υπάουχει: 
Να φανατώνεται, εκτός εκείνου στον οποίον ο 
βασιουιάς απουώσει το χουυσό σκήπτουο για 
να ζήσει· αου' εγώ ντεν πουοσκουήφηκα να 
µπω µέσα στον βασιουιά, 30 ηµέουες τώουα.  
Και ανήγγειουαν στον Μαουοντοχαίο τα 
ουόγια τής Εσφήου. 

Τότε, ο Μαουοντοχαίος παουήγγειουε να 
αποκουιφούν στην Εσφήου: Μη στοχάζεσαι 
µέσα σου ότι εσύ, από όους τούς Ιουνταίους, 
φα σωφείς στον οίκο τού βασιουιά·  επειντή, 
αν οουοκουηουωτικά σιωπήσεις σ' αυτό τον 
καιουό, από αού φάουφει αναψυχή και 
σωτηουία στους Ιουνταίους, εσύ όµως και η 
οικογένεια του πατέουα σου φα αποουεστείτε· 
και ποιος ξέουει αν εσύ ήουφες στη βασιουεία 
για έναν τέτοιον καιουό, που είναι τούτος. 

Τότε η Εσφήου πουόσταξε να αποκουιφούν 
στον Μαουοντοχαίο:  Πήγαινε, συγκέντουωσε 
όους τους Ιουνταίους, που βουίσκονται στα 
Σούσα, και νηστέψτε για µένα, και µη φάτε 
και µη πιείτε τουεις ηµέουες, νύχτα και 
ηµέουα· κι εγώ και οι υπηουέτουιές µου φα 
νηστέψουµε το ίντιο· και έτσι φα µπω µέσα 
στον βασιουιά, που ντεν γίνεται σύµφωνα µε 
τον νόµο· και αν χαφώ, ας χαφώ.  Και 
φεύγοντας ο Μαουοντοχαίος έκανε σύµφωνα 
µε όουα όσα τον πουόσταξε η Εσφήου. 
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ΚΑΙ την τουίτη ηµέουα, η Εσφήου, αφού 
ντύφηκε τη βασιουική στοουή, στάφηκε στην 
εσωτεουική αυουή τού βασιουικού οίκου, 
απέναντι από τον οίκο τού βασιουιά· και ο 
βασιουιάς καφόταν επάνω στον βασιουικό 
φουόνο του, στον βασιουικό οίκο, απέναντι 
από την πύουη τού οίκου.  Και ο βασιουιάς 
καφώς είντε τη βασίουισσα Εσφήου να 
στέκεται στην αυουή, βουήκε χάουη 
µπουοστά του· και άπουωσε ο βασιουιάς 
πουος την Εσφήου το χουυσό σκήπτουο, που 
ήταν στο χέουι του· και η Εσφήου πουησίασε 
και άγγιξε την άκουη τού σκήπτου. 

Και ο βασιουιάς τής είπε: Τι φέουεις, 
βασίουισσα Εσφήου; Και ποιο είναι το 
αίτηµά σου; Και µέχουι του µισού τής 
βασιουείας, φα σου ντοφεί.  Και η Εσφήου 
αποκουίφηκε: Αν είναι αουεστό στον 
βασιουιά, ας έουφει ο βασιουιάς και ο Αµάν, 
σήµεουα στο συµπόσιο, που ετοίµασα γι' 
αυτόν.  Και ο βασιουιάς είπε: Κάντε να 
σπεύσει ο Αµάν, για να κάνει τον ουόγο τής 
Εσφήου. 

Και ήουφαν ο βασιουιάς και ο Αµάν στο 
συµπόσιο, που έκανε η Εσφήου.  Και είπε ο 
βασιουιάς στην Εσφήου στο συµπόσιο του 
κουασιού: Ποιο είναι το ζήτηµά σου; Και φα 
ντοφεί σε σένα· και ποιο είναι το αίτηµά σου; 
Και µέχουι του µισού τής βασιουείας αν 
ζητήσεις, φα γίνει. 

Τότε, απαντώντας η Εσφήου είπε: Το ζήτηµά 
µου και το αίτηµά µου είναι:  Αν βουήκα 
χάουη µπουοστά στον βασιουιά, και αν είναι 
αουεστό στον βασιουιά να εκτεουέσει το 
ζήτηµά µου, και να κάνει το αίτηµά µου, ας 
έουφει ο βασιουιάς και ο Αµάν στο συµπόσιο 
που φα ετοιµάσω γι' αυτούς· και αύουιο φα 
κάνω σύµφωνα µε τον ουόγο τού βασιουιά. 

Τότε ο Αµάν βγήκε εκείνη την ηµέουα 
καταχαούµενος και εύφυµος στην καουντιά· 
αου' όταν ο Αµάν είντε τον Μαουοντοχαίο 
στην πύουη τού βασιουιά, ότι ντεν σηκώφηκε 
ούτε κινήφηκε γι' αυτόν, ο Αµάν γέµισε από 
φυµό ενάντια στον Μαουοντοχαίο.  Αου' ο 
Αµάν συγκουάτησε τον εαυτό του· και 
µπαίνοντας στο σπίτι του, έστειουε και 

κάουεσε τους φίους του, και τη γυναίκα του, 
τη Ζεουές,  και τους ντιηγήφηκε ο Αµάν για 
τη ντόξα τού πούτου του, και για το πουήφος 
των παιντιών του, και πόσο τον µεγάουυνε ο 
βασιουιάς, και µε ποιον τουόπο τον ύψωσε 
πιο πάνω από τους άουχοντες και τους ντούς 
τού βασιουιά.  Και είπε ο Αµάν: Μάουιστα, η 
βασίουισσα Εσφήου ντεν πουοσκάουεσε στο 
συµπόσιο που έκανε, παουά εµένα, µαζί µε 
τον βασιουιά· και αύουιο πάουι είµαι 
πουοσκαουεσµένος σ' αυτή µαζί µε τον 
βασιουιά·  εντούτοις, όουα αυτά ντεν µε 
ωφεούν, όσο βουέπω τον Μαουοντοχαίο, τον 
Ιουνταίο, να κάφεται στην πύουη τού 
βασιουιά. 

Και του είπε η γυναίκα του, η Ζεουές, και 
όουοι οι φίουοι του: Ας κατασκευαστεί ένα 
ξύουο ύψους 50 πήχες, και το πουωί πες στον 
βασιουιά να κουεµαστεί ο Μαουοντοχαίος 
επάνω σ' αυτό· τότε, πήγαινε υπεουχαούµενος 
µαζί µε τον βασιουιά στο συµπόσιο. Και το 
πουάγµα άουεσε στον Αµάν, και πουόσταξε 
να ετοιµαστεί το ξύουο. 

Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος έφυγε από τον 
βασιουιά· και πουόσταξε να του φέουν το 
βιβουίο των υποµνηµάτων των χουονικών· και 
τα ντιάβαζαν µπουοστά στον βασιουιά.  Και 
βουέφηκε γουαµµένο ότι, ο Μαουοντοχαίος 
είχε αναγγείουει για τον Βιχφάν και τον 
Φεουές, ντύο από τους ευνούχους τού 
βασιουιά, που ήσαν φυουωουοί, οι οποίοι 
είχαν ζητήσει να βάουν χέουι επάνω στον 
βασιουιά Ασσουήουη.  Και ο βασιουιάς είπε: 
Ποια τιµή και αξιοπουέπεια έγινε στον 
Μαουοντοχαίο για το πουάγµα αυτό; Και οι 
ντούοι τού βασιουιά, που τον υπηουετούσαν, 
είπαν: Τίποτε ντεν έγινε σ' αυτόν. 

Και ο βασιουιάς είπε: Ποιος είναι στην 
αυουή; Είχε, τότε, έουφει ο Αµάν στην 
εξωτεουική αυουή τού βασιουικού οίκου, για 
να πει στον βασιουιά να κουεµάσει τον 
Μαουοντοχαίο στο ξύουο που είχε ετοιµάσει 
γι' αυτόν.  Και είπαν σ' αυτόν οι ντούοι τού 
βασιουιά: Να, ο Αµάν στέκεται στην αυουή. 
Και ο βασιουιάς είπε: Ας έουφει µέσα. 
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Και όταν ο Αµάν µπήκε µέσα, ο βασιουιάς 
είπε σ' αυτόν: Τι πουέπει να γίνει στον 
άνφουωπο, που ο βασιουιάς ευχαουιστιέται να 
τιµήσει; 

Και ο Αµάν στοχάστηκε στην καουντιά του: 
Σε ποιον άουον επουόκειτο ο βασιουιάς να 
ευαουεστηφεί να κάνει τιµή, παουά σε µένα;  
Αποκουίφηκε, ουοιπόν, ο Αµάν στον 
βασιουιά: Για τον άνφουωπο, που ο βασιουιάς 
ευαουεστείται να τιµήσει,  ας φέουν τη 
βασιουική στοουή, που ντύνεται ο βασιουιάς, 
και το άουογο που ιππεύει ο βασιουιάς, και να 
τοποφετηφεί το βασιουικό ντιάντηµα επάνω 
στο κεφάουι του·  κι αυτή η στοουή και το 
άουογο να ντοφούν στο χέουι κάποιου από 
τους µεγαουύτεους άουχοντες του βασιουιά, 
για να στοουίσει τον άνφουωπο, τον οποίο 
ευαουεστείται ο βασιουιάς να τιµήσει· και 
φέουνοντάς τον έφιππον µέσα από τους 
ντουόµους τής πόουης, ας κηουύττει 
µπουοστά του: Έτσι φα γίνεται στον 
άνφουωπο που ο βασιουιάς ευαουεστείται να 
τιµήσει. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Αµάν: Κάνε 
γουήγοουα, πάουε τη στοουή και το άουογο, 
καφώς είπες, και κάνε έτσι στον 
Μαουοντοχαίο τον Ιουνταίο, που κάφεται στη 
βασιουική πύουη· ας µη ουείψει τίποτε από 
όουα όσα είπες.  Και ο Αµάν πήουε τη 
στοουή και το άουογο, και στόουισε τον 
Μαουοντοχαίο, και τον έφεουε έφιππο µέσα 
από τους ντουόµους τής πόουης, 
κηουύττοντας µπουοστά του: Έτσι φα γίνεται 
στον άνφουωπο, τον οποίο ο βασιουιάς 
ευαουεστείται να τιµήσει. 

Και ο Μαουοντοχαίος γύουισε στην πύουη 
τού βασιουιά· και ο Αµάν έσπευσε στο σπίτι 
του καταουυπηµένος, και έχοντας 
σκεπασµένο το κεφάουι του.  Και ο Αµάν 
ντιηγήφηκε στη γυναίκα του, τη Ζεουές, και 
σε όους τους φίους του, όουα όσα του 
συνέβησαν. Και οι σοφοί του, και η γυναίκα 
του, η Ζεουές, είπαν σ' αυτόν: Αν ο 
Μαουοντοχαίος, µπουοστά στον οποίο 
άουχισες να ξεπέφτεις, είναι από το σπέουµα 
των Ιουνταίων, ντεν φα υπεουισχύσεις εναντίον 
του, αου' εξάπαντος φα πέσεις µπουοστά του. 

Ενώ ακόµα µιούσαν µαζί του, έφτασαν οι 
ευνούχοι τού βασιουιά, και έσπευσαν να φέουν 
τον Αµάν στο συµπόσιο, που ετοίµασε η 
Εσφήου. 

Ήουφαν, ουοιπόν, ο βασιουιάς και ο Αµάν να 
συµποσιάσουν µαζί µε την Εσφήου, τη 
βασίουισσα.  Και ο βασιουιάς είπε πάουι στην 
Εσφήου, τη ντεύτεουη ηµέουα, στο συµπόσιο 
του κουασιού: Ποιο είναι το ζήτηµά σου, 
βασίουισσα Εσφήου; Και φα σου ντοφεί· και 
ποιο είναι το αίτηµά σου; Και µέχουι του 
µισού τής βασιουείας αν ζητήσεις, φα γίνει. 

Τότε, η βασίουισσα Εσφήου αποκουίφηκε και 
είπε: Αν βουήκα χάουη µπουοστά σου, 
βασιουιά, και αν είναι αουεστό στον βασιουιά, 
η ζωή µου ας µου ντοφεί στο ζήτηµά µου, και 
ο ουαός µου, στο αίτηµά µου·  επειντή, 
πουηφήκαµε, εγώ και ο ουαός µου, σε 
απώουεια, σε σφαγή, και σε όουεφουο· και αν 
επουόκειτο να πουηφούµε ως ντούοι και 
ντούες, φα σιωπούσα, αν και ο εχφουός ντεν 
µποούσε να αναπουηουώσει τη ζηµιά τού 
βασιουιά. 

Τότε, ο βασιουιάς Ασσουήουης αποκουίφηκε 
και είπε στη βασίουισσα Εσφήου: Ποιος είναι 
αυτός, και πού είναι εκείνος, που τόουµησε να 
κάνει τέτοια πουάγµατα;  Και η Εσφήου είπε: 
Ο ενάντιος και εχφουός είναι αυτός ο 
αχουείος Αµάν. 

Τότε, ταουάχτηκε ο Αµάν µπουοστά στον 
βασιουιά και στη βασίουισσα.  Και αφού 
σηκώφηκε ο βασιουιάς από το συµπόσιο του 
κουασιού οουγισµένος, πήγε στον κήπο τού 
παουατιού· και ο Αµάν στάφηκε για να 
ζητήσει τη ζωή του από τη βασίουισσα 
Εσφήου· επειντή, είντε ότι κακό ήταν 
αποφασισµένο εναντίον του από τον βασιουιά.  
Και ο βασιουιάς γύουισε από τον κήπο τού 
παουατιού, στον οίκο τού συµποσίου τού 
κουασιού· και ο Αµάν ήταν πεσµένος επάνω 
στο κουεβάτι, επάνω στο οποίο ήταν η 
Εσφήου. Και ο βασιουιάς είπε: Φέουει ακόµα 
και τη βασίουισσα να βιάσει µπουοστά µου, 
µέσα στο παουάτι; Ο ουόγος βγήκε από το 
στόµα τού βασιουιά, και σκέπασαν το 
πουόσωπο του Αµάν. 
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Και ο Αουβωνά, ένας από τους ευνούχους, 
µπουοστά στον βασιουιά, είπε: Να, και το 
ξύουο, 50 πήχες το ύψος, που ο Αµάν έκανε 
για τον Μαουοντοχαίο, ο οποίος µίουησε για 
το καουό του βασιουιά, στέκεται στο σπίτι 
τού Αµάν. Και ο βασιουιάς είπε: Κουεµάστε 
τον επάνω σ' αυτό.  Και κουέµασαν τον Αµάν 
επάνω στο ξύουο, που είχε ετοιµάσει για τον 
Μαουοντοχαίο. Και σταµάτησε ο φυµός τού 
βασιουιά. 

Εκείνη την ηµέουα ο βασιουιάς Ασσουήουης 
έντωσε στη βασίουισσα Εσφήου το σπίτι τού 
Αµάν, του εχφού των Ιουνταίων. Και ο 
Μαουοντοχαίος ήουφε µπουοστά στον 
βασιουιά· επειντή, η Εσφήου φανέουωσε τι 
της ήταν.  Και βγάζοντας ο βασιουιάς το 
νταχτυουίντι του, που αφαίουεσε από τον 
Αµάν, το έντωσε στον Μαουοντοχαίο. Και η 
Εσφήου έκανε τον Μαουοντοχαίο επιτηουητή 
στο σπίτι τού Αµάν. 

ΚΑΙ η Εσφήου µίουησε ξανά µπουοστά στον 
βασιουιά, και έπεσε µπουοστά στα πόντια του, 
και τον ικέτευσε µε ντάκουυα να ακυουώσει 
την κακία τού Αµάν, του Αγαγίτη, και τη 
σκευωουία του, που σκευώουησε ενάντια 
στους Ιουνταίους. 

Και ο βασιουιάς άπουωσε το χουυσό 
σκήπτουο πουος την Εσφήου. Τότε, καφώς η 
Εσφήου σηκώφηκε, στάφηκε µπουοστά στον 
βασιουιά,  και είπε: Αν είναι αουεστό στον 
βασιουιά, και αν βουήκα χάουη µπουοστά 
του, και το πουάγµα φαίνεται οουφό στον 
βασιουιά, και αουέσκεται σε µένα, ας 
γουαφτεί ντιάταγµα να ανακουηφούν οι 
επιστοουές που σκευωουήφηκαν από τον 
Αµάν, τον γιο τού Αµµενταφά, του Αγαγίτη, 
που έγουαψε για να αποουεστούν οι Ιουνταίοι, 
που βουίσκονται σε όουες τις επαουχίες τού 
βασιουιά·  επειντή, πώς µποουώ να υποφέουω 
να ντω το κακό, που φα βουει τον ουαό µου; 
Ή, πώς µποουώ να υποφέουω να ντω τον 
αφανισµό της συγγένειάς µου; 

Τότε, ο βασιουιάς Ασσουήουης είπε στη 
βασίουισσα Εσφήου, και στον Μαουοντοχαίο, 
τον Ιουνταίο: Ντέστε, έντωσα στην Εσφήου 
το σπίτι τού Αµάν, κι αυτόν τον κουέµασαν 

επάνω στο ξύουο, επειντή άπουωσε το χέουι 
του ενάντια στους Ιουνταίους·  εσείς, ουοιπόν, 
γουάψτε υπέου των Ιουνταίων, όπως σας 
φαίνεται καουό, και στο όνοµα του βασιουιά, 
και σφουαγίστε το µε το βασιουικό 
νταχτυουίντι· επειντή, η επιστοουή, που είναι 
γουαµµένη στο όνοµα του βασιουιά, και 
σφουαγισµένη µε το βασιουικό νταχτυουίντι, 
είναι αµετάτουεπτη. 

Και πουοσκουήφηκαν οι γουαµµατείς του 
βασιουιά εκείνο τον καιουό, τον τουίτο µήνα, 
αυτός είναι ο µήνας Σιβάν, την 23η ηµέουα 
του· και γουάφτηκε σύµφωνα µε όουα όσα 
πουόσταξε ο Μαουοντοχαίος στους 
Ιουνταίους, και στους σατουάπες, και 
ντιοικητές και άουχοντες των επαουχιών, που 
ήσαν από την Ινντία µέχουι την Αιφιοπία, 127 
επαουχίες, σε κάφε επαουχία σύµφωνα µε τη 
γουαφή της, και σε κάφε ουαό σύµφωνα µε τη 
γουώσσα του, και στους Ιουνταίους σύµφωνα 
µε τη γουαφή τους και σύµφωνα µε τη 
γουώσσα τους. 

Και έγουαψε στο όνοµα του βασιουιά 
Ασσουήουη, και το σφουάγισε µε το 
βασιουικό νταχτυουίντι, και έστειουε τις 
επιστοουές µέσω έφιππων ταχυντουόµων, που 
ίππευαν επάνω σε ταχύποντα και γενναία 
µουάουια·  ο βασιουιάς επέτουεπε µ' αυτές 
στους Ιουνταίους, που ήσαν σε κάφε πόουη, 
να συγκεντουωφούν και να σταφούν υπέου της 
ζωής τους, να αποουέσουν, να φονεύσουν, και 
να αφανίσουν οουόκουηουη τη ντύναµη του 
ουαού και της επαουχίας εκείνων που τους 
καταφουίβουν, παιντιά και γυναίκες, και τα 
ουάφυουά τους να τα αουπάξουν,  σε µία 
ηµέουα, σε όουες τις επαουχίες τού βασιουιά 
Ασσουήουη, τη 13η ηµέουα του 12ου µήνα, 
κι αυτός είναι ο µήνας Αντάου. 

Το αντίγουαφο της επιστοουής, που 
πουοοουιζόταν για ντιάντοση του 
ντιατάγµατος σε κάφε επαουχία, 
ντηµοσιεύφηκε σε όους τους ουαούς, για να 
είναι οι Ιουνταίοι έτοιµοι εκείνη την ηµέουα, 
να εκντικηφούν ενάντια στους εχφούς τους.  
Και οι ταχυντουόµοι βγήκαν, ιππεύοντας 
επάνω στα ταχύποντα µουάουια, σπεύντοντας 
και κατεπειγόµενοι από την πουοσταγή τού 
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βασιουιά. Και η ντιαταγή εκντόφηκε στα 
Σούσα, τη βασιουική πόουη. 

Και ο Μαουοντοχαίος βγήκε µπουοστά από 
τον βασιουιά µε βασιουική στοουή, γαουάζια 
και άσπουη, και φοουώντας ένα µεγάουο 
χουυσό στεφάνι, και ένα επανωφόουι από 
εκουεκτό ουινό και ποουφύουα· και η πόουη 
Σούσα χαιουόταν και ευφουαινόταν.  Στους 
Ιουνταίους ήταν φως, και αγαουίαση, και 
χαουά και ντόξα. 

Και σε κάφε επαουχία, και σε κάφε πόουη, 
όπου ήουφε το ντιάταγµα του βασιουιά και η 
ντιαταγή, έγινε στους Ιουνταίους χαουά και 
αγαουίαση, ευωχία και ηµέουα αγαφή. Και 
ποουοί από τους ουαούς τής γης έγιναν 
Ιουνταίοι· επειντή, ο φόβος των Ιουνταίων 
έπεσε επάνω τους. 

ΚΑΙ τον 12ο µήνα, αυτός είναι ο µήνας 
Αντάου, τη 13η ηµέουα του ίντιου µήνα, όταν 
το ντιάταγµα του βασιουιά και η ντιαταγή του 
πουησίαζε να εκτεουεστεί, την ηµέουα κατά 
την οποία οι εχφουοί των Ιουνταίων έουπιζαν 
να τους εξουσιάσουν, (αν και στουάφηκε 
πουος το αντίφετο, επειντή οι Ιουνταίοι 
εξουσίασαν επάνω σ' αυτούς, που τους 
µισούσαν),  συγκεντουώφηκαν οι Ιουνταίοι 
στις πόουεις τους, σε όουες τις επαουχίες του 
βασιουιά Ασσουήουη, για να βάουν χέουι 
επάνω σ' αυτούς που ζητούσαν το κακό τους· 
και κανένας ντεν µπόουεσε να τους 
αντισταφεί, επειντή ο φόβος τους έπεσε επάνω 
σε όους τούς ουαούς. 

Και όουοι οι άουχοντες των επαουχιών, και οι 
σατουάπες, και οι ντιοικητές, και οι οικονόµοι 
τού βασιουιά, βοηφούσαν τους Ιουνταίους· 
επειντή, ο φόβος τού Μαουοντοχαίου έπεσε 
επάνω τους·  για τον ουόγο ότι, ο 
Μαουοντοχαίος ήταν µεγάουος µέσα στον 
οίκο τού βασιουιά, και η φήµη του 
ντιαντόφηκε σε όουες τις επαουχίες· επειντή, ο 
άνφουωπος ο Μαουοντοχαίος γινόταν όουο 
και ισχυουότεουος. 

Και οι Ιουνταίοι χτύπησαν όους τους εχφούς 
τους, µε χτύπηµα ουοµφαίας, και σφαγή, και 
όουεφουο, και έκαναν σ' αυτούς που τους 

µισούσαν, όπως ήφεουαν.  Και στα Σούσα, τη 
βασιουική πόουη, οι Ιουνταίοι φόνευσαν και 
εξοουόφουευσαν 500 άνντουες.  Και τον 
Φαουσαννταφά, και τον Νταουφών, και τον 
Ασπαφά,  και τον Ποουαφά,και τον Ανταουία, 
και τον Αουινταφά,  και τον Φαουµαστά, και 
τον Αουισαϊ, και τον Αουινταϊ και τον 
Βαϊεζαφά,  τους ντέκα γιους τού Αµάν, γιου 
τού Αµµενταφά, του εχφού των Ιουνταίων, 
τους φόνευσαν· επάνω σε ουάφυουα, όµως, 
ντεν έβαουαν το χέουι τους. 

Εκείνη την ηµέουα, ο αουιφµός αυτών που 
φονεύφηκαν στα Σούσα, στη βασιουική 
πόουη, φέουφηκε µπουοστά στον βασιουιά.  
Και ο βασιουιάς είπε στη βασίουισσα 
Εσφήου: Στα Σούσα, τη βασιουική πόουη, οι 
Ιουνταίοι φόνευσαν και εξοουόφουευσαν 500 
άνντουες, και τους ντέκα γιους τού Αµάν· στις 
υπόουοιπες επαουχίες τού βασιουιά τι έκαναν; 
Τώουα, ποιο είναι το ζήτηµά σου; Και φα σου 
ντοφεί· και ποιο είναι ακόµα το αίτηµά σου; 
Και φα γίνει. 

Και η Εσφήου είπε: Αν είναι αουεστό στον 
βασιουιά, ας ντοφεί στους Ιουνταίους, που 
βουίσκονται, στα Σούσα, να κάνουν και 
αύουιο σύµφωνα µε τη ντιαταγή αυτής της 
ηµέουας· και τους ντέκα γιους τού Αµάν να 
τους κουεµάσουν επάνω σε ξύουα.  Και ο 
βασιουιάς πουόσταξε να γίνει έτσι· και 
εκντόφηκε ντιαταγή στα Σούσα· και 
κουέµασαν τους ντέκα γιους τού Αµάν.  Και 
οι Ιουνταίοι, που ήσαν στα Σούσα, 
συγκεντουώφηκαν, και τη 14η ηµέουα του 
µήνα Αντάου, και φόνευσαν 300 άνντουες στα 
Σούσα· στα ουάφυουα, όµως, ντεν έβαουαν το 
χέουι τους. 

Και οι άουοι Ιουνταίοι, που ήσαν στις 
επαουχίες τού βασιουιά, συγκεντουώφηκαν 
και στάφηκαν υπέου της ζωής τους, και 
πήουαν ανάπαυση από τους εχφούς τους, και 
φόνευσαν απ' αυτούς που τους µισούσαν 
75.000· σε ουάφυουα, όµως, ντεν έβαουαν το 
χέουι τους·  τη 13η ηµέουα τού µήνα Αντάου· 
και τη 14η ηµέουα του ίντιου µήνα 
αναπαύφηκαν, και την έκαναν ηµέουα 
συµποσίου και ευφουοσύνης.  Και οι 
Ιουνταίοι που ήσαν στα Σούσα 
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συγκεντουώφηκαν τη 13η ηµέουα του, και τη 
14η ηµέουα του· και τη 15η ηµέουα του 
ίντιου µήνα αναπαύφηκαν, και την έκαναν 
ηµέουα συµποσίου και ευφουοσύνης.  Γι' 
αυτό, οι Ιουνταίοι, οι χωουικοί, που 
κατοικούσαν στις ατείχιστες πόουεις, έκαναν 
τη 14η ηµέουα του µήνα Αντάου ηµέουα 
ευφουοσύνης και συµποσίου, και ηµέουα 
αγαφή, και έστεουναν µεουίντες ο ένας στον 
άουον. 

ΚΑΙ ο Μαουοντοχαίος έγουαψε αυτά τα 
πουάγµατα, και έστειουε επιστοουές σε όους 
τούς Ιουνταίους, που ήσαν σε όουες τις 
επαουχίες τού βασιουιά Ασσουήουη, σ' 
αυτούς που ήσαν κοντά και σ' αυτούς που 
ήσαν µακουιά,  πουοσντιοουίζοντάς τους να 
τηούν τη 14η ηµέουα τού µήνα Αντάου, και 
τη 15η του ίντιου µήνα, κάφε χουόνο,  σαν τις 
ηµέουες που οι Ιουνταίοι αναπαύφηκαν από 
τους εχφούς τους, και τον µήνα κατά τον 
οποίο η ουύπη τους µετατουάπηκε γι' αυτούς 
σε χαουά, και το πένφος σε ηµέουα αγαφή· 
ώστε να τις κάνουν ηµέουες συµποσίου και 
ευφουοσύνης, και να στέουνουν µεουίντες ο 
ένας στον άουον, και ντώουα στους φτωχούς. 

Και οι Ιουνταίοι ντέχφηκαν εκείνο που 
άουχισαν να κάνουν, κι εκείνο που τους 
έγουαψε ο Μαουοντοχαίος·  επειντή, ο Αµάν, 
ο γιος τού Αµµενταφά, ο Αγαγίτης, ο 
εχφουός όουων των Ιουνταίων, σκευώουησε 
ενάντια στους Ιουνταίους να τους αφανίσει, 
και έουιξε Φου, ντηουαντή κουήουο, για να 
τους εξοουοφουεύσει, και να τους αφανίσει·  
όταν, όµως, ήουφε αυτή, η Εσφήου, 
µπουοστά στον βασιουιά, πουόσταξε µε 
επιστοουές, να στουαφεί ενάντια στο κεφάουι 
του η κακή του σκευωουία, που σκευώουησε 
ενάντια στους Ιουνταίους, και τον κουέµασαν 
επάνω στο ξύουο, αυτόν και τους γιους του. 

Γι' αυτό, ονόµασαν τις ηµέουες αυτές Φουείµ, 
από το όνοµα Φου. Ως εκ τούτου, και για 
όους τους ουόγους αυτής της επιστοουής, και 
για εκείνο που είνταν για το πουάγµα αυτό, 
και που συνέβηκε σ' αυτούς,  οι Ιουνταίοι 
ντιέταξαν, και ντέχφηκαν επάνω τους, κι 
επάνω στους απογόνους τους, κι επάνω σ' 
αυτούς που ενώφηκαν µαζί τους, να µη 

παουαουείψουν ποτέ από το να τηούν τις ντύο 
αυτές ηµέουες, σύµφωνα µε το γουαµµένο γι' 
αυτές, και στον καιουό τους κάφε χουόνο·  και 
οι ηµέουες αυτές να αναφέουονται και να 
τηούνται σε κάφε γενεά, κάφε συγγένεια, κάφε 
επαουχία, και κάφε πόουη· και οι ηµέουες 
αυτές των Φουείµ να µη εκουείψουν µέσα από 
τους Ιουνταίους, και να µη σταµατήσει η 
φύµησή τους από τους απογόνους τους. 

Τότε, η βασίουισσα Εσφήου, η φυγατέουα τού 
Αβιχαίου, και ο Μαουοντοχαίος, ο Ιουνταίος, 
έγουαψαν για ντεύτεουη φοουά, µε όουο το 
κύουος, για να τα στεουεώσουν, τα γουαµµένα 
για τα Φουείµ.  Και έστειουαν επιστοουές σε 
όους τους Ιουνταίους, στις 127 επαουχίες τού 
βασιουείου τού Ασσουήουη, µε ουόγια 
ειουήνης και αουήφειας,  για να στεουεώσει 
τις ηµέουες αυτές των Φουείµ στους καιούς 
τους, όπως τους πουοσντιόουισαν ο 
Μαουοντοχαίος, ο Ιουνταίος, και η 
βασίουισσα Εσφήου, και όπως καφόουισαν γι' 
αυτούς και για τους απογόνους τους, την 
υπόφεση των νηστειών και της κουαυγής τους.  
Και µε ντιαταγή τής Εσφήου επικυουώφηκε η 
υπόφεση αυτή των Φουείµ· και γουάφτηκε σε 
βιβουίο. 

ΚΑΙ ο βασιουιάς Ασσουήουης επέβαουε 
φόουο στη γη και στα νησιά τής φάουασσας.  
Και όουες οι πουάξεις τής ντύναµής του και 
της ισχύος του, και η πεουιγουαφή τής 
µεγαουειότητας του Μαουοντοχαίου, στην 
οποία ο βασιουιάς τον είχε πουοβιβάσει, ντεν 
είναι γουαµµένα στο βιβουίο των χουονικών 
των βασιουιάντων τής Μηντίας και της 
Πεουσίας; 

Επειντή, ο Μαουοντοχαίος, ο Ιουνταίος, 
στάφηκε ντεύτεουος µετά τον βασιουιά 
Ασσουήουη, και µεγάουος ανάµεσα στους 
Ιουνταίους, και αγαπητός από το πουήφος 
των αντεουφών του, ζητώντας το καουό του 
ουαού του, και µιουώντας ειουήνη για όους 
τους απογόνους του. 

ΥΠΗΟΥΧΕ κάποιος άνφουωπος στη γη τής 
Αυσίτιντας, που ονοµαζόταν Ιώβ· και ο 
άνφουωπος αυτός ήταν άµεµπτος και ευφύς, 
και φοβόταν τον Φεό, και έµενε µακουιά από 
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κακό.  Και σ' αυτόν γεννήφηκαν επτά γιοι και 
τουεις φυγατέουες.  Και τα κτήνη του ήσαν 
7.000 πουόβατα, και 3.000 καµήουες, και 500 
ζευγάουια βοντιών, και 500 γαϊντούια, και ένα 
µεγάουο πουήφος από υπηουέτες· και ο 
άνφουωπος εκείνος ήταν ο µεγαουύτεουος 
από όους τούς κατοίκους τής Ανατοουής. 

Και οι γιοι του πήγαιναν και έκαναν συµπόσια 
στα σπίτια τους, κάφε ένας κατά τη ντική του 
ηµέουα, και έστεουναν και πουοσκαούσαν τις 
τουεις αντεουφές τους για να τουώνε και να 
πίνουν µαζί τους.  Και όταν τεουείωναν οι 
ηµέουες τού συµποσίου, ο Ιώβ έστεουνε και 
τους αγίαζε, και, καφώς σηκωνόταν το πουωί, 
πουόσφεουνε οουοκαυτώµατα, σύµφωνα µε 
τον αουιφµό όουων τους· επειντή, ο Ιώβ 
έουεγε: Μήπως οι γιοι µου αµάουτησαν, και 
βουασφήµησαν τον Φεό στην καουντιά τους. 
Έτσι έκανε ο Ιώβ, πάντοτε. 

Και κάποια ηµέουα, οι γιοι τού Φεού ήουφαν 
να παουασταφούν µπουοστά στον Κύουιο, κι 
ανάµεσα σ' αυτούς ήουφε και ο σατανάς. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Από πού 
έουχεσαι; 

Και ο σατανάς απάντησε στον Κύουιο, και 
είπε: Αφού ντιάβηκα οουόγυουα τη γη, και 
πεουπάτησα µέσα σ' αυτή, νάµαι. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Έβαουες 
τον νου σου επάνω στον ντούο µου τον Ιώβ, 
ότι ντεν υπάουχει όµοιός του στη γη, 
άνφουωπος άµεµπτος και ευφύς, ο οποίος 
φοβάται τον Φεό, και απέχει από κακό; 

Και ο σατανάς απάντησε στον Κύουιο, και 
είπε: Μήπως ο Ιώβ ντωουεάν φοβάται τον 
Φεό;  Ντεν τον πεουιέφουαξες από παντού, 
και το σπίτι του, και όουα όσα έχει; Τα έουγα 
των χεουιών του ευουόγησες, και τα κτήνη 
του πουήφυναν επάνω στη γη·  όµως, άπουωσε 
τώουα το χέουι σου, και άγγιξε όουα όσα έχει, 
για να ντεις αν ντεν σε βουασφηµήσει κατά 
πουόσωπο. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Ντες, στο 
χέουι σου όουα όσα έχει· µόνον επάνω σ' 

αυτόν µη βάουεις το χέουι σου. Και ο 
σατανάς βγήκε µπουοστά από τον Κύουιο. 

Και κάποια ηµέουα οι γιοι του και οι 
φυγατέουες του έτουωγαν και έπιναν κουασί, 
στο σπίτι τού πουωτότοκου αντεουφού τους.  
Και ένας µηνυτής ήουφε στον Ιώβ, και είπε: 
Τα βόντια αουοτουίαζαν, και τα γαϊντούια 
έβοσκαν κοντά τους·  και έπεσαν επάνω τους 
οι Σαβαίοι και τα άουπαξαν· και τους ντούς 
τούς πάταξαν µε µάχαιουα· και µόνος εγώ 
ντιασώφηκα για να σου το αναγγείουω. 

Ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ήουφε κι ένας 
άουος, και είπε: Φωτιά έπεσε από τον ουανό, 
και έκαψε τα πουόβατα και τους ντούς, και 
τους κατέφαγε· και µόνος εγώ ντιασώφηκα για 
να σου το αναγγείουω. 

Ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ήουφε κι άουος 
ένας, και είπε: Οι Χαουνταίοι έκαναν τουεις 
ουόχους, και εφόουµησαν στις καµήουες, και 
τις άουπαξαν· και τους ντούς τούς πάταξαν µε 
µάχαιουα· και µόνος εγώ ντιασώφηκα για να 
σου το αναγγείουω. 

Ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ήουφε κι ένας 
άουος, και είπε: Οι γιοι σου και οι φυγατέουες 
σου έτουωγαν και έπιναν κουασί στο σπίτι τού 
πουωτότοκου αντεουφού τους·  και ξάφνου, 
ήουφε ένας µεγάουος άνεµος από την πέουα 
πουευουά τής εουήµου, και χτύπησε τις 
τέσσεουις γωνίες τού σπιτιού, και έπεσε επάνω 
στα παιντιά, και πέφαναν· και µόνος εγώ 
ντιασώφηκα για να σου το αναγγείουω. 

Τότε, ο Ιώβ, αφού σηκώφηκε, έσχισε το 
επανωφόουι του, και ξύουισε το κεφάουι του, 
και έπεσε επάνω στη γη, και πουοσκύνησε,  
και είπε: Γυµνός βγήκα από την κοιουιά τής 
µητέουας µου, και γυµνός φα επιστουέψω 
εκεί· ο Κύουιος έντωσε, και ο Κύουιος 
αφαίουεσε· ας είναι ευουογηµένο το όνοµα 
του Κυουίου. 

Σε όουα αυτά ο Ιώβ ντεν αµάουτησε, και ντεν 
έντωσε αφουοσύνη στον Φεό. 

ΚΑΙ κάποια ηµέουα, οι γιοι τού Φεού 
ήουφαν να παουασταφούν µπουοστά στον 
Κύουιο· κι ανάµεσα σ' αυτούς ήουφε και ο 
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σατανάς, για να παουασταφεί µπουοστά στον 
Κύουιο. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Από πού 
έουχεσαι; Και ο σατανάς απάντησε στον 
Κύουιο, και είπε: Αφού ντιάβηκα οουόγυουα 
τη γη, και πεουπάτησα µέσα σ' αυτή, νάµαι. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Έβαουες 
τον νου σου επάνω στον ντούο µου τον Ιώβ, 
ότι ντεν υπάουχει όµοιός του στη γη, 
άνφουωπος άµεµπτος και ευφύς, ο οποίος 
φοβάται τον Φεό, και απέχει από κακό; Κι 
ακόµα κουατάει τη ακεουαιότητά του, αν και 
µε παουόξυνες εναντίον του, για να τον 
εξοουοφουεύσω χωουίς αιτία. 

Και ο σατανάς απάντησε στον Κύουιο, και 
είπε: Ντέουµα για ντέουµα, και όουα όσα έχει 
ο άνφουωπος φα τα ντώσει για τη ζωή του·  
εντούτοις, άπουωσε το χέουι σου, και άγγιξε 
τα κόκαουά του, και τη σάουκα του, για να 
ντεις αν ντεν σε βουασφηµήσει κατά 
πουόσωπο. 

Και ο Κύουιος είπε στον σατανά: Ντες, αυτός 
είναι στο χέουι σου· µόνον τη ζωή του να 
φυουάξεις. 

Τότε, ο σατανάς βγήκε από µπουοστά από 
τον Κύουιο, και πάταξε τον Ιώβ µε ένα κακό 
έουκος, από το πέουµα των ποντιών του 
µέχουι την κοουυφή του.  Και πήουε κοντά 
του ένα κοµµάτι από κεουαµίντι, για να 
ξύνεται µ' αυτό· και καφόταν στο µέσον τής 
στάχτης. 

Τότε, η γυναίκα του είπε σ' αυτόν: Ακόµα 
κουατάς την ακεουαιότητά σου; 
Βουασφήµησε τον Φεό, και πέφανε. 

Κι εκείνος είπε σ' αυτή: Μίουησες όπως 
µιουάει µια από τις άφουονες γυναίκες· τα 
αγαφά µονάχα φα ντεχφούµε από τον Φεό, 
και τα κακά ντεν φα τα ντεχφούµε; 

Σε όουα αυτά ο Ιώβ ντεν αµάουτησε µε τα 
χείουη του. 

Και καφώς οι τουεις φίουοι τού Ιώβ άκουσαν 
όουα αυτά τα κακά που είχαν έουφει επάνω 

του, ήουφαν κάφε ένας από τον τόπο του· ο 
Εουιφάς ο Φαιµανίτης, και ο Βιουντάντ ο 
Σαυχίτης, και ο Σωφάου ο Νααµαφίτης· 
επειντή, είχαν συµφωνήσει νάουφουν µαζί, για 
να τον συουυπηφούν και να τον 
παουηγοουήσουν.  Και όταν από µακουιά 
σήκωσαν τα µάτια τους, και ντεν τον 
γνώουισαν, ύψωσαν τη φωνή τους, και 
έκουαψαν· και έσχισαν ο καφένας το ιµάτιό 
του, και έουιξαν χώµα επάνω στα κεφάουια 
τους πουος τον ουανό. 

Και κάφησαν µαζί του επάνω στη γη επτά 
ηµέουες και επτά νύχτες, και κανένας ντεν του 
είπε έναν ουόγο, επειντή έβουεπαν ότι ο 
πόνος του ήταν υπεουβοουικά µεγάουος. 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, ο Ιώβ άνοιξε το στόµα 
του, και καταουάστηκε την ηµέουα του.  Και 
ο Ιώβ µίουησε, και είπε: 

Είφε να χαφεί η ηµέουα κατά την οποία 
γεννήφηκα, και η νύχτα κατά την οποία είπαν: 
Γεννήφηκε αουσενικό. 

Η ηµέουα εκείνη να είναι σκοτάντι· ο Φεός 
από πάνω να µη την αναζητήσει, και να µη 
φέξει επάνω της φως. 

Σκοτάντι και σκιά φανάτου να την 
αµαυουώσουν· πυκνό σκοτάντι να καφήσει 
επάνω της. 

Νάουφουν επάνω της ως πικουότατη ηµέουα.  
Εκείνη τη νύχτα να επικουατήσει σκοτάντι· 

Να µη συγκαταουεχφεί στις ηµέουες του 
χουόνου· να µη µπει στις ηµέουες των µηνών. 

Να, έουηµη να είναι εκείνη η νύχτα· επάνω 
της να µη έουφει χαουµόσυνη φωνή. 

Να την καταουαστούν αυτοί που καταουώνται 
τις ηµέουες, οι έτοιµοι να ανεγείουν το πένφος 
τους. 

Να σκοτιστούν τα αστέουια τής εσπέουας της· 
να πουοσµένει φως, και να µη έουχεται· και να 
µη ντει τα βουέφαουα της αυγής· 
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επειντή, ντεν έκουεισε τις πόουτες τής 
κοιουιάς τής µητέουας µου, και ντεν έκουυψε 
τη φουίψη από τα µάτια µου. 

Γιατί ντεν πέφανα από τη µήτουα; Και ντεν 
εξέπνευσα µόουις είχα βγει από την κοιουιά; 

Γιατί µε υποντέχφηκαν τα γόνατα; Ή, γιατί οι 
µαστοί, για να φηουάσω; 

Επειντή, τώουα φα ήµουν ξαπουωµένος και 
φα ησύχαζα· φα κοιµόµουν· τότε φα ήµουν σε 
ανάπαυση, 

µαζί µε βασιουιάντες και συµβούς της γης, 
που οικοντοµούσαν εουηµώσεις· 

ή, µε άουχοντες, που έχουν χουυσάφι, που 
γέµισαν τα σπίτια τους µε ασήµι· 

ή, σαν κουυµµένο εξάµβουωµα ντεν φα 
υπήουχα, σαν βουέφη που ντεν είνταν φως. 

Εκεί, οι ασεβείς σταµατούν να ταουάζουν, κι 
εκεί αναπαύονται οι κουασµένοι· 

εκεί αναπαύονται µαζί οι αιχµάουωτοι· φωνή 
καταντυνάστη ντεν ακούν· 

εκεί βουίσκεται ο µικουός και ο µεγάουος· και 
ο ντούος, που είναι εουεύφεουος από το 
αφεντικό του. 

Γιατί ντόφηκε φως στον ντυστυχισµένο, και 
ζωή στον πικουαµένο στην ψυχή, 

οι οποίοι ποφούν τον φάνατο, και ντεν 
πετυχαίνουν, αν και σκάβουν γι' αυτόν 
πεουισσότεουο παουά για κουυµµένους 
φησαυούς, 

οι οποίοι υπεουχαίουονται, 
υπεουευφουαίνονται, όταν βουν τον τάφο; 

Γιατί ντόφηκε φως σε άνφουωπο, που ο 
ντουόµος του είναι κουυµµένος, και που τον 
πεουιέκουεισε ο Φεός; 

Επειντή, πουιν από το φαγητό µου έουχεται ο 
στεναγµός µου, και τα µουγκουητά µου 
ξεχύνονται σαν νεουά. 

Επειντή, εκείνο που φοβόµουν, µου συνέβηκε, 
κι εκείνο που τουόµαζα ήουφε επάνω µου. 

Ντεν είχα ειουήνη ούτε ανάπαυση ούτε 
ησυχία· οουγή ήουφε επάνω µου. 

ΤΟΤΕ, απάντησε ο Εουιφάς ο Φαιµανίτης, 
και είπε: 

Αν επιχειουήσουµε να σου µιουήσουµε, φα 
ντυσαουεστηφείς; Αουά, ποιος µποουεί να 
κουατηφεί από το να µιουήσει; 

Ντες, εσύ έχεις νουφετήσει ποούς, και έχεις 
ντυναµώσει αντύνατα χέουια. 

Τα ουόγια σου υποστήουιξαν τους 
κουονιζόµενους, και γόνατα που ουύγιζαν τα 
ενντυνάµωσες. 

Και, τώουα, ήουφε επάνω σου τούτο, και 
βαουυφυµείς· σε αγγίζει, και ταουάζεσαι. 

Ο φόβος σου ντεν είναι το φάουος σου, και η 
ευφύτητα των ντουόµων σου η εουπίντα σου; 

Φυµήσου, παουακαουώ· ποιος, ενώ ήταν 
αφώος, αποουέστηκε; Και πού 
εξοουοφουεύτηκαν οι ευφείς; 

Όπως έχω ντει εγώ, όσοι αουοτουίασαν 
ανοµία, και έσπειουαν ασέβεια, τις φεουίζουν· 

εξοουοφουεύονται από το φύσηµα του Φεού, 
και από την πνοή των µυκτήουων του 
αφανίζονται· 

το µουγκουητό του ουιονταουιού, και η φωνή 
του άγουιου ουιονταουιού, και το 
µούγκουισµα από τα ουιονταουάκια, έσβησαν· 

το ουιοντάουι χάνεται από έουειψη 
φηουάµατος, και τα ουιονταουάκια τού 
φηουυκού ουιονταουιού ντιασκοουπίζονται. 

Και ένας ουόγος ήουφε σε µένα κουυφά, και 
το αυτί µου πήουε κάτι απ' αυτόν. 

Μέσα στους στοχασµούς για τα οουάµατα 
της νύχτας, όταν βαφύς ύπνος πέφτει στους 
ανφουώπους, 
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µε έπιασε φουίκη και τουόµος, και 
συγκουόνισε ποουύ τα κόκαουά µου. 

Και ένα πνεύµα πέουασε από µπουοστά µου, 
και οι τουίχες τού σώµατός µου 
ανασηκώφηκαν· 

στάφηκε, αου' εγώ ντεν ντιέκουινα τη µοουφή 
του· ένα σχήµα φάνηκε µπουοστά στα µάτια 
µου· 

άκουσα ένα ουεπτό φύσηµα, και µια φωνή, 
που έουεγε: 

Φα είναι ο άνφουωπος πιο ντίκαιος από τον 
Φεό; Φα είναι ο άνφουωπος πιο καφαουός 
από τον Ντηµιουγό του; 

Ντες, αυτός ντεν εµπιστεύεται στους ντούς 
του, και στους αγγέους του βουέπει 
εουάττωµα· 

πόσο µάουον σ' εκείνους που κατοικούν σε 
πήουινα σπίτια, που έχουν το φεµέουιό τους 
µέσα στο χώµα, αφανίζονται µπουοστά στο 
σαουάκι; 

Από το πουωί µέχουι την εσπέουα 
φφείουονται· αφανίζονται για πάντα, χωουίς 
κανένας να το καταουάβει. 

Το µεγαουείο τους, που υπάουχει σ' αυτούς, 
ντεν παουέουχεται; Πεφαίνουν, αου' όχι µε 
σοφία. 

Κάουεσε, τώουα, αν κάποιος σου απαντήσει; 
Και σε ποιους από τους αγίους φα 
αποβουέψεις; 

Επειντή, η οουγή φονεύει τον άφουονα· και η 
αγανάκτηση φανατώνει τον µωουό. 

Εγώ είντα τον άφουονα να ουιζώνει· αου' 
αµέσως πουοείπα το σπίτι του καταουαµένο. 

Οι γιοι του είναι µακουιά από τη σωτηουία, 
και µπουοστά στην πύουη καταπιέζονται, και 
ντεν υπάουχει κανένας που να εουευφεουώνει· 

τον φεουισµό τους κατατουώει αυτός που 
πεινάει, και τον αουπάζει από τα αγκάφια, κι 

αυτός που ντιψάει καταπίνει την πεουιουσία 
τους. 

Επειντή, η φουίψη ντεν βγαίνει από το χώµα 
ούτε η ουύπη βουασταίνει από τη γη· 

αου' ο άνφουωπος γεννιέται για τη ουύπη, 
καφώς τα νεογέννητα των αετών, για να 
πετούν ψηουά. 

Εγώ, όµως, φα επικαουεστώ τον Φεό, και 
στον Φεό φα εναποφέσω την υπόφεσή µου· 

ο οποίος κάνει ανεξιχνίαστα µεγαουεία, 
αναουίφµητα φαυµάσια·  ο οποίος ντίνει 
βουοχή επάνω στο πουόσωπο της γης, και 
στέουνει νεουά επάνω στο πουόσωπο των 
χωουαφιών· 

ο οποίος υψώνει τους ταπεινούς, και σηκώνει 
σε σωτηουία τούς φουιµµένους· 

ο οποίος ντιασκοουπίζει τις βουές των 
πανούγων, και τα χέουια τους ντεν µποούν να 
πουαγµατοποιήσουν την επιχείουησή τους· 

ο οποίος συουαµβάνει τους σοφούς στην 
πανουγία τους· και ανατουέπεται η βουή των 
ντόουιων ανφουώπων· 

την ηµέουα συναντούν σκοτάντι, και το 
µεσηµέουι ψηουαφούν καφώς µέσα σε νύχτα. 

Όµως, ουυτουώνει τον φτωχό από τη 
ουοµφαία, από το στόµα τους, και από το 
χέουι τού ισχυού. 

Και ο φτωχός έχει εουπίντα, ενώ το στόµα 
τής ανοµίας φουάζεται. 

Πουόσεξε, µακάουιος ο άνφουωπος, που τον 
εουέγχει ο Φεός· γι' αυτό, µη καταφουονείς 
την παιντεία τού Παντοντύναµου· 

επειντή, αυτός πουηγώνει, και επιντένει, 
χτυπάει, και τα χέουια του γιατουεύουν. 

Μέσα σε έξι φουίψεις φα σε εουευφεουώσει· 
και στην έβντοµη ντεν φα σε αγγίξει κακό. 
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Μέσα στην πείνα φα σε ουυτουώσει από 
φάνατο· και σε πόουεµο από χέουια 
ουοµφαίας. 

Από µάστιγα γουώσσας φα είσαι 
φυουαγµένος· και από τον επεουχόµενο 
όουεφουο ντεν φα φοβηφείς. 

Φα πεουιγεουάς τον όουεφουο και την πείνα· 
και από τα φηουία τής γης ντεν φα φοβηφείς. 

Επειντή, φα έχεις συµµαχία µε τις πέτουες 
τής πεντιάντας· και τα φηουία τού χωουαφιού 
φα ειουηνεύουν µαζί σου. 

Και φα γνωουίσεις ότι στη σκηνή σου 
υπάουχει ειουήνη, και φα επισκεφφείς το σπίτι 
σου, και ντεν φα σου ουείπει τίποτε. 

Και φα γνωουίσεις ότι το σπέουµα σου είναι 
ποουύ, και τα εγγόνια σου σαν τη βοτάνη τής 
γης. 

Στον τάφο φάουφεις σε βαφιά γηουατειά, 
όπως η φηµωνιά τού σιταουιού µαζεύεται 
στον καιουό της. 

Να, αυτό εξιχνιάσαµε, έτσι έχει το πουάγµα· 
άκουσέ το, και γνώουισέ το στον εαυτό σου. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Είφε να ζυγιζόταν πουαγµατικά η ουύπη µου, 
και η συµφοουά µου να έµπαινε 
οουόκουηουη, µαζί, επάνω στην πουάστιγγα! 

Επειντή, τώουα φα ήταν πιο βαουιά από την 
άµµο τής φάουασσας· γι' αυτό τα ουόγια µου 
καταπίνονται. 

Επειντή, τα βέουη τού Παντοντύναµου 
βουίσκονται µέσα µου, από τα οποία το 
πνεύµα µου πίνει το φαουµάκι τους· οι 
τουόµοι τού Φεού παουατάσσονται εναντίον 
µου. 

Γκαουίζει ο άγουιος γάινταουος κοντά στο 
χοουτάουι; Ή, µουγκουίζει το βόντι κοντά 
στη φάτνη του; 

Τουώγεται το άνοστο χωουίς αουάτι; Ή, 
υπάουχει γεύση στο ασπουάντι του αυγού; 

Τα πουάγµατα, που η ψυχή µου 
αποστουεφόταν να αγγίξει, έγιναν σαν το 
αηντιαστικό φαγητό µου. 

Είφε να αποουάµβανα το αίτηµά µου, και ο 
Φεός να µου έντινε την επιφυµία µου! 

Και ο Φεός να ήφεουε να ευαουεστηφεί να µε 
αφανίσει· να εξαποουύσει το χέουι του, και να 
µε κόψει! 

Κι ακόµα, φα είναι η παουηγοουιά µου, ότι, 
και αν καταναουωφώ µέσα στη φουίψη, 

κι αυτός ντεν µε ουυπηφεί, εγώ τα ουόγια τού 
Αγίου ντεν τα έκουυψα. 

Ποια είναι η ντύναµή µου, ώστε να 
εγκαουτεουώ; Και ποιο είναι το τέουος µου, 
ώστε η ψυχή µου να υποφέουει; 

Μήπως η ντύναµή µου είναι ντύναµη από 
πέτουες; Ή, η σάουκα µου είναι χαουκός; 

Μήπως ντεν έουειψε µέσα µου 
οουοκουηουωτικά η βοήφειά µου; Και η 
σωτηουία ντεν αποµακουύνφηκε από µένα; 

Στον φουιµµένο οφείουεται έουεος από τον 
φίουο του· αυτός, όµως, εγκατέουειψε τον 
φόβο τού Παντοντύναµου. 

Οι αντεουφοί µου φέουφηκαν απατηουά σαν 
χείµαουος, πέουασαν σαν ουεύµα χειµάουων· 

που φοουώνονται από τον πάγο, στους 
οποίους το χιόνι ντιαουύεται· 

όταν φεουµανφούν, εκουείπουν· όταν γίνει 
φεουµότητα, εξαουείφονται από τον τόπο 
τους· 

τα ίχνη τής ποουείας τους συστουέφονται· 
καταντούν στο µηντέν, και χάνονται· 

τα πουήφη τής Φαιµά φωούσαν, οι 
συνοντοιπόουοι τής Σεβά τούς πεουίµεναν· 

ντιαψεύστηκαν από την εουπίντα τους· ήουφαν 
εκεί, και ντουοπιάστηκαν. 

Τώουα, κι εσείς είστε όπως αυτοί· είντατε την 
πουηγή µου, και τουοµάξατε. 
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Μήπως εγώ είπα: Φέουτε µου; Ή: Ντώστε 
µου ένα ντώουο από την πεουιουσία σας; 

Ή: Εουευφεουώστε µε από το χέουι τού 
εχφού; Ή: Ουυτουώστε µε από το χέουι των 
ισχυουών; 

Ντιντάξτε µε, κι εγώ φα σιωπήσω· και ντείξτε 
µου σε τι έσφαουα. 

Πόσο ντυνατά είναι τα σωστά ουόγια! Ο 
έουεγχός σας, όµως, τι αποντεικνύει; 

Φαντάζεστε να εουέγξετε ουόγια, ενώ οι 
οµιουίες τού απεουπισµένου είναι σαν άνεµος; 

Πουαγµατικά, εσείς πέφτετε επάνω στον 
οουφανό, και σκάβετε ουάκκο στον φίουο 
σας. 

Τώουα, ουοιπόν, ευαουεστηφείτε να κοιτάξετε 
σε µένα, επειντή, µπουοστά σας είναι το 
πουάγµα, αν εγώ ψεύντοµαι. 

Επιστουέψτε, παουακαουώ· ας µη γίνει 
αντικία· ναι, επιστουέψτε πάουι· η ντικαιοσύνη 
µου βουίσκεται σ' αυτό. 

Υπάουχει αντικία στη γουώσσα µου; Ο 
ουανίσκος µου ντεν µποουεί να ντιακουίνει τα 
ντιεφφαουµένα; 

Ο βίος του ανφουώπου ντεν είναι εκστουατεία 
επάνω στη γη; Οι ηµέουες του ντεν είναι σαν 
τις ηµέουες ενός µισφωτού; 

Όπως ο ντούος επιποφεί τη σκιά, και όπως ο 
µισφωτός πεουιµένει τον µισφό του, 

έτσι κι εγώ πήουα για κουηουονοµιά µήνες 
µαταιότητας, και µου ντιοουίστηκαν νύχτες 
οντυνηουές. 

Όταν πουαγιάζω, ουέω: Πότε φα σηκωφώ, και 
πότε φα πεουάσει η νύχτα; Και είµαι γεµάτος 
από ανησυχία µέχουι την αυγή. 

Η σάουκα µου είναι ντυµένη οουόγυουα µε 
σκουήκια και βώους από χώµα· το ντέουµα 
µου ξεσχίζεται, και τουέχει υγουό. 

Οι ηµέουες µου είναι ταχύτεουες από την 
κεουκίντα τού υφαντή, και χάνονται χωουίς 
εουπίντα. 

Φυµήσου ότι, η ζωή µου είναι άνεµος· το 
µάτι µου ντεν γυουίζει πίσω για να ντει αγαφό. 

Το µάτι εκείνου που µε βουέπει ντεν φα µε 
ντει ξανά· τα µάτια σου είναι επάνω µου, κι 
εγώ ντεν υπάουχω. 

Όπως το σύννεφο ντιαουύεται και χάνεται, 
έτσι κι αυτός που κατεβαίνει στον τάφο ντεν 
φα ξανανέβει· 

ντεν φα γυουίσει πουέον στο σπίτι του, και ο 
τόπος του ντεν φα τον γνωουίσει πουέον. 

Γι' αυτό, εγώ ντεν φα κουατήσω το στόµα 
µου· φα µιουήσω µέσα στην αγωνία τού 
πνεύµατός µου· φα φουηνοουογήσω µέσα 
στην πικουία τής ψυχής µου. 

Φάουασσα είµαι ή κήτος, ώστε έβαουες 
επάνω µου φύουακα; 

Όταν ουέω: Το κουεβάτι µου φα µε 
παουηγοουήσει, το στουώµα µου φα 
εουαφουύνει το παουάπονό µου, 

τότε, µε φοβίζεις µε όνειουα, και µε 
καταπουήσσεις µε οουάσεις· 

και η ψυχή µου ντιαουέγει αγχόνη, και 
φάνατο, παουά τα κόκαουά µου. 

Αηντίασα· ντεν φα ζήσω παντοτινά· 
παουαιτήσου από µένα· επειντή, οι ηµέουες 
µου είναι µαταιότητα. 

Τι είναι ο άνφουωπος ώστε τον µεγαουύνεις, 
και βάζεις τον νου σου επάνω του; 

Και τον επισκέπτεσαι κάφε πουωινό, και τον 
ντοκιµάζεις κάφε στιγµή; 

Μέχουι πότε ντεν φα αποσυουφείς από πάνω 
µου, και ντεν φα µε αφήσεις, µέχουι να 
καταπιώ το σάουιο µου; 

Αµάουτησα· τι µποουώ να κάνω σε σένα, 
Ντιατηουητή του ανφουώπου; 
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Γιατί µε έβαουες σηµάντι σου, και είµαι 
βάουος στον εαυτό µου; 

Και γιατί ντεν συγχωουείς την παουάβασή 
µου, και ντεν αφαιουείς την ανοµία µου; 

Επειντή, ύστεουα από ουίγο φα κοιµάµαι στο 
χώµα· και το πουωί φα µε αναζητήσεις, αουά 
ντεν φα υπάουχω. 

ΚΑΙ ο Βιουντάντ ο Σαυχίτης απάντησε και 
είπε: 

Μέχουι πότε φα µιουάς αυτά τα πουάγµατα; 
Και µέχουι πότε τα ουόγια τού στόµατός σου 
φα είναι όπως ένας σφοντουός άνεµος; 

Μήπως ο Φεός ανατουέπει την κουίση; Ή, ο 
Παντοντύναµος ανατουέπει το ντίκαιο; 

Αν οι γιοι σου αµάουτησαν σ' αυτόν, τους 
παουέντωσε στο χέουι τής ανοµίας τους. 

Αν εσύ φα ζητούσες τον Φεό το πουωί, και φα 
έκανες ντεήσεις στον Παντοντύναµο· αν 
ήσουν καφαουός και ευφύς, 

βέβαια, τώουα φα σηκωνόταν για σένα, και η 
κατοικία τής ντικαιοσύνης σου φα ευτυχούσε. 

Και αν η αουχή σου ήταν µικουή, τα ύστεουά 
σου φα µεγάουωναν υπεουβοουικά. 

Επειντή, ουώτησε, παουακαουώ, για τις 
πουοηγούµενες γενεές, και εουεύνησε 
ακουιβώς για τους πατέουες τους· 

επειντή, εµείς είµαστε χφεσινοί, και ντεν 
ξέουµε τίποτε, για τον ουόγο ότι, οι ηµέουες 
µας επάνω στη γη είναι σκιά· 

ντεν φα σε ντιντάξουν αυτοί, και φα σου πουν, 
και φα πουοφέουν ουόγια από την καουντιά 
τους; 

φάουει ο πάπυουος χωουίς πηουό; Αυξάνει ο 
σχοίνος χωουίς νεουό; 

Ενώ είναι ακόµα πουάσινος, και αφέουιστος, 
ξηουαίνεται πουιν από κάφε άουο χοουτάουι. 

Έτσι είναι οι ντουόµοι όουων εκείνων που 
ξεχνούν τον Φεό· και η εουπίντα τού 
υποκουιτή φα χαφεί· 

η εουπίντα του φα κοπεί, και το φάουος του 
φα είναι όπως ο ιστός τής αουάχνης. 

Φα στηουιχφεί επάνω στο σπίτι του, εντούτοις 
αυτό ντεν φα σταφεί όουφιο· φα το κουατήσει, 
εντούτοις ντεν φα ανοουφωφεί. 

Είναι χουωµός µπουοστά στον ήουιο, και το 
κουαντί του απουώνεται στον κήπο του. 

Οι ουίζες του πεουιπουέκονται στον σωουό 
από τις πέτουες, και ντιαουέγει τον πετουώντη 
τόπο. 

Αν εξαουειφφεί από τον τόπο του, τότε, φα 
τον αουνηφεί, ουέγοντας: Ντεν σε είντα. 

Ντες, αυτή είναι η χαουά τού ντουόµου του, 
και από το χώµα φα αναβουαστήσουν άουοι. 

Ντες, ο Φεός ντεν φα αποουίψει τον άµεµπτο, 
ούτε φα πιάσει το χέουι των κακοποιών· 

µέχουις ότου γεµίσει το στόµα σου από 
γέουιο, και τα χείουη σου από αουαουαγµό. 

Εκείνοι που σε µισούν,φα ντυφούν ντουοπή· 
και η κατοικία των ασεβών ντεν φα υπάουχει. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε και είπε: 

Αουηφινά, ξέουω ότι έτσι έχει το πουάγµα· 
αουά, πώς φα ντικαιωφεί ο άνφουωπος 
µπουοστά στον Φεό; 

Αν φεουήσει να ντιαντικαστεί µαζί του, ντεν 
µποουεί να του απαντήσει σε ένα από χίουια. 

Είναι σοφός στην καουντιά, και κουαταιός σε 
ντύναµη· ποιος σκουηουύνφηκε εναντίον του 
και ευτύχησε; 

Αυτός µετακινεί τα βουνά, και ντεν 
γνωουίζουν ποιος τα έστουεψε στην οουγή 
του. 

Αυτός σείει τη γη από τον τόπο της, και οι 
στύουοι της σαουεύονται. 
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Αυτός πουοστάζει τον ήουιο, και ντεν 
ανατέουει· και κουύβει τα αστέουια κάτω από 
σφουαγίντα. 

Αυτός µόνος εκτείνει τους ουανούς, και 
πατάει επάνω στα ύψη τής φάουασσας. 

Αυτός κάνει τον Αουκτούο, τον Ωουίωνα και 
την Πουειάντα, και τα ταµεία τού Νότου. 

Αυτός κάνει ανεξιχνίαστα µεγαουεία, και 
αναουίφµητα φαυµάσια. 

Ντέστε, ντιαβαίνει κοντά µου, και ντεν τον 
βουέπω· πεουνάει ανάµεσα, και ντεν τον 
αντιουαµβάνοµαι. 

Ντέστε, αφαιουεί· ποιος φα τον εµποντίσει; 
Ποιος φα του πει: Τι κάνεις; 

Αν ο Φεός ντεν αποσύουει την οουγή του, οι 
φουσκωµένοι από υπεουηφάνεια βοηφοί 
καταβάουονται από κάτω του. 

Πόσο ουιγότεουο φα του απαντούσα εγώ, 
ντιαουέγοντας απέναντί του τα ουόγια µου; 

Στον οποίο, και αν ήµουν ντίκαιος, ντεν φα 
απαντούσα, αουά φα ζητούσα έουεος από τον 
Κουιτή µου. 

Αν κουάξω, και µου απαντήσει, ντεν φα 
πίστευα ότι εισάκουσε τη φωνή µου. 

Επειντή, µε κατασυντουίβει µε 
ανεµοστουόβιουο, και πουηφαίνει τις πουηγές 
µου χωουίς αιτία. 

Ντεν µε αφήνει να αναπνεύσω, αουά µε 
χοουταίνει µε πικουία. 

Αν πουόκειται για ντύναµη, να, είναι ντυνατός· 
και αν για κουίση, ποιος φα ντώσει 
µαουτυουία για µένα; 

Αν ήφεουα να ντικαιώσω τον εαυτό µου, το 
στόµα µου φα µε καταντίκαζε· αν έουεγα: 
Είµαι άµεµπτος, φα µε αποντείκνυε 
ντιεφφαουµένον. 

Και αν ήµουν άµεµπτος, ντεν φα φουόντιζα 
για τον εαυτό µου· φα καταφουονούσα τη ζωή 
µου. 

Ένα είναι αυτό, γι' αυτό είπε: Αυτός αφανίζει 
και τον άµεµπτο και τον ασεβή. 

Και αν η µάστιγά του φανατώνει αµέσως, 
γεουάει στη ντοκιµασία των αφώων. 

Η γη παουαντόφηκε στα χέουια τού ασεβή· 
αυτός σκεπάζει τα πουόσωπα των κουιτών 
της· αν όχι αυτός, πού και ποιος είναι; 

Και οι ηµέουες µου είναι ταχύτεουες από 
ταχυντουόµο· φεύγουν, και ντεν βουέπουν 
καουό. 

Πέουασαν σαν πουοία που σπεύντουν· σαν 
αετός που πετάει επάνω στο φήουαµα. 

Αν πω: Φα ξεχάσω το παουάπονό µου, φα 
εγκαταουείψω το πένφος µου, και φα 
παουηγοουηφώ· 

τουοµάζω για όουες τις φουίψεις µου, 
γνωουίζοντας ότι ντεν φα µε αφωώσεις. 

Είµαι ασεβής· γιατί, ουοιπόν, να κοπιάζω 
µάταια; 

Αν ουστώ µε χιονόνεουο, και καφαουίσω τα 
χέουια µου µε επιµέουεια· 

εσύ, όµως, φα µε βυφίσεις στον βούκο, ώστε 
και τα ίντια µου τα ιµάτια φα µε σιχαίνονται. 

Επειντή, ντεν υπάουχει άνφουωπος όπως εγώ, 
για να του απαντήσω, και νάουφουµε µαζί σε 
κουίση. 

Ντεν υπάουχει µεσίτης ανάµεσά µας, για να 
βάουει το χέουι του επάνω και στους ντυο 
µας. 

Ας αποµακουύνει τη ουάβντο του από µένα· 
και ο φόβος του ας µη µε εκπουήττει· 

τότε, φα µιουήσω, και ντεν φα τον φοβηφώ· 
επειντή, έτσι, ντεν είµαι στον εαυτό µου. 

Η ψυχή µου αηντίασε τη ζωή µου· φα 
παουαντοφώ στο παουάπονό µου· φα 
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µιουήσω µέσα από την πικουία της ψυχής 
µου. 

Φα πω στον Φεό: Μη µε καταντικάσεις· 
ντείξε µου γιατί µε ντικάζεις. 

Είναι καουό σε σένα να καταφουίβεις, να 
καταφουονείς το έουγο των χεουιών σου, και 
να ευοντώνεις τη βουή των ασεβών; 

Έχεις µάτια σάουκας; Ή, βουέπεις όπως 
βουέπει ο άνφουωπος; 

Ανφουώπινος είναι ο βίος σου; Ή, τα χουόνια 
σου είναι σαν ηµέουες ανφουώπου, 

ώστε αναζητάς την ανοµία µου, ντιεουευνάς 
την αµαουτία µου; 

Ενώ ξέουεις ότι ντεν ασέβησα· και ντεν 
υπάουχει κάποιος που να εουευφεουώνει από 
τα χέουια σου. 

Τα χέουια σου µε µόουφωσαν, και 
οουόκουηουον µε έπουασαν, οουόγυουα· και 
µε καταστουέφεις. 

Φυµήσου, παουακαουώ, ότι µε έκανες σαν 
πηουό· και φα µε ξαναφέουεις στο χώµα. 

Ντεν µε άουµεξες σαν γάουα, και µε έπηξες 
σαν τυουί; 

Με έντυσες µε ντέουµα και σάουκα, και µε 
πεουιέφουαξες µε κόκαουα και νεύουα. 

Μου χάουισες ζωή και έουεος, και η επίσκεψή 
σου φύουαξε το πνεύµα µου· 

αυτά, όµως, έκουυβες στην καουντιά σου· 
ξέουω ότι αυτό είχες κατά νουν. 

Αν αµαουτήσω, µε παουαφυουάττεις, και ντεν 
φα µε αφωώσεις από την ανοµία µου. 

Αν ασεβήσω, αουοίµονο σε µένα· και αν είµαι 
ντίκαιος, ντεν µποουώ να σηκώσω το κεφάουι 
µου. 

Είµαι γεµάτος από ατιµία· ντες, ουοιπόν, τη 
φουίψη µου,  επειντή, αυξάνει. 

Με κυνηγάς σαν άγουιο ουιοντάουι· και 
καφώς γυουίζεις ντείχνεσαι εναντίον µου 
φαυµαστός. 

Ανανεώνεις τους µάουτυουές σου εναντίον 
µου, και πουηφαίνεις την οουγή σου εναντίον 
µου· αουαγές στουατεύµατος γίνονται επάνω 
µου. 

Γιατί, ουοιπόν, µε έβγαουες από τη µήτουα; 
Είφε να ξεψυχούσα, και να µη µε έβουεπε 
µάτι! 

Φα ήµουν σαν κάποιον που ντεν υπήουξε· φα 
µε έφεουναν από τη µήτουα στον τάφο. 

Ντεν είναι ουίγες οι ηµέουες µου; Σταµάτα, 
ουοιπόν, και άφησέ µε, για να συνέουφω 
ουίγο, 

πουιν πάω απ' όπου ντεν φα επιστουέψω, σε γη 
σκοταντιού και σκιάς φανάτου· 

σε γη σκοτεινή, σαν το σκοτάντι της σκιάς τού 
φανάτου, όπου ντεν υπάουχει τάξη, και το φως 
είναι σαν το σκοτάντι. 

Και ο Σωφάου ο Νααµαφίτης απάντησε, και 
είπε: 

Ντεν ντίνεται απάντηση στην πουηφώουα των 
ουόγων; Και φα ντικαιωφεί ο ποουυουογάς; 

Φα αποστοµώσουν ανφουώπους οι 
φουυαουίες σου; Και όταν κοουοϊντεύεις, ντεν 
φα σε ντουοπιάσει κανένας; 

Επειντή, είπες: Η οµιουία µου είναι καφαουή, 
και είµαι καφαουός µπουοστά σου. 

Αουά, είφε να µιούσε ο Φεός, και να άνοιγε 
εναντίον σου τα χείουη του· 

και να σου φανέουωνε τα κουυφά πουάγµατα 
της σοφίας, ότι είναι ντιπουάσια των όσων 
είναι γνωστά. 

Να ξέουεις, ουοιπόν, ότι ο Φεός απαιτεί από 
σένα ουιγότεουο από την ανοµία σου. 
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Μποουείς να εξιχνιάσεις τα βάφη τού Φεού; 
Μποουείς να εξιχνιάσεις µε εντέουεια τον 
Παντοντύναµο; 

Αυτά είναι σαν τα ύψη τού ουανού· τι 
µποουείς να κάνεις; Είναι βαφύτεουα από τον 
άντη· τι µποουείς να γνωουίσεις; 

Το µέτουο τους είναι µακουύτεουο από τη γη, 
και πουατύτεουο από τη φάουασσα. 

Αν φεουήσει να χαουάσει, και να κουείσει ή 
να συγκεντουώσει, τότε ποιος µποουεί να τον 
εµποντίσει; 

Επειντή, αυτός γνωουίζει τη µαταιότητα των 
ανφουώπων, και βουέπει την ασέβεια· και ντεν 
φα εξετάσει; 

Και ο µάταιος άνφουωπος υπεουηφανεύεται, 
ενώ ο άνφουωπος γεννιέται ένα άγουιο 
γαϊντουάκι. 

Αν εσύ ετοιµάσεις την καουντιά σου, και 
απουώσεις σ' αυτόν τα χέουια σου· 

αν την ανοµία, που είναι στα χέουια σου, την 
αποµακουύνεις, και ντεν αφήνεις να 
κατοικήσει στις σκηνές σου ασέβεια· 

τότε, σίγουα, φα υψώσεις το πουόσωπό σου 
ακηουίντωτο· µάουιστα, φα είσαι σταφεουός, 
και ντεν φα φοβάσαι· 

επειντή, εσύ φα ουησµονήσεις τη φουίψη· φα 
τη φυµηφείς σαν νεουά που ντιέουευσαν· 

και ο καιουός σου φα ανατείουει 
ουαµπουότεουος από το µεσηµέουι· και αν 
πέσει επάνω σου σκοτάντι, φα γίνει ξανά αυγή· 

και φα είσαι ασφαουής, επειντή υπάουχει 
εουπίντα σε σένα· ναι, φα σκάβεις για τη 
σκηνή σου, και φα κοιµάσαι µε ασφάουεια· 

φα πουαγιάζεις, και ντεν φα σε τουοµάζει 
κανένας· και ποουοί φα ικετεύουν το 
πουόσωπό σου. 

Όµως, τα µάτια των ασεβών φα µαουαφούν, 
και καταφύγιο φα ουείψει απ' αυτούς, και η 
εουπίντα τους φα είναι να ξεψυχήσουν. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Εσείς, στ' αουήφεια, είστε οι άνφουωποι, και 
µε σας η σοφία φα φτάσει στο τέουος της. 

Κι εγώ έχω σύνεση, όπως κι εσείς· ντεν είµαι 
κατώτεουος από σας· και ποιος ντεν γνωουίζει 
τέτοια πουάγµατα; 

Έγινα χουευασµός στον πουησίον µου, ο 
οποίος επικαούµαι τον Φεό, και µου 
απαντάει. 

Ο ντίκαιος και ο άµεµπτος γίνεται 
πεουιγέουαστος. 

Αυτός που κινντυνεύει να γουιστουήσει µε τα 
πόντια, είναι σαν καταφουονηµένο ουυχνάουι 
στον στοχασµό εκείνου που ευτυχεί. 

Οι σκηνές των ουηστών ευτυχούν, κι αυτοί 
που παουοουγίζουν τον Φεό είναι σε 
ασφάουεια, στα χέουια των οποίων ο Φεός 
φέουνει αφφονία. 

Αουά, ουώτησε τώουα τα ζώα, και φα σε 
ντιντάξουν· και τα πουιά τού ουανού, και φα 
σου αναγγείουν·  ή, µίουησε στη γη, και φα σε 
ντιντάξει· και τα ψάουια τής φάουασσας φα 
σου ντιηγηφούν. 

Ποιος απ' όους αυτούς ντεν γνωουίζει, ότι το 
χέουι τού Κυουίου τα έφτιαξε; 

Στο χέουι τού οποίου βουίσκεται η ψυχή 
όουων αυτών που ζουν, και η πνοή κάφε 
ανφουώπινης σάουκας. 

Το αυτί ντεν ντιακουίνει τα ουόγια; Και ο 
ουανίσκος ντεν παίουνει γεύση τού φαγητού 
του; 

Η σοφία είναι µε τους γέουοντες, και η 
σύνεση µε τη µακουότητα των ηµεουών. 

Σ' αυτόν είναι η σοφία και η ντύναµη· αυτός 
έχει βουή και σύνεση. 

Ντέστε, καταστουέφει, και ντεν 
ανοικοντοµείται· κουείνει ενάντια στον 
άνφουωπο, και ντεν υπάουχει κανένας που να 
ανοίγει. 
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Ντέστε, κουατάει τα νεουά, και ξεουαίνονται· 
τα στέουνει ξανά, και καταστουέφουν τη γη. 

Μαζί του είναι η ντύναµη και η σοφία· ντικός 
του είναι αυτός που εξαπατιέται κι αυτός που 
εξαπατάει. 

Παουαντίνει τους συµβούς ως ουάφυουο, και 
µωουαίνει τους κουιτές. 

Ουύνει τη ζώνη των βασιουιάντων, και 
πεουιζώνει την οσφύ τους µε σχοινί. 

Παουαντίνει τους άουχοντες ως ουάφυουο, 
και καταστουέφει τους ισχυούς. 

Αφαιουεί τον ουόγο των ντεινών ουητόουων, 
και σηκώνει τη σύνεση από τους 
πουεσβύτεους. 

Ξεχύνει καταφουόνηση επάνω στους 
άουχοντες, και ουύνει τη ζώνη των ισχυουών. 

Αποκαουύπτει βαφιά πουάγµατα µέσα από το 
σκοτάντι, και βγάζει στο φως τη σκιά τού 
φανάτου. 

Μεγαουύνει τα έφνη, και τα αφανίζει· 
πουαταίνει τα έφνη, και τα συστέουει. 

Αφαιουεί την καουντιά από τους αουχηγούς 
των ουαών τής γης, και τους κάνει να 
πεουιπουανιούνται σε άβατη έουηµο· 

ψηουαφούν σε σκοτάντι χωουίς φως, και τους 
κάνει να παουαφέουονται σαν αυτόν που 
µεφάει. 

Να, όουα αυτά τα είντε το µάτι µου· το αυτί 
µου τα άκουσε, και τα κατάουαβε. 

Όπως γνωουίζετε εσείς, γνωουίζω κι εγώ· ντεν 
είµαι κατώτεουός σας. 

Αου' όµως, φα µιουήσω στον Παντοντύναµο, 
και επιφυµώ να συζητήσω µαζί µε τον Φεό. 

Εσείς, όµως, είστε εφευουετές ψέµατος· είστε 
όουοι γιατουοί ανώφεουοι. 

Είφε να σιωπούσατε οουοκουηουωτικά! Κι 
αυτό φα ήταν σε σας σοφία. 

Ακούστε, τώουα, τα ουόγια µου, και 
πουοσέξτε τις ντικαιοουογίες των χειουέων 
µου. 

Φα µιουάτε άντικα για τον Φεό; Και φα 
πουοφέουετε ουόγια µε ντόουιο τουόπο γι' 
αυτόν; 

Φα κάνετε πουοσωποουηψία γι' αυτόν; Φα 
ντικοουογήσετε για τον Φεό; 

Είναι καουό να σας εξιχνιάσει; Ή, όπως ένας 
άνφουωπος πεουιγεουάει έναν άουον 
άνφουωπο, φα τον πεουιγεουάτε; 

Οπωσντήποτε φα σας εουέγξει, αν 
πουοσωποουηπτείτε κουυφά. 

Το µεγαουείο του ντεν φα σας τουοµάξει, και 
ο φόβος του ντεν φα πέσει επάνω σας; 

Τα αποµνηµονεύµατά σας ισοντυναµούν µε 
σκόνη, τα πουοπύουγιά σας µε πουοπύουγια 
από χώµα. 

Σιωπήστε, αφήστε µε για να µιουήσω εγώ, κι 
ας έουφει επάνω µου ό,τι κι αν είναι. 

Γιατί πιάνω τις σάουκες µου µε τα ντόντια 
µου, και βάζω τη ζωή µου στο χέουι µου; 

Και αν µε φανατώνει, εγώ φα εουπίζω σ' 
αυτόν· όµως, φα υπεουασπιστώ τους 
ντουόµους µου µπουοστά του. 

Αυτός, µάουιστα, φα είναι η σωτηουία µου· 
επειντή, υποκουιτής ντεν φάουφει µπουοστά 
του. 

Ακουοαστείτε τα ουόγια µου πουοσεκτικά, κι 
αυτά που παουσιάζω, µε τα αυτιά σας. 

Ντέστε, τώουα, ντιέταξα την κουίση µου· 
ξέουω ότι εγώ φα ντικαιωφώ. 

Ποιος είναι εκείνος που φέουει να έουφει σε 
συζήτηση µαζί µου, για να σιωπήσω τώουα, 
και να ξεψυχήσω; 

Μόνον ντύο πουάγµατα µη κάνεις σε µένα· 
τότε, ντεν φα κουυφτώ από το πουόσωπό σου· 
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Το χέουι σου αποµάκουυνέ το από µένα, και 
ο φόβος σου ας µη µε τουοµάξει. 

Έπειτα, κάουεσε, κι εγώ φα απαντήσω· ή, ας 
µιουήσω, και απάντησέ µου. 

Πόσες είναι οι ανοµίες µου και οι αµαουτίες 
µου; Φανέουωσέ µου το έγκουηµά µου και 
την αµαουτία µου. 

Γιατί κουύβεις το πουόσωπό σου, και µε 
φεωουείς ως εχφουό σου; 

Φα κατατουίψεις ένα φύουο που 
πεουιφέουεται από τον άνεµο; Και φα 
κατατουέξεις ένα ξεουό άχυουο; 

Επειντή, γουάφεις πικουίες εναντίον µου, και 
µου ανταποντίντεις τις ανοµίες της νιότης 
µου· 

και βάζεις τα πόντια µου σε ντεσµά, και 
παουαφυουάττεις όους τους ντουόµους µου· 
σηµειώνεις τα ίχνη τής ποουείας των ποντιών 
µου· 

αυτός που φφείουεται σαν σάπιο πουάγµα, 
σαν σκωουηκόβουωτο ένντυµα. 

Άνφουωπος γεννηµένος από γυναίκα είναι 
οουιγόβιος, και γεµάτος ταουαχή· 

αναβουασταίνει σαν άνφος, και κόβεται· 
φεύγει σαν σκιά, και ντεν ντιαµένει. 

Κι επάνω σε έναν τέτοιον ανοίγεις τα µάτια 
σου, και µε φέουνεις σε κουίση µαζί σου; 

Ποιος µποουεί να βγάουει καφαουό από 
ακάφαουτο; Κανένας. 

Επειντή, οι ηµέουες του είναι 
πουοσντιοουισµένες, ο αουιφµός των µηνών 
του βουίσκεται σε σένα, κι εσύ έβαουες τα 
όουιά του, και ντεν µποουεί να τα υπεουβεί, 

απόστουεψε απ' αυτόν, για να ησυχάσει, 
µέχουις ότου, χαίουοντας, εκπουηουώσει σαν 
µισφωτός την ηµέουα του. 

Επειντή, για το ντέντουο, αν κοπεί, υπάουχει 
εουπίντα ότι φα αναβουαστήσει, και ότι ο 
τουυφεουός του βουαστός ντεν φα εκουείψει. 

Και αν η ουίζα του παουιώσει στη γη, και ο 
κοουµός του πεφάνει στο χώµα, 

όµως, µε τη µυουντιά τού νεού φα 
αναβουαστήσει, και φα βγάουει κουαντιά σαν 
νεόφυτο. 

Αου' ο άνφουωπος πεφαίνει, και 
παουέουχεται· και ο άνφουωπος εκπνέει, και 
πού είναι; 

Όπως τα νεουά εκουείπουν από τη φάουασσα, 
και ο ποταµός στεουεύει και ξεουαίνεται, 

έτσι ο άνφουωπος, αφού κοιµηφεί, ντεν 
σηκώνεται· µέχουις ότου ντεν υπάουξουν οι 
ουανοί, ντεν φα ξυπνήσουν, και ντεν φα 
εγεουφούν από τον ύπνο τους. 

Είφε να µε έκουυβες στον τάφο, να µε 
σκέπαζες µέχουις ότου πεουάσει η οουγή σου, 

να µου πουοσντιόουιζες µια πουοφεσµία, και 
τότε να µε φυµηφείς! 

Αν ο άνφουωπος πεφάνει, φα ξαναζήσει; 
Όουες τις ηµέουες τής εκστουατείας µου φα 
πεουιµένω, µέχουις ότου έουφει η µεταουαγή 
µου. 

Φα καουέσεις, κι εγώ φα σου απαντήσω· φα 
επιβουέψεις επάνω στο έουγο των χεουιών 
σου. 

Επειντή, τώουα απαουιφµείς τα βήµατά µου· 
ντεν παουαφυουάττεις τις αµαουτίες µου; 

Η παουάβασή µου είναι σφουαγισµένη µέσα 
σε βαουάντιο, και σηµειώνεις επάνω την 
ανοµία µου. 

Βέβαια, το µεν βουνό, όταν πέφτει, 
εξουφενώνεται, και ο βουάχος µετακινείται 
από τον τόπο του. 

Τα νεουά τουώνε τις πέτουες· οι πουηµµύουες 
τους παουασύουν το χώµα τής γης· 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 578 από 1298 

έτσι, εσύ καταστουέφεις την εουπίντα τού 
ανφουώπου,  υπεουισχύεις πάντοτε εναντίον 
του, κι αυτός παουέουχεται· µεταβάουεις την 
όψη του, και τον αποπέµπεις. 

Οι γιοι του υψώνονται, κι αυτός ντεν ξέουει· 
και ταπεινώνονται, κι αυτός ντεν 
καταουαβαίνει τίποτε απ' αυτά. 

Μόνον η σάουκα του φα πονάει επάνω του, 
και η ψυχή του φα πενφεί µέσα του. 

ΤΟΤΕ, ο Εουιφάς ο Φαιµανίτης απάντησε, 
και είπε: 

Έπουεπε ένας σοφός να πουοφέουει µάταιους 
στοχασµούς, και να γεµίζει την κοιουιά του 
µε ανατοουικό άνεµο; 

Έπουεπε να φιουονικεί µε µάταια ουόγια, και 
ανωφεουείς οµιουίες; 

Βέβαια, εσύ αποουίπτεις τον φόβο, και 
αποκουείεις τη ντέηση µπουοστά στον Φεό. 

Επειντή, το στόµα σου αποντεικνύει την 
ανοµία σου, και ντιάουεξες τη γουώσσα των 
πανούγων. 

Το στόµα σου σε καταντικάζει, και όχι εγώ· 
και τα χείουη σου καταµαουτυούν εναντίον 
σου. 

Μήπως είσαι ο πουώτος άνφουωπος που 
γεννήφηκες; Ή, πουάστηκες πουιν από τα 
βουνά; 

Μήπως άκουσες τις βουές τού Φεού; Και 
εξάντουησες στον εαυτό σου τη σοφία; 

Τι ξέουεις, και ντεν ξέουµε; Τι 
αντιουαµβάνεσαι κι εµείς ντεν 
αντιουαµβανόµαστε; 

Και µεταξύ µας υπάουχουν ηουικιωµένοι, µε 
γκουίζα µαουιά, και γέουοντες, 
γεουοντότεουοι από τον πατέουα σου. 

Οι παουηγοουίες τού Φεού φαίνονται σε σένα 
µικουό πουάγµα; Ή, έχεις κάτι κουυµµένο 
µέσα σου; 

Γιατί σε αποπουανάει η καουντιά σου; Και 
γιατί παουαφέουονται τα µάτια σου, 

ώστε στουέφεις το πνεύµα σου ενάντια στον 
Φεό, και αφήνεις να βγαίνουν τέτοια ουόγια 
από το στόµα σου; 

Τι είναι ο άνφουωπος ώστε να είναι καφαουός; 
Και ο γεννηµένος από γυναίκα, ώστε να είναι 
ντίκαιος; 

Ντες, στους ντικούς του αγίους ντεν 
εµπιστεύεται· και οι ουανοί ντεν είναι 
καφαουοί στα µάτια του· 

πόσο πεουισσότεουο βντεουυουός κι 
ακάφαουτος είναι ο άνφουωπος, που πίνει την 
ανοµία σαν νεουό; 

Φα σε ντιντάξω εγώ· άκουσέ µε· αυτό βέβαια 
είντα, και φα το φανεουώσω, 

το οποίο οι σοφοί ανήγγειουαν από τους 
πατέουες τους, και ντεν το έκουυψαν·  στους 
οποίους µόνους ντόφηκε η γη, και ξένος ντεν 
πέουασε ανάµεσά τους. 

Ο ασεβής βασανίζεται όουες τις ηµέουες, και 
χουόνια µετουηµένα είναι φυουαγµένα για τον 
τύουαννο. 

Ένας ήχος φόβου είναι στα αυτιά του· µέσα 
σε καιουό ειουήνης φάουφει επάνω του ο 
εξοουοφουευτής. 

Ντεν πιστεύει ότι φα επιστουέψει από το 
σκοτάντι, και πεουιµένει τη µάχαιουα. 

πεουιπουανιέται για ψωµί, και πού; Ξέουει ότι 
η ηµέουα τού σκοταντιού είναι κοντά του, 
έτοιµη. 

Φουίψη και στενοχώουια φα τον 
καταπουήττουν· φα υπεουισχύσουν εναντίον 
του, σαν βασιουιάς παουασκευασµένος σε 
µάχη· 

επειντή, άπουωσε το χέουι του ενάντια στον 
Φεό, και αουαζονεύτηκε ενάντια στον 
Παντοντύναµο· 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 579 από 1298 

όουµησε εναντίον του µε υπεουήφανον 
τουάχηουο, µε την πυκνωµένη ουάχη των 
ασπίντων του· 

επειντή, σκέπασε το πουόσωπό του µε το 
πάχος του, και υπεουπάχυνε τα πουευουά του. 

Και κατοίκησε σε έουηµες πόουεις, σε 
ακατοίκητα σπίτια, έτοιµα για σωούς. 

Ντεν φα πουτήσει ούτε φα ντιαµένουν τα 
υπάουχοντά του, ούτε η αφφονία τους φα 
επεκταφεί επάνω στη γη. 

Ντεν φα χωουιστεί από το σκοτάντι· φουόγα 
φα ξεουάνει τους βουαστούς του, και µε την 
πνοή τού στόµατός του φα απέουφει. 

Ο απατηµένος ας µη πιστεύει στη 
µαταιότητα, επειντή η αµοιβή του φα είναι 
µαταιότητα. 

Φα φφαουεί πουιν από τον καιουό του, και ο 
κουάντος του ντεν φα πουασινίσει. 

Φα αποβάουει το άγουο σταφύουι του όπως η 
άµπεουος, και φα ουίξει το άνφος του όπως το 
εουιόντεντουο. 

Επειντή, η σύναξη των υποκουιτών φα 
εουηµωφεί, και φωτιά φα καταφάει τις σκηνές 
τής ντωουοουηψίας. 

Συουαµβάνουν πονηουία, και γεννούν 
µαταιότητα, και η καουντιά τους µηχανεύεται 
ντόουο. 

ΤΟΤΕ, ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Έχω ακούσει ποουά τέτοια· άφουιοι 
παουηγοουητές είστε όουοι. 

Έχουν τέουος οι µαταιοουογίες; Ή, ποιος σε 
ενφαουύνει στο να απαντάς; 

Κι εγώ µποούσα να µιουήσω όπως εσείς· αν 
ήταν η ψυχή σας στον τόπο τής ψυχής µου, 

µποούσα να επισωουεύσω ουόγια εναντίον 
σας, και να κουνήσω το κεφάουι µου εναντίον 
σας. 

Φα σας ενίσχυα µε το στόµα µου, και το 
κούνηµα των χειουέων µου φα σας 
ανακούφιζε. 

Αν µιουάω, ο πόνος µου ντεν ανακουφίζεται· 
και αν σιωπώ, ποιο ουιγόστεµα γίνεται σε 
µένα; 

Αουά, τώουα, µε υπεουβάουυνε· εουήµωσες 
οουόκουηουη τη συνοντεία µου. 

Και οι ουυτίντες, µε τις οποίες µε 
σηµάντεψες, αποτεουεί µαουτυουία· και η 
ισχνότητά µου, που ανεβαίνει επάνω µου, 
ντίνει µαουτυουία επάνω στο πουόσωπό µου. 

Ο εχφουός µου, στον φυµό του, µε 
ντιασπαουάζει, και µε µισεί· τουίζει τα ντόντια 
του εναντίον µου· ντηµιουγεί οξύτητα µε τα 
µάτια του εναντίον µου· 

ανοίγουν το στόµα τους εναντίον µου· µε 
χτυπούν επάνω στο σαγόνι υβουιστικά· 
συγκεντουώφηκαν µαζί εναντίον µου. 

Ο Φεός µε παουέντωσε στον άντικο, και µε 
έουιξε σε χέουια ασεβών. 

Ήµουν σε ησυχία, και µε κατασπάουαξε· και 
πιάνοντάς µε από τον τουάχηουο, µε 
κατασύντουιψε, και µε έβαουε για ντικό του 
σκοπό. 

Οι τοξότες του µε πεουικύκουωσαν· 
ντιαπεουνάει τα νεφουά µου, και ντεν 
ουυπάται· ξεχύνει τη χοουή µου επάνω στη 
γη. 

Με συντουίβει µε πουηγή επάνω σε πουηγή· 
έτουεξε εναντίον µου σαν γίγαντας. 

Έουαψα έναν σάκο επάνω στο ντέουµα µου, 
και µόουυνα το κέουας µου µε χώµα. 

Το πουόσωπό µου κατακάηκε από τον 
κουαυφµό, και σκιά φανάτου είναι επάνω στα 
βουέφαουά µου· 

ενώ στα χέουια µου ντεν υπάουχει αντικία, και 
η πουοσευχή µου είναι καφαουή. 
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Ω, γη, µη σκεπάσεις το αίµα µου, κι ας µη 
υπάουχει τόπος για την κουαυγή µου. 

Και, τώουα, ντέστε, ο µάουτυουάς µου είναι 
στον ουανό, και η µαουτυουία µου στους 
ύψιστους τόπους. 

Οι φίουοι µου είναι που µε εµπαίζουν· το µάτι 
µου σταουάζει ντάκουυα πουος τον Φεό. 

Να ήταν ντυνατόν να ντιαντικάζεται κανείς µε 
τον Φεό, όπως ένας άνφουωπος µε τον 
πουησίον του! 

Επειντή, ήουφαν τα απαουιφµηµένα χουόνια· 
και φα πεουπατήσω τον ντουόµο από τον 
οποίο ντεν φα επιστουέψω. 

Το πνεύµα µου φφείουεται, οι ηµέουες µου 
σβήνουν, οι τάφοι είναι για µένα έτοιµοι. 

Ντεν είναι κοντά µου χουευαστές; Και το 
µάτι µου ντεν ντιανυχτεουεύει στις πικουίες 
τους; 

Ασφάουισέ µε, παουακαουώ· γίνε σε µένα 
εγγυητής κοντά σου· ποιος φα εγγυόταν για 
µένα; 

Επειντή, εσύ έκουυψες την καουντιά τους από 
σύνεση· γι' αυτό, ντεν φα τους υψώσεις. 

Σ' εκείνον που µιουάει µε απάτη στους φίους, 
και τα µάτια των παιντιών του ακόµα φα 
ουιώνουν. 

Και µε έκανε παουοιµία των ουαών· και 
µπουοστά τους έγινα ντουοπή. 

Και το µάτι µου µαουάφηκε από τη φουίψη, 
και όουα τα µέουη µου έγιναν σαν σκιά. 

Οι ευφείς φα φαυµάσουν σε τούτο, και ο 
αφώος φα ξεσηκωφεί ενάντια στον υποκουιτή. 

Και ο ντίκαιος φα κουατάει τον ντουόµο του, 
και ο καφαουός στα χέουια φα αυξήσει τη 
ντύναµή του. 

Κι εσείς όουοι επιστουαφείτε, και έουφετε 
τώουα· επειντή, ντεν φα βουω ανάµεσά σας 
κανέναν συνετό. 

Οι ηµέουες µου πέουασαν, κόπηκαν οι 
σκοποί µου, οι επιφυµίες τής καουντιάς µου. 

Μετέβαουαν τη νύχτα σε ηµέουα· το φως είναι 
κοντά στο σκοτάντι. 

Αν πουοσµένω, ο τάφος είναι η κατοικία µου· 
έστουωσα το κουεβάτι µου µέσα στο 
σκοτάντι. 

Βόησα πουος τη φφοουά: Είσαι πατέουας 
µου· πουος το σκουήκι: Είσαι µητέουα µου 
και αντεουφή µου. 

Και πού είναι τώουα η εουπίντα µου; Και 
ποιος φα ντει την εουπίντα µου; 

Φα κατέβει στο βάφος τού άντη· σίγουα, φα 
αναπαυφεί µαζί µου στο χώµα. 

Και ο Βιουντάντ ο Σαυχίτης απάντησε, και 
είπε: 

Μέχουι πότε ντεν φα τεουειώσετε τα ουόγια; 
Πουοσέξτε, και έπειτα φα µιουήσουµε. 

Γιατί σκεφτόµαστε σαν τετουάποντα, και 
εξαχουειωνόµαστε µπουοστά σας; 

Ω, ντιασπαουάζοντας την ψυχή σου στον 
φυµό σου, φα εγκαταουειφφεί η γη για σένα; 
Και φα µετακινηφεί από τον τόπο του ο 
βουάχος; 

Σίγουα, το φως των ασεβών φα σβήσει, και ο 
σπινφήουας τής φωτιάς τους ντεν φα 
ξαναουάµψει· 

το φως στη σκηνή του φα είναι σκοτάντι, και 
το ουυχνάουι του από πάνω του φα σβηστεί· 

τα βήµατα της ντύναµής του φα συσταούν, και 
η βουή του φα τον καταγκουεµίσει. 

Επειντή, µε τα ντικά του πόντια ουίχτηκε στο 
ντίχτυ, και πεουπατάει επάνω σε παγίντες. 

Παγίντα φα τον πιάσει από τη φτέουνα· ο 
κουέφτης φα υπεουισχύσει εναντίον του. 

Η παγίντα του είναι κουυµµένη στη γη, και η 
ενέντουα του επάνω στον ντουόµο. 
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Τουόµοι φα τον φοβίζουν οουόγυουα, και φα 
τον καταντιώκουν κατά πόντας. 

Η ντύναµή του φα ουιµοκτονήσει, και ο 
όουεφουος φα είναι έτοιµος στο πουευουό 
του. 

Πουωτότοκος φάνατος φα καταφάει την 
ωουαιότητα του ντέουµατός του· την 
ωουαιότητά του φα καταφάει. 

Από τη σκηνή του φα ξεουιζωφεί το φάουος 
του, κι αυτός φα συουφεί πουος τον βασιουιά 
των τουόµων. 

Αυτοί φα κατοικήσουν στη σκηνή του, η 
οποία ντεν είναι πουέον ντική του· φειάφι φα 
ντιασπαουεί επάνω στην κατοικία του. 

Από κάτω φα ξεουαφούν οι ουίζες του, και 
από πάνω φα κοπεί ο κουάντος του. 

Η φύµησή του φα εξαουειφφεί από τη γη, και 
το όνοµά του ντεν φα υπάουχει πουέον στις 
πουατείες. 

Φα τον βγάουν έξω από το φως στο σκοτάντι, 
και φα ουιχτεί έξω από τον κόσµο. 

Ντεν φα έχει ούτε γιο ούτε εγγονό ανάµεσα 
στον ουαό του ούτε υπόουοιπο στις κατοικίες 
του. 

Οι µεταγενέστεουοι φα εκπουαγούν για την 
ηµέουα του, όπως είχαν πάουει φουίκη οι 
πουογενέστεουοι. 

Βέβαια, τέτοιες είναι οι κατοικίες τού ασεβή, 
κι αυτός είναι ο τόπος εκείνου που ντεν 
γνωουίζει τον Φεό. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Μέχουι πότε φα φουίβετε την ψυχή µου, και 
φα µε κατασυντουίβετε µε ουόγια; 

Ντέκα φοουές µε ντουοπιάσατε ήντη· ντεν 
ντουέπεστε να σκουηουύνεστε εναντίον µου; 

Και αν πουαγµατικά έσφαουα, το σφάουµα 
µου µένει µέσα µου. 

Αν φέουετε, όµως, να µεγαουυνφείτε 
οπωσντήποτε εναντίον µου, και να ουίχνετε 
εναντίον µου τη ντουοπή µου, 

µάφετε, τώουα, ότι ο Φεός µε κατέστουεψε, 
και µε πεουικύκουωσε µε το ντίχτυ του. 

Ντέστε, φωνάζω: Αντικία! Αουά, ντεν 
εισακούοµαι· επικαούµαι, αουά καµιά κουίση. 

Έφουαξε τον ντουόµο µου, και ντεν µποουώ 
να πεουάσω, και έβαουε σκοτάντι στα 
µονοπάτια µου. 

Με ξέντυσε από τη ντόξα µου, και το στεφάνι 
τού κεφαουιού µου το αφαίουεσε. 

Με αφάνισε από παντού, και χάνοµαι· και 
ξεουίζωσε την εουπίντα µου σαν ντέντουο. 

Και άναψε τον φυµό του εναντίον µου, και µε 
φεωουεί σαν εχφουό του. 

Τα τάγµατά του ήουφαν µαζί, και ετοίµασαν 
τον ντουόµο τους εναντίον µου, και 
στουατοπέντευσαν γύουω από τη σκηνή µου. 

Αποµάκουυνε από µένα τούς αντεουφούς µου, 
και αουοτουιώφηκαν οουοκουηουωτικά οι 
γνώουιµοί µου από µένα. 

Οι κοντινοί µου µε άφησαν, και οι γνωστοί 
µου µε ξέχασαν. 

Αυτοί που κατοικούν στο σπίτι µου, και οι 
υπηουέτουιές µου, µε φεωούν σαν ξένο· έγινα 
ξένος στα µάτια τους. 

Καουώ τον υπηουέτη µου, και ντεν µου 
απαντάει· τον ικέτευσα µε το στόµα µου. 

Η πνοή µου έγινε ξένη στη γυναίκα µου, και 
οι παουακουήσεις µου στα παιντιά τής ίντιας 
κοιουιάς µε µένα. 

Κι αυτά τα παιντάκια µε καταφουόνησαν· 
σηκώφηκα, και µίουησαν εναντίον µου. 

Όουοι οι άνντουες σύµβουοί µου µε 
βντεουύχφηκαν· κι εκείνοι, που τους αγάπησα, 
στουάφηκαν εναντίον µου. 
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Τα κόκαουά µου κόουησαν στο ντέουµα µου, 
και στη σάουκα µου, και ντιασώφηκα µε το 
ντέουµα των ντοντιών µου. 

Εουεήστε µε, εουεήστε µε, εσείς οι φίουοι 
µου· επειντή, το χέουι τού Φεού µε 
πουήγωσε. 

Γιατί µε κατατουέχετε όπως ο Φεός, και ντεν 
χοουτάσατε από τις σάουκες µου; 

Ω, να γουάφονταν τα ουόγια µου! Να 
τυπώνονταν σε βιβουίο! 

Να χαουάζονταν επάνω σε βουάχο µε 
σιντεουένια και µοουύβντινη γουαφίντα, για 
πάντα! 

Επειντή, ξέουω ότι ο Ουυτουωτής µου ζει, και 
φα εγεουφεί στους έσχατους καιούς επάνω στη 
γη· 

και αφού, ύστεουα από το ντέουµα µου, αυτό 
το σώµα φα φφαουεί, πάουι µε τη σάουκα µου 
φα ντω τον Φεό· 

τον οποίο εγώ ο ίντιος φα ντω, και φα 
φωουήσουν τα µάτια µου, και όχι άουος· τα 
νεφουά µου ουιώνουν µέσα στον κόουφο µου. 

Αου' εσείς, έπουεπε να πείτε: Γιατί τον 
κατατουέχουµε; Επειντή, η ουίζα του 
πουάγµατος βουίσκεται µέσα µου. 

Φοβηφείτε τη ουοµφαία· επειντή, η ουοµφαία 
είναι ο εκντικητής των ανοµιών, για να 
γνωουίσετε ότι υπάουχει κουίση. 

Και ο Σωφάου ο Νααµαφίτης απάντησε, και 
είπε: 

Γι' αυτό µε κινούν οι στοχασµοί µου στο να 
απαντήσω, και γι' αυτό σπεύντω. 

Άκουσα τη ντουοπιαστική επίπουηξη σε µένα, 
και το πνεύµα τής σύνεσής µου µε κάνει να 
απαντήσω. 

Ντεν το γνωουίζεις αυτό από παουιά, από 
τότε που ο άνφουωπος τέφηκε επάνω στη γη, 

ότι ο φουίαµβος των ασεβών είναι 
οουιγόχουονος, και η χαουά τού υποκουιτή 
στιγµιαία; 

Και αν το µεγαουείο του ανέβει στους 
ουανούς, και το κεφάουι του φτάσει µέχουι τα 
σύννεφα, 

φα αφανιστεί για πάντα, όπως η κόπουος του· 
όσοι τον έβουεπαν φα ουένε: Πού είναι 
εκείνος; 

Φα πετάξει σαν όνειουο, και ντεν φα βουεφεί· 
και φα εξαφανιστεί, σαν όουαση της νύχτας. 

Και το µάτι που τον έβουεπε ντεν φα τον ντει 
πουέον· και ο τόπος του ντεν φα τον 
γνωουίσει πουέον. 

Οι γιοι του φα ζητήσουν την εύνοια των 
φτωχών, και τα χέουια του φα επιστουέψουν 
τα αγαφά τους. 

Τα κόκαουά του είναι γεµάτα από 
αµαουτήµατα της νεότητάς του, και φα 
κοιµηφούν µαζί του στο χώµα. 

Και η κακία είναι γουυκιά στο στόµα του· την 
κουύβει κάτω από τη γουώσσα του· 

αν και την πεουιφάουπει, και ντεν την αφήνει, 
αουά την κουατάει στο µέσον του ουανίσκου 
του· 

η τουοφή του, όµως, φα αουοιωφεί στα 
εντόσφιά του· φα γίνει µέσα του χοουή οχιάς. 

Τα πούτη, όσα κατάπιε, φα τα ξεουάσει· ο 
Φεός φα τα βγάουει από την κοιουιά του. 

Φα φηουάσει φαουµάκι οχιάς· η γουώσσα 
µιας έχιντνας φα τον φανατώσει. 

Ντεν φα ντει τα ποτάµια, τα ουυάκια, που 
ουέουν µέουι και βούτυουο. 

Εκείνο για το οποίο κοπίασε, φα το 
αποντώσει, και ντεν φα το καταπιεί· 

κατά την απόκτηση φα γίνει η απόντοσή του, 
και ντεν φα χαουεί. 
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Επειντή, κατέφουιψε, εγκατέουειψε τους 
πένητες· άουπαξε σπίτι, που ντεν είχε χτίσει. 

Βέβαια, ντεν φα γνωουίσει ανάπαυση στην 
κοιουιά του· κανένα από τα επιφυµητά του 
πουάγµατα ντεν φα ντιασώσει. 

Για τουοφή ντεν φα του µείνει τίποτε· γι' αυτό, 
ντεν φα εουπίσει στα αγαφά του. 

Μέσα στην πουήουη αφφονία του φάουφει 
επάνω του στενοχώουια· όουη η ντύναµη της 
ταουαιπωουίας φα πέσει επάνω του. 

Ενώ καταγίνεται να γεµίσει την κοιουιά του, ο 
Φεός φα στείουει επάνω του τον φυµό τής 
οουγής του, και φα βουέξει εναντίον του 
καφώς φα τουώει. 

Ενώ το σιντεουένιο όπουο φεύγει, το 
χάουκινο τόξο φα τον ντιαπεουάσει. 

Το βέουος τουαβιέται, και ντιαπεουνάει το 
σώµα, και η ακµή που αστουάφτει βγαίνει από 
τη χοουή του. 

Τουόµοι είναι επάνω του,  οουόκουηουο το 
σκοτάντι κουύβεται στα κουυφά του ντωµάτια· 
άσβεστη φωτιά φα τον κατατουώει· όσοι 
εναπέµειναν στη σκηνή του, φα ντυστυχούν. 

Ο ουανός φα αποκαουύψει την ανοµία του· 
και η γη φα σηκωφεί εναντίον του. 

Η πεουιουσία τού σπιτιού του φα αφανιστεί· 
φα ντιαουεύσει την ηµέουα τής οουγής 
εναντίον του. 

Αυτή είναι από τον Φεό η µεουίντα τού 
ασεβή ανφουώπου, και η κουηουονοµιά, η 
ντιοουισµένη γι' αυτόν από τον Φεό. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Ακούστε την οµιουία µου µε πουοσοχή, κι 
αυτό ας είναι αντί για τις παουηγοουίες σας. 

Υποφέουτε µε να µιουήσω· και αφού µιουήσω, 
τότε µε εµπαίζετε. 

Μήπως εγώ σε άνφουωπο παουαπονούµαι; 
Γιατί, ουοιπόν, να µη ταουαχφεί το πνεύµα 
µου; 

Κοιτάξτε σε µένα και φαυµάστε, και βάουτε 
τό χέουι επάνω στο στόµα. 

Μόνον να φυµηφώ, ταουάζοµαι, και τουόµος 
κυουιεύει τη σάουκα µου. 

Γιατί οι ασεβείς ζουν, γηουάζουν, µάουιστα 
ακµάζουν σε πούτη; 

Το σπέουµα τους στεουεώνεται µπουοστά 
τους µαζί τους, και τα εγγόνια τους µπουοστά 
στα µάτια τους. 

Τα σπίτια τους είναι ασφαουή από φόβο· και 
ουάβντος Φεού ντεν είναι επάνω τους. 

Το βόντι τους συουαµβάνει, και ντεν 
αποτυχαίνει· η ντάµαουή τους γεννάει, και 
ντεν αποβάουει. 

Αποουύουν τα παιντιά τους σαν πουόβατα, 
και τα παιντιά τους σκιουτούν. 

Παίουνουν το τύµπανο και την κιφάουα, και 
ευφουαίνονται στον ήχο του οουγάνου. 

Πεουνούν τις ηµέουες τους µε αγαφά, και σε 
µια στιγµή κατεβαίνουν στον άντη. 

Και στον Φεό ουένε: Αποµακουύνσου από 
µας, επειντή ντεν φέουµε να γνωουίσουµε τους 
ντουόµους σου· 

τι είναι ο Παντοντύναµος για να τον 
ντουεύουµε; Και τι ωφεούµαστε να τον 
επικαούµαστε; 

Να, τα αγαφά τους ντεν είναι στο χέουι τους· 
µακουυά από µένα η βουή των ασεβών! 

Πόσες φοουές σβήνεται το ουυχνάουι των 
ασεβών, και η καταστουοφή τους έουχεται 
επάνω τους! 

Ο Φεός, στην οουγή του, ντιαµοιουάζει σ' 
αυτούς ωντίνες.  Είναι σαν άχυουο µπουοστά 
στον άνεµο· και σαν σκόνη, που αουπάζει ο 
ανεµοστουόβιουος. 
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Ο Φεός φυουάττει την ποινή τής ανοµίας 
τους για τους γιους τους· ανταποντίντει σ' 
αυτούς, και φα το γνωουίσουν. 

Τα µάτια τους φα ντουν την καταστουοφή 
τους, και φα πιουν από τον φυµό τού 
Παντοντύναµου. 

Επειντή, ποια ηντονή έχει ο ασεβής µαζί του 
στην οικογένειά του, αφού κοπεί στη µέση ο 
αουιφµός των µηνών του; 

Φα ντιντάξει κάποιος τον Φεό γνώση; Κι 
αυτός κουίνει τους υψηουά ιστάµενους. 

Ο µεν ένας πεφαίνει στο απόγειο της 
ευνταιµονίας του, ενώ είναι κατά πάντα 
ευτυχισµένος και ήσυχος· 

τα πουευουά του είναι γεµάτα από πάχος, και 
τα κόκαουά του ποτίζονται από µεντούια. 

Και ο άουος πεφαίνει µε πικουία ψυχής, και 
ποτέ ντεν έφαγε µε ευφουοσύνη. 

Μαζί φα κείτονται στο χώµα, και σκουήκια 
φα τους σκεπάσουν. 

Ντέστε, γνωουίζω τους συουογισµούς σας, και 
τις πονηουίες που µηχανεύεστε εναντίον µου. 

Επειντή, ουέτε: Πού είναι το σπίτι τού 
άουχοντα; Και πού είναι η σκηνή τής 
κατοίκησης των ασεβών; 

Ντεν ουωτήσατε αυτούς που ντιαβαίνουν τον 
ντουόµο; Και ντεν καταουαβαίνετε τα 
σηµάντια τους, 

ότι ο ασεβής φυουάγεται για ηµέουα 
αφανισµού; Φέουνεται σε ηµέουα οουγής. 

Ποιος φα φανεουώσει τον ντουόµο του 
µπουοστά του; Και ποιος φα του 
ανταποντώσει ό,τι αυτός έπουαξε; 

Κι αυτός φα φεουφεί στον τάφο, και φα 
ντιαµένει στο µνήµα. 

Οι βώουοι τής κοιουάντας φα είναι σ' αυτόν 
γουυκείς, και κάφε άνφουωπος φα πάει πίσω 

του, καφώς αναουίφµητοι πουοποουεύονται 
απ' αυτόν. 

Πώς, ουοιπόν, µε παουηγοουείτε µάταια, 
αφού στις απαντήσεις σας µένει το ψέµα; 

ΚΑΙ ο Εουιφάς ο Φαιµανίτης απάντησε, και 
είπε: 

Μποουεί ο άνφουωπος να ωφεουήσει τον 
Φεό, επειντή, ενώ είναι φουόνιµος, µποουεί 
να ωφεουεί τον εαυτό του; 

Υπάουχει ευχαουίστηση στον Παντοντύναµο, 
αν είσαι ντίκαιος; Ή, κέουντος, αν κάνεις 
άµεµπτους τους ντουόµους σου; 

Μήπως, επειντή σε φοβάται φα σε εουέγξει, 
και φάουφει σε κουίση µαζί σου; 

Ντεν είναι µεγάουη η κακία σου; Και 
άπειουες οι ανοµίες σου; 

Επειντή, πήουες από τον αντεουφό σου 
ενέχυουο, χωουίς αιτία, και στέουησες τους 
γυµνούς από το ένντυµά τους. 

Ντεν πότισες νεουό εκείνον που ντιψούσε, και 
αουνήφηκες ψωµί σ' αυτόν που πεινούσε. 

Και ο ισχυουός άνφουωπος αποουάµβανε τη 
γη· και ο πεουίβουεπτος κατοικούσε σ' αυτή. 

Χήουες τις απέβαουες χωουίς βοήφεια, και οι 
βουαχίονες των οουφανών συντουίφτηκαν από 
σένα. 

Γι' αυτό, σε πεουικύκουωσαν παγίντες, και σε 
ταουάζει αιφνίντιος φόβος· 

και σκοτάντι, ώστε ντεν βουέπεις· και σε 
σκεπάζει πουηµµύουα από νεουά. 

Ο Φεός ντεν είναι στους υψηούς τόπους τού 
ουανού; Και κοίταξε το ύψος των αστεουιών, 
πόσο ψηουά είναι! 

Κι εσύ ουες: Τι γνωουίζει ο Φεός; Μποουεί 
να κουίνει µέσα από το πυκνό σκοτάντι; 

Σύννεφα τον κουύβουν, και ντεν βουέπει, και 
ντιαποουεύεται τον γύουο τού ουανού. 
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Μήπως φα φυουάξεις τον παντοτινό ντουόµο, 
που πάτησαν οι άνοµοι; 

Αυτοί που αουπάχτηκαν πουο της ώουας, και 
το φεµέουιό τους το καταπόντισε χείµαουος· 

αυτοί που είπαν στον Φεό: Αποµακουύνσου 
από µας· και ο Παντοντύναµος τι φα κάνει σ' 
αυτούς; 

Αου' αυτός γέµισε τα σπίτια τους µε αγαφά· 
όµως, µακουιά από µένα η βουή των ασεβών! 

Οι ντίκαιοι βουέπουν, και αγάουονται· και οι 
αφώοι τούς πεουιπαίζουν. 

Η µεν πεουιουσία µας ντεν αφανίστηκε, το 
υπόουοιπό τους, όµως, το κατατουώει η 
φωτιά. 

Γίνε, ουοιπόν, οικείος µαζί του, και να είσαι 
σε ειουήνη· έτσι φάουφει σε σένα καουό. 

Ντέξου, ουοιπόν, τον νόµο από το στόµα 
του, και βάουε τα ουόγια του στην καουντιά 
σου. 

Αν επιστουέψεις στον Παντοντύναµο, φα 
ανοικοντοµηφείς, αφού φάχεις ντιώξει την 
ανοµία µακουιά από τις σκηνές σου. 

Και φα επισωουεύσεις το χουυσάφι, σαν 
χώµα, και το χουυσάφι τού Οφείου σαν τις 
πέτουες των χειµάουων. 

Και ο Παντοντύναµος φα είναι ο 
υπεουασπιστής σου, και φα έχεις πουηφώουα 
από ασήµι. 

Επειντή, τότε φα ευφουαίνεσαι στον 
Παντοντύναµο, και φα υψώσεις το πουόσωπό 
σου στον Φεό. 

Φα ντεηφείς σ' αυτόν, και φα σε εισακούσει, 
και φα αποντώσεις τις ευχές σου. 

Και ό,τι αποφασίσεις, φα κατοουφώνεται από 
σένα· και το φως φα φέγγει επάνω στους 
ντουόµους σου. 

Όταν κάποιος ταπεινωφεί, τότε φα πεις: 
Υπάουχει ύψωση· επειντή, φα σώσει εκείνον 
που έχει κατεβασµένα τα µάτια. 

Φα σώσει και τον µη αφώο· ναι, µε την 
καφαουότητα των χεουιών σου φα σωφεί. 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Και τη σηµεουινή ηµέουα είναι πικουό το 
παουάπονό µου· η πουηγή µου είναι 
βαουύτεουη από τον στεναγµό µου. 

Είφε να ήξεουα πού να τον βουω! Φα πήγαινα 
µέχουι τον φουόνο του· 

φα εξέφετα µπουοστά του κουίση, και φα 
γέµιζα το στόµα µου µε αποντείξεις· 

φα γνώουιζα τα ουόγια, που φα µου 
αποκουινόταν, και φα καταουάβαινα τι φα µου 
έουεγε. 

Μήπως φα ντιαµάχεται µαζί µου µε πουήφος 
ντύναµης; Όχι· αουά, φα έβαζε σε µένα την 
πουοσοχή του. 

Τότε, ο ντίκαιος µποούσε να συζητήσει µαζί 
του· και φα εουευφεουωνόµουν από τον 
κουιτή µου για πάντα. 

Ντέστε, πηγαίνω µπουοστά, αουά ντεν είναι· 
και πίσω, αουά ντεν τον βουέπω· 

στα αουιστεουά, όταν εουγάζεται, αουά ντεν 
µποουώ να τον ντω· κουύβεται στα ντεξιά, και 
ντεν τον βουέπω. 

Γνωουίζει, όµως, τον ντουόµο µου· µε 
ντοκίµασε· φα βγω σαν χουυσάφι. 

Το πόντι µου ενέµεινε στα βήµατά του· 
φύουαξα τον ντουόµο του, και ντεν ξέκουινα· 

την εντοουή των χειουέων του, και ντεν 
οπισφοντουόµησα· ντιατήουησα τα ουόγια 
τού στόµατός του, πεουισσότεουο παουά την 
αναγκαία τουοφή µου. 

Επειντή, αυτός είναι µε µια βουή· και ποιος 
µποουεί να τον αποτουέψει; Και ό,τι επιφυµεί 
η ψυχή του, το κάνει. 
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Ντεντοµένου ότι, εκτεουεί αυτό που 
οουίστηκε σε µένα· και ποουά τέτοια 
υπάουχουν µαζί του. 

Γι' αυτό, καταπουήσσοµαι µπουοστά στο 
πουόσωπό του· συουογίζοµαι, και φουίττω 
µπουοστά του. 

Επειντή, ο Φεός µαουάκωσε την καουντιά 
µου, και ο Παντοντύναµος µε κατέπουηξε· 

για τον ουόγο ότι, ντεν αποκόπηκα µπουοστά 
στο σκοτάντι, και ντεν έκουυψε το πυκνό 
σκοτάντι από το πουόσωπό µου. 

Επειντή, οι καιουοί ντεν είναι κουυµµένοι από 
τον Παντοντύναµο· γιατί ντεν βουέπουν τις 
ηµέουες του αυτοί που τον γνωουίζουν; 

Μετακινούν όουια, αουπάζουν ποίµνια, και 
ποιµαίνουν·  αφαιούν το γαϊντούι των 
οουφανών, παίουνουν το βόντι τής χήουας για 
ενέχυουο· 

απωφούν τους άποους από τον ντουόµο· οι 
φτωχοί τής γης κουύβονται µαζί. 

Ντέστε, σαν άγουια γαϊντούια στην έουηµο, 
βγαίνουν στα έουγα τους, καφώς σηκώνονται 
το πουωί για αουπαγή· η έουηµος ντίνει γι' 
αυτούς τουοφή, και για τα παιντιά τους. 

Φεουίζουν χωουάφι, που ντεν είναι ντικό τους, 
και τουυγούν άµπεουο αντικίας. 

Κάνουν τους γυµνούς να πεουνούν τη νύχτα 
χωουίς ιµάτιο, και ντεν έχουν σκέπασµα στο 
ψύχος· 

από τις βουοχές των βουνών υγουαίνονται, και 
αγκαουιάζουν τον βουάχο, µη έχοντας 
καταφύγιο. 

εκείνοι αουπάζουν τον οουφανό από τον 
µαστό, και από τον φτωχό παίουνουν 
ενέχυουο· 

τον κάνουν να αναχωουήσει γυµνός, χωουίς 
ιµάτιο, κι αυτοί που βαστάζουν τα 
χειουόβοουα µένουν πεινασµένοι. 

Αυτοί που βγάζουν το ουάντι µε πίεση µέσα 
στους τοίχους τους, και πατούν τους ουινούς 
τους, ντιψούν. 

Άνφουωποι από την πόουη στενάζουν, και η 
ψυχή των πουηγωµένων βοά· ο Φεός, όµως, 
ντεν βάζει επάνω τους αφουοσύνη. 

Αυτοί είναι από εκείνους που αντιστέκονται 
στο φως· ντεν γνωουίζουν τούς ντουόµους του, 
και ντεν µένουν στα µονοπάτια του. 

Ο φονιάς, καφώς σηκώνεται την αυγή, φονεύει 
τον φτωχό και τον άποουο, ενώ τη νύχτα 
γίνεται σαν κουέφτης. 

Τα µάτια τού µοιχού, παουόµοια, 
παουαφυουάττουν το νύχτωµα, ουέγοντας: 
Μάτι ντεν φα µε ντει· και σκεπάζει το 
πουόσωπό του. 

Στο σκοτάντι ντιατουυπούν τα σπίτια, που την 
ηµέουα είχαν σηµειώσει για τον εαυτό τους. 

Φως ντεν γνωουίζουν·  επειντή, η αυγή είναι 
σε όους αυτούς σκιά φανάτου· αν κάποιος 
τούς γνωουίσει, είναι τουόµοι σκιάς φανάτου. 

Είναι εουαφουοί επάνω στην επιφάνεια των 
νεουών· η µεουίντα τους επάνω στη γη είναι 
καταουαµένη· ντεν βουέπουν τον ντουόµο των 
αµπέουων. 

Η ξηουασία και η φεουµότητα αουπάζουν τα 
νεουά τού χιονιού, και ο τάφος τούς 
αµαουτωούς. 

Η µήτουα φα τους ουησµονήσει· το σκουήκι 
φα βόσκει επάνω τους· 

ντεν φάουφουν πουέον σε φύµηση· και η 
αντικία φα συντουιφτεί σαν ξύουο. 

Κακοποιούν τη στείουα, την άτεκνη· και ντεν 
αγαφοποιούν τη χήουα· 

και κατακουατούν τούς ντυνατούς µε τη 
ντύναµή τους· σηκώνονται, και κανένας ντεν 
είναι ασφαουής στη ζωή του. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 587 από 1298 

Ο Φεός τούς έντωσε µεν ασφάουεια, και 
αναπαύονται· όµως, τα µάτια του είναι επάνω 
στους ντουόµους τους. 

Υψώνονται για ουίγο καιουό, και ντεν 
υπάουχουν, και καταβάουονται όπως όουοι οι 
άουοι· σηκώνονται από το µέσον, και 
κόβονται όπως η κοουφή από τα στάχυα. 

Κι αν τώουα ντεν είναι έτσι, ποιος φα µε 
ντιαψεύσει, και φα εξουφενήσει τα ουόγια µου; 

ΚΑΙ ο Βιουντάντ ο Σαυχίτης απάντησε, και 
είπε: 

Εξουσία και φόβος είναι µαζί του· εκτεουεί 
ειουήνη στα ύψη του. 

Υπάουχει αουιφµός των στουατευµάτων του; 
Κι επάνω σε ποιον ντεν ανατέουει το φως του; 

Πώς, ουοιπόν, µποουεί ο άνφουωπος να 
ντικαιωφεί µπουοστά στον Φεό; Ή, πώς 
µποουεί να είναι καφαουός αυτός που 
γεννήφηκε από γυναίκα; 

Ντες, κι αυτό το φεγγάουι ντεν είναι 
ουαµπουό, και τα αστέουια ντεν είναι 
καφαουά µπουοστά του. 

Πόσο ουιγότεουο ο άνφουωπος, η σαπίουα; 
Και ο γιος τού ανφουώπου, το σκουήκι; 

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε: 

Πόσο βοήφησες τον αντύνατο! Έσωσες τον 
ανίσχυουο βουαχίονα! 

Πόσο συµβούευσες τον άσοφο! Και έντειξες 
καφόουα τέουεια σύνεση! 

Σε ποιον ανήγγειουες τα ουόγια; Και τίνος η 
πνοή βγήκε από σένα; 

Οι νεκουοί τον τουέµουν κάτω από τα νεουά, 
κι αυτοί που συγκατοικούν µαζί τους. 

Ο άντης είναι γυµνός µπουοστά του, και η 
απώουεια ντεν έχει σκέπασµα. 

Απουώνει τον βοουιά επάνω στο κενό· 
κουεµάει τη γη επάνω στο µηντέν. 

Ντεσµεύει τα νεουά στα σύννεφά του· και το 
σύννεφο ντεν σχίζεται από κάτω τους. 

Σκεπάζει το πουόσωπο του φουόνου του· 
απουώνει το σύννεφό του επάνω του. 

Πεουικύκουωσε τα νεουά µε όουια, µέχουι τη 
συντέουεια του φωτός και του σκοταντιού. 

Οι στύουοι τού ουανού τουέµουν, και από την 
επιτίµησή του εξίστανται. 

Ταουάζει τη φάουασσα µε τη ντύναµή του, 
και µε τη σύνεσή του κατανταµάζει την 
υπεουηφάνειά της. 

Με το πνεύµα του κόσµησε τους ουανούς· το 
χέουι του σχηµάτισε το συστουεφόµενο 
Φίντι. 

Να, αυτά είναι τα κουάσπεντα των ντουόµων 
του· αουά, πόσο ποουύ ουίγο ακούµε γι' 
αυτόν; 

Και τη βουοντή τής ντύναµής του ποιος 
µποουεί να την εννοήσει; 

ΚΑΙ ο Ιώβ εξακοούφησε την παουαβοουή 
του, και είπε: 

Ο Φεός ζει, αυτός που απέβαουε την κουίση 
µου, και ο Παντοντύναµος, αυτός που 
πίκουανε την ψυχή µου, 

ότι, οουόκουηουο τον καιουό, ενόσω η πνοή 
µου είναι µέσα µου, και το πνεύµα τού Φεού 
στους µυκτήουες µου, 

τα χείουη µου ντεν φα µιουήσουν αντικία, και 
η γουώσσα µου ντεν φα µεουετήσει ντόουο. 

Μη γένοιτο σε µένα να σας ντικαιώσω· µέχουι 
να εκπνεύσω, ντεν φα αποµακουύνω από µένα 
την ακεουαιότητά µου. 

Φα κουατώ τη ντικαιοσύνη µου, και ντεν φα 
την αφήσω· η καουντιά µου ντεν φα µε 
εουέγξει ενόσω ζω. 

Ο εχφουός µου να είναι σαν τον ασεβή, κι 
αυτός που σηκώνεται εναντίον µου σαν τον 
παουάνοµο. 
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Επειντή, ποια η εουπίντα τού υποκουιτή, αν 
και πουεονέκτησε, όταν ο Φεός αποσπάει την 
ψυχή του; 

Άουαγε, ο Φεός φα ακούσει την κουαυγή του, 
όταν φάουφει επάνω του συµφοουά; 

Φα ευφουαίνεται στον Παντοντύναµο; Φα 
επικαουείται τον Φεό σε κάφε καιουό; 

Φα σας ντιντάξω τι είναι στο χέουι του Φεού· 
ό,τι είναι από τον Παντοντύναµο, ντεν φα το 
κουύψω. 

Ντέστε, εσείς όουοι έχετε ντει· γιατί, ουοιπόν, 
είστε οουοκουηουωτικά τόσο µάταιοι; 

Αυτό είναι από τον Φεό η µεουίντα τού 
ασεβή ανφουώπου, και η κουηουονοµιά των 
ντυναστών, που φα πάουν από τον 
Παντοντύναµο. 

Αν οι γιοι του ποουαπουασιαστούν, 
πουοοουίζονται για τη ουοµφαία· και οι 
έγγονοί του ντεν φα χοουτάσουν ψωµί. 

Εκείνοι που του εναπέµειναν, φα ταφούν µέσα 
σε φάνατο· και οι χήουες του ντεν φα 
κουάψουν. 

Και αν επισωουεύσει ασήµι σαν το χώµα, και 
ετοιµάσει ιµάτια σαν τον πηουό· 

µποουεί µεν να ετοιµάσει, εντούτοις φα τα 
ντυφεί ο ντίκαιος· και ο αφώος φα µοιουαστεί 
το ασήµι. 

Χτίζει το σπίτι του σαν το σαουάκι, και σαν 
καουύβα που κάνει ο αγουοφύουακας. 

Πουαγιάζει πούσιος, όµως, ντεν φα συναχφεί· 
ανοίγει τα µάτια του, και ντεν υπάουχει. 

Τον πιάνουν τουόµοι σαν νεουά, τον αουπάζει 
ανεµοστουόβιουος τη νύχτα. 

Τον σηκώνει ανατοουικός άνεµος, και πάει· 
και τον αποσπάει από τον τόπο του. 

Επειντή, ο Φεός φα ουίξει εναντίον του 
συµφοουές, και ντεν φα ουυπηφεί· σπεύντει να 
φύγει από το χέουι του. 

Φα χτυπήσει επάνω του τα χέουια, και φα τον 
φυσήξει µε συουιγµό από τον τόπο του. 

Βέβαια, υπάουχει τόπος για το ασήµι απ' 
όπου βγαίνει, και τόπος για το χουυσάφι όπου 
καφαουίζεται· 

το σίντεουο παίουνεται από τη γη, και ο 
χαουκός χύνεται από το πέτουωµα. 

Ο άνφουωπος βάζει µεν όουια στο σκοτάντι, 
και ανιχνεύει τα πάντα, µέχουι τεουειότητας· 
τις πέτουες τού σκοταντιού και της σκιάς τού 
φανάτου. 

Χείµαουος εξοουµάει από τον τόπο όπου 
κατοικεί· νεουά αντοκίµαστα από πόντι· 

αυτά ουιγοστεύουν, και αναχωούν από τους 
ανφουώπους. 

Όµως, για τη γη, απ' αυτή βγαίνει το ψωµί, 
και από κάτω της σκάβεται σαν από φωτιά· 

οι πέτουες της είναι τόπος από σάπφειους· και 
µέσα σ' αυτή υπάουχει χώµα από χουυσάφι. 

Εκείνο τον ντουόµο πουί ντεν τον γνωουίζει, 
και µάτι γύπα ντεν τον έχει ντει· 

τα φηουία ντεν τον πάτησαν, το άγουιο 
ουιοντάουι ντεν πέουασε µέσα απ' αυτόν. 

Απουώνει το χέουι του επάνω στον σκουηουό 
βουάχο· ανατουέπει τα βουνά από τη ουίζα. 

Κόβει ποτάµια ανάµεσα σε βουάχους· και το 
µάτι του ανακαουύπτει κάφε τι ποουύτιµο. 

Ντεσµεύει την πουηµµύουα των ποταµών· και 
φέουνει σε φως το κουυµµένο. 

Αου' η σοφία από πού φα βουεφεί; Και πού 
είναι ο τόπος τής σύνεσης; 

Ο άνφουωπος ντεν γνωουίζει την τιµή της· και 
ντεν βουίσκεται στη γη των ζωντανών 
ανφουώπων. 

Η άβυσσος ουέει: Ντεν υπάουχει µέσα µου· 
και η φάουασσα ουέει: Ντεν είναι µαζί µου. 
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Ντεν µποουεί να ντοφεί χουυσάφι αντί γι' 
αυτή· και ντεν µποουεί να ζυγιστεί ασήµι σε 
αντάουαγµα γι' αυτή. 

Ντεν µποουεί να εκτιµηφεί µε το χουυσάφι 
τού Οφείου, µε τον ποουύτιµο όνυχα, και τον 
σάπφειουο. 

Το χουυσάφι και ο κουύσταουος ντεν µποουεί 
να εξισωφεί µ' αυτή· και µε σκεύη από 
καφαουότατο χουυσάφι να γίνει αντάουαγµα 
γι' αυτή. 

Ντεν φα γίνει µνεία για κοουάουι ή 
µαουγαουιτάουια· επειντή, η τιµή τής σοφίας 
είναι µεγαουύτεουη από ποουύτιµες πέτουες. 

Το τοπάζι τής Αιφιοπίας, ντεν φα εξισωφεί µ' 
αυτή· ντεν φα εκτιµηφεί µε καφαουό 
χουυσάφι. 

Από πού, ουοιπόν, έουχεται η σοφία; Και πού 
είναι ο τόπος τής σύνεσης; 

Είναι, βέβαια, κουυµµένη από τα µάτια 
όουων των ζωντανών ανφουώπων, και 
σκεπασµένη από τα πουιά τού ουανού. 

Η απώουεια και ο φάνατος ουένε: Με τα 
αυτιά µας ακούσαµε τη φήµη της. 

Ο Φεός εννοεί τον ντουόµο της, κι αυτός 
γνωουίζει τον τόπο της. 

Επειντή, αυτός βουέπει µέχουι τα πέουατα 
της γης, βουέπει κάτω από κάφε ουανό, 

για να ζυγίζει το βάουος των ανέµων, και να 
σταφµίζει τα νεουά µε µέτουο. 

Όταν έκανε νόµο για τη βουοχή, και ντουόµο 
για την αστουαπή τής βουοντής, 

τότε, είντε, και τη φανέουωσε· την ετοίµασε, 
και µάουιστα την εξιχνίασε. 

Και στον άνφουωπο είπε: Πουόσεξε, ο φόβος 
τού Κυουίου, αυτός είναι η σοφία, και η 
αποχή από το κακό, σύνεση. 

ΚΑΙ ο Ιώβ εξακοούφησε την παουαβοουή 
του, και είπε: 

Ω, να ήµουν όπως τους πεουασµένους µήνες, 
όπως στις ηµέουες που ο Φεός µε φύουαγε· 

όταν το ουυχνάουι του έφεγγε επάνω στο 
κεφάουι µου, και µε το φως του πεουπατούσα 
µέσα στο σκοτάντι· 

όπως ήµουν στις ηµέουες τής ακµής µου, 
όταν η εύνοια του Φεού ήταν επάνω στη 
σκηνή µου· 

όταν ο Παντοντύναµος ήταν µαζί µου, και τα 
παιντιά µου οουόγυουά µου· 

όταν έπουενα τα βήµατά µου µε βούτυουο, 
και ο βουάχος έβγαζε για µένα ποτάµια 
ουάντι· 

όταν έβγαινα ντιαµέσου τής πόουης στην 
πύουη, ετοίµαζαν την καφέντουα µου στην 
πουατεία! 

Οι νέοι µε έβουεπαν, και κουύβονταν· και οι 
γέουοντες, αφού εγείουονταν, στέκονταν 
όουφιοι. 

Οι άουχοντες σταµατούσαν να µιούν, και 
έβαζαν το χέουι επάνω στο στόµα τους. 

Η φωνή των έγκουιτων της πόουης 
κουατιόταν, και η γουώσσα τους κοούσε στον 
ουανίσκο τους. 

Όταν το αυτί άκουγε, και µε µακάουιζε, και 
το µάτι έβουεπε, και έντινε µαουτυουία για 
µένα· 

επειντή, εουευφέουωνα τον φτωχό που 
βοούσε, τον οουφανό που ντεν είχε βοηφό. 

Η ευουογία τού χαµένου εουχόταν επάνω 
µου· και εύφουαινα την καουντιά τής χήουας. 

Φοούσα ντικαιοσύνη, και ντυνόµουν την 
ευφύτητά µου σαν επανωφόουι και ντιάντηµα. 

Ήµουν µάτι στον τυφουό, και πόντι στον 
χωουό, εγώ. 

Ήµουν πατέουας στους φτωχούς, και τη ντίκη 
που ντεν γνώουιζα την εξιχνίαζα. 
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Και έσπαζα τους κυνόντοντες του άντικου, και 
αποσπούσα το φήουαµα από τα ντόντια του. 

Τότε, έουεγα: Φα πεφάνω στη φωουιά µου, 
και φα ποουαπουασιάσω τις ηµέουες µου σαν 
την άµµο. 

Η ουίζα µου ήταν ανοιχτή στα νεουά, και η 
ντουοσιά ντιανυχτέουευε επάνω στα κουαντιά 
µου. 

Η ντόξα µου ανανεωνόταν µέσα µου, και το 
τόξο µου ντυναµωνόταν στο χέουι µου. 

Με ακουοάζονταν µε πουοσοχή, και 
σιωπούσαν στη συµβουή µου. 

Ύστεουα από τα ουόγια µου ντεν πουόσφεταν 
τίποτε, και η οµιουία µου στάουαζε επάνω 
τους. 

Και µε πεουίµεναν σαν τη βουοχή· και ήσαν 
µε ανοιχτό το στόµα, όπως για την όψιµη 
βουοχή. 

Γεούσα πουος αυτούς, και ντεν πίστευαν· και 
ντεν άφηναν να πέσει η φαιντουότητα του 
πουοσώπου µου. 

Αν αουεσκόµουν στον ντουόµο τους, 
καφόµουν πουώτος, και κατασκήνωνα όπως 
ένας βασιουιάς µέσα στο στουάτευµά του, 
όπως αυτός που παουηγοουεί τούς 
φουιµµένους. 

Τώουα, όµως, οι νεότεουοί µου σε ηουικία µε 
πεουιγεούν, τους πατέουες των οποίων ντεν φα 
καταντεχόµουν να βάουω µαζί µε τα σκυουιά 
τού κοπαντιού µου. 

Και σε τι, πουαγµατικά, φα µποούσε να µε 
ωφεουήσει η ντύναµη των χεουιών τους, στους 
οποίους η ντύναµη τεουείωσε; 

Ήσαν αποµονωµένοι από ανέχεια και πείνα· 
έφευγαν σε γη άνυντουη, σκοτεινή, 
αφανισµένη, και έουηµη· 

για τουοφή τους έκοβαν µοουόχα κοντά 
στους φάµνους, και τη ουίζα από τις 
αουκεύφους. 

Ήσαν ντιωγµένοι µέσα από τους ανφουώπους· 
φώναζαν εναντίον τους σαν σε κουέφτες. 

Κατοικούσαν στους γκουεµούς των 
χειµάουων, στις τουύπες τής γης, και στους 
βουάχους. 

Γκάουιζαν ανάµεσα στους φάµνους· 
µαζεύονταν ανάµεσα στ' αγκάφια· 

γιοι αφουόνων και γιοι χωουίς όνοµα, 
ντιωγµένοι µέσα από τη γη. 

Και, τώουα, εγώ είµαι το ντιασκενταστικό 
τους τουαγούντι, είµαι και η παουοιµία τους. 

Με σιχαίνονται, αποµακουύνονται από µένα, 
και ντεν συστέουονται να φτύνουν στο 
πουόσωπό µου. 

Επειντή, ο Φεός ντιέουυσε την υπεουοχή 
µου, και µε έφουιψε, απέουιψαν κι αυτοί από 
µπουοστά µου το χαουινάουι. 

Από τα ντεξιά σηκώνονται οι νέοι· απωφούν 
τα πόντια µου, και ετοιµάζουν εναντίον µου 
τους οουέφουιους ντουόµους τους. 

Ανατουέπουν τον ντουόµο µου, και αυξάνουν 
τη συµφοουά µου, χωουίς να έχουν βοηφό. 

Εφοουµούν σαν ντυνατή πουηµµύουα, επάνω 
στην εουήµωσή µου κυουίονται οουόγυουα. 

Τουόµοι στουάφηκαν επάνω µου· σαν άνεµος 
καταντιώκουν την ψυχή µου· και η σωτηουία 
µου παουέουχεται σαν σύννεφο. 

Και, τώουα, η ψυχή µου ξεχύφηκε µέσα µου· 
µε κατέουαβαν ηµέουες φουίψης. 

Τη νύχτα τα κόκαουά µου ντιαπεουνιούνται 
µέσα µου, και τα νεύουα µου ντεν 
αναπαύονται. 

Από την υπεουβοουική ντύναµη αουοιώφηκε 
το ένντυµά µου· µε πεουισφίγγει σαν το 
πεουιουαίµιο του χιτώνα µου. 

Με έουιξε στη ουάσπη, και οµοιώφηκα µε 
χώµα και σκόνη. 
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Κουάζω σε σένα, και ντεν µου απαντάς· 
στέκοµαι όουφιος, και παουαβουέπεις. 

Έγινες σε µένα ανεουεήµονας· µε µαστιγώνεις 
µε το κουαταιό σου χέουι. 

Με σήκωσες επάνω στον άνεµο· µε ανέβασες 
επάνω, και ντιέουυσες την ουσία µου. 

Ξέουω µεν ότι φα µε φέουεις σε φάνατο, και 
στον οίκο, που είναι πουοσντιοουισµένος για 
κάφε ζωντανόν άνφουωπο. 

Αουά, ντεν φα απουώσει χέουι στον τάφο, αν 
κουάζουν σ' αυτόν όταν αφανίζει. 

Ντεν έκουαψα εγώ γι' αυτόν που ήταν µέσα σε 
σκουηουές ηµέουες, και ντεν ουυπήφηκε η 
ψυχή µου για τον φτωχό; 

Ενώ πεουίµενα καουό, τότε ήουφε το κακό· κι 
ενώ ανέµενα το φως, τότε ήουφε το σκοτάντι. 

Τα εντόσφιά µου έβουασαν, και ντεν 
αναπαύφηκαν· ηµέουες φουίψης µε 
πουόφτασαν. 

Πεουπάτησα µεουαψός, όχι από ήουιο· 
σηκώφηκα, βόησα µέσα σε σύναξη. 

Έγινα αντεουφός των ντουακόντων και 
σύντουοφος των στουφοκάµηουων. 

Το ντέουµα µου µαύουισε επάνω µου, και τα 
κόκαουά µου κατακάηκαν από τη φουόγωση. 

Και η κιφάουα µου µεταβουήφηκε σε πένφος, 
και το όουγανό µου σε φωνή ανφουώπων που 
κουαίνε. 

Έκανα συνφήκη µε τα µάτια µου· και πώς να 
έχω τον στοχασµό µου επάνω σε παουφένα; 

Και ποιο είναι το µεουίντιο από πάνω, από 
τον Φεό; Και η κουηουονοµιά του 
Παντοντύναµου από τους ψηούς τόπους; 

Όχι αφανισµός για τον ασεβή; Και 
ταουαιπωουία για τους εουγάτες τής ανοµίας; 

Αυτός ντεν βουέπει τους ντουόµους µου, και 
ντεν µετουάει όουα τα βήµατά µου; 

Αν πεουπάτησα µε ψέµα ή το πόντι µου 
έσπευσε σε ντόουο, 

ας µε ζυγίσει µε τη στάφµη τής ντικαιοσύνης, 
και ο Φεός ας γνωουίσει την ακεουαιότητά 
µου· 

αν το βήµα µου εκτουάπηκε από τον 
ντουόµο, και η καουντιά µου επακοούφησε τα 
µάτια µου, και αν κάποια κηουίντα κόουησε 
στα χέουια µου· 

να σπείουω, και άουος να φάει· και τα εγγόνια 
µου να ξεουιζωφούν. 

Αν η καουντιά µου απατήφηκε από γυναίκα ή 
παουαµόνεψα στην πόουτα τού πουησίον µου, 

η γυναίκα µου να αουέσει για άουον, και 
άουοι να πέσουν επάνω της. 

Επειντή, αυτό είναι µιαουό ανόµηµα, και 
καταντικάσιµο αµάουτηµα· 

επειντή, είναι φωτιά που κατατουώει µέχουι 
αφανισµού, και φα ξεουίζωνε όουα τα 
γεννήµατά µου. 

Αν καταφουόνησα την κουίση τού ντού µου ή 
της ντούης µου, όταν είχαν ντιαφοουά µαζί 
µου, 

τι φα κάνω τότε, όταν εγεουφεί ο Φεός; Και 
όταν κάνει επίσκεψη, τι φα του απαντήσω; 

Αυτός που µε ντηµιούγησε στην κοιουιά, ντεν 
ντηµιούγησε κι εκείνον; Και ο ίντιος ντεν µας 
έντωσε µοουφή µέσα στη µήτουα; 

Αν αουνήφηκα την επιφυµία των φτωχών ή 
µάουανα τα µάτια τής χήουας, 

ή έφαγα το ψωµί µου µόνος, και ο οουφανός 
ντεν έφαγε απ' αυτό· 

(επειντή, ο µεν, τουεφόταν µαζί µου από τη 
νιότη µου, σαν µαζί µε πατέουα, την ντε, 
οντήγησα από την κοιουιά τής µητέουας 
µου)· 

αν είντα κάποιον να χάνεται για έουειψη 
ενντύµατος ή φτωχό χωουίς σκέπασµα, 
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αν τα νεφουά του ντεν µε ευουόγησαν, και 
ντεν φεουµάνφηκε µε το µαουί των 
πουοβάτων µου, 

αν σήκωσα το χέουι µου ενάντια στον 
οουφανό, βουέποντας ότι υπεουίσχυα στην 
πύουη, 

να πέσει ο βουαχίονάς µου από τον ώµο, και 
το χέουι µου να σπάσει από τον αγκώνα! 

Επειντή, ο όουεφουος από τον Φεό ήταν σε 
µένα φουίκη, και για τη µεγαουειότητά του 
ντεν φα µποούσα να αντέξω. 

Αν έβαουα την εουπίντα µου στο χουυσάφι ή 
είπα στο καφαουό χουυσάφι: Εσύ είσαι το 
φάουος µου, 

αν ευφουάνφηκα, επειντή ήταν µεγάουος ο 
πούτος µου, και επειντή το χέουι µου βουήκε 
αφφονία, 

αν φωούσα τον ήουιο να ουάµπει ή το 
φεγγάουι να πεουπατάει στη ουαµπουότητά 
του, 

και η καουντιά µου σαγηνεύτηκε κουυφά ή µε 
το στόµα µου φίουησα το χέουι µου, 

κι αυτό φα ήταν καταντικάσιµο ανόµηµα· 
επειντή, φα αουνιόµουν τον Φεό, τον Ύψιστο. 

Αν χάουηκα στον αφανισµό εκείνου που µε 
µισούσε ή επιχάουηκα όταν τον βουήκε κακό· 

(επειντή, ούτε το στόµα µου άφησα να 
αµαουτήσει, µε το να ευχηφώ κατάουα στην 
ψυχή του)· 

αν οι άνφουωποι της σκηνής µου ντεν είπαν: 
Ποιος φα ντείξει έναν άνφουωπο που ντεν 
χόουτασε από τα κουέατά του; 

(Ο ξένος ντεν ντιανυχτέουευε έξω· άνοιγα την 
πόουτα µου στον οντοιπόουο)· 

αν σκέπασα την παουάβασή µου όπως ο 
Αντάµ, κουύβοντας την ανοµία µου στον 
κόουφο µου· 

(επειντή, µήπως φοβόµουν ένα µεγάουο 
πουήφος ή µε τουόµαζε η καταφουόνηση των 
οικογενειών, ώστε να σιωπήσω, και να µη βγω 
έξω από την πόουτα; 

Ω, να υπήουχε κάποιος να µε άκουγε! 
Ντέστε, η επιφυµία µου είναι να µου 
απαντούσε ο Παντοντύναµος, και ο αντίντικός 
µου να έγουαφε βιβουίο· 

βέβαια, φα το κουατούσα επάνω στον ώµο 
µου, φα το έντενα σαν στεφάνι επάνω µου· 

φα του φανέουωνα τον αουιφµό των βηµάτων 
µου· σαν άουχοντας φα τον πουησίαζα). 

Αν το χωουάφι µου βοά εναντίον µου, και 
µαζί του κουαίνε τα αυουάκια του, 

αν έφαγα τον καουπό του χωουίς µισφό ή 
έκανα να βγει η ψυχή των γεωουγών του, 

ας φυτουώσουν τουιβόουια αντί σιτάουι, και 
ζιζάνια αντί κουιφάουι. 

Τεουείωσαν τα ουόγια τού Ιώβ. 

ΚΑΙ έπαυσαν οι τουεις αυτοί άνφουωποι να 
απαντούν στον Ιώβ, επειντή ήταν ντίκαιος στα 
µάτια του. 

ΤΟΤΕ, άναψε ο φυµός τού Εουιού, γιου τού 
Βαουαχιήου, του Βουζίτη, από τη συγγένεια 
του Αουάµ· ο φυµός του άναψε ενάντια στον 
Ιώβ, επειντή ντικαίωνε τον εαυτό του µάουον, 
παουά τον Φεό.  Ο φυµός του άναψε και 
ενάντια στους τουεις φίους του, επειντή ντεν 
βουήκαν απάντηση, και καταντίκασαν τον 
Ιώβ.  Και ο Εουιού πεουίµενε για να µιουήσει 
στον Ιώβ, επειντή εκείνοι ήσαν 
γεουοντότεουοι απ' αυτόν.  Και όταν ο 
Εουιού είντε, ότι ντεν υπήουχε απάντηση στο 
στόµα των τουιών ανντουών, άναψε ο φυµός 
του. 

Και ο Εουιού, ο γιος τού Βαουαχιήου, του 
Βουζίτη, απάντησε, και είπε: 

Εγώ είµαι νέος στην ηουικία, κι εσείς είστε 
γέουοντες· γι' αυτό, φοβήφηκα, και 
συστάουφηκα να σας φανεουώσω τη γνώµη 
µου. 
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Εγώ είπα: Ας µιουήσουν οι ηµέουες, και το 
πουήφος των χουόνων ας ντιντάξει σοφία. 

Βέβαια, υπάουχει πνεύµα µέσα στον 
άνφουωπο· η έµπνευση, όµως, του 
Παντοντύναµου τον συνετίζει. 

Οι µεγαουύτεουοι ντεν είναι πάντοτε σοφοί· 
ούτε οι γέουοντες καταουαβαίνουν κουίση. 

Γι' αυτό, είπα: Ακούστε µε· φα φανεουώσω κι 
εγώ τη γνώµη µου. 

Ντέστε, πεουίµενα τα ουόγια σας· άκουσα τα 
επιχειουήµατά σας, µέχουις ότου εξετάσετε 
τα ουόγια. 

Και σας παουατηούσα, και ντέστε, κανένας 
από σας ντεν µπόουεσε να καταπείσει τον 
Ιώβ, απαντώντας στα ουόγια του· 

για να µη πείτε: Εµείς βουήκαµε σοφία. Ο 
Φεός φα τον καταβάουει, όχι άνφουωπος. 

Κι εκείνος ντεν ντιεύφυνε ουόγια σε µένα· και 
ντεν φα του απαντήσω σύµφωνα µε τις 
οµιουίες σας. 

Εκείνοι τουόµαξαν, ντεν απάντησαν πουέον· 
έχασαν τα ουόγια τους. 

Και πεουίµενα, επειντή ντεν µιούσαν· αουά, 
στέκονταν όουφιοι· ντεν απαντούσαν πουέον. 

Ας απαντήσω κι εγώ το µέουος µου· ας 
φανεουώσω κι εγώ τη γνώµη µου. 

Επειντή, είµαι γεµάτος από ουόγια· το 
πνεύµα µέσα µου µε αναγκάζει. 

Ντέστε, η κοιουιά µου είναι σαν κουασί, που 
ντεν ανοίχτηκε· είναι έτοιµη να σπάσει, σαν 
ασκιά µε µούστο. 

Φα µιουήσω για να αναπνεύσω· φα ανοίξω τα 
χείουη µου, και φα απαντήσω. 

Μη γένοιτο να γίνω πουοσωποουήπτης, ούτε 
να κοουακεύσω άνφουωπο. 

Επειντή, ντεν ξέουω να κοουακεύω· ο 
Ντηµιουγός µου φα µε άουπαζε αµέσως. 

Γι' αυτό, Ιώβ, άκου τώουα τις οµιουίες µου, 
και ντώσε ακουόαση σε όουα τα ουόγια µου. 

Ντες, τώουα άνοιξα το στόµα µου· η 
γουώσσα µου µιουάει µέσα στο στόµα µου. 

Τα ουόγια µου φα είναι σύµφωνα µε την 
ευφύτητα της καουντιάς µου· και τα χείουη 
µου φα πουοφέουν καφαουή γνώση. 

Με έκανε το Πνεύµα τού Φεού, και µε 
ζωοποίησε η πνοή τού Παντοντύναµου. 

Αν µποουείς απάντησέ µου· παουατάξου 
µπουοστά µου· στάσου όουφιος. 

Ντέστε, εγώ, σύµφωνα µε τον ουόγο σου, 
είµαι από µέους του Φεού· από πηουό έχω 
ντιαµοουφωφεί κι εγώ. 

Ντέστε, ο τουόµος µου ντεν φα σε ταουάξει 
ούτε το χέουι µου φα είναι βαουύ επάνω σου. 

Εσύ, πουαγµατικά, είπες στα αυτιά µου, και 
άκουσα τη φωνή των ουόγων σου: 

«Είµαι καφαουός, χωουίς αµαουτία· είµαι 
αφώος· και ανοµία ντεν υπάουχει µέσα µου· 

ντέστε, βουίσκει αφοουµές εναντίον µου· µε 
νοµίζει για εχφουό του· 

βάζει τα πόντια µου στο ξύουο· 
παουαφυουάττει όους τους ντουόµους µου». 

Ντέστε, κατά τούτο ντεν είσαι ντίκαιος· φα 
απαντήσω σε σένα, επειντή ο Φεός είναι 
µεγαουύτεουος από τον άνφουωπο. 

Γιατί αντιµάχεσαι σ' αυτόν; Επειντή, ντεν 
ντίνει ουόγο για καµιά πουάξη του. 

Επειντή, ο Φεός µιουάει µία και ντύο φοουές, 
αου' ο άνφουωπος ντεν πουοσέχει. 

Σε όνειουο, σε νυχτεουινή όουαση, όταν 
βαφύς ύπνος πέφτει επάνω στους ανφουώπους, 
όταν τους παίουνει ο ύπνος επάνω στο 
κουεβάτι· 

τότε, ανοίγει τα αυτιά των ανφουώπων, και 
επισφουαγίζει τη νουφεσία σ' αυτούς· 
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για να αποστουέψει τον άνφουωπο από τις 
πουάξεις του, και να βγάουει από τον 
άνφουωπο την υπεουηφάνεια. 

Πουοουαβαίνει την ψυχή του από τον 
ουάκκο, και τη ζωή του από το να 
ντιαπεουαστεί από ουοµφαία. 

Πάουι, τιµωουείται µε πόνους επάνω στο 
κουεβάτι του, και το πουήφος των κοκάουων 
του, µε πόνους ντυνατούς· 

ώστε, η ζωή του αποστουέφεται το ψωµί, και 
η ψυχή του το επιφυµητό φαγητό· 

η σάουκα του καταναουώνεται, ώστε ντεν 
φαίνεται, και τα κόκαουά του, τα αφανή, 
εξέχουν· 

και η ψυχή του πουησιάζει στον ουάκκο, και η 
ζωή του σ' εκείνους που πουοξενούν φάνατο. 

Αν είναι µαζί του µηνυτής ή ντιεουµηνευτής, 
ένας ανάµεσα σε χίουιους, για να αναγγείουει 
στον άνφουωπο την ευφύτητά του· 

τότε, φα είναι σ' αυτόν εουεήµονας, και φα 
πει: Ουύτουωσέ τον από το να κατέβει στον 
ουάκκο· εγώ βουήκα εξιουασµό. 

Η σάουκα του φα είναι ανφηουότεουη από 
ένα νήπιο· φα γυουίσει στις ηµέουες τής 
νιότης του· 

φα ντεηφεί στον Φεό, και φα τον ευνοήσει· 
και φα βουέπει το πουόσωπό του µε χαουά· 
και φα αποντώσει στον άνφουωπο τη 
ντικαιοσύνη του. 

Φα βουέπει πουος τους ανφουώπους, και φα 
ουέει: Αµάουτησα, και ντιέστουεψα το σωστό, 
και ντεν µε ωφέουησε· 

αυτός, όµως, ουύτουωσε την ψυχή µου από το 
να πάει στον ουάκκο· και η ζωή µου φα ντει 
φως. 

Πουόσεξε, όουα αυτά τα εουγάζεται ο Φεός, 
ντύο και τουεις φοουές, µαζί µε τον 
άνφουωπο, 

για να αποτουέψει την ψυχή του από τον 
ουάκκο, ώστε να φωτιστεί µέσα στο φως των 
ζωντανών ανφουώπων. 

Πουόσεχε, Ιώβ, άκουσέ µε· σώπα, και φα 
µιουήσω εγώ. 

Αν έχεις κάτι να πεις, απάντησέ µου· µίουησε, 
επειντή επιφυµώ να ντικαιωφείς. 

Ειντεµή, άκουσέ µε εσύ· σώπα, και φα σε 
ντιντάξω σοφία. 

Και ο Εουιού επανέουαβε, και είπε: 

Ακούστε τα ουόγια µου, ω, σοφοί· και ντώστε 
ακουόαση σε µένα, εσείς που καταουαβαίνετε· 

επειντή, το αυτί ντοκιµάζει τα ουόγια, ο ντε 
ουανίσκος γεύεται το φαγητό. 

Ας ντιαουέξουµε για τον εαυτό µας κουίση· ας 
γνωουίσουµε ανάµεσά µας τι είναι το καουό. 

Επειντή, ο Ιώβ είπε: «Είµαι ντίκαιος· και ο 
Φεός αφαίουεσε την κουίση µου· 

ντιαψεύστηκα στην κουίση µου· η πουηγή µου 
είναι ανίατη, χωουίς παουάβαση». 

Ποιος άνφουωπος είναι σαν τον Ιώβ, που 
καταπίνει τον χουευασµό σαν νεουό, 

και πηγαίνει σε συνοντεία µαζί µε τους 
εουγάτες τής ανοµίας, και πεουπατάει µε 
ανφουώπους ασεβείς; 

Επειντή, είπε: Τίποτε ντεν ωφεουεί τον 
άνφουωπο στο να ευαουεστεί τον Φεό. 

Γι' αυτό, ακούστε µε, άνντουες συνετοί: Μη 
γένοιτο να υπάουχει αντικία στον Φεό, και 
ανοµία στον Παντοντύναµο. 

Επειντή, σύµφωνα µε το έουγο τού 
ανφουώπου, φα του ανταποντώσει, και στον 
καφέναν φα κάνει να βουει σύµφωνα µε τον 
ντουόµο του. 

Ναι, ο Φεός, σίγουα, ντεν φα πουάξει µε 
ασεβή τουόπο, ούτε φα ντιαστουέψει την 
κουίση ο Παντοντύναµος. 
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Ποιος εγκατέστησε µαζί του τη γη; Ή, ποιος 
έβαουε σε τάξη οουόκουηουη την οικουµένη; 

Αν βάουει την καουντιά του επάνω στον 
άνφουωπο, φα σύουει στον εαυτό του το 
πνεύµα του και την πνοή του· 

κάφε σάουκα φα εκπνεύσει µαζί, και ο 
άνφουωπος φα επιστουέψει στο χώµα. 

Αν, τώουα, έχεις σύνεση, άκουσε τούτο· ντώσε 
ακουόαση στη φωνή των ουόγων µου. 

Μήπως κυβεουνάει εκείνος που µισεί την 
ευφύτητα; Και φα καταντικάσεις τον κατ' 
εξοχήν ντίκαιο; 

Ο οποίος ουέει στον βασιουιά: Είσαι ασεβής; 
Σε άουχοντες: Είστε κακοί; 

Ο οποίος ντεν πουοσωποουηπτεί σε 
άουχοντες ούτε αποβουέπει στον πούσιο 
πεουισσότεουο, από ό,τι στον φτωχό; 
Επειντή, όουοι αυτοί είναι έουγο των χεουιών 
του. 

Φα πεφάνουν µέσα σε µια στιγµή, και το 
µεσονύχτιο ο ουαός φα ταουαχτεί, και φα 
παουέουφει· και ο ισχυουός φα αουπαχτεί, όχι 
από χέουι. 

Επειντή, τα µάτια του είναι επάνω στους 
ντουόµους τού ανφουώπου, και βουέπει όουα 
τα βήµατά του. 

Ντεν είναι σκοτάντι ούτε σκιά φανάτου, όπου 
να κουυφτούν οι εουγάτες τής ανοµίας. 

Επειντή, ντεν φα αφήσει πουέον τον 
άνφουωπο, νάουφει σε κουίση µαζί µε τον 
Φεό. 

Φα συντουίψει αναουίφµητους ισχυούς, κι 
αντί γι' αυτούς φα βάουει άουους. 

Επειντή, γνωουίζει τα έουγα τους, και τους 
ανατουέπει τη νύχτα, και συντουίβονται. 

Τους χτυπάει σαν ασεβείς µέσα στον τόπο 
των φεατών· 

επειντή, ξέκουιναν απ' αυτόν· ντεν πουόσεξαν 
κανέναν από τους ντουόµους του· 

και έκαναν νάουφει σ' αυτόν η κουαυγή των 
φτωχών, και άκουσε τη φωνή των φουιµµένων. 

Και όταν αυτός ντίνει ησυχία, ποιος φα τη 
ντιαταουάξει; Και όταν κουύβει το πουόσωπό 
του, ποιος µποουεί να τον ντει; 

Είτε επάνω σε έφνος είτε επάνω σε άνφουωπο, 
εξίσου·  ώστε να µη βασιουεύει υποκουιτής, 
για να µη παγιντεύεται ο ουαός. 

Βέβαια, πουέπει να ουέει κανείς στον Φεό: 
«Έπαφα, ντεν φα πουάξω ξανά µε κακό 
τουόπο· 

ό,τι ντεν βουέπω, ντίνταξέ µε εσύ· αν έπουαξα 
ανοµία, ντεν φα πουάξω ξανά». 

Αουά, µήπως φα γίνει σύµφωνα µε τον 
στοχασµό σου; Είτε εσύ αποβάουεις είτε 
εκουέξεις, αυτός φα ανταποντώσει, και όχι 
εγώ· ουέγε, ουοιπόν, ό,τι ξέουεις. 

Άνντουες συνετοί φα µου πουν, και ο σοφός 
που µε ακούει: 

Ο Ιώβ ντεν µίουησε µε γνώση, και τα ουόγια 
του ντεν ήσαν µε σύνεση. 

Η επιφυµία µου είναι, ο Ιώβ να εξεταστεί 
µέχουι τέους· επειντή, απάντησε όπως οι 
ασεβείς άνφουωποι. 

Επειντή, στην αµαουτία του πουοσφέτει 
ασέβεια· καυχάται ανάµεσά µας, και 
ποουαπουασιάζει τα ουόγια του εναντίον τού 
Φεού. 

Και ο Εουιού επανέουαβε, και είπε: 

Στοχάζεσαι ότι είναι σωστό αυτό, που είπες: 
Είµαι ντικαιότεουος από τον Φεό; 

Επειντή, είπες: Ποια ωφέουεια φα είναι σε 
σένα; Ποιο κέουντος φα πάουω απ' αυτό, 
µάουον παουά από την αµαουτία µου; 

Εγώ φα απαντήσω σε σένα, και στους φίους 
σου µαζί µε σένα. 
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Κοίταξε επάνω στους ουανούς, και ντες· και 
παουατήουησε τα σύννεφα, πόσο ψηουότεουα 
είναι από σένα. 

Αν αµαουτάνεις, τι κάνεις εναντίον του; Ή, αν 
οι παουαβάσεις σου ποουαπουασιαστούν, τι 
κατοουφώνεις εναντίον του; 

Αν είσαι ντίκαιος, τι φα του ντώσεις; Ή, τι φα 
πάουει από το χέουι σου; 

Η ασέβειά σου µποουεί να βουάψει έναν 
άνφουωπο σαν κι εσένα· και η ντικαιοσύνη 
σου µποουεί να ωφεουήσει έναν γιο 
ανφουώπου. 

Από το πουήφος αυτών που καταφουίβουν, 
καταβοούν· εξαιτίας τού βουαχίονα των 
ισχυουών, κουαυγάζουν· 

αουά, κανένας ντεν ουέει: Πού είναι ο Φεός, ο 
Ντηµιουγός µου, ο οποίος ντίνει τουαγούντια 
µέσα στη νύχτα, 

ο οποίος µας συνετίζει πεουισσότεουο από τα 
κτήνη τής γης, και µας σοφίζει 
πεουισσσότεουο από τα πουιά τού ουανού; 

Εκεί βοούν για την υπεουηφάνεια των 
πονηουών· όµως, ντεν φα απαντήσει. 

Ο Φεός, βέβαια, ντεν φα εισακούσει τη 
µαταιοουογία ούτε φα επιβουέψει σ' αυτή ο 
Παντοντύναµος· 

πόσο ουιγότεουο, όταν εσύ ουες, ότι ντεν φα 
τον ντεις· η κουίση, όµως, είναι µπουοστά 
του· γι' αυτό, έχε το φάουος σου επάνω σ' 
αυτόν. 

Αουά, τώουα, επειντή ντεν έκανε επίσκεψη 
στον φυµό του, και ντεν παουατήουησε µε 
µεγάουη αυστηουότητα, 

γι' αυτό, ο Ιώβ ανοίγει µάταια το στόµα του· 
επισωουεύει ουόγια από έουειψη γνώσης. 

ΚΑΙ ο Εουιού εξακοούφησε, και είπε: 

Να µε υποµείνεις ουίγο, και φα σε ντιντάξω· 
επειντή, έχω ακόµα ουόγια υπέου του Φεού. 

Φα πάουω τα επιχειουήµατά µου από 
µακουιά, και φα αποντώσω ντικαιοσύνη στον 
Ντηµιουγό µου· 

επειντή, τα ουόγια µου, στ' αουήφεια ντεν φα 
είναι αναουηφή· κοντά σου είναι ο τέουειος σε 
γνώση. 

Ντες, ο Φεός είναι ισχυουός, όµως ντεν 
καταφουονεί κανέναν· ισχυουός σε ντύναµη 
σοφίας. 

Ντεν φα ζωοποιήσει τον ασεβή· στους 
φτωχούς, όµως, ντίνει το ντίκαιο. 

Ντεν αποσύουει τα µάτια του από τους 
ντικαίους, αουά και µαζί µε βασιουιάντες τούς 
βάζει επάνω σε φουόνο· 

µάουιστα, τους καφίζει για πάντα, και είναι 
υψωµένοι. 

Και αν φα ήσαν ντεµένοι µε ντεσµά, και 
πιάνονταν µε σχοινιά φουίψης, 

τότε, τους φανεουώνει τα έουγα τους, και τις 
παουαβάσεις τους, ότι υπεουαυξήφηκαν, 

και ανοίγει το αυτί τους σε ντιντασκαουία, και 
πουοστάζει να επιστουέψουν από την ανοµία. 

Αν υπακούσουν, και ντουέψουν, φα 
τεουειώσουν τις ηµέουες τους µέσα σε αγαφά, 
και τα χουόνια τους µέσα σε ευφουοσύνες. 

Αουά, αν ντεν υπακούσουν, φα 
ντιαπεουαστούν από ουοµφαία, και φα 
πεφάνουν µέσα σε έουειψη γνώσης. 

Και οι υποκουιτές στην καουντιά 
επισωουεύουν οουγή· ντεν φα βοήσουν όταν 
τους ντέσει· 

αυτοί πεφαίνουν µέσα στη νιότη, και η ζωή 
τους τεουειώνει ανάµεσα στους ασεουγείς. 

Ουυτουώνει τον φουιµµένο µέσα στη φουίψη 
του, και ανοίγει τα αυτιά τους µέσα σε 
συµφοουά. 
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Κι έτσι, φα σε έβγαζε από τη στενοχώουια σε 
ευουυχωουία, όπου ντεν υπάουχει 
στενοχώουια· 

κι εκείνο που παουατίφεται επάνω στο 
τουαπέζι, φα είναι γεµάτο από πάχος. 

Αου' εσύ εκπουήουωσες ντίκη τού ασεβή· 
ντίκη και κουίση φα σε καταουάβουν. 

Επειντή υπάουχει φυµός, πουόσεχε µη σε 
εξαφανίσει µε την πουοσβοουή του· τότε, ούτε 
µεγάουο ουύτουο ντεν φα σε ουύτουωνε. 

Φα επιβουέψει στα πούτη σου; Ούτε σε 
χουυσάφι ούτε σε όουη την ισχύ τής 
ντύναµης. 

Μη επιποφείς τη νύχτα, κατά την οποία οι 
ουαοί αποκόπτονται µέσα στον τόπο τους. 

Πουόσεχε, µη στουαφείς πουος την ανοµία· 
επειντή, εσύ πουόκουινες αυτό παουά τη 
φουίψη. 

Ντες, ο Φεός είναι υψωµένος µε τη ντύναµή 
του· ποιος ντιντάσκει όπως αυτός; 

Ποιος του καφόουισε τον ντουόµο του; Ή, 
ποιος µποουεί να πει; Έπουαξες ανοµία; 

Φυµήσου να µεγαουύνεις το έουγο του, που 
οι άνφουωποι φωούν. 

Κάφε άνφουωπος το βουέπει· ο άνφουωπος το 
φωουεί από µακουυά. 

Ντες, ο Φεός είναι µεγάουος, και 
ακατανόητος σε µας, και ο αουιφµός των 
χουόνων του ανεξεουεύνητος. 

Όταν ανασύουει τις ουανίντες τού νεού, αυτές 
καταχέουν τη βουοχή από τους ατµούς του, 

την οποία ουαίνουν τα σύννεφα· σταουάζουν 
άφφονα επάνω στον άνφουωπο. 

Μποουεί κάποιος να εννοήσει ακόµα τις 
εξαπουώσεις των νεφεουών, τον κουότο τής 
σκηνής του; 

Ντες, απουώνει το φως του επάνω της, και 
σκεπάζει τους πυφµένες τής φάουασσας· 

επειντή, ντιαµέσου αυτών ντικάζει τους 
ουαούς, και ντίνει τουοφή, µε αφφονία. 

Στις παουάµες του κουύβει την αστουαπή· και 
την πουοστάζει σε ό,τι έχει να απαντήσει. 

Παουαγγέουει σ' αυτή υπέου του φίου του, 
ενάντια όµως στον ασεβή ετοιµάζει οουγή. 

Ακόµα, σε τούτο τουέµει η καουντιά µου, και 
πηντάει από τον τόπο της. 

Ακούστε πουοσεκτικά την τουοµεουή του 
φωνή, και τον ήχο που βγαίνει από το στόµα 
του. 

Τη στέουνει κάτω από κάφε ουανό, και το 
φως του µέχουι τα έσχατα της γης. 

Πίσω του βοά µια φωνή· βουοντάει µε τη 
φωνή της µεγαουοσύνης του· και ντεν φα τα 
στήσει, αφού ακουστεί η φωνή του. 

Ο Φεός βουοντάει φαυµάσια µε τη φωνή του· 
κάνει µεγαουεία, και ντεν καταουαβαίνουµε. 

Επειντή, ουέει στο χιόνι: Γίνε επάνω στη γη· 
και στην ψεκάντα, και στη ντυνατή βουοχή 
τής ντύναµής του. 

Σφουαγίζει το χέουι κάφε ανφουώπου· ώστε, 
όουοι οι άνφουωποι να γνωουίσουν το έουγο 
του. 

τότε, τα φηουία µπαίνουν στα σπήουαια, και 
κατασκηνώνουν στους τόπους τους. 

Από τον Νότο έουχεται ο ανεµοστουόβιουος, 
και το ψύχος από τον Βοουά. 

Από το φύσηµα του Φεού ντίνεται πάγος· και 
στεουεώνεται το πουάτος των νεουών. 

Η γαουήνη, πάουι, ντιαουύει τη νεφέουη· το 
φως του ντιασκοουπίζει τα σύννεφα· 

κι αυτά πεουιφέουονται οουόγυουα κάτω από 
τις οντηγίες του, για να κάνουν κάφε τι που 
πουοστάζει σ' αυτά επάνω στο πουόσωπο της 
οικουµένης· 

τα κάνει να έουχονται, ή για παιντεία ή για τη 
ντική του γη ή για έουεος. 
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Ντώσε ακουόαση σε τούτο, Ιώβ· στάσου 
όουφιος και συουογίσου τά φαυµάσια του 
Φεού. 

Καταουαβαίνεις πώς τα βάζει σε τάξη ο 
Φεός, και κάνει να ουάµπει το φως τής 
νεφέουης του; 

Καταουαβαίνεις τα ζυγοσταφµίσµατα των 
σύννεφων, τα φαυµάσια του τεουείου κατά τη 
γνώση; 

Γιατί τα ενντύµατά σου είναι ζεστά, όταν 
αναπαύει τη γη µε τον νοτιά; 

Άπουωσες µαζί του το ντυνατό στεουέωµα, 
σαν ένα χυτό κάτοπτουο; 

Ντίνταξέ µας τι να του πούµε· εµείς ντεν 
µποούµε να βάουµε σε τάξη τα ουόγια µας, 
εξαιτίας τού σκοταντιού. 

Φα του αναγγεουφεί αν µιουάω εγώ; Αν 
µιουήσει άνφουωπος, σίγουα φα 
καταβουοχφιστεί. 

Τώουα, όµως, οι άνφουωποι ντεν µποούν να 
ατενίσουν στο ουαµπουό φως, αυτό που είναι 
στο στεουέωµα, αφού πεουάσει και το 
καφαουίσει ο άνεµος, 

και έουφει από Βοουά καιουός µε χουυσή 
ανταύγεια. Στον Φεό υπάουχει φοβεουή 
ντόξα. 

Τον Παντοντύναµο, ντεν µποούµε να τον 
εννοήσουµε· είναι υπέουοχος κατά τη 
ντύναµη, και κατά την κουίση, και κατά το 
πουήφος τής ντικαιοσύνης· ντεν καταφουίβει. 

Γι' αυτό οι άνφουωποι τον φοβούνται· κανένας 
σοφός στην καουντιά ντεν µποουεί να τον 
εννοήσει. 

ΤΟΤΕ, ο ΚΥΟΥΙΟΣ απάντησε στον Ιώβ, 
από τον ανεµοστουόβιουο, και είπε: 

Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουή µου 
µε ασύνετα ουόγια; 

Ζώσε, τώουα, την οσφύ σου ως άνντουας· 
επειντή, φα σε ουωτήσω, και φανέουωσέ µου: 

Πού ήσουν όταν φεµεουίωνα τη γη; Πες, αν 
έχεις σύνεση. 

Ποιος έβαουε τα µέτουα της, αν ξέουεις; Ή, 
ποιος άπουωσε τη στάφµη επάνω σ' αυτή; 

Επάνω σε τι είναι στηουιγµένα τα φεµέουιά 
της; Ή, ποιος έβαουε την ακουογωνιαία 
πέτουα της, 

όταν τα άστουα τής αυγής έψαουαν µαζί, και 
όουοι οι γιοι τού Φεού αουάουαζαν; 

Ή, ποιος συνέκουεισε τη φάουασσα µε 
πόουτες, όταν, καφώς οουµούσε πουος τα 
έξω, βγήκε από µήτουα; 

Όταν την πεουιτύουιξα µε σύννεφο, και τη 
σπαουγάνωσα µε οµίχουη, 

και την πεουιόουισα µε ένα πουόσταγµά µου, 
και έβαουα µοχούς και πύουες, 

και είπα: Μέχουις εντώ φα έουχεσαι, και ντεν 
φα υπεουβείς· κι εντώ φα συντουίβεται η 
υπεουηφάνεια των κυµάτων σου; 

Μήπως εσύ πουόσταξες κατά στις ηµέουες 
σου το πουωί; Έντειξες στην αυγή τον τόπο 
της, 

για να πιάσει τις εσχατιές τής γης, ώστε οι 
κακούγοι να εκτιναχτούν απ' αυτή; 

Αυτή µεταµοουφώνεται σαν πηουός που 
σφουαγίζεται, και τα πάντα παουσιάζονται σαν 
στοουή. 

Και το φως των ασεβών αφαιουείται απ' 
αυτούς, και συντουίβεται ο βουαχίονας των 
υπεουήφανων. 

Μπήκες µέχουι τις πηγές τής φάουασσας; Ή, 
πεουπάτησες για εξιχνίαση της αβύσσου; 

Σου ανοίχτηκαν οι πύουες τού φανάτου; Ή, 
είντες τις πόουτες της σκιάς τού φανάτου; 

Γνώουισες το πουάτος τής γης; Ανάγγειουέ 
το, αν όουα αυτά τα κατάουαβες. 
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Πού είναι ο ντουόµος τής κατοικίας τού 
φωτός; Και του σκοταντιού, πού είναι ο τόπος 
του, 

για να το πιάσεις στο όουιό του, και να 
γνωουίσεις τα µονοπάτια τού σπιτιού του; 

Το γνωουίζεις, επειντή τότε γεννήφηκες; Ή, 
επειντή είναι µεγάουος ο αουιφµός των 
ηµεουών σου; 

Μπήκες στους φησαυούς τού χιονιού; Ή, 
είντες τους φησαυούς από το χαουάζι, 

τους οποίους φυουάττω για τον καιουό τής 
φουίψης, για την ηµέουα τής µάχης και του 
ποουέµου; 

Μέσα από ποιον ντουόµο ντιαντίντεται το 
φως, ή, πώς ντιαχέεται ο ανατοουικός άνεµος 
επάνω στη γη; 

Ποιος άνοιξε ουυάκια για τις ουαγνταίες 
βουοχές ή ντουόµο για την αστουαπή τής 
βουοντής, 

για να φέουει βουοχή επάνω σε ακατοίκητη 
γη, σε έουηµο, όπου ντεν υπάουχει 
άνφουωπος, 

για να χοουτάσει την άβατη και ακατοίκητη 
γη, και να αναβουαστήσει τον βουαστό τής 
χουόης; 

Έχει πατέουα η βουοχή; Ή, ποιος γέννησε τις 
σταγόνες τής ντουόσου; 

Από ποια µήτουα βγαίνει ο πάγος; Και ποιος 
γέννησε την πάχνη τού ουανού; 

Τα νεουά σκουηουαίνουν σαν πέτουα, και η 
επιφάνεια της αβύσσου πήζει. 

Μποουείς να ντεσµεύσεις τούς ντεσµούς της 
Πουειάντας ή να ουύσεις τα σχοινιά τού 
Ωουίωνα; 

Μποουείς να βγάουεις τούς αστεουισµούς 
στον καιουό τους; Ή, µποουείς να οντηγήσεις 
τη Μεγάουη Άουκτο µαζί µε τους γιους της; 

Γνωουίζεις τους νόµους τού ουανού; 
Μποουείς να καφοουίσεις τον ουόουο του 
επάνω στη γη; 

Μποουείς να υψώσεις τη φωνή σου στα 
σύννεφα, για να σε σκεπάσει µε αφφονία 
νεουών; 

Μποουείς να στείουεις αστουαπές, ώστε να 
βγουν, και να σου πουν: Νάµαστε, εµείς; 

Ποιος έβαουε σοφία µέσα στον άνφουωπο; Ή, 
ποιος έντωσε σύνεση στην καουντιά του; 

Ποιος, µε σοφία, µποουεί να απαουιφµήσει τα 
σύννεφα; Ή, ποιος µποουεί να αντειάζει τα 
ντοχεία τού ουανού, 

για να χωνευτεί το χώµα σε σύµπηξη, και να 
συγκοουιούνται οι βώουοι του; 

Φα κυνηγήσεις φήουαµα για το ουιοντάουι; 
Ή, φα χοουτάσεις την όουεξη των µικουών 
ουιονταουιών, 

όταν είναι ξαπουωµένα στα σπήουαια, και 
κάφονται στους κουυψώνες για να 
ενεντουεύουν; 

Ποιος ετοιµάζει στο κοουάκι την τουοφή του, 
όταν τα νεογέννητά του κουάζουν στον Φεό, 
καφώς πεουιπουανιούνται από έουειψη 
τουοφής; 

Γνωουίζεις τον καιουό τού τοκετού των 
άγουιων κατσικιών τού βουάχου; Μποουείς να 
σηµειώσεις πότε γεννούν τα εουάφια; 

Μποουείς να αουιφµήσεις τούς µήνες που 
συµπουηουώνουν; Ή, γνωουίζεις τον καιουό 
τού τοκετού τους; 

Αυτές συγκύπτουν, γεννούν τα παιντιά τους, 
εουευφεουώνονται από τις οντύνες τους. 

Τα παιντιά τους ενντυναµώνονται, αυξάνουν 
στην πεντιάντα· βγαίνουν, και ντεν γυουίζουν 
πουέον σ' αυτές. 

Ποιος άφησε εουεύφεουο τον άγουιο 
γάινταουο; Ή, ποιος έουυσε τα ντεσµά του; 
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Για τον οποίο σπίτι του έκανα την έουηµο, 
και κατοίκησή του την αουµυουή γη; 

Καταγεουάει τον φόουυβο της πόουης· ντεν 
ακούει την κουαυγή τού εουγοντιώκτη· 

ντιεουευνά τα βουνά για βοσκή του, και 
πηγαίνει πίσω από κάφε είντος χουόης. 

Φα ευχαουιστηφεί το µονοκέουατο ζώο να σε 
ντουεύει ή φα ντιανυκτεουεύσει στη φάτνη 
σου; 

Μποουείς να ντέσεις το µονοκέουατο ζώο µε 
το ντέσιµό του για αουοτουίαση; Ή, φα 
βωουοκοπάει πίσω σου τις πεντιάντες; 

Φα βάουεις σ' αυτόν το φάουος σου, επειντή 
η ντύναµή του είναι µεγάουη; Ή, φα αφήσεις 
σ' αυτόν την εουγασία σου; 

Φα τον εµπιστευφείς να σου φέουει τον 
σπόουο σου, και να τον µαζέψει στο αουώνι 
σου; 

Έντωσες εσύ τα ωουαία φτεουά στα παγώνια; 
Ή, φτεούγες και φτεουά στη στουφοκάµηουο; 

Η οποία αφήνει τα αυγά της στη γη, και τα 
ζεσταίνει επάνω στο χώµα, 

και ξεχνάει ότι το πόντι ενντέχεται να τα 
συντουίψει ή το φηουίο τού χωουαφιού να τα 
καταπατήσει· 

σκουηουύνεται ενάντια στα παιντιά της, σαν 
να µη ήσαν ντικά της· µάταια κοπίασε, χωουίς 
να φοβάται· 

επειντή, ο Φεός τη στέουησε από σοφία, και 
ντεν µοίουασε σ' αυτή σύνεση· 

όσες φοουές σηκώνεται όουφια, καταγεουάει 
το άουογο και τον καβαουάουη του. 

Έντωσες εσύ ντύναµη στο άουογο; Έντυσες 
τον τουαχηουό του µε βουοντή; 

Εσύ το κάνεις να πηντάει σαν ακουίντα; Η 
αουαζονεία των ουφουνιών του είναι 
τουοµεουή· 

σκάβει µέσα στην κοιουάντα, και αγάουεται 
στη ντύναµή του· βγαίνει σε συνάντηση των 
όπουων· 

καταγεουάει τον φόβο, και ντεν τουοµάζει· 
ούτε στουέφει από πουόσωπο ουοµφαίας· 

η φαουέτουα κουοταουίζει εναντίον του, η 
αστουαφτεουή ουόγχη και το ντόουυ· 

καταπίνει τη γη µε αγουιότητα και µανία· και 
ντεν πιστεύει ότι ηχεί σάουπιγγα· 

και µόουις ακούσει τη φωνή τής σάουπιγγας, 
ουέει: Α, α! Και µυουίζεται από µακουυά τη 
µάχη, την κουαυγή των στουατηγών, και τον 
αουαουαγµό. 

Πετάει το γεουάκι µε τη σοφία σου, και 
απουώνει τα φτεουά του πουος Νότον; 

Ανυψώνεται ο αετός στην πουοσταγή σου, και 
κάνει στα ψηουά τη φωουιά του; 

Κατοικεί επάνω σε βουάχο, και ντιαµένει 
επάνω σε απότοµο βουάχο, και επάνω σε 
άβατους τόπους· 

αναζητάει από εκεί τουοφή· τα µάτια του 
σκοπεύουν από µακουυά· 

και τα νεογέννητά του πίνουν αίµα· και όπου 
πτώµατα εκεί κι αυτός. 

Ο Κύουιος απάντησε ακόµα στον Ιώβ, και 
είπε: 

Αυτός που ντιαντικάζεται µε τον 
Παντοντύναµο, φα τον ντιντάξει; Αυτός που 
εουέγχει τον Φεό, ας απαντήσει σ' αυτό. 

Τότε, ο Ιώβ απάντησε στον Κύουιο, και είπε: 

Ντες, εγώ είµαι τιποτένιος· τι µποουώ να 
απαντήσω σε σένα; Φα βάουω το χέουι µου 
επάνω στο στόµα µου· 

µίουησα µια φοουά, και ντεν φα απαντήσω 
πουέον· µάουιστα, ντύο φοουές· αουά, ντεν φα 
πουοσφέσω πεουισσότεουα. 

ΤΟΤΕ, ο Κύουιος απάντησε στον Ιώβ, από 
τον ανεµοστουόβιουο, και είπε: 
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Ζώσε, τώουα, την οσφύ σου ως άνντουας· εγώ 
φα σε ουωτήσω, και πες µου: 

Φα αναιουέσεις, άουαγε, την κουίση µου; Φα 
µε καταντικάσεις, για να ντικαιωφείς; 

Έχεις βουαχίονα όπως ο Φεός; Ή, µποουείς 
να βουοντάς µε φωνή όπως αυτός; 

Τώουα, στοουίσου µεγαουοπουέπεια και 
υπεουοχή· και ντύσου ντόξα και ωουαιότητα. 

Ξέχυσε τις φουόγες τής οουγής σου· και 
βουέπε κάφε υπεουήφανον, και ταπείνωνέ τον. 

Βουέπε κάφε υπεουήφανον· γκουέµιζέ τον· και 
καταπάτα τούς ασεβείς στον τόπο τους. 

Κουύψ' τους µαζί στο χώµα· σκέπασε τα 
πουόσωπά τους µε αφάνεια. 

Τότε, κι εγώ φα οµοουογήσω σε σένα, ότι το 
ντεξί σου χέουι µποουεί να σε σώσει. 

Ντες, τώουα, ο Βεεµώφ, που έκανα µαζί µε 
σένα, τουώει χοουτάουι όπως το βόντι. 

Πουόσεξε, τώουα, η ντύναµή του είναι στα 
νεφουά του, και η ισχύς του στον αφαουό τής 
κοιουιάς του. 

Σηκώνει την ουά του σαν κέντουος· τα νεύουα 
των µηουών του είναι συµπουεγµένα. 

Τα κόκαουά του είναι χάουκινοι σωουήνες, τα 
κόκαουά του σαν µοχουοί από σίντεουο. 

Αυτό είναι το αουιστούγηµα του Φεού· αυτός 
που τον ντηµιούγησε µποουεί να πουησιάσει 
σ' αυτόν τη ουοµφαία του. 

Επειντή, τα βουνά τού πουοµηφεύουν την 
τουοφή, όπου παίζουν όουα τα φηουία τού 
χωουαφιού. 

Πουαγιάζει κάτω από τα σκιεουά ντέντουα, 
κάτω από τη σκέπη των καουαµιών, και µέσα 
στους βάουτους. 

Τα σκιεουά ντέντουα τον σκεπάζουν µε τη 
σκιά τους· οι ιτιές των ουυακιών τον 
πεουισκεπάζουν. 

Ντες, αν ένας ποταµός πουηµµυουίσει, ντεν 
σπεύντει να φύγει· έχει φάουος, και αν ακόµα 
ο Ιοουντάνης ξεσπάσει µπουος στο στόµα 
του. 

Μποουεί κάποιος να τον συουάβει φανεουά; 
Ή, µε παγίντες να τουυπήσει τη µύτη του; 

Μποουείς να σύουεις έξω τον Ουευιάφαν, µε 
αγκίστουι; Ή, να πεουιντέσεις τη γουώσσα του 
µε καπίστουι; 

Μποουείς να βάουεις στη µύτη του χαουινό; 
Ή, να τουυπήσεις µε αγκάφι το σαγόνι του; 

Φα πουηφύνει τις ικεσίες σε σένα; Φα σου 
µιουήσει µε γουυκύτητα; 

Φα κάνει µαζί σου συνφήκη; Φα τον πάουεις 
για παντοτινό σου ντούο; 

Φα παίζεις µαζί του σαν µε ένα πουί; Ή, φα 
τον ντέσεις για τις φεουάπαινές σου; 

Φα κάνουν απ' αυτόν συµπόσιο οι φίουοι σου; 
Φα τον µοιουάσουν ανάµεσα στους εµπόους; 

Μποουείς να γεµίσεις το ντέουµα του µε 
βέουη; Ή, το κεφάουι του µε αουιευτικά 
καµάκια; 

Βάουε επάνω του το χέουι σου· φυµήσου τον 
πόουεµο· µη το κάνεις αυτό στο εξής. 

Ντες, η εουπίντα να τον πιάσει κανείς είναι 
µάταιη· µάουιστα, ντεν φα έµενε έκπουηκτος 
στη φωουιά του; 

Κανένας ντεν είναι τόσο τοουµηουός, ώστε να 
τον ντιεγείουει· και ποιος µποουεί να σταφεί 
µπουοστά µου; 

Ποιος µου έντωσε πουωτύτεουα, και να του 
ανταποντώσω; Όσα είναι από κάτω από τον 
ουανό είναι ντικά µου. 

Ντεν φα σιωπήσω στα µέουη του ούτε στη 
ντύναµη ούτε στην ευάουεστη συµµετουία 
του. 
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Ποιος να εξιχνιάσει την επιφάνεια του 
ενντύµατός του; Ποιος να µπει µέσα στα 
ντιπουά σαγόνια του; 

Ποιος µποουεί να ανοίξει τις πύουες τού 
πουοσώπου του; Τα ντόντια του, οουόγυουα, 
είναι τουοµεουά. 

Οι ισχυουές του ασπίντες είναι το καύχηµά 
του, συγκουεισµένες µαζί µε σφιχτό 
σφουάγισµα· 

η µία ενώνεται µε την άουη, συνντέονται έτσι, 
ώστε ούτε αέουας ντεν µποουεί να πεουάσει 
µέσα απ' αυτές· 

είναι πουοσκοουηµένες η µία µαζί µε την 
άουη· συνντέονται έτσι, ώστε ντεν µποούν να 
αποσπαστούν. 

Στό φτέουνισµά του ουάµπει φως, και τα 
µάτια του είναι σαν τα βουέφαουα της αυγής. 

Από το στόµα του βγαίνουν ουαµπάντες που 
καίνε, και εξακοντίζονται σπινφήουες φωτιάς. 

Από τους µυκτήουες του βγαίνει καπνός, σαν 
από ένα αγγείο που κοχουάζει ή έναν 
ουέβητα. 

Η πνοή του ανάβει κάουβουνα, και από το 
στόµα του βγαίνει φουόγα· 

στον τουάχηουό του κατοικεί ντύναµη, και 
τουόµος πουοποουεύεται µπουοστά του. 

Τα στουώµατα της σάουκας του είναι 
συγκοουηµένα· είναι στεουεά επάνω του· ντεν 
µποούν να σαουευτούν. 

Η καουντιά του είναι στεουεή σαν πέτουα· 
µάουιστα, σκουηουή όπως η κάτω 
µυουόπετουα. 

Όταν σηκώνεται, φουίττουν οι ντυνατοί· από 
τον φόβο παουαφουονούν. 

Η ουοµφαία εκείνου που τον συναντάει ντεν 
µποουεί να αντέξει· η ουόγχη, το ντόουυ, ούτε 
ο φώουακας. 

Φωουεί το σίντεουο σαν άχυουο, τον χαουκό 
σαν ξύουο σαφουό. 

Τα βέουη ντεν µποούν να τον τουέψουν σε 
φυγή· οι πέτουες τής σφενντόνας είναι σ' αυτόν 
σαν στουπί. 

Τα ακόντια φεωούνται σαν στουπί· γεουάει 
στο σάουεµα της ουόγχης. 

Αιχµηουές πέτουες κείτονται από κάτω του· 
υποστουώνει τα αγκυουωτά σώµατα επάνω σε 
πηουό. 

Κάνει την άβυσσο να κοχουάζει σαν 
ουέβητας· κάνει τη φάουασσα να γίνεται σαν 
σκεύος µυουοποιού. 

Αφήνει πίσω του φωτεινή την ποουεία· φα 
υποουάµβανε κάποιος την άβυσσο σαν 
ποουιά. 

Επάνω στη γη ντεν υπάουχει όµοιό του, 
ντηµιουγηµένο έτσι άφοβο. 

Βουέπει οουόγυουα όουα τα ψηουά· είναι 
βασιουιάς επάνω σε όους τούς γιους τής 
υπεουηφάνειας. 

ΤΟΤΕ, ο Ιώβ απάντησε στον Κύουιο, και 
είπε: 

Ξέουω ότι µποουείς τα πάντα, και κανένας 
στοχασµός σου ντεν µποουεί να εµποντιστεί. 

Ποιος είναι αυτός που ασύνετα κουύβει τη 
βουή;·(16) Εγώ, ουοιπόν, πουόφεουα εκείνο 
που ντεν καταουάβαινα· πουάγµατα 
υπεουφαύµαστα για µένα, που ντεν τα 
γνώουιζα. 

Άκουσε, παουακαουώ· κι εγώ φα µιουήσω· φα 
ουωτήσω, κι εσύ ντίνταξέ µε. 

Άκουγα για σένα µε την ακοή του αυτιού, 
αουά τώουα σε βουέπει το µάτι µου· 

γι' αυτό, αηντιάζω µε βντεουυγµία τον εαυτό 
µου, και µετανοώ µε χώµα και στάχτη. 

ΚΑΙ, αφού ο Κύουιος µίουησε αυτά τα 
ουόγια στον Ιώβ, είπε ο Κύουιος στον 
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Εουιφάς τον Φαιµανίτη: Ο φυµός µου άναψε 
εναντίον σου, και εναντίον τον ντύο φίουων 
σου· επειντή, ντεν µιουήσατε για µένα το 
οουφό, καφώς ο ντούος µου ο Ιώβ·  γι' αυτό, 
πάουτε τώουα για τον εαυτό σας επτά 
µοσχάουια και επτά κουιάουια, και πηγαίνετε 
στον ντούο µου τον Ιώβ, και πουοσφέουτε 
οουοκαύτωµα υπέου του εαυτού σας· και ο 
ντούος µου ο Ιώβ φα ικετεύσει για σας· 
επειντή, φα ντεχφώ το πουόσωπό του· για να 
µη πουάξω µε σας σύµφωνα µε την 
αφουοσύνη σας· για τον ουόγο ότι, ντεν 
µιουήσατε για µένα το οουφό, όπως ο ντούος 
µου ο Ιώβ. 

Και ο Εουιφάς ο Φαιµανίτης, και ο 
Βιουντάντ ο Σαυχίτης, και ο Σωφάου ο 
Νααµαφίτης πήγαν, και έκαναν όπως τους 
πουόσταξε ο Κύουιος· και ο Κύουιος 
ντέχφηκε το πουόσωπο του Ιώβ. 

Και ο Κύουιος έστουεψε την αιχµαουωσία 
του Ιώβ, αφού πουοσευχήφηκε για τους φίους 
του· και ο Κύουιος έντωσε στον Ιώβ 
ντιπουάσια από όουα όσα είχε πουωτύτεουα. 

Τότε, ήουφαν σ' αυτόν όουοι οι αντεουφοί 
του, και όουες οι αντεουφές του, και όουοι 
εκείνοι που τον γνώουιζαν πουωτύτεουα, και 
έφαγαν µαζί του ψωµί στο σπίτι του· και 
έκουαψαν µαζί του, και τον παουηγόουησαν, 
για όουο το κακό που ο Κύουιος είχε φέουει 
επάνω του· και κάφε ένας έντωσαν σ' αυτόν 
ένα ασηµένιο νόµισµα, και κάφε ένας ένα 
χουυσό σκουαουίκι. 

Και ο Κύουιος ευουόγησε τα τεουευταία τού 
Ιώβ πεουισσότεουο παουά τα πουώτα· ώστε 
απέκτησε 14.000 πουόβατα, και 6.000 
καµήουες, και 1.000 ζεύγη βόντια, και 1.000 
γαϊντούια.  Κι ακόµα, γεννήφηκαν σ' αυτόν 
επτά γιοι και τουεις φυγατέουες·  και 
αποκάουεσε το όνοµα της πουώτης, Ιεµιµά· 
και το όνοµα της ντεύτεουης, Κεσιά· και το 
όνοµα της τουίτης, Κεουέν-αππούχ·  και ντεν 
βουίσκονταν σε όουη τη γη γυναίκες ωουαίες, 
όπως οι φυγατέουες τού Ιώβ· και ο πατέουας 
τους έντωσε σ' αυτές κουηουονοµιά ανάµεσα 
στους αντεουφούς τους. 

Ύστεουα απ' αυτά, ο Ιώβ έζησε 140 χουόνια, 
και είντε τούς γιους του, και τους γιους των 
γιων του, µέχουι τέταουτης γενιάς.  Και ο Ιώβ 
πέφανε, γέουοντας και πουήουης ηµεουών. 

ΜΑΚΑΟΥΙΟΣ ο άνφουωπος, που ντεν 
πεουπάτησε σε φέουηµα ασεβών, και σε 
ντουόµο αµαουτωουών ντεν στάφηκε, και σε 
καφέντουα χουευαστών ντεν κάφησε· 

αουά, στον νόµο τού Κυουίου είναι το 
φέουηµά του, και στον νόµο του µεουετάει 
ηµέουα και νύχτα. 

Και φα είναι σαν ντέντουο φυτεµένο κοντά 
στα ουυάκια των νεουών, το οποίο ντίνει τον 
καουπό του στον καιουό του, και το φύουο 
του ντεν µαουαίνεται· και όουα, όσα αν 
πουάττει, φα ευοντωφούν. 

Ντεν φα είναι έτσι οι ασεβείς· αουά, σαν το 
ουεπτό άχυουο, που το παουασύουει ο 
άνεµος. 

Γι' αυτό, ντεν φα σηκωφούν οι ασεβείς σε 
κουίση, ούτε οι αµαουτωουοί στη σύναξη των 
ντικαίων. 

Επειντή, ο Κύουιος γνωουίζει τον ντουόµο 
των ντικαίων· ενώ ο ντουόµος των ασεβών φα 
χαφεί. 

ΓΙΑΤΙ φουύαξαν τα έφνη, και οι ουαοί 
µεουέτησαν µάταια; 

Παουαστάφηκαν οι βασιουιάντες τής γης, και 
οι άουχοντες συγκεντουώφηκαν µαζί, ενάντια 
στον Κύουιο, και ενάντια στον Χουιστό του, 
ουέγοντας: 

Ας ντιασπάσουµε τα ντεσµά τους, και ας 
αποουίψουµε από πάνω µας τις αουυσίντες 
τους. 

Εκείνος που κάφεται στους ουανούς, φα 
γεουάσει· ο Κύουιος φα τους µυκτηουίσει. 

Τότε, στην οουγή του φα µιουήσει σ' αυτούς, 
και στον φυµό του φα τους συνταουάξει. 

Εγώ, όµως, φα πει, έχουισα τον Βασιουιά µου 
επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το άγιό µου. 
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Εγώ φα αναγγείουω το πουόσταγµα· ο 
Κύουιος είπε σε µένα: Υιός µου είσαι εσύ· εγώ 
σήµεουα σε γέννησα· 

ζήτησε από µένα, και φα σου ντώσω 
κουηουονοµιά σου τα έφνη, και ιντιοκτησία 
σου τα πέουατα της γης· 

µε σιντεουένια ουάβντο φα τους ποιµάνεις· 
σαν σκεύος τού κεουαµέα φα τους 
συντουίψεις. 

Τώουα, ουοιπόν, βασιουιάντες, συνετιστείτε· 
ντινταχφείτε κουιτές τής γης. 

Ντουεύετε τον Κύουιο µε φόβο, και 
αγάουεστε µε τουόµο. 

Φιουείτε τον Υιό, µήποτε οουγιστεί, και 
αποουεστείτε από τον ντουόµο, όταν ανάψει 
γουήγοουα ο φυµός του. 

Μακάουιοι όουοι εκείνοι που έχουν την 
πεποίφησή τους σ' αυτόν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ, όταν έφυγε 

µπουοστά από τον γιο του, τον Αβεσσαουώµ. 

ΚΥΟΥΙΕ, πόσο ποουαπουασιάστηκαν οι 
εχφουοί µου! Ποουοί επαναστατούν εναντίον 
µου· 

ποουοί ουένε για την ψυχή µου: Ντεν 
υπάουχει γι' αυτόν σωτηουία στον Φεό. 
(Ντιάψαουµα). 

Αου' εσύ, Κύουιε, είσαι η ασπίντα µου, η 
ντόξα µου, και εκείνος που υψώνει το κεφάουι 
µου. 

Έκουαξα µε τη φωνή µου πουος τον Κύουιο, 
και µε εισάκουσε από το βουνό του το άγιο. 
(Ντιάψαουµα). 

Εγώ πουάγιασα, και κοιµήφηκα· σηκώφηκα· 
επειντή, ο Κύουιος µε υποστηουίζει. 

Ντεν φα φοβηφώ από µυουιάντες ουαού, που 
οουόγυουα αντιπαουατάσσονται εναντίον µου. 

Σήκω, Κύουιε· σώσε µε, Φεέ µου· επειντή, 
εσύ πάταξες όους τους εχφούς µου επάνω στο 
σαγόνι· σύντουιψες τα ντόντια των ασεβών. 

Του Κυουίου είναι η σωτηουία· επάνω στον 
ουαό σου είναι η ευουογία σου. 
(Ντιάψαουµα). 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Νεγινώφ. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΟΤΑΝ σε επικαούµαι, εισάκουγέ µε, Φεέ τής 
ντικαιοσύνης µου· µέσα σε στενοχώουια µε 
πουάτυνες· εουέησέ µε, και εισάκουσε την 
πουοσευχή µου. 

Γιοι ανφουώπων, µέχουι πότε φα 
µετατουέπετε τη ντόξα µου σε ντουοπή, 
αγαπάτε µαταιότητα, και ζητάτε το ψέµα; 
(Ντιάψαουµα). 

Αουά, µάφετε ότι ο Κύουιος έκουεξε τον όσιό 
του· ο Κύουιος φα ακούσει, όταν κουάζω σ' 
αυτόν. 

Οουγίζεστε, και µη αµαουτάνετε· µιουάτε 
στις καουντιές σας επάνω στο κουεβάτι σας, 
και ησυχάζετε. (Ντιάψαουµα). 

Φυσιάστε φυσίες ντικαιοσύνης, και εουπίστε 
στον Κύουιο. 

Ποουοί ουένε: Ποιος φα µας ντείξει το 
αγαφό; Ύψωσε επάνω µας το φως τού 
πουοσώπου σου, Κύουιε. 

Έντωσες στην καουντιά µου µεγαουύτεουη 
ευφουοσύνη, από όση αποουαµβάνουν αυτοί, 
όταν πουηφαίνει το σιτάουι τους και το 
κουασί τους. 

Με ειουήνη και φα πουαγιάσω και φα 
κοιµηφώ· επειντή, εσύ µόνος, Κύουιε, µε 
κατοικίζεις µε ασφάουεια. 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Νεχιουώφ. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΙΣΑΚΟΥΣΕ, Κύουιε, τα ουόγια µου· 
κατάουαβε τον στεναγµό µου. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 605 από 1298 

Πουόσεξε στη φωνή τής κουαυγής µου, 
Βασιουιά µου, και Φεέ µου· επειντή, σε σένα 
φα πουοσευχηφώ. 

Κύουιε, το πουωί φα ακούσεις τη φωνή µου· 
το πουωί φα παουασταφώ σε σένα, και φα 
πουοσντοκώ. 

Επειντή, εσύ ντεν είσαι Φεός, που φέουεις την 
ασέβεια· ο πονηουευόµενος ντεν φα κατοικεί 
κοντά σου. 

Ούτε οι άφουονες φα σταφούν µπουοστά στα 
µάτια σου· µισείς όους τους εουγάτες τής 
ανοµίας. 

Φα εξοουοφουεύσεις εκείνους που µιούν το 
ψέµα· ο Κύουιος βντεουύσσεται τον 
άνφουωπο τον αιµοβόουο και τον ντόουιο. 

Εγώ, όµως, µε το πουήφος τού εουέους σου 
φα µπω µέσα στον οίκο σου· φα πουοσκυνήσω 
πουος τον ναό τής αγιότητάς σου µε φόβο 
πουος εσένα. 

Κύουιε, οντήγησέ µε στη ντικαιοσύνη σου, 
εξαιτίας των εχφουών µου· κατεύφυνε τον 
ντουόµο σου µπουοστά µου. 

Επειντή, αουήφεια ντεν υπάουχει στο στόµα 
τους· η καουντιά τους είναι πονηουία· 

τάφος ανοιγµένος είναι ο ουάουυγγάς τους· µε 
τη γουώσσα τους κοουακεύουν. 

Καταντίκασέ τους, Φεέ· ας αποτύχουν στις 
σκευωουίες τους· 

έξωσέ τους εξαιτίας τού πουήφους των 
παουαβάσεών τους, επειντή, αποστάτησαν 
εναντίον σου. 

Ας ευφουαίνονται, όµως, όουοι εκείνοι που 
εουπίζουν σε σένα· ας χαίουονται παντοτινά, 
επειντή εσύ τους πεουισκεπάζεις· ας 
καυχώνται, όµοια, σε σένα εκείνοι που 
αγαπούν το όνοµά σου. 

Επειντή, εσύ, Κύουιε, φα ευουογήσεις τον 
ντίκαιο· φα τον πεουισκεπάσεις µε ευµένεια, 
σαν µε ασπίντα. 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Νεγινώφ, σε 
Σεµινίφ. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, µη µε εουέγξεις στον φυµό σου 
ούτε στην οουγή σου να µε πεουάσεις από 
παιντεία. 

Εουέησέ µε, Κύουιε, επειντή είµαι αντύνατος· 
γιάτουεψέ µε, Κύουιε, επειντή ταουάχτηκαν 
τα κόκαουά µου. 

Και η ψυχή µου ταουάχτηκε υπεουβοουικά· 
αου' εσύ, Κύουιε, µέχουι πότε; 

Επίστουεψε, Κύουιε· ουύτουωσε την ψυχή 
µου· σώσε µε εξαιτίας τού εουέους σου. 

Επειντή, στον φάνατο ντεν υπάουχει 
ενφύµηση για σένα· στον άντη ποιος φα σε 
ντοξοουογήσει; 

Απέκαµα στον στεναγµό µου· όουη τη νύχτα 
ούζω το κουεβάτι µου· µε τα ντάκουυά µου 
καταβουέχω το στουώµα µου. 

Το µάτι µου µαουάφηκε από τη φουίψη· 
γέουασε εξαιτίας όουων των εχφουών µου. 

Αποµακουυνφείτε από µένα, όουοι οι 
εουγάτες τής ανοµίας, επειντή, ο Κύουιος 
άκουσε τη φωνή τού κουαυφµού µου. 

Ο Κύουιος άκουσε τη ντέησή µου· ο Κύουιος 
ντέχφηκε την πουοσευχή µου. 

Ας ντουαπούν, και ας ταουαχτούν 
υπεουβοουικά, όουοι οι εχφουοί µου· ας 
στουαφούν πουος τα πίσω· ας 
καταντουοπιαστούν ξαφνικά. 

Ύµνος τού Νταβίντ, που έψαουε στον Κύουιο 

σε σχέση µε τα ουόγια του Χους, του 
Βενιαµίτη. 

ΚΥΟΥΙΕ, ο Φεός µου, σε σένα εουπίζω· 
σώσε µε απ' όους εκείνους που µε 
καταντιώκουν, κι εουευφέουωσέ µε· 

µήπως και ο εχφουός αουπάξει σαν 
ουιοντάουι την ψυχή µου, και τη 
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ντιασπαουάξει, χωουίς να υπάουξει 
εουευφεουωτής. 

Κύουιε, ο Φεός µου, αν εγώ το έπουαξα αυτό, 
αν στα χέουια µου είναι ανοµία· 

αν ανταπέντωσα κακό σ' εκείνον που 
ειουηνεύει µαζί µου ή κατέφουιψα εκείνον που 
αναίτια µε καταντιώκει· 

ας καταντιώξει ο εχφουός την ψυχή µου, και 
ας τη φτάσει· 

και ας καταπατήσει στη γη τη ζωή µου, και ας 
καταβάουει τη ντόξα µου στο χώµα. 
(Ντιάψαουµα). 

Σήκω, Κύουιε, στην οουγή σου· υψώσου, 
εξαιτίας τής ουύσσας των εχφουών µου· σήκω 
επάνω για µένα, για την κουίση που 
πουόσταξες. 

Και φα σε πεουικυκουώσει η σύναξη των 
ουαών· κι εσύ, επίστουεψε, κάφησε 
ψηουότεουα απ' αυτή, σε ύψος. 

Ο Κύουιος φα κουίνει τούς ουαούς. 

Κουίνε µε, Κύουιε, σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη µου, και σύµφωνα µε την 
ακεουαιότητά µου, που είναι µέσα µου. 

Ας τεουειώσει πουέον η κακία των ασεβών· 
και στεουέωσε τον ντίκαιο, εσύ, ο ντίκαιος 
Φεός, που εξετάζεις καουντιές και νεφουά. 

Η ασπίντα µου είναι στον Φεό, που σώζει 
τούς ευφείς στην καουντιά. 

Ο Φεός είναι ντίκαιος κουιτής, και Φεός που 
οουγίζεται κάφε ηµέουα. 

Αν ο ασεβής ντεν επιστουέψει, φα ακονίσει τη 
ουοµφαία του· έχει τεντώσει το τόξο του, και 
το ετοίµασε· 

και γι' αυτόν ετοίµασε όουγανα φανάτου· 
πουοσάουµοσε τα βέουη του ενάντια στους 
ντιώκτες. 

Ντες, ο ασεβής κοιουοπονεί ανοµία· και 
συνέουαβε πονηουία, και γέννησε ψέµα· 

έσκαψε ουάκκο και τον βάφυνε· όµως, αυτός 
φα πέσει στον βόφουο που έκανε. 

Η πονηουία του φα επιστουέψει ενάντια στο 
κεφάουι του, και η καταντυναστεία του φα 
κατέβει επάνω στην κοουυφή τού κεφαουιού 
του. 

Εγώ φα επαινώ τον Κύουιο, σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη του, και φα ψαουµωντώ στο 
όνοµα του Κυουίου, του Υψίστου. 

Στον αουχιµουσικό, επάνω σε Γιττίφ. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, ο Κύουιός µας, πόσο είναι 
φαυµαστό το όνοµά σου σε οουόκουηουη τη 
γη! 

Ο οποίος έβαουες τη ντόξα σου πιο ψηουά 
από τους ουανούς. 

Από στόµα νηπίων και φηουαζόντων 
ετοίµασες αίνεση, ένεκα των εχφουών σου, για 
να καταουγήσεις τον εχφουό και τον 
εκντικητή. 

Όταν φωουώ τους ουανούς σου, το έουγο των 
ντακτύουων σου, το φεγγάουι και τα αστέουια, 
που εσύ φεµεουίωσες, 

τι είναι ο άνφουωπος, ώστε να τον φυµάσαι; 
Ή, ο γιος τού ανφουώπου, ώστε να τον 
επισκέπτεσαι; 

Εσύ, µάουιστα, τον έκανες ουίγο πιο 
κατώτεουο από τους αγγέους, όµως µε ντόξα 
και τιµή τον στεφάνωσες. 

Τον κατέστησες κυουίαουχο επάνω στα έουγα 
των χεουιών σου· όουα τα υπέταξες κάτω από 
τα πόντια του· 

όουα τα πουόβατα και τα βόντια, ακόµα ντε 
και τα ζώα τού χωουαφιού· 

τα πουιά τού ουανού, και τα ψάουια τής 
φάουασσας, όουα εκείνα που ντιασχίζουν τους 
ντουόµους των φαουασσών. 
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Κύουιε, ο Κύουιός µας, πόσο είναι φαυµαστό 
το όνοµά σου σε οουόκουηουη τη γη! 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Μουφ-ουαββέν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΦΑ σε ντοξοουογήσω, Κύουιε, µε όουη µου 
την καουντιά· φα ντιηγηφώ όουα τα φαυµάσιά 
σου. 

Φα ευφουανφώ και φα πανηγυουίσω σε σένα· 
φα ψαουµωντήσω στο όνοµά σου, Ύψιστε. 

Όταν οι εχφουοί µου στουαφούν πουος τα 
πίσω, πέσουν και αφανιστούν από µπουοστά 
σου. 

Επειντή, εσύ έκανες την κουίση µου και τη 
ντίκη µου· κάφησες σε φουόνο κουίνοντάς µε 
ντικαιοσύνη. 

Επιτίµησες τα έφνη· εξοουόφουευσες τον 
ασεβή· εξάουειψες το όνοµά τους στον αιώνα 
τού αιώνα· 

(εχφουέ, οι εουηµώσεις χάφηκαν για πάντα)· 
και κατεντάφισες πόουεις· η µνήµη τους 
χάφηκε µαζί τους. 

Όµως, ο Κύουιος ντιαµένει στον αιώνα· 
ετοίµασε τον φουόνο του για κουίση. 

Κι αυτός φα κουίνει την οικουµένη µε 
ντικαιοσύνη· φα κουίνει τους ουαούς µε 
ευφύτητα. 

Και ο Κύουιος φα είναι καταφύγιο στον 
πένητα, καταφύγιο σε καιουό φουίψης. 

Φα εουπίζουν σε σένα αυτοί που γνωουίζουν 
το όνοµά σου· επειντή, ντεν εγκατέουειψες 
όσους σε ζητούν, Κύουιε. 

Ψαουµωντείτε στον Κύουιο, που κατοικεί στη 
Σιών· αναγγείουατε ανάµεσα στα έφνη τα 
κατοουφώµατά του. 

Επειντή, όταν κάνει εκζήτηση αιµάτων, τους 
φυµάται· ντεν ξεχνάει την κουαυγή αυτών που 
ταουαιπωούνται. 

Εουέησέ µε, Κύουιε· ντες τη φουίψη µου από 
τους εχφούς µου, εσύ, που µε υψώνεις από τις 
πύουες τού φανάτου, 

για να ντιηγηφώ όους τούς επαίνους σου, στις 
πύουες τής φυγατέουας Σιών· εγώ, φα 
αγάουοµαι για τη σωτηουία σου. 

Τα έφνη βυφίστηκαν στον ουάκκο που 
έφτιαξαν· το πόντι τους πιάστηκε στην παγίντα 
που έκουυψαν. 

Ο Κύουιος γνωουίζεται, για την κουίση που 
κάνει· ο ασεβής παγιντεύεται στο έουγο των 
χεουιών του· (Μεουέτη· Ντιάψαουµα). 

Οι ασεβείς φα επιστουαφούν στον άντη· όουα 
τα έφνη που ξεχνούν τον Φεό. 

Επειντή, ο φτωχός ντεν φα ξεχαστεί για 
πάντα· ούτε φα χαφεί για πάντα η 
πουοσντοκία των πενήτων. 

Σήκω, Κύουιε· ας µη υπεουισχύει άνφουωπος· 
ας κουιφούν µπουοστά σου τα έφνη. 

Κύουιε, βάουε επάνω τους νοµοφέτη· ας 
γνωουίσουν τα έφνη ότι είναι άνφουωποι. 
(Ντιάψαουµα). 

Κύουιε, γιατί στέκεσαι από µακουιά; 
Κουύβεσαι σε καιουό φουίψης; 

Στην υπεουηφάνεια του ασεβή, κατακαίγεται 
ο φτωχός· ας πιαστούν στις πανουγίες που 
συουογίζονται. 

Επειντή, ο ασεβής καυχάται στις επιφυµίες 
τής ψυχής του και ο πουεονέκτης µακαουίζει 
τον εαυτό του· πεουιφουονεί τον Κύουιο. 

Ο ασεβής, εξαιτίας τής αουαζονείας τού 
πουοσώπου του, ντεν φα αναζητήσει τον 
Κύουιο· όουοι οι συουογισµοί του είναι: Ντεν 
υπάουχει Φεός. 

Οι ντουόµοι του µοουύνονται σε κάφε εποχή· 
οι κουίσεις σου είναι ποουύ ψηουά από το 
πουόσωπό του· φυσάει ενάντια σε όους τους 
εχφούς του. 
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Είπε µέσα στην καουντιά του: Ντεν φα 
σαουευτώ από γενεά σε γενεά· επειντή, ντεν 
φα πέσω σε ντυστυχία. 

Το στόµα του είναι γεµάτο από κατάουα και 
απάτη και ντόουο· κάτω από τη γουώσσα του 
είναι κακία και ανοµία. 

Κάφεται σε ενέντουα των πουοαυουίων, σε 
απόκουυφα µέουη, για να φονεύσει τον αφώο. 
Τα µάτια του παουαµονεύουν τον πένητα. 

Παουαµονεύει σε απόκουυφο µέουος, σαν το 
ουιοντάουι στη σπηουιά του. Ενεντουεύει για 
να αουπάξει τον φτωχό. Αουπάζει τον φτωχό, 
όταν τον σέουνει στην παγίντα του. 

Σκύβει, χαµηουώνει, για να πέσουν στα νύχια 
του οι φτωχοί. 

Είπε µέσα στην καουντιά του: Ο Φεός 
ξέχασε, έκουυψε το πουόσωπό του, ντεν φα 
ντει ποτέ. 

Σήκω, Κύουιε Φεέ, ύψωσε το χέουι σου· µη 
ξεχάσεις τους φουιµµένους. 

Γιατί ο ασεβής παουόξυνε τον Φεό; Είπε 
µέσα στην καουντιά του: Ντεν φα εξετάσεις. 

Είντες! Επειντή, εσύ παουατηουείς την αντικία 
και την ύβουη, για να ανταποντώσεις µε το 
χέουι σου. 

Σε σένα αφιεουώνεται ο φτωχός· στον 
οουφανό εσύ είσαι ο βοηφός. 

Σύντουιψε τον βουαχίονα του ασεβή και 
πονηού· εουεύνησε την ασέβειά του, µέχουις 
ότου ντεν τη βουεις πουέον. 

Ο Κύουιος είναι βασιουιάς στον αιώνα τού 
αιώνα· τα έφνη φα εξαουειφφούν από τη γη 
του. 

Εισάκουσες, Κύουιε, την επιφυµία των 
πενήτων· φα στηουίξεις την καουντιά τους, φα 
κάνεις το αυτί σου πουοσεκτικό. 

Για να κουίνεις τον οουφανό και τον 
ταπεινωµένο, ώστε, ο χωµάτινος άνφουωπος, 
να µη καταντυναστεύει πουέον. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΣΤΟΝ Κύουιο εµπιστεύφηκα· πώς ουέτε 
στην ψυχή µου: Φεύγε στο βουνό σας σαν 
πουί; 

Επειντή, ντέστε, οι ασεβείς ετοίµασαν τόξο, 
στεουέωσαν τα βέουη τους επάνω στη 
χοουντή, ώστε µέσα σε σκοτάντι να τοξεύσουν 
τους ευφείς στην καουντιά. 

Όταν τα φεµέουια καταστουαφούν, τι µποουεί 
να κάνει ο ντίκαιος; 

Ο Κύουιος βουίσκεται µέσα στον άγιο ναό 
του· ο Κύουιος έχει τον φουόνο του στον 
ουανό. 

Τα µάτια του βουέπουν, τα βουέφαουά του 
εξετάζουν τους γιους των ανφουώπων. 

Ο Κύουιος εξετάζει τον ντίκαιο· τον ασεβή, 
όµως, κι εκείνον που αγαπάει την αντικία, τον 
µισεί η ψυχή του. 

Φα βουέξει επάνω στους ασεβείς παγίντες· 
φωτιά, και φειάφι και ανεµοζάουη είναι η 
µεουίντα τού ποτηουιού τους. 

Επειντή, ο Κύουιος, είναι ντίκαιος, αγαπάει 
ντικαιοσύνη· το πουόσωπό του παουατηουεί 
ευφύτητα. 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Σεµινίφ. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΣΩΣΕ, Κύουιε· επειντή, εξαφανίστηκε ο 
όσιος, επειντή χάφηκαν οι φιουαουήφεις 
ανάµεσα στους γιους των ανφουώπων. 

Κάφε ένας ουέει µάταια ουόγια στον 
ντιπουανό του· µε ντόουια χείουη µιούν, από 
ντιπουή καουντιά. 

Ο Κύουιος ας εξοουοφουεύσει όουα τα 
ντόουια χείουη, τη γουώσσα που µιουάει 
µεγάουα ουόγια. 

Επειντή, είπαν: Φα υπεουισχύσουµε µε τη 
γουώσσα µας· τα χείουη µας είναι ντικά µας· 
ποιος φα είναι αφεντικό επάνω µας; 
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«Εξαιτίας τής ταουαιπωουίας των φτωχών, 
εξαιτίας τού στεναγµού των πενήτων, τώουα 
φα σηκωφώ», ουέει ο Κύουιος· 

«φα βάουω σε ασφάουεια εκείνον ενάντια στον 
οποίο φυσάει ο ασεβής». 

Τα ουόγια τού Κυουίου είναι ουόγια 
καφαουά· ασήµι ντοκιµασµένο σε πήουινο 
χωνευτήουι, καφαουισµένο επτά φοουές. 

Εσύ, Κύουιε, φα τους φυουάξεις· φα τους 
ντιατηουήσεις απ' αυτή τη γενεά, στον αιώνα. 

Οι ασεβείς πεουπατούν οουόγυουα, όταν οι 
αχουείοι υψωφούν ανάµεσα στους γιους των 
ανφουώπων. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΜΕΧΟΥΙ πότε, Κύουιε, φα µε ουησµονείς 
για πάντα; Μέχουι πότε φα κουύβεις από µένα 
το πουόσωπό σου; 

Μέχουι πότε φα έχω βουές µέσα στην ψυχή 
µου, οντύνες καφηµεουινά µέσα στην 
καουντιά µου; 

Μέχουι πότε φα υψώνεται επάνω µου ο 
εχφουός µου; 

Επίβουεψε· εισάκουσέ µε, Κύουιε, Φεέ µου· 
φώτισε τα µάτια µου, µήπως κοιµηφώ τον 
ύπνο τού φανάτου· 

µήπως και ο εχφουός µου πει: Υπεουίσχυσα 
εναντίον του, κι αυτοί που µε φουίβουν 
υπεουχαούν, αν σαουευτώ. 

Εγώ, όµως, έουπισα στο έουεός σου· η 
καουντιά µου φα αγάουεται στη σωτηουία 
σου. 

Φα ψάουω στον Κύουιο, επειντή µε 
αντάµειψε. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

Ο ΑΦΟΥΟΝΑΣ είπε στην καουντιά του: 
Ντεν υπάουχει Φεός. 

Ντιαφφάουηκαν· έγιναν βντεουυουοί στα 
έουγα· ντεν υπάουχει κανένας, που να 
πουάττει το αγαφό. 

Ο Κύουιος έσκυψε από τον ουανό επάνω 
στους γιους των ανφουώπων, για να ντει αν 
υπάουχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να 
ζητάει τον Φεό. 

Όουοι παουεξέκουιναν, µαζί εξαχουειώφηκαν· 
ντεν υπάουχει κανένας που να πουάττει το 
αγαφό· ντεν υπάουχει ούτε ένας. 

Ντεν έχουν γνώση, όουοι εκείνοι που 
εουγάζονται την ανοµία, που κατατουώνε τον 
ουαό µου, σαν να τουώνε ψωµί; Ντεν 
επικαουέστηκαν τον Κύουιο. 

Εκεί φοβήφηκαν τουοµεουά· επειντή ο Φεός 
είναι µέσα στη γενεά των ντικαίων. 

Καταντουοπιάσατε τη βουή τού φτωχού, 
επειντή ο Κύουιος είναι το καταφύγιό του. 

Ποιος φα ντώσει από τη Σιών τη σωτηουία 
τού Ισουαήου; 

Όταν ο Κύουιος ξαναφέουει τον ουαό του 
από την αιχµαουωσία, φα αγάουεται ο Ιακώβ, 
φα ευφουαίνεται ο Ισουαήου. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, ποιος φα κατοικήσει στη σκηνή 
σου; Ποιος φα κατοικήσει στο βουνό σου το 
άγιο; 

Εκείνος που πεουπατάει µε ακεουαιότητα και 
πουάττει ντικαιοσύνη και µιουάει αουήφεια 
µέσα στην καουντιά του. 

Εκείνος που ντεν καταουαουεί µε τη γουώσσα 
του, ούτε πουάττει κακό στον φίουο του, ούτε 
ντέχεται ονειντισµό ενάντια στον ντιπουανό 
του· 

στα µάτια του πεουιφουονείται ο αχουείος· 
τιµάει όµως αυτούς που φοβούνται τον 
Κύουιο· 

υπόσχεται µε όουκο στον ντιπουανό του, και 
ντεν αφετεί. 
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Ντεν ντίνει το ασήµι του µε τόκο, ούτε 
παίουνει ντώουα ενάντια στον αφώο. 

Εκείνος που πουάττει αυτά, ντεν φα 
σαουευτεί, στον αιώνα! 

Μικτάµ τού Νταβίντ. 

ΦΥΟΥΑΞΕ µε, Φεέ, επειντή έουπισα σε 
σένα. 

Εσύ, ψυχή µου, είπες στον Κύουιο: Εσύ είσαι 
ο Κύουιός µου· η αγαφότητά µου ντεν 
εκτείνεται σε σένα· 

αουά, στους αγίους, που βουίσκονται στη γη 
και στους εξαίουετους, στους οποίους είναι 
όουη µου η ευχαουίστηση. 

Οι πόνοι, εκείνων που τουέχουν πίσω από 
άουους φεούς, φα ποουαπουασιαστούν· 

εγώ ντεν φα πουοσφέουω τις ντικές τους 
σπονντές αίµατος, ούτε φα πάουω στα χείουη 
µου τα ονόµατά τους. 

Ο Κύουιος είναι η µεουίντα τής 
κουηουονοµιάς µου και του ποτηουιού µου· 
εσύ ντιατηουείς το κουηουονοµικό µου 
µεουίντιο. 

Οι µεουίντες µου έπεσαν σε τόπους 
τεουπνούς· έουαβα ωουαιότατη 
κουηουονοµιά. 

Φα ευουογώ τον Κύουιο, που µε νουφέτησε· 
ακόµα και σε καιουό νύχτας µε ντιντάσκουν 
τα νεφουά µου. 

Είχα τον Κύουιο πάντοτε µπουοστά µου· 
επειντή, είναι στα ντεξιά µου, για να µη 
σαουευτώ. 

Γι' αυτό, η καουντιά µου ευφουάνφηκε και η 
γουώσσα µου αγαουίασε· ακόµα και η σάουκα 
µου φα αναπαυφεί µε εουπίντα. 

Επειντή, ντεν φα εγκαταουείψεις την ψυχή 
µου στον άντη, ούτε φα αφήσεις τον Όσιό σου 
να ντει φφοουά. 

Μου φανέουωσες τον ντουόµο της ζωής· 

χοουτασµός ευφουοσύνης είναι το πουόσωπό 
σου· τεουπνότητες βουίσκονται στα ντεξιά 
σου, παντοτινά. 

Πουοσευχή τού Νταβίντ. 

ΑΚΟΥΣΕ, Κύουιε, το ντίκαιο· πουόσεξε στη 
ντέησή µου· 

άκουσε την πουοσευχή µου, που ντεν γίνεται 
µε απατηουά χείουη. 

Η κουίση µου ας πουοέουφει από το 
πουόσωπό σου· τα µάτια σου ας ντουν την 
ευφύτητα. 

Εουεύνησες την καουντιά µου· την 
επισκέφφηκες σε καιουό νύχτας· 

µε ντοκίµασες, και ντεν βουήκες µέσα µου 
τίποτε· ο στοχασµός µου ντεν είναι 
ντιαφοουετικός από τα ουόγια µου. 

Ως πουος τα έουγα των ανφουώπων, εγώ, µε 
τα ουόγια των χειουέων σου, φυουάχφηκα από 
τους ντουόµους των παουάνοµων ανφουώπων. 

Στήουιξε τα βήµατά µου στους ντουόµους 
σου, για να µη σαουευφούν τα πόντια µου. 

Εγώ, Φεέ, σε επικαουέστηκα, επειντή φα µε 
εισακούσεις· στουέψε το αυτί σου σε µένα, 
άκουσε τα ουόγια µου. 

Κάνε φαυµαστά τα εουέη σου, εσύ, που 
σώζεις αυτούς που εουπίζουν σε σένα, από 
εκείνους που επαναστατούν ενάντια στο ντεξί 
σου χέουι. 

Φύουαξέ µε σαν κόουη οφφαουµού· κουύψε 
µε κάτω από τη σκιά των πτεουύγων σου, 

µπουοστά απ' τους ασεβείς που µε 
ταουαιπωούν· οι εχφουοί τής ψυχής µου µε 
πεουικύκουωσαν. 

Πάχυναν υπεουβοουικά· το στόµα τους 
µιουάει υπεουήφανα. 

Τώουα, πεουικύκουωσαν τα βήµατά µας· 
πουοσήουωσαν τα µάτια τους για να µας 
γκουεµίσουν καταγής· 
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σαν ουιοντάουι, που επιφυµεί να 
κατασπαουάξει· και σαν ουιονταουάκι, που 
κάφεται σε απόκουυφα µέουη. 

Σήκω, Κύουιε, πουόφτασέ τον, υποσκέουισέ 
τον· εουευφέουωσε την ψυχή µου από τον 
ασεβή, ο οποίος είναι η ουοµφαία σου. 

από ανφουώπους, Κύουιε, του χεουιού σου· 
από ανφουώπους τού κόσµου, που παίουνουν 
τη µεουίντα τους σ' αυτή τη ζωή, 

και των οποίων γεµίζεις την κοιουιά από τους 
φησαυούς σου· χόουτασαν τους γιους, και 
αφήνουν τα υπόουοιπά τους στους εγγονούς 
τους. 

Εγώ, όµως, µε ντικαιοσύνη φα ντω το 
πουόσωπό σου· φα χοουτάσω από τη φωουιά 
σου, όταν εξεγεουφώ. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ 
τού ντού τού 

Κυουίου, που µίουησε στον Κύουιο τα ουόγια 
αυτού τού ύµνου,, 

κατά την ηµέουα που ο Κύουιος τον 
εουευφέουωσε από το χέουι όουων 

των εχφουών του, και από το χέουι τού Σαού· 
και είπε: 

ΦΑ σε αγαπώ, Κύουιε, η ντύναµή µου· 

Ο Κύουιος είναι πέτουα µου, και φούιό µου, 
και εουευφεουωτής µου· 

Φεός µου, βουάχος µου· σ' αυτόν φα εουπίζω· 
η ασπίντα µου, και το στήουιγµα της 
σωτηουίας µου· ψηουός πύουγος µου. 

Φα επικαουεστώ τον αξιύµνητο Κύουιο, και 
φα σωφώ από τους εχφούς µου. 

Πόνοι φανάτου µε πεουικύκουωσαν, και 
χείµαουοι ανοµίας µε κατατουόµαξαν· 

πόνοι τού άντη µε πεουικύκουωσαν, παγίντες 
φανάτου µε έφτασαν. 

Στη στενοχώουια µου επικαουέστηκα τον 
Κύουιο και αναβόησα στον Φεό µου. 

Άκουσε από τον ναό του τη φωνή µου και η 
κουαυγή µου ήουφε µπουοστά του, έφτασε στ' 
αυτιά του. 

Τότε, σαουεύτηκε η γη και σείστηκε, και τα 
φεµέουια των βουνών ταουάχτηκαν και 
σαουεύτηκαν, επειντή οουγίστηκε. 

Καπνός ανέβαινε από τους µυκτήουες του, 
και φωτιά από το στόµα του που κατέτουωγε· 
κάουβουνα άναψαν απ' αυτήν. 

Και χαµήουωσε τους ουανούς, και κατέβηκε, 
και κάτω από τα πόντια του πυκνό σκοτάντι. 

Κι ανέβηκε επάνω σε χεουβείµ και πέταξε· 
και πέταξε επάνω σε φτεούγες ανέµων. 

Έβαουε το σκοτάντι για απόκουυφο τόπο του· 
η σκηνή του, οουόγυουά του, ήσαν νεουά 
σκοτεινά, πυκνά σύννεφα των ανέµων. 

Από τη ουάµψη που ήταν µπουοστά του, 
πέουασαν τα ντικά του σύννεφα, χαουάζι και 
κάουβουνα φωτιάς. 

Και ο Κύουιος βουόντησε στους ουανούς, και 
ο Ύψιστος έντωσε να ακουστεί η φωνή του· 
χαουάζι και κάουβουνα φωτιάς. 

Και έστειουε τα βέουη του, και τους 
σκόουπισε· και πουήφυνε τις αστουαπές, και 
τους συντάουαξε. 

Και φάνηκαν τα βάφη των νεουών, και 
αποκαουύφφηκαν τα φεµέουια της 
οικουµένης, 

από την επιτίµησή σου, Κύουιε, από το 
φύσηµα της πνοής των µυκτήουων σου. 

Έστειουε από ψηουά· µε πήουε· µε τουάβηξε 
από ποουά νεουά. 

Με εουευφέουωσε από τον ντυνατό εχφουό 
µου, και από εκείνους που µε µισούσαν, 
επειντή ήσαν πιο ντυνατοί από µένα. 

Με πουόφτασαν την ηµέουα τής φουίψης µου· 
αουά, ο Κύουιος στάφηκε το αντιστήουιγµά 
µου· 
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και µε έβγαουε σε ευουυχωουία· µε 
εουευφέουωσε, επειντή ευντόκησε σε µένα. 

Ο Κύουιος µε αντάµειψε σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη µου· µου ανταπέντωσε σύµφωνα 
µε την καφαουότητα των χεουιών µου. 

Επειντή, φύουαξα τους ντουόµους τού 
Κυουίου, και ντεν ασέβησα, 
παουεκκουίνοντας από τον Φεό µου. 

Επειντή, όουες οι κουίσεις του ήσαν 
µπουοστά µου, και τα ντιατάγµατά του ντεν 
τα αποµάκουυνα από µένα· 

και στάφηκα άµεµπτος απέναντί του, και 
φυουάχφηκα από την ανοµία µου. 

Και ο Κύουιος µου ανταπέντωσε σύµφωνα µε 
τη ντικαιοσύνη µου, σύµφωνα µε την 
καφαουότητα των χεουιών µου µπουοστά στα 
µάτια του. 

Με όσιον, όσιος φα είσαι, µε άνντουα 
τέουειον, τέουειος φα είσαι· 

µε καφαουόν, καφαουός φα είσαι· και µε 
ντιεστουαµµένον, ντιεστουαµµένα φα 
φεουφείς. 

Επειντή, εσύ φα σώσεις ουαόν φουιµµένο· τα 
υπεουήφανα µάτια, όµως, φα τα ταπεινώσεις. 

Επειντή, εσύ φα φωτίσεις το ουυχνάουι µου· ο 
Κύουιος, ο Φεός µου, φα φωτίσει το σκοτάντι 
µου. 

Επειντή, µε σένα φα ντιασπάσω στουάτευµα, 
και µε τον Φεό µου φα πηντήσω επάνω από 
τείχος. 

Του Φεού, ο ντουόµος του είναι άµωµος· ο 
ουόγος τού Κυουίου είναι ντοκιµασµένος· 
είναι ασπίντα όουων εκείνων που εουπίζουν σ' 
αυτόν. 

Επειντή, ποιος Φεός υπάουχει, εκτός από τον 
Κύουιο; Και ποιος φούιο, εκτός από τον Φεό 
µας; 

Ο Φεός είν' αυτός που µε πεουιζώνει µε 
ντύναµη, και κάνει άµωµο τον ντουόµο µου. 

Κάνει τα πόντια µου σαν των εουαφιών, και 
µε στήνει επάνω στους ψηούς τόπους µου. 

Ντιντάσκει τα χέουια µου σε πόουεµο, και 
έκανε τους βουαχίονές µου χάουκινο τόξο. 

Και έντωσες σε µένα την ασπίντα τής 
σωτηουίας σου· και το ντεξί σου χέουι µε 
υποστήουιξε, και η αγαφότητά σου µε 
µεγάουυνε. 

Πουάτυνες τα βήµατά µου, από κάτω µου, 
και τα πόντια µου ντεν κουονίστηκαν. 

Καταντίωξα τους εχφούς µου, και τους 
έφτασα· και ντεν γύουισα πίσω, µέχουις ότου 
τους συντέουεσα. 

Τους σύντουιψα, και ντεν µπόουεσαν να 
ανασηκωφούν· έπεσαν κάτω από τα πόντια 
µου. 

Και µε πεουίζωσες µε ντύναµη για πόουεµο· 
συγκύουτωσες από κάτω µου εκείνους που 
επαναστάτησαν εναντίον µου. 

Και έκανες τους εχφούς µου να στουέψουν σε 
µένα τα νώτα, και εξοουόφουευσα αυτούς που 
µε µισούσαν. 

Φώναξαν ντυνατά, αουά κανένας που να 
σώζει· φώναξαν ντυνατά και πουος τον 
Κύουιο, αουά ντεν τους εισάκουσε. 

Και τους κονιοουτοποίησα, όπως τη σκόνη 
στο πουόσωπο του ανέµου· τους αποτίναξα, 
όπως τη ουάσπη στους ντουόµους. 

Με εουευφέουωσες από τις αντιουογίες τού 
ουαού· µε έκανες κεφαουή των εφνών· 

ουαός, που ντεν τον γνώουισα, µε 
υπηουέτησε. 

Μόουις άκουσαν, αµέσως υπάκουσαν σε µένα· 
ξένοι υποτάχφηκαν σε µένα. 

Ξένοι παουέουυσαν, και κατατουόµαξαν από 
τους απόκουυφους τόπους τους. 
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Ζει ο Κύουιος, και ευουογηµένο το φούιό 
µου· και ας υψωφεί ο Φεός τής σωτηουίας 
µου. 

Ο Φεός είναι που κάνει εκντίκηση για µένα, 
και υποτάσσει τους ουαούς κάτω από µένα· 

ο οποίος µε εουευφεουώνει από τους εχφούς 
µου. 

Ναι, µε υψώνεις επάνω από εκείνους που 
επαναστατούν ενάντια σε µένα· µε 
εουευφέουωσες από άντικον άνντουα. 

Γι' αυτό, Κύουιε, φα σε υµνώ ανάµεσα στα 
έφνη, και στο όνοµά σου φα ψάουω. 

Αυτός µεγαουύνει τις σωτηουίες τού βασιουιά 
του, και κάνει έουεος στον χουισµένο του, 
στον Νταβίντ, και στο σπέουµα του, µέχουι 
τον αιώνα. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΟΙ ΟΥΟΥΑΝΟΙ ντιηγούνται τη ντόξα τού 
Φεού, και το στεουέωµα αναγγέουει το έουγο 
των χεουιών του. 

Η ηµέουα πουος την ηµέουα εκφουάζει 
ουόγο, και η νύχτα πουος τη νύχτα 
αναγγέουει γνώση. 

Ντεν υπάουχει ουαουιά ούτε ουόγος, που η 
φωνή τους ντεν ακούγεται. 

Σε οουόκουηουη τη γη αντήχησε η φωνή 
τους, και µέχουι τα πέουατα της οικουµένης 
τα ουόγια τους. 

Μέσα σ' αυτούς έστησε σκηνή για τον ήουιο·  
κι αυτός βγαίνει έξω όπως ο γαµπουός από 
τον φάουαµό του· αγάουεται, όπως ο 
ανντουείος για να τουέξει το στάντιο· 

από τη µια άκουη τού ουανού είναι η έξοντός 
του· και το τέουµα του µέχουι την άουη 
άκουη του· και τίποτε ντεν κουύβεται από τη 
φεουµότητά του. 

Ο νόµος τού Κυουίου είναι άµωµος, 
επιστουέφει ψυχή· 

η µαουτυουία τού Κυουίου είναι πιστή, 
σοφίζει τον απουό· 

τα ντιατάγµατα του Κυουίου είναι ευφέα, 
ευφουαίνουν την καουντιά· 

η εντοουή τού Κυουίου είναι ουαµπουή, 
φωτίζει τα µάτια· 

ο φόβος τού Κυουίου είναι καφαουός, 
παουαµένει στον αιώνα· 

οι κουίσεις τού Κυουίου είναι αουηφινές, και 
ταυτόχουονα ντίκαιες· 

πιο επιφυµητές και από το χουυσάφι, 
µάουιστα κι από πουήφος καφαουό χουυσάφι, 

και γουυκύτεουες πεουισσότεουο και το µέουι 
και τα σταουάγµατα της κηουήφουας. 

Ο ντούος σου, µάουιστα, νουφετείται 
ντιαµέσου αυτών· στην τήουησή τους η 
ανταµοιβή είναι µεγάουη. 

Ποιος συναισφάνεται τα ντικά του 
αµαουτήµατα; Καφάουισέ µε από τα κουυφά 
µου αµαουτήµατα. 

Κι ακόµα, πουοφύουαξε τον ντούο σου από 
υπεουηφάνειες· ας µη µε κυουιεύσουν· 

τότε, φα είµαι τέουειος, και φα καφαουιστώ 
από µεγάουη παουανοµία. 

Ας είναι ευάουεστα τα ουόγια τού στόµατός 
µου και η µεουέτη τής καουντιάς µου 
µπουοστά σε σένα, 

Κύουιε, φούιό µου, και Ουυτουωτή µου. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ να σε εισακούσει σε ηµέουα 
φουίψης! Το όνοµα τού Φεού του Ιακώβ να 
σε υπεουασπίσει! 

Να σου στείουει βοήφεια από το αγιαστήουιο, 
και από τη Σιών να σε υποστηουίξει! 

Να φυµηφεί όουες τις πουοσφοουές σου, και 
να αποντεχφεί το οουοκαύτωµά σου! 
(Ντιάψαουµα). 
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Να σου ντώσει σύµφωνα µε την καουντιά σου, 
και να εκπουηουώσει κάφε σχέντιό σου! 

Φα χαούµε στη σωτηουία σου, και στο όνοµα 
του Φεού µας φα υψώσουµε τις σηµαίες· 

ο Κύουιος να εκπουηουώσει όουα τα 
αιτήµατά σου! 

Τώουα γνώουισα ότι ο Κύουιος έσωσε τον 
χουισµένο του· 

φα τον ακούσει από τον ουανό τής αγιότητάς 
του· η σωτηουία τής ντεξιάς του γίνεται µε 
ντύναµη. 

Οι µεν εουπίζουν σε άµαξες, οι ντε σε 
άουογα, εµείς όµως φα καυχώµαστε στο 
όνοµα του Κυουίου τού Φεού µας· 

αυτοί ουύγισαν και έπεσαν· εµείς, όµως, 
σηκωφήκαµε και ανοουφωφήκαµε. 

Κύουιε, σώσε τον βασιουιά· και εισάκουσέ 
µας, την ηµέουα που φα σε επικαουεστούµε. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, στη ντύναµή σου φα ευφουαίνεται 
ο βασιουιάς· και πόσο φα υπεουαγάουεται στη 
σωτηουία σου! 

Του έντωσες την επιφυµία τής καουντιάς του, 
και ντεν του στέουησες το αίτηµα των 
χειουέων του. (Ντιάψαουµα). 

Επειντή, τον πουόφτασες µε ευουογίες 
αγαφότητας· έβαουες στο κεφάουι του στεφάνι 
από καφαουό χουυσάφι. 

Σου ζήτησε ζωή, και του έντωσες µακουότητα 
ηµεουών στον αιώνα τού αιώνα. 

Μεγάουη η ντόξα του ντιαµέσου τής 
σωτηουίας σου· τιµή και µεγαουοπουέπεια 
έβαουες επάνω του. 

Επειντή, τον έβαουες ως ευουογία, στον 
αιώνα· τον υπεουεύφουανες µε το πουόσωπό 
σου. 

Για τον ουόγο ότι, ο βασιουιάς εουπίζει στον 
Κύουιο, και µε το έουεος του Υψίστου ντεν φα 
σαουευτεί. 

Το χέουι σου φα βουει όους τους εχφούς σου· 
το ντεξί σου χέουι φα βουει εκείνους που σε 
µισούν. 

Φα τους κάνεις σαν καµίνι φωτιάς στον 
καιουό τής οουγής σου· ο Κύουιος φα τους 
καταπιεί µέσα στον φυµό του· και φωτιά φα 
τους καταφάει. 

Φα αφανίσεις από τη γη τον καουπό τους, και 
το σπέουµα τους από τους γιους των 
ανφουώπων. 

Επειντή, µηχανεύτηκαν κακά εναντίον σου· 
συουογίστηκαν ένα σχέντιο, αουά ντεν 
µπόουεσαν να το εκτεουέσουν. 

Γι'αυτό, φα τους κάνεις να στουέψουν τα νώτα, 
όταν επάνω στις χοουντές σου ετοιµάσεις τα 
βέουη σου ενάντια στο πουόσωπό τους. 

Υψώσου, Κύουιε, στη ντύναµή σου· φα 
υµνούµε και φα ψαουµωντούµε τη ντύναµή 
σου. 

Στον αουχιµουσικό, σε τόνο Αγέουεφ 
Σάχαου. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΦΕΕ µου, Φεέ µου, γιατί µε εγκατέουειψες; 

Γιατί στέκεσαι µακουιά από τη σωτηουία µου 
και από τα ουόγια των στεναγµών µου; 

Φεέ µου, κουάζω την ηµέουα και ντεν 
απαντάς· και τη νύχτα, και ντεν σιωπώ. 

Εσύ, µάουιστα, ο Άγιος κατοικείς ανάµεσα 
στις ντοξοουογίες τού Ισουαήου. 

Σε σένα είχαν εουπίσει οι πατέουες µας· 
έουπισαν, κι τους εουευφέουωσες. 

Σε σένα έκουαξαν και σώφηκαν· σε σένα 
έουπισαν, και ντεν ντουοπιάστηκαν. 

Εγώ, όµως, είµαι σκουήκι και όχι άνφουωπος· 
όνειντος ανφουώπων και εξουφένηµα του 
ουαού. 
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Με πεουιέπαιξαν όσοι µε βουέπουν· ανοίγουν 
µε τα χείουη, κουνάνε το κεφάουι, και ουένε: 

Έουπισε στον Κύουιο· ας τον εουευφεουώσει, 
ας τον ουυτουώσει· επειντή, του είναι 
αουεστός. 

Εσύ, όµως, είσαι που µε ανέουαβες από τη 
µητουική κοιουιά· είσαι η εουπίντα µου από 
τους µαστούς τής µητέουας µου. 

Σε σένα ουίχτηκα από τη µήτουα· από την 
κοιουιά τής µητέουας µου, εσύ είσαι ο Φεός 
µου. 

Μη αποµακουυνφείς από µένα· επειντή, η 
φουίψη είναι κοντά· ντεντοµένου ότι, ντεν 
υπάουχει κάποιος για να βοηφήσει. 

Ταύουοι ποουοί µε πεουικύκουωσαν· ταύουοι 
ντυνατοί από τη Βασάν µε πεουιτουιγύουισαν. 

Άνοιξαν το στόµα τους εναντίον µου, σαν 
ουιοντάουι που αουπάζει και βουυχάζει. 

Ξεχύφηκα σαν νεουό, και όουα τα κόκαουά 
µου εξαουφουώφηκαν· 

η καουντιά µου έγινε σαν κεουί, ουιώνει 
οουοκουηουωτικά µέσα στα εντόσφιά µου. 

Η ντύναµή µου ξεουάφηκε σαν κεουαµίντι, 
και η γουώσσα µου κόουησε στον ουανίσκο 
µου. 

Κι εσύ µε κατέβασες στο χώµα τού φανάτου. 

Επειντή, σκυουιά µε πεουικύκουωσαν, σύναξη 
κακοποιών µε πεουιέκουεισε· 

τουύπησαν τα χέουια µου και τα πόντια µου·  
µποουώ να απαουιφµήσω όουα τα κόκαουά 
µου· 

αυτοί µε ατενίζουν και µε παουατηούν. 

Μοίουασαν µεταξύ τους τα ιµάτιά µου· και 
στον ιµατισµό µου έβαουαν κουήουο. 

Όµως εσύ, Κύουιε, µη αποµακουυνφείς· εσύ, 
η ντύναµή µου, σπεύσε σε βοήφειά µου. 

Εουευφέουωσε την ψυχή µου από ουοµφαία, 
τη µοναντική µου ψυχή από ντύναµη σκύου. 

Σώσε µε από στόµα ουιονταουιού, και 
εισάκουσέ µε, εουευφέουωσέ µε από κέουατα 
µονοκέουατων ζώων. 

Φα ντιηγούµαι το όνοµά σου πουος τους 
αντεουφούς µου· µέσα σε σύναξη φα σε 
επαινώ. 

Οι φοβούµενοι τον Κύουιο, ντοξοουογείτε 
τον· οουόκουηουο το σπέουµα τού Ιακώβ, 
ντοξάστε τον· και φοβηφείτε τον, 
οουόκουηουο το σπέουµα τού Ισουαήου. 

Επειντή, ντεν πεουιφουόνησε ούτε 
αποστουάφηκε τη φουίψη του φουιµµένου, και 
ντεν έκουυψε το πουόσωπό του απ' αυτόν· 
αου' όταν βόησε σ' αυτόν, τον εισάκουσε. 

Από σένα φα αουχίζει η ντοξοουογία µου 
µέσα σε µεγάουη σύναξη· φα αποντώσω τις 
ευχές µου µπουοστά σ' εκείνους που τον 
φοβούνται. 

Οι φουιµµένοι φα φάνε, και φα χοουτάσουν· 
φα ντοξοουογήσουν τον Κύουιο όσοι τον 
εκζητούν· η καουντιά σας φα ζει στον αιώνα. 

Φα φυµηφούν, και φα επιστουέψουν πουος 
τον Κύουιο, όουα τα πέουατα της γης· και φα 
πουοσκυνήσουν µπουοστά σου όουες οι 
φυουές των εφνών. 

Επειντή, του Κυουίου είναι η βασιουεία, κι 
αυτός εξουσιάζει τα έφνη. 

Φα φάνε, και φα πουοσκυνήσουν, όουοι οι 
παχύσαουκοι της γης· µπουοστά του φα 
υποκουιφούν όουοι όσοι κατεβαίνουν στο 
χώµα· 

και κανένας ντεν φα µποουέσει να φυουάξει τη 
ζωή του. 

Οι µεταγενέστεουοι φα γίνουν ντούοι του· φα 
αναγουαφούν στον Κύουιο ως ντική του 
γενεά. 
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Φάουφουν και φα αναγγείουν τη ντικαιοσύνη 
του σε ουαό που πουόκειται να γεννηφεί· 
επειντή, αυτός το έκανε αυτό. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ είναι ο ποιµένας µου· τίποτε 
ντεν φα στεουηφώ. 

Σε βοσκές χουοεουές µε ανέπαυσε· σε νεουά 
ανάπαυσης µε οντήγησε. 

Ανόουφωσε την ψυχή µου· µε οντήγησε µέσα 
από µονοπάτια ντικαιοσύνης, χάουη τού 
ονόµατός του. 

Και µέσα σε κοιουάντα σκιάς φανάτου αν 
πεουπατήσω, ντεν φα φοβηφώ κακό· 

επειντή, εσύ είσαι µαζί µου· η ουάβντος σου 
και η βακτηουία σου, αυτές µε παουηγοούν. 

Ετοίµασες µπουοστά µου τουαπέζι, απέναντι 
από τους εχφούς µου· 

άουειψες το κεφάουι µου µε ουάντι· το 
ποτήουι µου ξεχειουίζει. 

Σίγουα, χάουη και έουεος φα µε ακοουφούν 
όουες τις ηµέουες τής ζωής µου· και φα 
κατοικώ στον οίκο τού Κυουίου σε 
µακουότητα ηµεουών. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΤΟΥ Κυουίου είναι η γη, και το πουήουωµά 
της· η οικουµένη, και όσοι κατοικούν σ' αυτή. 

Επειντή, αυτός τη φεµεουίωσε επάνω στις 
φάουασσες, και τη στεουέωσε επάνω στα 
ποτάµια. 

Ποιος φα ανέβει στο βουνό τού Κυουίου; Και 
ποιος φα σταφεί στον άγιο τόπο του; 

Ο αφώος στα χέουια, και ο καφαουός στην 
καουντιά· εκείνος που ντεν έντωσε την ψυχή 
του σε µαταιότητα, και ντεν οουκίστηκε µε 
ντοουιότητα. 

Αυτός φα πάουει ευουογία από τον Κύουιο, 
και ντικαιοσύνη από τον Φεό τής σωτηουίας 
του. 

Αυτή είναι η γενεά εκείνων που τον εκζητούν, 
εκείνων που ζητούν το πουόσωπό σου, Φεέ 
τού Ιακώβ. (Ντιάψαουµα). 

Σηκώστε, πύουες, τα κεφάουια σας, και 
υψωφείτε, αιώνιες πόουτες, και φα µπει µέσα ο 
Βασιουιάς τής ντόξας. 

Ποιος είναι αυτός ο Βασιουιάς τής ντόξας; Ο 
Κύουιος ο κουαταιός και ο ντυνατός, ο 
Κύουιος ο ντυνατός σε πόουεµο. 

Σηκώστε, πύουες, τα κεφάουια σας, και 
υψωφείτε, αιώνιες πόουτες, και φα µπει µέσα ο 
Βασιουιάς τής ντόξας. 

Ποιος είναι αυτός ο Βασιουιάς τής ντόξας; Ο 
Κύουιος των ντυνάµεων· αυτός είναι ο 
Βασιουιάς τής ντόξας. (Ντιάψαουµα). 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΣΕ σένα, Κύουιε, ύψωσα την ψυχή µου.  Φεέ 
µου, σε σένα έουπισα. 

Ας µη ντουοπιαστώ, ας µη χαούν επάνω µου 
οι εχφουοί µου. 

Σίγουα, όουοι εκείνοι που σε πουοσµένουν 
ντεν φα ντουοπιαστούν· ας ντουοπιαστούν οι 
µωουοί παουαβάτες. 

Ντείξε µου, Κύουιε, τους ντουόµους σου· 
ντίνταξέ µε τα βήµατά σου. 

Οντήγησέ µε στην αουήφεια σου, και ντίνταξέ 
µε. 

Επειντή, εσύ είσαι ο Φεός τής σωτηουίας 
µου· σε πουοσµένω οουόκουηουη την 
ηµέουα. 

Φυµήσου, Κύουιε, τους οικτιουµούς σου, και 
τα εουέη σου, επειντή είναι από τον αιώνα. 

Τις αµαουτίες τής νιότης µου, και τις 
παουαβάσεις µου, µη τις φυµηφείς· σύµφωνα 
µε το έουεός σου, εσύ φυµήσου µε, Κύουιε, 
ένεκα της αγαφότητάς σου. 

Αγαφός και ευφύς είναι ο Κύουιος· γι' αυτό, 
φα ντιντάξει στους αµαουτωούς τον ντουόµο. 
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Φα οντηγήσει τούς πουάους µε κουίση, και 
φα ντιντάξει στους πουάους τον ντουόµο του. 

Όουοι οι ντουόµοι τού Κυουίου είναι έουεος 
και αουήφεια σ' εκείνους που φυουάττουν τη 
ντιαφήκη του και τα µαουτύουιά του. 

Ένεκα του ονόµατός σου, Κύουιε, 
συγχώουεσε την ανοµία µου, επειντή είναι 
µεγάουη. 

Ποιος είναι ο άνφουωπος που φοβάται τον 
Κύουιο; Αυτόν φα ντιντάξει τον ντουόµο, που 
πουέπει να εκουέξει· 

η ψυχή του φα κατοικεί σε αγαφά, και το 
σπέουµα του φα κουηουονοµήσει τη γη. 

Το απόουητο του Κυουίου είναι µαζί µε 
εκείνους που τον φοβούνται, και σ' αυτούς φα 
φανεουώσει τη ντιαφήκη του. 

Τα µάτια µου είναι πάντοτε πουος τον 
Κύουιο, επειντή αυτός φα βγάουει τα πόντια 
µου από την παγίντα. 

Επίβουεψε επάνω µου, και εουέησέ µε, 
επειντή είµαι µόνος και φουιµµένος. 

Οι φουίψεις τής καουντιάς µου αυξήφηκαν· 
βγάουε µε από τις στενοχώουιες µου. 

Ντες τη φουίψη µου και τον µόχφο µου, και 
συγχώουεσε όουες τις αµαουτίες µου. 

Ντες τους εχφούς µου, επειντή 
πουηφύνφηκαν, και µε άντικο µίσος µε 
µίσησαν. 

Φύουαξε την ψυχή µου, και σώσε µε· ας µη 
ντουοπιαστώ, επειντή έουπισα σε σένα. 

Ακακία και ευφύτητα ας µε πεουιφυουάττουν, 
επειντή σε πουόσµενα. 

Ουύτουωσε, Φεέ, τον Ισουαήου από όουες τις 
φουίψεις του. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΟΥΙΝΕ µε, Κύουιε· επειντή, εγώ 
πεουπάτησα µέσα στην ακακία µου· 

και έουπισα στον Κύουιο, ντεν φα σαουευτώ. 

Εξέτασέ µε, Κύουιε, και ντοκίµασέ µε· 
ντοκίµασε τα νεφουά µου και την καουντιά 
µου. 

Επειντή, το έουεός σου είναι µπουοστά στα 
µάτια µου· και πεουπάτησα στην αουήφεια 
σου. 

Ντεν κάφησα µε µάταιους ανφουώπους· και 
ούτε φα πάω µε υποκουιτές. 

Μίσησα τη σύναξη των πονηουευόµενων, και 
µε ασεβείς ντεν φα καφήσω. 

Φα νίψω τα χέουια µου µε αφωότητα, και φα 
πεουικυκουώσω το φυσιαστήουιό σου, Κύουιε· 

για να κάνω να αντηχήσει φωνή αίνεσης, και 
να ντιηγηφώ όουα τα φαυµάσιά σου. 

Κύουιε, αγάπησα την κατοίκηση του οίκου 
σου, και τον τόπο τής σκηνής τής ντόξας σου. 

Μη συµπεουιουάβεις την ψυχή µου µε 
αµαουτωούς, και τη ζωή µου µε άνντουες 
αιµάτων· 

στα χέουια των οποίων υπάουχει ανοµία, και 
το ντεξί τους χέουι είναι γεµάτο από ντώουα. 

Εγώ, όµως, φα πεουπατάω µέσα στην ακακία 
µου· ουύτουωσέ µε, και εουέησέ µε. 

Το πόντι µου στέκεται στην ευφύτητα· µέσα 
σε εκκουησίες φα ευουογώ τον Κύουιο. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ είναι φως µου και σωτηουία 
µου· ποιον φα φοβηφώ; 

Ο Κύουιος είναι ντύναµη της ζωής µου· από 
ποιον φα ντειουιάσω; 

Όταν οι πονηουευόµενοι πουησίασαν σε µένα 
για να καταφάνε τη σάουκα µου, οι αντίντικοι 
και οι εχφουοί µου, αυτοί πουοσέκουσαν και 
έπεσαν. 

Και αν στουάτευµα παουαταχφεί εναντίον 
µου, η καουντιά µου ντεν φα φοβηφεί· 
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και αν πόουεµος σηκωφεί εναντίον µου, και 
τότε φα εουπίζω. 

Ένα ζήτησα από τον Κύουιο, αυτό και φα 
ζητάω· το να κατοικώ στον οίκο τού Κυουίου 
όουες τις ηµέουες τής ζωής µου, 

να φωουώ την ωουαιότητα του Κυουίου, και 
να επισκέπτοµαι τον ναό του. 

Επειντή, σε ηµέουα συµφοουάς φα µε κουύψει 
στη σκηνή του· φα µε κουύψει στον 
απόκουυφο τόπο τής σκηνής του· φα µε 
υψώσει επάνω σε βουάχο· 

και τώουα το κεφάουι µου φα υψωφεί πιο 
πάνω από τους εχφούς µου, εκείνων που µε 
πεουικυκουώνουν. 

και φα φυσιάσω µέσα στη σκηνή του φυσίες 
αουαουαγµού· φα υµνώ, και φα ψαουµωντώ, 
στον Κύουιο. 

Άκουσε, Κύουιε, τη φωνή µου, κουάζω· και 
εουέησέ µε, και εισάκουσέ µε. 

Ζητήστε το πουόσωπό µου, είπε η καουντιά 
µου για σένα. Το πουόσωπό σου, Κύουιε, φα 
ζητήσω. 

Μη κουύψεις από µένα το πουόσωπό σου· µη 
αποουίψεις τον ντούο σου σε ώουα οουγής· 

εσύ στάφηκες βοήφειά µου· µη µε αφήσεις, 
και µη µε εγκαταουείψεις, Φεέ τής σωτηουίας 
µου. 

Και αν ο πατέουας µου και η µητέουα µου µε 
εγκαταουείψουν, ο Κύουιος όµως φα µε 
πουοσντεχφεί. 

Ντίνταξέ µε, Κύουιε, τον ντουόµο σου, και 
οντήγησέ µε σε ίσιον ντουόµο, ένεκα των 
εχφουών µου. 

Μη µε παουαντώσεις στην επιφυµία των 
εχφουών µου· επειντή, σηκώφηκαν εναντίον 
µου ψευντοµάουτυουες, και άνφουωποι που 
πνέουν αντικία. 

Αουοίµονο, αν ντεν πίστευα να ντω τα αγαφά 
τού Κυουίου µέσα σε γη ζωντανών 
ανφουώπων! 

Πουόσµενε τον Κύουιο· ανντουίζου, και ας 
ενντυναµωφεί η καουντιά σου· και πουόσµενε 
τον Κύουιο. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΣΕ σένα φα κουάξω, Κύουιε, φούιό µου· µη 
σιωπήσεις σε µένα· 

µήποτε σιωπήσεις σε µένα, και εξοµοιωφώ µε 
εκείνους που κατεβαίνουν στον ουάκκο. 

Άκουσε τη φωνή των ντεήσεών µου, όταν 
κουάζω σε σένα, όταν υψώνω τα χέουια µου 
πουος τον ναό σου τον άγιο. 

Μη µε σύουεις µε τους ασεβείς, και µ' 
εκείνους που εουγάζονται ανοµία, 

οι οποίοι µιούν για ειουήνη µε τους κοντινούς 
τους, έχουν όµως κακία µέσα στις καουντιές 
τους. 

Ντώσε σ' αυτούς σύµφωνα µε τα έουγα τους, 
και σύµφωνα µε την πονηουία των πουάξεών 
τους· 

σύµφωνα µε τα έουγα των χεουιών τους ντώσε 
σ' αυτούς· απόντωσε σ' αυτούς την ανταµοιβή 
τους. 

Επειντή, ντεν πουοσέχουν στις πουάξεις τού 
Κυουίου, και στα έουγα των χεουιών του, φα 
τους καταγκουεµίσει, και ντεν φα τους 
ανοικοντοµήσει. 

Ευουογητός ο Κύουιος, επειντή άκουσε τη 
φωνή των ντεήσεών µου. 

Ο Κύουιος είναι ντύναµή µου, και ασπίντα 
µου· σ' αυτόν έουπισε η καουντιά µου, και 
βοηφήφηκα· 

γι' αυτό, αγαουίασε η καουντιά µου, και µε τις 
ωντές µου φα τον υµνώ. 
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Ο Κύουιος είναι ντύναµη του ουαού του· 
αυτός είναι και υπεουάσπιση της σωτηουίας 
τού χουισµένου του. 

Σώσε τον ουαό σου, και ευουόγησε την 
κουηουονοµιά σου· και ποίµαινέ τους, και 
ύψωσέ τους µέχουι τον αιώνα. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΑΠΟΝΤΩΣΤΕ στον Κύουιο, γιοι των 
ντυνατών, αποντώστε στον Κύουιο ντόξα και 
ντύναµη. 

Αποντώσετε στον Κύουιο τη ντόξα τού 
ονόµατός του· πουοσκυνήστε τόν Κύουιο 
µέσα στο µεγαουοπουεπές αγιαστήουιό του. 

Η φωνή τού Κυουίου είναι επάνω στα νεουά· 
ο Φεός τής ντόξας βουοντάει· ο Κύουιος είναι 
επάνω σε ποουά νεουά. 

Η φωνή τού Κυουίου είναι ντυνατή· η φωνή 
τού Κυουίου είναι µεγαουοπουεπής. 

Η φωνή τού Κυουίου συντουίβει κέντους· και 
συντουίβει ο Κύουιος τους κέντους τού 
Ουιβάνου· 

και τους κάνει να σκιουτούν σαν µοσχάουι· 
τον Ουίβανο, και το Σιουιών, σαν µικουό 
µονοκέουατο ζώο. 

Η φωνή τού Κυουίου ντιαιουεί πέουα για 
πέουα τις φουόγες τής φωτιάς. 

Η φωνή τού Κυουίου σείει την έουηµο· ο 
Κύουιος σείει την έουηµο Κάντης. 

Η φωνή τού Κυουίου κάνει να κοιουοπονούν 
οι εουαφίνες, και γυµνώνει τα ντάση· µέσα ντε 
στον ναό του καφένας κηουύττει τη ντόξα του. 

Ο Κύουιος κάφεται επάνω στον 
κατακουυσµό· και κάφεται ο Κύουιος 
Βασιουιάς στον αιώνα. 

Ο Κύουιος φα ντώσει ντύναµη στον ουαό του· 
ο Κύουιος φα ευουογήσει τον ουαό του µε 
ειουήνη. 

Ψαουµός ωντής στα εγκαίνια του παουατιού 
τού Νταβίντ. 

ΦΑ σε µεγαουύνω, Κύουιε· επειντή µε 
ανύψωσες, και ντεν ύψωσες τους εχφούς µου 
εναντίον µου. 

Κύουιε, ο Φεός µου, βόησα σε σένα, και µε 
φεουάπευσες. 

Κύουιε, ανέβασες από τον άντη την ψυχή µου· 

µου ντιαφύουαξες τη ζωή, για να µη κατέβω 
στον ουάκκο. 

Ψαουµωντήστε στον Κύουιο, οι όσιοί του, και 
υµνείτε στην ανάµνηση της αγιοσύνης του. 

Επειντή, η οουγή του ντιαουκεί µονάχα µία 
στιγµή· ζωή, όµως, είναι στην ευµένειά του· 

την εσπέουα µποουεί να συγκατοικήσει 
κουαυφµός, αουά το πουωί έουχεται 
αγαουίαση. 

Και εγώ είπα µέσα στην ευτυχία µου: Ντεν φα 
σαουευτώ στον αιώνα·  Κύουιε, µε την 
ευµένειά σου στεουέωσες το βουνό µου. 

Έκουυψες το πουόσωπό σου, και ταουάχτηκα.  
Σε σένα, Κύουιε, έκουαξα· και στον Κύουιο 
ντεήφηκα. 

Ποια ωφέουεια είναι στο αίµα µου, αν κατέβω 
στον ουάκκο; 

µήπως φα σε υµνεί η σκόνη; Φα αναγγέουει 
την αουήφεια σου; 

Άκουσε, Κύουιε, και εουέησέ µε· Κύουιε, γίνε 
βοηφός µου. 

Μετέτουεψες σε µένα τον φουήνο µου σε 
χαουά· έουυσες τον σάκο µου, και µε 
πεουιέζωσες ευφουοσύνη· 

για να ψαουµωντεί σε σένα η ντόξα µου, και 
να µη σιωπά. Κύουιε, ο Φεός µου, φα σε 
υµνώ στον αιώνα. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 
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ΣΕ σένα, Κύουιε, έουπισα· ας µη 
ντουοπιαστώ στον αιώνα· µέσα στη 
ντικαιοσύνη σου, σώσε µε. 

Στουέψε το αυτί σου πουος εµένα· κάνε 
γουήγοουα να µε εουευφεουώσεις· γίνε σε 
µένα ισχυουός βουάχος· σπίτι καταφυγής, για 
να µε σώσεις. 

Επειντή, είσαι πέτουα µου και φούιό µου· και 
ένεκα του ονόµατός σου οντήγησέ µε, και 
ντιάφουεψέ µε. 

Βγάουε µε από την παγίντα, που έκουυψαν για 
µένα· επειντή, εσύ είσαι η ντύναµή µου. 

Στα χέουια σου παουαντίνω το πνεύµα µου· 
εσύ µε ουύτουωσες, Κύουιε, ο Φεός τής 
αουήφειας. 

Μίσησα εκείνους που πουοσέχουν στις 
µαταιότητες του ψεύντους· εγώ, όµως, 
εουπίζω στον Κύουιο. 

Φα αγάουοµαι και φα ευφουαίνοµαι στο 
έουεός σου· επειντή, είντες τη φουίψη µου, 

γνώουισες την ψυχή µου µέσα σε 
στενοχώουιες,  και ντεν µε συνέκουεισες στο 
χέουι τού εχφού· έστησες τα πόντια µου σε 
ευουυχωουία. 

Κύουιε, εουέησέ µε, επειντή είµαι µέσα σε 
φουίψη· µαουάφηκε το µάτι µου από τη 
ουύπη, η ψυχή µου, και η κοιουιά µου. 

Επειντή, η ζωή µου χάφηκε µέσα σε οντύνη, 
και τα χουόνια µου µέσα σε στεναγµούς· η 
ντύναµή µου αντυνάτισε από ταουαιπωουίες, 
και τα κόκαουά µου καταφφάουηκαν. 

Σε όους τους εχφούς µου έγινα όνειντος, και 
στους γείτονές µου, υπεουβοουικά, 

και φόβος στους γνωστούς µου· εκείνοι που 
µε έβουεπαν έξω, έφευγαν από µένα. 

Ξεχάστηκα από την καουντιά σαν νεκουός· 
έγινα σαν σπασµένο σκεύος. 

Επειντή άκουσα τον ονειντισµό από ποούς· 
φόβος υπήουχε από παντού· 

όταν έκαναν συµβούιο εναντίον µου· 
µηχανεύφηκαν να αφαιουέσουν τη ζωή µου. 

Αουά, εγώ, Κύουιε, έουπισα σε σένα· είπα: 
Εσύ είσαι ο Φεός µου. 

Στα χέουια σου είναι οι καιουοί µου· 
ουύτουωσέ µε από τα χέουια των εχφουών 
µου, και από εκείνους που µε καταντιώκουν. 

Επίουαµψε το πουόσωπό σου επάνω στον 
ντούο σου· σώσε µε µέσα στο έουεός σου. 

Κύουιε, ας µη ντουοπιαστώ, επειντή σε 
επικαουέστηκα· 

ας ντουοπιαστούν οι ασεβείς, ας σιωπήσουν 
µέσα στον άντη. 

Τα χείουη τα ντόουια ας γίνουν άουαουα, τα 
οποία µιούν σκουηουά ενάντια στον ντίκαιο 
µε υπεουηφάνεια και καταφουόνηση. 

Πόσο µεγάουη είναι η αγαφότητά σου, την 
οποία φύουαξες σ' εκείνους που σε φοβούνται, 

και ενέουγησες σ' εκείνους που εουπίζουν σε 
σένα, µπουοστά στους γιους των ανφουώπων! 

Φα τους κουύψεις στον απόκουυφο τόπο τού 
πουοσώπου σου, από την αουαζονεία των 
ανφουώπων· 

φα τους κουύψεις µέσα σε σκηνή από την 
αντιουογία των γουωσσών. 

Ευουογητός ο Κύουιος, επειντή έκανε 
φαυµαστό το έουεός του απέναντί µου, µέσα 
σε οχυουή πόουη. 

Και µέσα στην έκπουηξή µου εγώ είπα: 
Αποουίφφηκα µπουοστά από τα µάτια σου· 

όµως, εσύ άκουσες τη φωνή των ντεήσεών 
µου, όταν βόησα σε σένα. 

Αγαπήστε τον Κύουιο, όουοι οι όσιοί του· ο 
Κύουιος φυουάττει τους πιστούς, και 
ανταποντίντει πεουισσά σ' εκείνους που 
πουάττουν την υπεουηφάνεια. 
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Ανντουίζεστε, και η καουντιά σας ας 
κουαταιωφεί, όουοι εσείς που εουπίζετε στον 
Κύουιο. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. Μασχίου. 

ΜΑΚΑΟΥΙΟΣ εκείνος του οποίου 
συγχωουήφηκε η παουάβαση, τπυ οποίου 
σκεπάστηκε η αµαουτία. 

Μακάουιος ο άνφουωπος, στον οποίο ο 
Κύουιος ντεν ουογαουιάζει ανοµία, και στο 
πνεύµα τού οποίου ντεν υπάουχει ντόουος. 

Όταν αποσιώπησα, τα κόκαουά µου 
πάουιωσαν από τον οουοουυγµό µου όουη 
την ηµέουα· 

επειντή, ηµέουα και νύχτα το χέουι σου έγινε 
βαουύ επάνω µου· η υγουότητά µου 
µεταβουήφηκε σε καουοκαιουιάτικη 
ξηουασία. (Ντιάψαουµα). 

Την αµαουτία µου φανέουωσα σε σένα, και 
την ανοµία µου ντεν έκουυψα· 

είπα: Στον Κύουιο φα εξοµοουογηφώ τις 
παουαβάσεις µου· κι εσύ συγχώουησες την 
ανοµία τής αµαουτίας µου. (Ντιάψαουµα). 

Γι' αυτό, κάφε όσιος φα πουοσεύχεται σε σένα 
σε πουέποντα καιουό· 

βέβαια, σε κατακουυσµό ποουών νεουών, 
αυτά ντεν φα τον αγγίζουν. 

Εσύ είσαι η σκέπη µου· φα µε φυουάττεις από 
φουίψη· µε αγαουίαση ουύτουωσης φα µε 
πεουικυκουώνεις. (Ντιάψαουµα). 

Εγώ φα σε συνετίσω, και φα σε ντιντάξω τον 
ντουόµο, στον οποίο πουέπει να πεουπατάς· 
φα σε συµβουεύω· επάνω σου φα είναι το µάτι 
µου. 

Μη γίνεστε σαν άουογα, σαν µουάουια, στα 
οποία ντεν υπάουχει σύνεση· 

που το στόµα τους πουέπει να συγκουατιέται 
µε φίµωτουο και χαουινάουι, αουιώς ντεν φα 
σε πουησίαζαν. 

Οι µάστιγες του ασεβή είναι ποουές· εκείνον, 
όµως, που εουπίζει στον Κύουιο, έουεος φα 
τον πεουικυκουώνει. 

Ευφουαίνεστε στον Κύουιο, ντίκαιοι, και 
αγάουεστε· και αουαουάξτε όουοι εσείς οι 
ευφείς στην καουντιά. 

ΑΓΑΟΥΕΣΤΕ, ντίκαιοι, στον Κύουιο· στους 
ευφείς ταιουιάζει η αίνεση. 

Υµνείτε τον Κύουιο µε κιφάουα· µε 
ντεκάχοουντο ψαουτήουι ψαουµωντήστε σ' 
αυτόν. 

Ψάουετε σ' αυτόν νέο τουαγούντι· παίζετε 
καουά τα όουγανά σας, µε αουαουαγµό. 

Επειντή, ο ουόγος τού Κυουίου είναι ευφύς, 
και όουα τα έουγα του µε αουήφεια. 

Αγαπάει ντικαιοσύνη και κουίση· από το 
έουεος του Κυουίου είναι γεµάτη η γη. 

Με τον ουόγο τού Κυουίου έγιναν οι ουανοί, 
και µε την πνοή τού στόµατός του 
οουόκουηουη η στουατιά τους. 

Συγκέντουωσε τα νεουά τής φάουασσας σαν 
σωουό· έβαουε τις αβύσσους σε αποφήκες. 

Ας φοβηφεί τον Κύουιο οουόκουηουη η γη· 
ας τουοµάξουν απ' αυτόν όουοι οι κάτοικοι 
της οικουµένης. 

Επειντή, αυτός είπε, και έγινε· αυτός 
πουόσταξε, και στεουεώφηκε. 

Ο Κύουιος µαταιώνει τη βουή των εφνών, 
ανατουέπει τους συουογισµούς των ουαών. 

Η βουή τού Κυουίου µένει στον αιώνα· οι 
ουογισµοί τής καουντιάς του από γενεά σε 
γενεά. 

Μακάουιο το έφνος, του οποίου ο Φεός είναι 
ο Κύουιος· ο ουαός, που έκουεξε για 
κουηουονοµιά του. 

Ο Κύουιος έσκυψε από τον ουανό· είντε όους 
τούς γιους των ανφουώπων. 
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Από τον τόπο τής κατοίκησής του φωουεί 
όους τούς κατοίκους τής γης. 

Εξίσου έπουασε τις καουντιές τους· γνωουίζει 
όουα τα έουγα τους. 

Ο βασιουιάς ντεν σώζεται µε πουήφος 
στουατεύµατος· ο ντυνατός ντεν 
εουευφεουώνεται µε τη µεγάουη του 
ανντουεία. 

Μάταιο το άουογο για σωτηουία· και ντεν φα 
σώσει µε την ποουή του ντύναµη. 

Ντες, το µάτι τού Κυουίου βουίσκεται επάνω 
σ' εκείνους που τον φοβούνται· επάνω σ' 
εκείνους που εουπίζουν στο έουεός του· 

για να εουευφεουώσει την ψυχή τους από 
φάνατο, και σε καιουό πείνας να τους 
ντιαφυουάξει σε ζωή. 

Η ψυχή µας πουοσµένει τον Κύουιο· αυτός 
είναι βοηφός µας, και ασπίντα µας. 

Επειντή, σ' αυτόν φα ευφουανφεί η καουντιά 
µας, µια και στο όνοµά του το άγιο 
εουπίσαµε. 

Κύουιε, ας πουαγµατοποιηφεί το έουεός σου 
επάνω µας, καφώς εουπίσαµε σε σένα. 

Ψαουµός τού Νταβίντ, όταν µετέβαουε τον 
τουόπο του µπουοστά στον Αβιµέουεχ· κι 
εκείνος τον άφησε, και έφυγε. 

ΦΑ ευουογώ τον Κύουιο σε κάφε στιγµή·  η 
αίνεσή του φα είναι πάντοτε στο στόµα µου. 

Στον Κύουιο φα καυχάται η ψυχή µου· οι 
ταπεινοί φα ακούσουν και φα χαούν. 

Μεγαουύνατε µαζί µου τον Κύουιο, και ας 
υψώσουµε µαζί το όνοµά του. 

Εκζήτησα τον Κύουιο, και µε εισάκουσε, και 
από όους τους φόβους µου µε εουευφέουωσε. 

Απέβουεψαν σ' αυτόν, και φωτίστηκαν, και τα 
πουόσωπά τους ντεν ντουοπιάστηκαν. 

Αυτός ο φτωχός έκουαξε, και ο Κύουιος τον 
εισάκουσε, και από όουες τις φουίψεις του τον 
έσωσε. 

Άγγεουος του Κυουίου στουατοπεντεύει 
οουόγυουα σ' εκείνους που τον φοβούνται, και 
τους εουευφεουώνει. 

Γευφείτε και ντείτε ότι ο Κύουιος είναι 
αγαφός· µακάουιος ο άνφουωπος, εκείνος που 
εουπίζει σ' αυτόν. 

Φοβηφείτε τον Κύουιο οι άγιοί του· επειντή, 
ντεν υπάουχει στέουηση σ' εκείνους που τον 
φοβούνται. 

Οι πούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αουά 
εκείνοι που εκζητούν τον Κύουιο ντεν 
στεούνται κανένα αγαφό. 

Εουάτε, παιντιά, ακούστε µε· φα σας ντιντάξω 
τον φόβο τού Κυουίου. 

Ποιος είναι ο άνφουωπος, που φέουει ζωή, 
αγαπάει ηµέουες, για να ντει καουό; 

Φύουαγε τη γουώσσα σου από κακό, και τα 
χείουη σου από το να µιούν ντόουο· 

ξέκουινε από το κακό, και πουάττε το αγαφό· 
ζήτα ειουήνη, και κυνήγα την. 

Τα µάτια τού Κυουίου είναι επάνω στους 
ντικαίους, και τα αυτιά του στην κουαυγή 
τους. 

Το πουόσωπο του Κυουίου είναι ενάντια σ' 
εκείνους που πουάττουν κακό, για να αφανίσει 
από τη γη την ανάµνησή τους. 

Έκουαξαν οι ντίκαιοι, και ο Κύουιος 
εισάκουσε, και από όουες τους τις φουίψεις 
τούς εουευφέουωσε. 

Ο Κύουιος είναι κοντά σ' εκείνους που είναι 
συντουιµµένοι στην καουντιά, και σώζει τους 
ταπεινούς στο πνεύµα. 

Ποουές οι φουίψεις τού ντικαίου, αουά απ' 
όουες αυτές ο Κύουιος φα τον εουευφεουώσει. 
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Αυτός φυουάττει όουα τα κόκαουά του· 
κανένα απ' αυτά ντεν φα συντουιφτεί. 

Η κακία φα φανατώσει τον αµαουτωουό· κι 
εκείνοι που µισούν τον ντίκαιο φα χαφούν. 

Ο Κύουιος ουυτουώνει την ψυχή των ντούων 
του, και ντεν φα χαφούν όουοι εκείνοι που 
εουπίζουν σ' αυτόν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΝΤΙΚΑΣΕ, Κύουιε, αυτούς που ντικάζονται 
µαζί µου· ποουέµησε υτούς που µε 
ποουεµούν. 

Ανάουαβε όπουο και ασπίντα, και σήκω 
επάνω σε βοήφειά µου. 

Και πιάσε το ντόουυ, και απόκουεισε τον 
ντουόµο εκείνων που µε καταντιώκουν· πες 
στην ψυχή µου: Εγώ είµαι η σωτηουία σου. 

Ας αισχυνφούν, και ας ντουαπούν, αυτοί που 
ζητούν την ψυχή µου· 

ας στουέψουν πουος τα πίσω, και ας 
ντουοπιαστούν αυτοί που φέουν το κακό µου. 

Ας είναι όπως το ουεπτό άχυουο µπουοστά 
στον άνεµο, και άγγεουος του Κυουίου ας 
τους καταντιώκει. 

Ας είναι ο ντουόµος τους σκοτάντι και 
γουίστουηµα, και άγγεουος του Κυουίου ας 
τους καταντιώκει. 

Επειντή, χωουίς αιτία, έκουυψαν την παγίντα 
τους σε ουάκκο για µένα· χωουίς αιτία τον 
έσκαψαν για την ψυχή µου. 

Ας έουφει επάνω του απουοσντόκητος 
όουεφουος· και η παγίντα του, που έκουυψε, 
ας πιάσει αυτόν· ας πέσει σ' αυτήν µε 
όουεφουο. 

Η ψυχή µου φα αγάουεται στον Κύουιο, φα 
χαίουεται στη σωτηουία του. 

Όουα τα κόκαουά µου φα πουν: Κύουιε, 
ποιος είναι όµοιος µε σένα, 

ο οποίος εουευφεουώνεις τον φτωχό από τον 
ισχυουότεουό του, και τον φτωχό και τον 
πένητα από εκείνον που τον ντιαουπάζει; 

Αφού σηκώφηκαν άντικοι µάουτυουες, µε 
ουωτούσαν για πουάγµ       ατα που εγώ ντεν 
ήξεουα· 

µου ανταπέντωσαν κακό αντί για καουό· 
στέουηση στην ψυχή µου. 

Εγώ, όµως, όταν αυτοί βουίσκονταν σε 
φουίψη, ντυνόµουν σάκο· ταπείνωσα την ψυχή 
µου µε νηστεία· και η πουοσευχή µου γύουιζε 
στον κόουφο µου. 

Φεουόµουν σαν σε φίουο, σαν σε αντεουφό 
µου· έσκυβα σκυφουωπάζοντας, σαν εκείνον 
που πενφεί για τη µητέουα του. 

Αυτοί, όµως, χάουηκαν για τη συµφοουά µου, 
και συγκεντουώφηκαν· συγκεντουώφηκαν οι 
χαµεουπείς εναντίον µου, κι εγώ ντεν ήξεουα· 

µε ξέσχιζαν, και ντεν σταµατούσαν· 

µε υποκουιτικούς χουευαστές σε συµπόσια 
έτουιζαν τα ντόντια τους εναντίον µου. 

Κύουιε, πότε φα ντεις; Εουευφέουωσε την 
ψυχή µου από τον όουεφουό τους, την 
αποµονωµένη µου ψυχή από τα ουιοντάουια. 

Εγώ φα σε υµνώ µέσα σε µεγάουη σύναξη· 
ανάµεσα σε ποουυάουιφµο ουαό φα σε υµνώ. 

Ας µη χαούν επάνω µου αυτοί που µε 
εχφουεύονται άντικα· αυτοί που µε µισούν 
χωουίς αιτία, ας µη κάνουν νεύµατα µε τα 
µάτια. 

Επειντή, ντεν µιούσαν για ειουήνη, αουά 
µεουετούσαν ντόους ενάντια σ' εκείνους που 
έµεναν ήσυχοι επάνω στη γη· 

και άνοιξαν πουατιά το στόµα τους εναντίον 
µου, ουέγοντας: Μπουάβο, µπουάβο! Είντε 
το µάτι µας! 

Είντες, Κύουιε· µη σιωπήσεις· Κύουιε, µη 
αποµακουυνφείς από µένα. 
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Σήκω επάνω και ξύπνα για την κουίση µου, 
Φεέ µου και Κύουιέ µου, για τη ντίκη µου. 

Κουίνε µε, Κύουιε ο Φεός µου, σύµφωνα µε 
τη ντικαιοσύνη σου, και ας µη χαούν επάνω 
µου. 

Ας µη πουν στις καουντιές τους: Μπουάβο, 
ψυχή µας! Ούτε να πουν: Τον κατάπιαµε. 

Ας ντουοπιαστούν, και ας αισχυνφούν µαζί, 
αυτοί που χαίουονται για το κακό µου· 

ας ντυφούν ντουοπή και όνειντος αυτοί που 
κοµποουηµονούν εναντίον µου. 

Ας ευφουανφούν και ας χαούν αυτοί που 
φέουν τη ντικαιοσύνη µου· 

και ας ουένε πάντοτε: Ας µεγαουυνφεί ο 
Κύουιος, που φέουει την ειουήνη τού ντού 
του. 

Και η γουώσσα µου φα µεουετάει τη 
ντικαιοσύνη σου και τον έπαινό σου όουη την 
ηµέουα. 

Στον αουχιµουσικό. 

Ψαουµός τού Νταβίντ, ντού τού Κυουίου. 

Η ΠΑΟΥΑΝΟΜΙΑ τού ασεβή ουέει στην 
καουντιά µου: Ντεν υπάουχει φόβος Φεού 
µπουοστά στα µάτια του. 

Επειντή, απατάει τον εαυτό του στα µάτια 
του, για το ότι η ανοµία του φα βουεφεί για 
να µισηφεί. 

Τα ουόγια τού στόµατός του είναι ανοµία και 
ντόουος· ντεν φέουησε να καταουάβει για να 
πουάττει το αγαφό. 

Επάνω στο κουεβάτι του συουογίζεται 
ανοµία· στέκεται σε ντουόµο όχι καουόν· ντεν 
µισεί το κακό. 

Κύουιε, το έουεός σου φτάνει µέχουι τον 
ουανό, η αουήφεια σου µέχουι τα σύννεφα. 

Η ντικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηουά βουνά· 
οι κουίσεις σου µεγάουη άβυσσος· 
ανφουώπους και κτήνη σώζεις, Κύουιε. 

Πόσο ποουύτιµο είναι το έουεός σου, Φεέ! 
Γι' αυτό, οι γιοι των ανφουώπων εουπίζουν 
στη σκιά των πτεουύγων σου. 

Φα χοουτάσουν από το πάχος τού οίκου σου, 
και από τον χείµαουο της απόουαυσής σου φα 
τους ποτίσεις. 

Επειντή, κοντά σου είναι η πηγή τής ζωής· 
στο φως σου φα ντούµε φως. 

Άπουωσε το έουεός σου πουος εκείνους που 
σε γνωουίζουν, και τη ντικαιοσύνη σου πουος 
τους ευφείς στην καουντιά. 

Ας µη έουφει επάνω µου πόντι 
υπεουηφάνειας· και χέουι ασεβών ας µη µε 
σαουεύσει. 

Εκεί έπεσαν οι εουγάτες τής ανοµίας· 
κατασπουώχφηκαν, και ντεν φα µποουέσουν 
να σηκωφούν πουέον. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΝΑ ΜΗ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙΣ για τους 
πονηουευόµενους, µήτε να ζηουεύεις τούς 
εουγάτες τής ανοµίας. 

Επειντή, σαν χοουτάουι γουήγοουα φα 
κοπούν, και σαν χουωουό φυτό φα 
καταµαουαφούν. 

Έουπιζε στον Κύουιο, και πουάττε το αγαφό· 
να κατοικείς τη γη, και να καουπώνεσαι την 
αουήφεια· 

και ευφουαίνου στον Κύουιο, και φα σου 
ντώσει τα ζητήµατα της καουντιάς σου. 

Ανάφεσε στον Κύουιο τον ντουόµο σου, και 
έουπιζε σ' αυτόν, κι αυτός φα ενεουγήσει· 

και φα βγάουει τη ντικαιοσύνη σου πουος τα 
έξω σαν φως, και την κουίση σου σαν 
µεσηµέουι. 

Αναπαύου στον Κύουιο, και πουόσµενέ τονς· 

να µη αγανακτείς γι' αυτόν που 
κατευοντώνεται στον ντουόµο του, για 
άνφουωπο που πουάττει παουανοµίες. 
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Πάψε από φυµό, και εγκατάουειψε την οουγή· 
µη αγανακτείς καφόου, ώστε να πουάττεις 
πονηουά. 

Επειντή, οι πονηουευόµενοι φα 
εξοουοφουευτούν· εκείνοι, όµως, που 
πουοσµένουν τον Κύουιο, αυτοί φα 
κουηουονοµήσουν τη γη. 

Επειντή, ουίγο ακόµα και ο ασεβής ντεν φα 
υπάουχει πουέον· και φα ζητήσεις τον τόπο 
του, και ντεν φα βουεφεί· 

οι πουάοι, όµως, φα κουηουονοµήσουν τη γη· 
και φα αποουαµβάνουν πουηουότητα ζωής µε 
ποουή ειουήνη. 

Ο ασεβής µηχανεύεται ενάντια στον ντίκαιο, 
και τουίζει τα ντόντια του εναντίον του. 

Ο Κύουιος φα γεουάσει γι' αυτόν, επειντή 
βουέπει ότι έουχεται η ηµέουα του. 

Οι ασεβείς έβγαουαν ουοµφαία από τη φήκη, 
και τέντωσαν το τόξο τους, 

για να υποτάξουν τον φτωχό και τον πένητα, 
για να σφάξουν εκείνους που πεουπατούν µε 
ευφύτητα. 

Η ουοµφαία τους φα µπει µέσα στην καουντιά 
τους, και τα τόξα τους φα συντουιφτούν. 

Καουύτεουο το ουίγο που έχει ο ντίκαιος, 
παουά ο πούτος που έχουν ποουοί ασεβείς. 

Επειντή, οι βουαχίονες των ασεβών φα 
συντουιφτούν· τους ντικαίους, όµως, 
υποστηουίζει ο Κύουιος. 

Γνωουίζει ο Κύουιος τις ηµέουες των 
αµέµπτων· και η κουηουονοµιά τους φα είναι 
στον αιώνα· 

σε καιουό πονηουό ντεν φα ντουοπιαστούν· 
και σε ηµέουες πείνας φα χοουτάσουν. 

Οι ασεβείς, όµως, φα εξοουοφουευτούν· και οι 
εχφουοί τού Κυουίου, φα αναουωφούν, σαν το 
ουίπος των αουνιών· φα ντιαουυφούν σαν 
καπνός. 

Ο ασεβής ντανείζεται και ντεν αποντίντει, ο 
ντίκαιος όµως εουεεί και ντίνει. 

Επειντή, οι ευουογηµένοι του φα 
κουηουονοµήσουν τη γη· και οι καταουαµένοι 
του φα εξοουοφουευτούν. 

Όταν τα βήµατα(·7α) του ανφουώπου 
κατευφύνονται από τον Κύουιο, ο ντουόµος 
του είναι σ' αυτόν αουεστός. 

Αν πέσει, ντεν φα συντουιφτεί· επειντή, ο 
Κύουιος υποστηουίζει το χέουι του. 

Ήµουν νέος, και ήντη γέουασα, και ντεν είντα 
ντίκαιον εγκαταουειµµένον ούτε το σπέουµα 
του να ζητάει ψωµί. 

Όουη την ηµέουα εουεεί και ντανείζει, και το 
σπέουµα του είναι σε ευουογία. 

Ξέκουινε από το κακό, και πουάττε το αγαφό, 
και φα παουαµένεις στον αιώνα. 

Επειντή, ο Κύουιος αγαπάει κουίση, και ντεν 
εγκαταουείπει τους οσίους του· φα 
ντιαφυουαχτούν στον αιώνα· το σπέουµα, 
όµως, των ασεβών φα εξοουοφουευτεί. 

Οι ντίκαιοι φα κουηουονοµήσουν τη γη, κι 
επάνω σ' αυτή φα κατοικούν στον αιώνα. 

Το στόµα τού ντικαίου µεουετάει σοφία, και η 
γουώσσα του µιουάει κουίση. 

Ο νόµος τού Φεού του είναι στην καουντιά 
του· και τα βήµατά(·7α) του ντεν φα 
γουιστουήσουν. 

Ο αµαουτωουός κατασκοπεύει τον ντίκαιο, 
και ζητάει να τον φανατώσει. 

Ο Κύουιος ντεν φα τον αφήσει στα χέουια του 
ούτε φα τον καταντικάσει όταν τον κουίνει. 

Πουόσµενε τον Κύουιο, και φύουαττε τον 
ντουόµο του, και φα σε υψώσει για να 
κουηουονοµήσεις τη γη· όταν οι ασεβείς 
εξοουοφουευτούν, φα ντεις. 

Είντα τον ασεβή υπεουυψωµένον, και 
ξαπουωµένον σαν τη χουωουή ντάφνη· 
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αουά, αφανίστηκε· και ντέστε, ντεν υπήουχε· 
µάουιστα, τον αναζήτησα, και ντεν βουέφηκε. 

Παουατήουει τον άκακο, και βουέπε τον 
ευφύ, ότι στον ειουηνικό άνφουωπο φα 
υπάουχει εγκατάουειµµα· 

οι ντε παουαβάτες φα εξοουοφουευτούν 
οουοσχεουώς· το εγκατάουειµµα των ασεβών 
φα αποκοπεί. 

Η σωτηουία, όµως, των ντικαίων είναι από τον 
Κύουιο· αυτός είναι η ντύναµή τους σε καιουό 
φουίψης. 

Και φα τους βοηφήσει ο Κύουιος, και φα τους 
εουευφεουώσει· 

φα τους εουευφεουώσει από ασεβείς, και φα 
τους σώσει· επειντή, έουπισαν σ' αυτόν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ· σε ανάµνηση. 

ΚΥΟΥΙΕ, στον φυµό σου µη µε εουέγξεις, 
ούτε να µε παιντεύσεις στην οουγή σου. 

Επειντή, τα βέουη σου µπήχτηκαν βαφιά σε 
µένα, και το χέουι σου µε καταπιέζει. 

Ντεν υπάουχει υγεία στη σάουκα µου, 
εξαιτίας τής οουγής σου· ντεν υπάουχει 
ειουήνη στα κόκαουά µου, εξαιτίας τής 
αµαουτίας µου. 

Επειντή, οι ανοµίες µου υπεουέβηκαν το 
κεφάουι µου· υπεουβάουυναν επάνω µου σαν 
βαουύ φοουτίο. 

Βουώµησαν και σάπισαν οι πουηγές µου, 
εξαιτίας τής ανοησίας µου. 

Ταουαιπωουήφηκα, κυουτώφηκα 
υπεουβοουικά· όουη την ηµέουα πεουπατάω 
σκυφουωπός. 

Επειντή, τα εντόσφιά µου γεµίζουν από 
φουόγωση, και στη σάουκα µου ντεν υπάουχει 
υγεία. 

Ασφένησα και κατακόπηκα υπεουβοουικά· 
βουυχάζω από την αντηµονία τής καουντιάς 
µου. 

Κύουιε, µπουοστά σου είναι οουόκουηουη η 
επιφυµία µου, και ο στεναγµός µου ντεν 
κουύβεται από σένα. 

Η καουντιά µου ταουάζεται, η ντύναµή µου 
µε εγκαταουείπει· και το φως των µατιών µου, 
κι αυτό ντεν είναι µαζί µου. 

Οι φίουοι µου και οι κοντινοί µου στέκονται 
απέναντι από την πουηγή µου, και οι πιο 
κοντινοί µου στέκονται από µακουιά. 

Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή µου, 
στήνουν σε µένα παγίντα· και εκείνοι που 
ζητούν το κακό µου, µιούν πονηουά, και όουη 
την ηµέουα µεουετούν ντόους. 

Εγώ, όµως, σαν κουφός, ντεν άκουγα, και 
ήµουν σαν άφωνος, χωουίς να ανοίγει το 
στόµα του. 

Και ήµουν σαν άνφουωπος που ντεν ακούει, 
και χωουίς να έχει αντιουογία στο στόµα του. 

Επειντή, έουπισα σε σένα, Κύουιε· εσύ φα µε 
εισακούσεις, Κύουιε, ο Φεός µου. 

Ντεντοµένου ότι, είπα: Ας µη χαούν επάνω 
µου· όταν γουιστουήσει το πόντι µου, αυτοί 
κοµποουηµονούν εναντίον µου. 

Μια που είµαι έτοιµος να πέσω, και ο πόνος 
είναι πάντοτε µπουοστά µου. 

Επειντή, εγώ φα αναγγέουω την ανοµία µου, 
και φα ουυπάµαι για την αµαουτία µου. 

Αουά, οι εχφουοί µου ζουν, υπεουισχύουν· και 
πουήφυναν εκείνοι που µε µισούν άντικα. 

Και εκείνοι που ανταποντίντουν κακό αντί για 
καουό, είναι εναντίοι µου, επειντή κυνηγώ το 
καουό. 

Μη µε εγκαταουείπεις, Κύουιε· Φεέ µου, µη 
αποµακουυνφείς από µένα. 

Σπεύσε σε βοήφειά µου, Κύουιε, η σωτηουία 
µου. 

Στον αουχιµουσικό, τον Ιεντουφούν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 
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ΕΙΠΑ, φα πουοσέχω στους ντουόµους µου, 
για να µη αµαουτάνω µε τη γουώσσα µου· 

φα φυουάττω το στόµα µου µε χαουινάουι, 
ενώ ο ασεβής βουίσκεται µπουοστά µου. 

Στάφηκα άφωνος και σιωπηουός· σιώπησα και 
από το να ουέω το καουό· και ο πόνος µου 
αναταουάχτηκε. 

Ζεστάφηκε η καουντιά µου µέσα µου· ενώ 
µεουετούσα, άναψε µέσα µου φωτιά· µίουησα 
µε τη γουώσσα µου, και είπα: 

Κάνε µου γνωστό, Κύουιε, το τέουος µου, και 
τον αουιφµό των ηµεουών µου, ποιος είναι, 
για να γνωουίσω πόσο ακόµα φα ζήσω. 

Ντες, έκανες τις ηµέουες µου ένα µέτουο 
σπιφαµής, και ο καιουός τής ζωής µου είναι 
σαν ένα τίποτε µπουοστά σου· 

στ' αουήφεια, κάφε άνφουωπος, παουόουο 
που είναι στεουεός, είναι πέουα για πέουα 
µαταιότητα. (Ντιάψαουµα). 

Σίγουα, ο άνφουωπος πεουπατάει µε 
φαντασία· σίγουα, ταουάζεται µάταια· 
φησαυουίζει, και ντεν ξέουει ποιος φα τα 
συγκεντουώσει. 

Και τώουα, Κύουιε, τι πεουιµένω; Η εουπίντα 
µου είναι σε σένα. 

Ουύτουωσέ µε απ' όουες τις ανοµίες µου· µη 
µε κάνεις όνειντος του άφουονα. 

Έγινα άφωνος· ντεν άνοιξα το στόµα µου, 
επειντή εσύ έκανες τούτο. 

Αποµάκουυνε από µένα την πουηγή σου· 
απέκαµα από την πάουη τού χεουιού σου. 

Όταν µε εουέγχους παιντεύεις τον άνφουωπο 
για ανοµία, κατατουώς την ωουαιότητά του 
σαν σκουήκι. 

Πουαγµατικά, κάφε άνφουωπος είναι 
µαταιότητα. (Ντιάψαουµα). 

Εισάκουσε, Κύουιε, την πουοσευχή µου, και 
ντώσε ακουόαση στην κουαυγή µου· 

στα ντάκουυά µου µη σιωπήσεις· επειντή, 
είµαι πάουοικος κοντά σου και 
παουεπίντηµος, όπως και όουοι οι πατέουες 
µου. 

Σταµάτα µαζί µου, για να αναουάβω ντύναµη, 
πουιν αποντηµήσω και ντεν υπάουχω πουέον. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΠΕΟΥΙΜΕΝΑ µε υποµονή τον Κύουιο και 
έσκυψε πουος εµένα και άκουσε την κουαυγή 
µου· 

και µε ανέβασε από ουάκκο ταουαιπωουίας 
και από βοουβοουώντη ουάσπη, 

και έστησε τα πόντια µου επάνω σε πέτουα, 
στεουέωσε τα βήµατά µου· 

και έβαουε στο στόµα µου καινούγιο 
τουαγούντι, ύµνο στον Φεό µας. 

Ποουοί φα ντουν και φα φοβηφούν και φα 
εουπίσουν στον Κύουιο. 

Μακάουιος ο άνφουωπος που έκανε τον 
Κύουιο εουπίντα του και ντεν αποβουέπει 
στους υπεουήφανους ούτε σ' εκείνους που 
παουεκτουέπονται σε ψευντοουογίες. 

Ποουά έκανες εσύ, Κύουιε, Φεέ µου, τα 
φαυµαστά σου έουγα· µάουιστα, τις σκέψεις 
σου για µας, 

ντεν είναι ντυνατόν κάποιος να σου τις 
εκφέσει· αν ήφεουα να τις εξαγγέουω και να 
µιουάω γι' αυτές, ξεπεουνούν κάφε αουιφµό. 

Φυσία και πουοσφοουά ντεν φέουησες· 
άνοιξες σε µένα αυτιά· οουοκαύτωµα και 
πουοσφοουά για την αµαουτία ντεν ζήτησες. 

Τότε είπα: Νάµαι, έουχοµαι· στον τόµο τού 
βιβουίου είναι γουαµµένο για µένα. 

Χαίουοµαι, Φεέ µου, να εκτεουώ το φέουηµά 
σου· και ο νόµος σου είναι στο κέντουο τής 
καουντιάς µου. 
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Ντιακήουυξα ντικαιοσύνη σε µεγάουη 
σύναξη· ντες, ντεν εµπόντισα τα χείουη µου, 
Κύουιε, εσύ το ξέουεις. 

Τη ντικαιοσύνη σου ντεν την έκουυψα µέσα 
στην καουντιά µου· την αουήφεια σου και τη 
σωτηουία σου τη ντιακήουυξα· 

ντεν έκουυψα το έουεός σου ούτε την 
αουήφεια σου από µεγάουη σύναξη. 

Εσύ, Κύουιε, µη αποµακουύνεις τους 
οικτιουµούς σου από µένα· το έουεός σου και 
η αουήφεια σου ας µε πουοστατεύουν 
παντοτινά. 

Επειντή, αναουίφµητα κακά µε 
πεουικύκουωσαν· µε κατέφτασαν οι ανοµίες 
µου, και ντεν µποουώ να τις βουέπω· 

πουήφυναν, έγιναν πιο ποουές και από τις 
τουίχες τού κεφαουιού µου. Και η καουντιά 
µου µε εγκαταουείπει. 

Ευντόκησε, Κύουιε, να µε εουευφεουώσεις· 
Κύουιε, σπεύσε σε βοήφειά µου. 

Ας αισχυνφούν, κι ας ντουοπιαστούν µαζί, 
εκείνοι που ζητούν την ψυχή µου για να την 
οντηγήσουν σε χαµό· 

ας γυουίσουν πίσω κι ας ντουοπιαστούν, 
εκείνοι που φέουν το κακό µου. 

Ας εξοουοφουευτούν, για µισφό της ντουοπής 
τους, εκείνοι που ουένε σε µένα: «Μπουάβο, 
µπουάβο!». 

Ας αγάουονται, και ας ευφουαίνονται σε σένα, 
όουοι εκείνοι που σε ζητούν· εκείνοι που 
αγαπούν τη σωτηουία σου, ας ουένε 
ντιαουκώς: Ας µεγαουυνφεί ο Κύουιος. 

Εγώ, όµως, είµαι φτωχός και πένητας· αουά, 
ο Κύουιος, φουοντίζει για µένα· η βοήφειά 
µου και ο εουευφεουωτής µου είσαι εσύ, Φεέ 
µου, µη βουαντύνεις. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΜΑΚΑΟΥΙΟΣ εκείνος που επιβουέπει στον 
φτωχό· 

σε ηµέουα φουίψης φα τον εουευφεουώσει ο 
Κύουιος.  Ο Κύουιος φα τον φυουάξει, και φα 
ντιατηουήσει τη ζωή του· 

µακάουιος φα είναι επάνω στη γη· και ντεν φα 
τον παουαντώσεις στην επιφυµία των εχφουών 
του. 

Ο Κύουιος φα τον ντυναµώνει επάνω στο 
κουεβάτι τής αουώστιας του· στην ασφένειά 
του εσύ φα στουώνεις οουόκουηουο το 
κουεβάτι του. 

Εγώ είπα: Κύουιε, εουέησέ µε· γιάτουεψε την 
ψυχή µου, επειντή αµάουτησα σε σένα. 

Οι εχφουοί µου ουένε για µένα µε κακία: 
Πότε φα πεφάνει, και φα χαφεί το όνοµά του; 

Και αν κάποιος έουχεται να µε ντει, µιουάει 
µαταιότητα· η καουντιά του συγκεντουώνει 
για τον εαυτό της ανοµία· βγαίνοντας έξω, τη 
µιουάει. 

Εναντίον µου ψιφυουίζουν µαζί όουοι εκείνοι 
που µε µισούν· εναντίον µου συουογίζονται µε 
κακία, ουέγοντας: 

Κακό πουάγµα κόουησε επάνω του· και 
καφώς είναι κατάκοιτος, ντεν πουόκειται 
πουέον να σηκωφεί. 

Κι αυτός ακόµα ο άνφουωπος, µαζί µε τον 
οποίο ζούσα ειουηνικά, στον οποίο είχα 
εουπίσει, αυτός που έτουωγε το ψωµί µου, 
σήκωσε εναντίον µου τη φτέουνα. 

Αουά, εσύ, Κύουιε, εουέησέ µε, και σήκωσέ 
µε, και φα ανταποντώσω σ' αυτούς. 

Από τούτο γνωουίζω ότι εσύ ντείχνεις εύνοια 
επάνω µου, επειντή ο εχφουός ντεν 
φουιαµβεύει εναντίον µου. 

Εµένα, όµως, εσύ µε στήουιξες στην 
ακεουαιότητά µου, και µε στεουέωσες 
µπουοστά σου στον αιώνα. 

Ευουογητός ο Κύουιος, ο Φεός τού 
Ισουαήου, από τον αιώνα και µέχουι τον 
αιώνα. Αµήν, και αµήν. 
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Στον αουχιµουσικό, Μασχίου, για τους γιους 
τού Κοουέ. 

ΟΠΩΣ το εουάφι επιποφεί τα ουυάκια των 
νεουών, έτσι η ψυχή µου σε επιποφεί, Φεέ. 

Ντιψάει η ψυχή µου τον Φεό, τον Φεό τον 
ζωντανό· πότε φάουφω, και πότε φα φανώ 
µπουοστά στον Φεό; 

Τα ντάκουυά µου έγιναν τουοφή µου ηµέουα 
και νύχτα, όταν καφηµεουινά µού ουένε: Πού 
είναι ο Φεός σου; 

Αυτά φυµήφηκα, και ξέχυσα µέσα µου την 
ψυχή µου, καφώς ντιάβαινα µαζί µε το 
πουήφος, 

και πεουπατούσα µαζί του µέχουι τον οίκο 
τού Φεού, µε φωνή χαουάς και αίνεσης, µε 
πουήφος που γιόουταζε. 

Γιατί είσαι πεουίουυπη, ψυχή µου; Και γιατί 
ταουάζεσαι µέσα µου; Έουπισε στον Φεό· 
επειντή, ακόµα φα τον υµνώ· το πουόσωπό 
του είναι σωτηουία. 

Φεέ µου, η ψυχή µου είναι µέσα µου 
πεουίουυπη· 

γι' αυτό, φα σε φυµάµαι από τη γη τού 
Ιοουντάνη, και του Εουµωνείµ, από το βουνό 
Μισάου. 

Άβυσσος πουοσκαουεί άβυσσο στον ήχο των 
καταουακτών σου· όουα τα κύµατά σου και οι 
τουικυµίες σου πέουασαν επάνω µου. 

Την ηµέουα ο Κύουιος φα πουοστάξει το 
έουεός του· και τη νύχτα το τουαγούντι του 
φα είναι µαζί µου, η πουοσευχή µου πουος 
τον Φεό τής ζωής µου. 

Φα πω στον Φεό, την πέτουα µου: Γιατί µε 
ξέχασες; Γιατί πεουπατάω σκυφουωπός από 
την κατάφουιψη του εχφού; 

Οι εχφουοί µου, αυτοί που µε ονειντίζουν, 
σπάζουν τα κόκαουά µου, ουέγοντάς µου 
καφηµεουινά: Πού είναι ο Φεός σου; 

Γιατί είσαι πεουίουυπη ψυχή µου; Και γιατί 
ταουάζεσαι µέσα µου; Έουπισε στον Φεό· 
επειντή, ακόµα φα τον υµνώ· αυτός είναι η 
σωτηουία τού πουοσώπου µου, και ο Φεός 
µου. 

ΦΕΕ, κουίνε µε, και ντίκασε τη ντίκη µου 
ενάντια σε ανόσιο έφνος· 

εουευφέουωσέ µε από άνφουωπο απάτης και 
ανοµίας·  επειντή, εσύ είσαι ο Φεός τής 
ντύναµής µου· 

γιατί µε απέβαουες; Γιατί πεουπατάω 
σκυφουωπός από την κατάφουιψη του εχφού; 

Στείουε το φως σου και την αουήφεια σου· 
αυτά ας µε οντηγούν· ας µε φέουν στο βουνό 
τής αγιότητάς σου, και στα σκηνώµατά σου. 

Τότε, φα µπω µέσα στο φυσιαστήουιο του 
Φεού, στον Φεό, την ευφουοσύνη τής 
αγαουίασής µου· 

και φα σε ντοξοουογώ µε κιφάουα, ω Φεέ, ο 
Φεός µου. 

Γιατί είσαι πεουίουυπη, ψυχή µου; Και γιατί 
ταουάζεσαι µέσα µου; 

Έουπισε στον Φεό· επειντή, ακόµα φα τον 
υµνώ· αυτός είναι η σωτηουία τού πουοσώπου 
µου, και ο Φεός µου. 

Στον αουχιµουσικό, για τους γιους τού 
Κοουέ, Μασχίου. 

ΦΕΕ, ακούσαµε µε τα αυτιά µας, µας το 
ντιηγήφηκαν οι πατέουες µας το έουγο που 
έπουαξες στις ηµέουες τους, σε ηµέουες 
αουχαίες. 

Εσύ, µε το χέουι σου έντιωξες έφνη, και 
φύτεψες αυτούς· κατέφουιψες ουαούς, και τους 
έντιωξες. 

Επειντή, ντεν κουηουονόµησαν τη γη µε τη 
ουοµφαία τους, και ντεν τους έσωσε ο 
βουαχίονάς τους· 
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αουά, το ντεξί σου χέουι, και ο βουαχίονάς 
σου, και το φως τού πουοσώπου σου· επειντή, 
ευαουεστήφηκες σ' αυτούς. 

Εσύ είσαι ο βασιουιάς µου, Φεέ, αυτός που 
καφοουίζεις τις σωτηουίες τού Ιακώβ. 

Με σένα φα καταβάουµε τους εχφούς µας· µε 
το όνοµά σου φα καταπατήσουµε εκείνους 
που επαναστατούν εναντίον µας. 

Επειντή, ντεν φα εουπίσω στο τόξο µου ούτε 
η ουοµφαία µου φα µε σώσει. 

Ντεντοµένου ότι, εσύ µας έσωσες από τους 
εχφούς µας, και ντουόπιασες εκείνους που µας 
µισούν. 

Φα καυχώµαστε στον Φεό όουη την ηµέουα, 
και φα υµνούµε το όνοµά σου στον αιώνα. 
(Ντιάψαουµα). 

Όµως, µας απέβαουες και µας ντουόπιασες, 
και ντεν βγαίνεις πουέον µαζί µε τα 
στουατεύµατά µας. 

Μπουοστά στον εχφουό, µας έκανες να 
στουέψουµε πουος τα πίσω· και εκείνοι που 
µας µισούν, ντιαουπάζουν τα πουάγµατά µας 
για τον εαυτό τους. 

Μας παουέντωσες σαν πουόβατα για φαγητό, 
και µας ντιασκόουπισες στα έφνη. 

Πούησες τον ουαό σου χωουίς τιµή, και από 
την πώουησή τους ντεν αύξησες τον πούτο 
σου. 

Μας έκανες όνειντος στους γείτονές µας, 
πεουίγεουο και χουευασµό στους γύουω µας. 

Μας έκανες παουοιµία ανάµεσα στα έφνη, 
κούνηµα κεφαουιού ανάµεσα στους ουαούς. 

Όουη την ηµέουα η ντουοπή µου είναι 
µπουοστά µου, και η αισχύνη τού πουοσώπου 
µου µε σκέπασε· 

εξαιτίας τής φωνής εκείνου που ονειντίζει και 
βουίζει· εξαιτίας τού εχφού και του εκντικητή. 

Όουα αυτά ήουφαν επάνω µας· όµως, ντεν σε 
ουησµονήσαµε, και ντεν αφετήσαµε τη 
ντιαφήκη σου· 

η καουντιά µας ντεν στουάφηκε πουος τα 
πίσω ούτε τα βήµατά µας ξέκουιναν από τον 
ντουόµο σου· 

αν και µας σύντουιψες στον τόπο των 
ντουακόντων, και µας πεουισκέπασες µε τη 
σκιά τού φανάτου. 

Αν ουησµονούσαµε το όνοµα του Φεού µας, 
και απουώναµε τα χέουια µας σε ξένον φεό, 

ο Φεός ντεν φα το εξέταζε; Μια και αυτός 
ξέουει τα κουύφια της καουντιάς. 

Επειντή, εξαιτίας σου φανατωνόµαστε όουη 
την ηµέουα· ουογαουιαστήκαµε σαν 
πουόβατα σφαγής. 

Σήκω επάνω, γιατί κοιµάσαι, Κύουιε; Σήκω 
επάνω, µη µας αποβάουεις για πάντα. 

Γιατί κουύβεις το πουόσωπό σου; Ξεχνάς την 
ταουαιπωουία µας και την καταντυνάστευσή 
µας; 

Επειντή, η ψυχή µας ταπεινώφηκε µέχουι το 
χώµα· η κοιουιά µας κόουησε στη γη. 

Σήκω επάνω σε βοήφειά µας, και ουύτουωσέ 
µας χάουη τού εουέους σου. 

Στον αουχιµουσικό, σε Σοσανίµ, για τους 
γιους τού Κοουέ· Μασχίου· τουαγούντι υπέου 
τού αγαπητού. 

Η ΚΑΟΥΝΤΙΑ µου αναβουύζει αγαφόν 
ουόγο· εγώ ουέω τα έουγα µου στον βασιουιά· 
η γουώσσα µου είναι καουάµι ταχύγουαφου 
γουαµµατέα. 

Εσύ είσαι ωουαιότεουος από τους γιους των 
ανφουώπων· χάουη ξεχύφηκε στα χείουη σου· 
γι' αυτό, σε ευουόγησε ο Φεός στον αιώνα. 

Πεουίζωσε τη ουοµφαία σου στον µηουό σου, 
ντυνατέ, µέσα στη ντόξα σου και µέσα στη 
µεγαουοπουέπειά σου. 
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Και να κατευοντώνεσαι στη µεγαουειότητά 
σου, και βααίουευε µε αουήφεια, και 
πουαότητα, και ντικαιοσύνη· και το ντεξί σου 
χέουι φα σου ντείξει φοβεουά πουάγµατα. 

Τα βέουη σου είναι κοφτεουά· ουαοί φα 
πέσουν από κάτω σου· κι αυτά φα µπηχτούν 
στην καουντιά των εχφουών τού βασιουιά. 

Ο φουόνος σου, Φεέ, παουαµένει στον αιώνα 
τού αιώνα· σκήπτουο ευφύτητας είναι το 
σκήπτουο τής βασιουείας σου. 

Αγάπησες ντικαιοσύνη, και µίσησες αντικία, 
γι' αυτό ο Φεός, ο Φεός σου, σε έχουισε µε 
ουάντι αγαουίασης πεουισσότεουο από τους 
µετόχους σου. 

Σµύουνα και αουόη και κασία ευωντιάζουν 
όουα τα ιµάτιά σου, όταν βγαίνεις από τα 
εουεφάντινα παουάτια, µε τα οποία σε 
εύφουαναν. 

Φυγατέουες βασιουιάντων παουαβουίσκονται 
στις τιµές σου· η βασίουισσα στάφηκε από τα 
ντεξιά σου στοουισµένη µε χουυσάφι τού 
Οφείου. 

Άκουσε, φυγατέουα, και ντες, και στουέψε το 
αυτί σου· και ουησµόνησε τον ουαό σου, και 
το σπίτι τού πατέουα σου· 

και ο βασιουιάς φα επιφυµήσει το κάουος 
σου· επειντή, αυτός είναι ο Κύουιός σου· και 
πουοσκύνησε αυτόν. 

Και η φυγατέουα τής Τύου φα παουασταφεί 
µε ντώουα· το πουόσωπό σου φα ικετεύσουν 
οι πούσιοι του ουαού. 

Όουη η ντόξα τής φυγατέουας τού βασιουιά 
είναι από µέσα· το ένντυµά της είναι 
χουυσοϋφαντο. 

Φα φεουφεί στον βασιουιά µε κεντητό ιµάτιο· 
παουφένες σύντουοφοί της, πίσω της, φα 
φεουφούν σε σένα. 

Φα φεουφούν µε ευφουοσύνη και αγαουίαση· 
φα µπουν µέσα στο παουάτι τού βασιουιά. 

Αντί για τους πατέουες σου φα είναι οι γιοι 
σου· αυτούς φα κάνεις άουχοντες σε 
οουόκουηουη τη γη. 

Φα µνηµονεύω το όνοµά σου σε όουες τις 
γενεές· γι' αυτό, φα σε υµνούν οι ουαοί σε 
αιώνα τού αιώνα. 

Στον αουχιµουσικό, για τους γιους τού 
Κοουέ· τουαγούντι σε Αουαµώφ. 

Ο ΦΕΟΣ είναι καταφυγή µας και ντύναµη, 
βοήφεια ετοιµότατη µέσα στις φουίψεις. 

Γι' αυτό, ντεν φα φοβηφούµε και αν η γη 
σαουευτεί, και τα βουνά µετατοπιστούν στο 
µέσον των φαουασσών· 

και αν ηχούν και ταουάζονται τα νεουά τους· 
και τα βουνά σείονται εξαιτίας τής έπαουσής 
τους. (Ντιάψαουµα). 

Ποταµός, και τα ουυάκια του φα ευφουαίνουν 
την πόουη τού Φεού, τον άγιο τόπο των 
σκηνωµάτων τού Υψίστου. 

Ο Φεός είναι στο µέσον της· ντεν φα 
σαουευτεί· φα τη βοηφήσει ο Φεός από το 
χάουαµα της αυγής. 

Τα έφνη φουύαξαν· οι βασιουείες 
σαουεύτηκαν· έντωσε τη φωνή του· η γη 
ντιαουύφηκε. 

Ο Κύουιος των ντυνάµεων είναι µαζί µας· 
πουοπύουγιό µας είναι ο Φεός τού Ιακώβ. 
(Ντιάψαουµα). 

Εουάτε, ντέστε τα έουγα τού Κυουίου, ποιες 
καταστουοφές έκανε στη γη. 

Καταπαύει τους ποουέµους µέχουι τα 
πέουατα της γης· συντουίβει τόξο, και 
κατακόβει ουόγχη· καίει άµαξες µε φωτιά. 

Ησυχάστε, και γνωουίστε ότι εγώ είµαι ο 
Φεός· φα υψωφώ ανάµεσα στα έφνη· φα 
υψωφώ στη γη. 

Ο Κύουιος των ντυνάµεων είναι µαζί µας· 
πουοπύουγιό µας είναι ο Φεός τού Ιακώβ. 
(Ντιάψαουµα). 
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Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός για τους γιους 
τού Κοουέ. 

ΟΟΥΟΙ οι ουαοί, κουοτήστε τα χέουια· 
αουαουάξτε στον Φεό µε φωνή αγαουίασης. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι Ύψιστος, φοβεουός, 
µεγάουος βασιουιάς σε οουόκουηουη τη γη. 

Υπέταξε σε µας ουαούς, και έφνη κάτω από τα 
πόντια µας. 

Ντιάουεξε για µας την κουηουονοµιά µας, τη 
ντόξα τού Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. 
(Ντιάψαουµα). 

Ο Φεός ανέβηκε µε αουαουαγµό, ο Κύουιος 
ανέβηκε µε φωνή σάουπιγγας. 

Ψάουτε στον Φεό, ψάουτε· ψάουτε στον 
Βασιουιά µας, ψάουτε. 

Επειντή, Βασιουιάς οουόκουηουης της γης 
είναι ο Φεός· ψάουτε µε σύνεση. 

Ο Φεός βασιουεύει επάνω στα έφνη· ο Φεός 
κάφεται επάνω στον φουόνο τής αγιότητάς 
του. 

Οι άουχοντες των ουαών συγκεντουώφηκαν 
µαζί µε τον ουαό τού Φεού τού Αβουαάµ· 

επειντή, του Φεού είναι οι ασπίντες της γής· 
υψώφηκε υπεουβοουικά. 

Τουαγούντι ψαουµού για τους γιους τού 
Κοουέ. 

ΜΕΓΑΣ είναι ο Κύουιος, και άξιος αίνεσης 
σε υπεουβοουικό βαφµό στην πόουη τού 
Φεού µας, στο βουνό τής αγιότητάς του. 

Ωουαίο κατά τη φέση, χαουά οουόκουηουης 
της γης, είναι το βουνό Σιών, πουος τα 
πουάγια του Βοουά· 

η πόουη τού µεγάου Βασιουιά.  Ο Φεός στα 
παουάτια της γνωουίζεται ως πουοπύουγιο. 

Επειντή, ντέστε, οι βασιουιάντες 
συγκεντουώφηκαν· ντιάβηκαν µαζί. 

Αυτοί, µόουις είνταν, φαύµασαν· 
ταουάχτηκαν, και έφυγαν µε βιασύνη. 

Τουόµος τούς έπιασε εκεί· πόνοι σαν τη 
γυναίκα που γεννάει. 

Με ανατοουικόν άνεµο συντουίβεις τα πουοία 
τής Φαουσείς. 

Καφώς ακούσαµε, έτσι και είνταµε στην 
πόουη τού Κυουίου των ντυνάµεων, στην 
πόουη τού Φεού µας· ο Φεός φα τη 
φεµεουιώσει για πάντα. (Ντιάψαουµα). 

Φεέ, µεουετούµε το έουεός σου στο µέσον 
τού ναού σου. 

Φεέ, σύµφωνα µε το όνοµά σου, έτσι και η 
αίνεσή σου, είναι µέχουι τα πέουατα της γης· 
το ντεξί σου χέουι είναι γεµάτο µε 
ντικαιοσύνη. 

Ας ευφουαίνεται το βουνό Σιών, ας 
αγάουονται οι φυγατέουες τού Ιούντα, για τις 
κουίσεις σου. 

Κυκουώστε τη Σιών, και πεουιτουιγυουίστε 
την· αουιφµήστε τούς πύουγους της. 

Βάουτε την πουοσοχή σας στα 
πεουιτειχίσµατά της· πεουιεουγαστείτε τα 
παουάτια της· για να το ντιηγείστε σε 
µεταγενέστεουη γενεά· 

επειντή, αυτός ο Φεός είναι ο Φεός µας στον 
αιώνα τού αιώνα· αυτός φα µας οντηγεί 
µέχουι τον φάνατο. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός για τους γιους 
τού Κοουέ. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτα τα ουόγια, όουοι οι ουαοί· 
ακουοαστείτε όουοι οι κάτοικοι της 
οικουµένης· 

και µικουοί και µεγάουοι, πούσιοι µαζί και 
φτωχοί. 

Το στόµα µου φα µιουήσει σοφία· και η 
µεουέτη τής καουντιάς µου είναι σύνεση. 
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Φα στουέψω το αυτί µου σε παουαβοουή· φα 
εκφέσω το αίνιγµά µου µε κιφάουα. 

Γιατί να φοβάµαι σε ηµέουες συµφοουάς, 
όταν µε πεουικυκουώσει η ανοµία εκείνων που 
µε ενεντουεύουν; 

Οι οποίοι εουπίζουν στα αγαφά τους, και 
καυχώνται στο πουήφος τού πούτου τους· 

κανένας ντεν µποουεί ποτέ να εξαγοουάσει 
αντεουφό ούτε να ντώσει στον Φεό ουύτουο 
γι' αυτόν· 

µια και, είναι ποουύτιµη η αποουύτουωση της 
ψυχής τους, και ανεύουετη για πάντα, 

ώστε να ζει αιώνια, για να µη ντει φφοουά. 

Επειντή, βουέπει τους σοφούς να πεφαίνουν, 
καφώς και τον άφουονα και τον ανόητο να 
χάνονται, και να αφήνουν σε άουους τα αγαφά 
τους. 

Ο εσωτεουικός τους ουογισµός είναι, ότι οι 
οικογένειές τους φα υπάουχουν παντοτινά, τα 
σπίτια τους φα παουαµένουν σε γενεά και 
γενεά· ονοµάζουν τα υποστατικά τους µε τα 
ίντια τους ονόµατα. 

Εντούτοις, ο άνφουωπος, που πουάστηκε µε 
τιµή, ντεν παουαµένει, εξοµοιώφηκε µε τα 
κτήνη που φφείουονται. 

Αυτός ο ντουόµος τους είναι µωουία τους· και 
όµως, οι απόγονοί τους βουίσκουν 
ευχαουίστηση στα ουόγια τους. 
(Ντιάψαουµα). 

Σαν πουόβατα ουίχτηκαν στον άντη· φάνατος 
φα τους ποιµάνει· 

και οι ευφείς φα τους κατακυουιεύσουν το 
πουωί· η ντε ντύναµή τους φα παουιώσει στον 
άντη, αφού κάφε ένας αφήσει το σπίτι του. 

Ο Φεός, όµως, φα ουυτουώσει την ψυχή µου 
από το χέουι τού άντη· επειντή, φα µε ντεχφεί. 
(Ντιάψαουµα). 

Μη φοβάσαι όταν ένας άνφουωπος πουτήσει, 
όταν η ντόξα τού σπιτιού του αυξηφεί· 

επειντή, στον φάνατό του, ντεν φα πάουει µαζί 
του τίποτε, ούτε η ντόξα του φα κατέβει πίσω 
απ' αυτόν. 

Αν και στη ζωή του ευουόγησε την ψυχή του, 
και οι άνφουωποι φα σε επαινούν που 
αγαφοποιείς τον εαυτό σου, 

φα πάει στη γενεά των πατέουων του· φως ντεν 
φα ντουν, στον αιώνα. 

Ο άνφουωπος, που πουάστηκε µε τιµή, και 
ντεν καταουαβαίνει, εξοµοιώφηκε µε τα κτήνη 
που φφείουονται. 

Ψαουµός τού Ασάφ. 

Ο ΦΕΟΣ των φεών, ο Κύουιος µίουησε, και 
κάουεσε τη γη, από την ανατοουή του ήουιου, 
µέχουι τη ντύση του. 

Από τη Σιών, που είναι η εντέουεια της 
ωουαιότητας, έουαµψε ο Φεός. 

Ο Φεός µας φάουφει, και ντεν φα σιωπήσει· 
φωτιά που κατατουώει φα είναι µπουοστά απ' 
αυτόν, και γύουω του ντυνατή ανεµοζάουη. 

Φα πουοσκαουέσει τούς ουανούς από πάνω, 
και τη γη, για να κουίνει τον ουαό του. 

«Συγκεντουώστε µου τους οσίους µου, που 
έκαναν µαζί µου συνφήκη επάνω σε φυσία». 

Και οι ουανοί φα αναγγέουουν τη ντικαιοσύνη 
του· επειντή, ο Φεός, αυτός είναι ο Κουιτής. 
(Ντιάψαουµα). 

Άκουσε ουαέ µου, και φα µιουήσω· Ισουαήου, 
και φα ντιαµαουτυουηφώ εναντίον σου· ο 
Φεός, ο Φεός σου είµαι εγώ. 

Ντεν φα σε εουέγξω για τις φυσίες σου, τα ντε 
οουοκαυτώµατά σου είναι πάντοτε µπουοστά 
µου. 

Ντεν φα ντεχφώ µοσχάουια από το σπίτι σου, 
τουάγους από τα κοπάντια σου. 

Επειντή, όουα τα φηουία τού ντάσους ντικά 
µου είναι, και τα κτήνη που βουίσκονται 
επάνω σε χίουια βουνά. 
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Γνωουίζω όουα τα πουιά των βουνών, και τα 
φηουία τού χωουαφιού είναι µαζί µου. 

Αν πεινάσω, ντεν φα το πω σε σένα· επειντή, 
ντική µου είναι η οικουµένη και το 
πουήουωµά της. 

Μήπως εγώ φα φάω κουέας ταύουων ή φα πιω 
αίµα τουάγων; 

Φυσίασε στον Φεό φυσία αίνεσης, και 
απόντωσε στον Ύψιστο τις ευχές σου· 

και να επικαουείσαι εµένα σε ηµέουα φουίψης, 
φα σε εουευφεουώσω, και φα µε ντοξάσεις. 

Και στον ασεβή ο Φεός είπε: 

Τι συµβαίνει µε σένα, ώστε να ντιηγήσαι τα 
ντιατάγµατά µου, και να παίουνεις τη 
ντιαφήκη µου στο στόµα σου; 

Επειντή, εσύ µισείς την παιντεία, και πετάς 
πίσω σου τα ουόγια µου. 

Αν ντεις κουέφτη, τουέχεις µαζί του· και η 
µεουίντα σου είναι µαζί µε τους µοιχούς. 

Παουαντίνεις το στόµα σου στην κακία, και η 
γουώσσα σου πεουιπουέκει ντοουιότητα. 

Όταν κάφεσαι, µιουάς ενάντια στον αντεουφό 
σου· βάζεις σκάννταουο ενάντια στον γιο τής 
µητέουας σου. 

Έπουαξες τέτοια πουάγµατα, και σιώπησα· 
νόµισες ότι πουαγµατικά είµαι όµοιος µε 
σένα· 

φα σε εουέγξω, και όουα φα τα παουσιάσω 
µπουοστά στα µάτια σου. 

Βάουτε, ουοιπόν, τούτο στο νου σας, εσείς 
που ξεχνάτε τον Φεό, µήπως και σας 
αουπάξω, και ντεν φα υπάουξει κανένας για να 
σας ουυτουώσει. 

Εκείνος που πουοσφέουει φυσία αίνεσης, 
αυτός µε ντοξάζει· και σ' εκείνον που βάζει 
τον ντουόµο του σε ευφύτητα, φα ντείξω τη 
σωτηουία τού Φεού. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ, 
όταν ο πουοφήτης Νάφαν 

ήουφε σ' αυτόν, αφού είχε µπει µέσα στη 
Βηφσαβεέ. 

ΕΟΥΕΗΣΕ µε, ω Φεέ, σύµφωνα µε το 
µεγάουο σου έουεος· σύµφωνα µε το πουήφος 
των οικτιουµών σου, εξάουειψε τα ανοµήµατά 
µου. 

Πουύνε µε πεουισσότεουο και πεουισσότεουο 
από την ανοµία µου, και από την αµαουτία 
µου καφάουισέ µε. 

Επειντή, τα ανοµήµατά µου εγώ γνωουίζω, 
και η αµαουτία µου είναι µπουοστά µου 
συνεχώς. 

Σε σένα, σε σένα µονάχα αµάουτησα, και 
έπουαξα µπουοστά σου το πονηουό· για να 
ντικαιωφείς στα ουόγια σου, και να είσαι 
άµεµπτος στις κουίσεις σου. 

Ντες, είχα συουηφφεί µε ανοµία, και µε 
αµαουτία µε γέννησε η µητέουα µου. 

Ντες, αγάπησες αουήφεια στην καουντιά, και 
στα ενντόµυχα φα µε ντιντάξεις σοφία. 

Ουάντισέ µε µέ ύσσωπο, και φα είµαι 
καφαουός· πουύνε µε, και φα είµαι 
ουευκότεουος από χιόνι. 

Κάνε µε να ακούσω αγαουίαση και 
ευφουοσύνη, για να ευφουανφούν τα κόκαουα 
που έσπασες. 

Απόστουεψε το πουόσωπό σου από τις 
αµαουτίες µου, και εξάουειψε όουες τις 
ανοµίες µου. 

Κτίσε µέσα µου, Φεέ, µια καφαουή καουντιά· 
και ένα ευφύ πνεύµα ανανέωσε µέσα µου. 

Μη µε αποουίψεις από το πουόσωπό σου· και 
το πνεύµα σου το άγιο µη το αφαιουέσεις από 
µένα. 

Απόντωσέ µου την αγαουίαση της σωτηουίας 
σου, και µε ηγεµονικό πνεύµα στήουιξέ µε. 
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Φα ντιντάξω στους παουαβάτες τούς 
ντουόµους σου· και αµαουτωουοί φα 
επιστουέφουν σε σένα. 

Φεέ, εουευφέουωσέ µε από αίµατα, Φεέ της 
σωτηουίας µου· η γουώσσα µου φα ψάουει τη 
ντικαιοσύνη σου µε αγαουίαση. 

Κύουιε, άνοιξε τα χείουη µου· και το στόµα 
µου φα αναγγέουει την αίνεσή σου. 

Επειντή, ντεν φέουεις φυσία, αουιώς φα είχα 
πουοσφέουει· σε οουοκαυτώµατα ντεν 
αουέσκεσαι. 

Φυσίες τού Φεού είναι συντουιµµένο πνεύµα· 
συντουιµµένη και ταπεινωµένη καουντιά, Φεέ, 
ντεν φα καταφουονήσεις. 

Ευεουγέτησε τη Σιών µε την εύνοιά σου· 
οικοντόµησε τα τείχη τής Ιεουσαουήµ. 

Τότε, φα ευαουεστηφείς σε φυσίες 
ντικαιοσύνης, σε πουοσφοουές και 
οουοκαυτώµατα· 

τότε, φα πουοσφέουν µοσχάουια επάνω στο 
φυσιαστήουιό σου. 

Στον αουχιµουσικό, Μασχίου τού Νταβίντ, 

όταν ήουφε ο Ιντουµαίος Ντωήκ, και 

ανήγγειουε στον Σαού, και του είπε: 

Ο Νταβίντ ήουφε στο σπίτι τού Αχιµέουεχ. 

ΓΙΑΤΙ καυχάσαι στην κακία, ντυνατέ; Το 
έουεος του Φεού παουαµένει στον αιώνα. 

Η γουώσσα σου µεουετάει κακίες, εουγάζεται 
ντόουο, σαν ακονισµένο ξυουάφι. 

Αγάπησες το κακό µάουον παουά το αγαφό, 
το ψέµα παουά να µιουάς ντικαιοσύνη. 
(Ντιάψαουµα). 

Αγάπησες όουα τα ουόγια τού αφανισµού, τη 
ντόουια γουώσσα. 

Γι' αυτό, ο Φεός φα σε εξοουοφουεύσει για 
πάντα· φα σε αποσπάσει και φα σε 
µετατοπίσει από τη σκηνή σου, και φα σε 

ξεουιζώσει από τη γη των ζωντανών 
ανφουώπων. (Ντιάψαουµα). 

Και οι ντίκαιοι φα ντουν, και φα φοβηφούν· 
και φα γεουάσουν γι' αυτόν, ουέγοντας: 

Ντέστε ο άνφουωπος, που ντεν έβαουε τον 
Φεό ντύναµή του· αουά, έουπισε στο πουήφος 
τού πούτου του, και επιστηουιζόταν στην 
πονηουία του. 

Εγώ, όµως, φα είµαι σαν εουιόντεντουο, που 
ακµάζει στον οίκο τού Φεού· στο έουεος του 
Φεού εουπίζω στον αιώνα του αιώνα. 

Φα σε ντοξοουογώ πάντοτε, επειντή 
ενέουγησες έτσι· και φα εουπίζω στο όνοµά 
σου, επειντή είναι αγαφό µπουοστά στους 
οσίους σου. 

Στον αουχιµουσικό, σε Μαχαουάφ· Μασχίου 
τού Νταβίντ. 

ΕΙΠΕ ο άφουονας µέσα στην καουντιά του: 
Ντεν υπάουχει Φεός. 

Ντιαφφάουηκαν και έγιναν βντεουυουοί 
εξαιτίας τής ανοµίας· ντεν υπάουχει κάποιος 
που να πουάττει το αγαφό. 

Ο Φεός έσκυψε από τον ουανό επάνω στους 
γιους των ανφουώπων, για να ντει αν υπάουχει 
κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει 
τον Φεό. 

Όουοι ξέκουιναν· µαζί εξαχουειώφηκαν· ντεν 
υπάουχει κάποιος που να πουάττει το αγαφό, 
ντεν υπάουχει ούτε ένας. 

Ντεν έχουν γνώση αυτοί που εουγάζονται την 
ανοµία, αυτοί που κατατουώνε τον ουαό µου, 
σαν να τουώνε ψωµί; Τον Φεό ντεν 
επικαουέστηκαν. 

Εκεί φοβήφηκαν φόβο, όπου ντεν υπήουχε 
φόβος, επειντή ο Φεός ντιασκόουπισε τα 
κόκαουα εκείνων που στουατοπέντευσαν 
εναντίον σου· 

τους καταντουόπιασες, επειντή ο Φεός τούς 
καταφουόνησε. 
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Ποιος φα ντώσει από τη Σιών τη σωτηουία 
τού Ισουαήου; 

Όταν ο Φεός επαναφέουει τον ουαό του από 
την αιχµαουωσία, ο Ιακώβ φα αγάουεται, ο 
Ισουαήου φα ευφουαίνεται. 

Στον αουχιµουσικό σε Νεγινώφ· Μασχίου 
τού Νταβίντ, 

όταν οι Ζιφφαίοι ήουφαν και είπαν στον 
Σαού: 

Ο Νταβίντ ντεν είναι κουυµµένος σε µας; 

ΦΕΕ, σώσε µε στο όνοµά σου, και κουίνε µε 
µέσα στη ντύναµή σου. 

Φεέ, άκουσε την πουοσευχή µου· ακουοάσου 
τα ουόγια τού στόµατός µου. 

Επειντή, ξένοι σηκώφηκαν εναντίον µου, και 
καταντυνάστες ζητούν την ψυχή µου· ντεν 
έβαουαν τον Φεό µπουοστά τους. 
(Ντιάψαουµα). 

Ντέστε, ο Φεός µε βοηφάει· ο Κύουιος είναι 
µαζί µε εκείνους που υποστηουίζουν την ψυχή 
µου. 

Φα στουέψει το κακό επάνω στους εχφούς 
µου· να εξοουόφουευσέ τους µέσα στην 
αουήφεια σου. 

Αυτοπουοαίουετα φα φυσιάσω σε σένα· φα 
ντοξοουογώ το όνοµά σου, Κύουιε, επειντή 
είναι αγαφό. 

Επειντή, µε ουύτουωσε από κάφε 
στενοχώουια, και το µάτι µου είντε την 
εκντίκηση επάνω στους εχφούς µου. 

Στον αουχιµουσικό σε Νεγινώφ· Μασχίου 
τού Νταβίντ. 

ΦΕΕ, ντώσε ακουόαση στην πουοσευχή µου, 
και µη αποσυουφείς από τη ντέησή µου. 

Πουόσεξε σε µένα, και εισάκουσέ µε· 
ουυπούµαι στη µεουέτη µου, και ταουάζοµαι, 

από τη φωνή τού εχφού, από την κατάφουιψη 
του ασεβή· 

επειντή, ουίχνουν επάνω µου ανοµία, και µε 
µισούν µε οουγή. 

Η καουντιά µου µέσα µου καταφουίβεται, και 
φόβος φανάτου έπεσε επάνω µου. 

Φόβος και τουόµος ήουφε επάνω µου, και 
φουίκη µε σκέπασε. 

Και είπα: Ποιος να µούντινε φτεουά σαν 
πεουιστέουι! Φα πετούσα και φα 
αναπαυόµουν. 

Να, φα αποµακουυνόµουν φεύγοντας, φα 
ντιέµενα στην έουηµο. (Ντιάψαουµα). 

Φα επιτάχυνα τη φυγή µου από την οουµή 
τού ανέµου, από τη φύεουα. 

Καταπόντισέ τους, Κύουιε· ντιαίουεσε τις 
γουώσσες τους· επειντή, στην πόουη είντα 
καταντυναστεία και φιουονικία. 

Ηµέουα και νύχτα την πεουικυκουώνουν 
γύουω από τα τείχη της· και µέσα σ' αυτή 
υπάουχει ανοµία και κακό· 

µέσα σ' αυτή υπάουχει πονηουία· και από τις 
πουατείες της ντεν ουείπουν απάτη και 
ντόουος. 

Επειντή, ντεν µε πεουιγέουασε ο εχφουός, 
που φα τον υπέφεουα· 

ντεν σηκώφηκε εναντίον µου εκείνος που µε 
µισεί· τότε, φα κουυβόµουν απ' αυτόν· 

αουά, εσύ, άνφουωπε οµόψυχε, οντηγέ µου, 
και γνωστέ µου· 

που συνοµιούσαµε µε γουυκύτητα, πηγαίναµε 
µαζί στον οίκο τού Φεού. 

Φάνατος ας έουφει επάνω τους· ζωντανοί ας 
κατέβουν στον άντη· 

επειντή, µεταξύ τους, στα σπίτια τους, 
υπάουχουν κακίες. 

Εγώ φα κουάζω στον Φεό, και ο Κύουιος φα 
µε σώσει. 
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Εσπέουα, και πουωί, και µεσηµέουι φα 
παουακαουώ, και φα φωνάζω· και φα ακούσει 
τη φωνή µου. 

Με ειουήνη φα ουυτουώσει την ψυχή µου από 
τη µάχη, που γίνεται εναντίον µου· επειντή, 
ποουοί είναι οι ενάντιοι σε µένα. 

Ο Φεός, που υπάουχει πουιν από τους αιώνες, 
φα εισακούσει, και φα τους ταπεινώσει· 
(Ντιάψαουµα)· 

επειντή, ντεν αουάζουν τουόπο ούτε 
φοβούνται τον Φεό. 

Κάφε ένας απουώνει τα χέουια του επάνω σ' 
αυτούς που ειουηνεύουν µαζί του· αφετεί τη 
συνφήκη του. 

Το στόµα του είναι απαουότεουο από 
βούτυουο, αουά στην καουντιά του υπάουχει 
πόουεµος· 

τα ουόγια του είναι µαουακότεουα από 
ουάντι, εντούτοις είναι γυµνά ξίφη. 

Ουίξε επάνω στον Κύουιο το φοουτίο σου, κι 
αυτός φα σε ανακουφίσει· ντεν φα 
συγχωουήσει ποτέ να σαουευτεί ο ντίκαιος. 

Αουά, εσύ, Φεέ, φα τους κατεβάσεις στο 
πηγάντι τής απώουειας· άνντουες αιµάτων και 
ντοουιότητας ντεν φα φτάσουν στα µισά των 
ηµεουών τους· 

αουά, εγώ φα εουπίζω σε σένα. 

Στον αουχιµουσικό σε Ιωνάφ-εουέµ-
ουεχοκίµ, Μικτάµ τού Νταβίντ, 

όταν οι Φιουισταίοι τον κουάτησαν στη Γαφ. 

ΕΟΥΕΗΣΕ µε, ω Φεέ, επειντή άνφουωπος 
χάσκει να µε καταπιεί· όουη την ηµέουα 
ποουεµώντας µε καταφουίβει. 

Οι εχφουοί µου χάσκουν να µε καταπιούν, 
όουη την ηµέουα· επειντή, Ύψιστε, είναι 
ποουοί αυτοί που µε ποουεµούν. 

Την ηµέουα που φα φοβηφώ, φα εουπίζω σε 
σένα· 

µε τον Φεό φα αινέσω τον ουόγο του· 

στον Φεό έουπισα· ντεν φα φοβηφώ· τι φα 
µου κάνει ο άνφουωπος; 

Κάφε ηµέουα αουάζουν τα ουόγια µου· όουοι 
οι συουογισµοί τους είναι εναντίον µου για 
κακό. 

Συγκεντουώνονται, κουύβονται, 
παουαφυουάττουν τα βήµατά µου, πώς να 
πιάσουν την ψυχή µου. 

Φα ουυτουωφούν µε την ανοµία; Στην οουγή 
σου, να καταγκουεµίσεις τούς ουαούς. 

Εσύ µετουάς τις αποπουανήσεις µου· βάουε 
τα ντάκουυά µου στη φιάουη σου· ντεν είναι 
αυτά στο βιβουίο σου; 

Τότε, οι εχφουοί µου φα γυουίσουν πίσω, την 
ηµέουα που φα σε επικαουεστώ· το ξέουω 
αυτό, επειντή ο Φεός είναι µε το µέουος µου. 

Στον Φεό φα αινέσω τον ουόγο του· στον 
Κύουιο φα αινέσω τον ουόγο του. 

Φα εουπίζω στον Φεό· ντεν φα φοβηφώ· τι φα 
µου κάνει άνφουωπος; 

Φεέ, οι ευχές µου σε σένα είναι επάνω µου· 
φα σου αποντίντω ντοξοουογίες. 

Επειντή, ουύτουωσες την ψυχή µου από 
φάνατο, ντεν φα ουυτουώσεις και τα πόντια 
µου από οουίσφηµα, για να πεουπατάω 
µπουοστά στον Φεό στο φως των ζωντανών 
ανφουώπων; 

Στον αουχιµουσικό σε τόνο Αου-τασχέφ, 
Μικτάµ τού Νταβίντ, όταν έφευγε 

µπουοστά από τον Σαού στο σπήουαιο. 

ΕΟΥΕΗΣΕ µε, ω Φεέ, εουέησέ µε· επειντή, 
σε σένα στηουίχτηκε η ψυχή µου. 

και στη σκιά των πτεουύγων σου φα εουπίζω, 
µέχουις ότου πεουάσουν οι συµφοουές. 

Φα κουάζω στον Φεό, τον ύψιστο, στον Φεό 
που ευοντώνει τα πάντα για µένα. 
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Φα στείουει από τον ουανό και φα µε σώσει· 
φα ντουοπιάσει εκείνον που χάσκει να µε 
καταπιεί· (Ντιάψαουµα)· ο Φεός φα στείουει 
το έουεός του και την αουήφεια του. 

Η ψυχή µου είναι ανάµεσα σε ουιοντάουια· 
βουίσκοµαι ανάµεσα σε φουογεούς 
ανφουώπους. 

που τα ντόντια τους είναι ουόγχες και βέουη, 
και η γουώσσα τους κοφτεουό ξίφος. 

Υψώσου επάνω από τους ουανούς, Φεέ· η 
ντόξα σου ας είναι επάνω σε όουη τη γη. 

Ετοίµασαν παγίντα στα βήµατά µου· η ψυχή 
µου κινντύνευε να πέσει· 

έσκαψαν ουάκκο µπουοστά µου, οι ίντιοι 
έπεσαν µέσα σ' αυτόν. (Ντιάψαουµα). 

Έτοιµη είναι η καουντιά µου, Φεέ, έτοιµη 
είναι η καουντιά µου· φα ψάουω και φα 
ψαουµωντώ. 

Ξύπνα, ντόξα µου· ξύπνα, ψαουτήουι και 
κιφάουα· φα ξυπνήσω το πουωί. 

Φα σε επαινέσω, Κύουιε, ανάµεσα στους 
ουαούς· φα ψαουµωντώ σε σένα ανάµεσα στα 
έφνη. 

Επειντή, το έουεός σου µεγαουύνφηκε µέχουι 
τους ουανούς, και η αουήφεια σου µέχουι τα 
σύννεφα. 

Υψώσου επάνω από τους ουανούς, Φεέ· η 
ντόξα σου ας είναι επάνω σε όουη τη γη. 

Στον µαέστουο, σε τόνο Αου-τασχέφ, Μικτάµ 
τού Νταβίντ. 

ΤΑΧΑ, µιουάτε στ' αουήφεια ντικαιοσύνη; 
Κουίνετε µε ευφύτητα, γιοι των ανφουώπων; 

Μάουιστα, στην καουντιά εουγάζεστε 
αντικίες· στη γη µοιουάζετε την αντικία των 
χεουιών σας. 

Οι ασεβείς έχουν αποξενωφεί από τη µήτουα· 
αυτοί που µιουάνε το ψέµα έχουν πουανηφεί 
από την κοιουιά τής µητέουας τους. 

Έχουν φαουµάκι σαν το φαουµάκι τού 
φιντιού· είναι όµοιοι µε την κουφή οχιά, που 
κουείνει τα αυτιά της· 

η οποία ντεν φέουει να ακούσει τη φωνή των 
γοήτων, που γοητεύουν τόσο επιντέξια. 

Φεέ, σύντουιψέ τους τα ντόντια στο στόµα 
τους· Κύουιε, κατασύντουιψε τους 
κυνόντοντες των ουιονταουιών. 

Ας ντιαουυφούν σαν νεουό, και ας ουεύσουν· 
φα ουίξει τα βέουη του, µέχουις ότου 
εξοουοφουευτούν. 

Σαν σαουιγκάουι που ντιαουύεται, ας 
παουέουφουν· σαν εξάµβουωµα γυναίκας, ας 
µη ντουν τον ήουιο. 

Πουιν αυξηφούν τα αγκάφια σας, ώστε να 
γίνουν αγκαφωτοί φάµνοι, ζωντανούς, σαν 
µέσα σε οουγή, φα τους αουπάξει µε 
ανεµοστουόβιουο. 

Ο ντίκαιος φα ευφουανφεί, όταν ντει την 
εκντίκηση· φα νίψει τα πόντια του στο αίµα 
τού ασεβή. 

Και κάφε ένας φα ουέει: Υπάουχει, στ' 
αουήφεια, καουπός για τον ντίκαιο· υπάουχει, 
στ' αουήφεια, Φεός, που κουίνει επάνω στη 
γη. 

Στον αουχιµουσικό, σε Αου-τασχέφ, Μικτάµ 
τού Νταβίντ, 

όταν ο Σαού έστειουε και παουαφύουαγαν το 
σπίτι του 

για να τον φανατώσουν. 

ΕΟΥΕΥΦΕΟΥΩΣΕ ΜΕ από τους εχφούς 
µου, Φεέ µου· υπεουάσπισέ µε απ' αυτούς 
που επαναστατούν εναντίον µου. 

Εουευφέουωσέ µε απ' αυτούς που 
εουγάζονται την ανοµία, και σώσε µε από 
άνντουες αιµάτων. 

Επειντή, ντες, ενεντουεύουν την ψυχή µου· 
ντυνατοί συγκεντουώφηκαν εναντίον µου· 
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Κύουιε, όχι εξαιτίας κάποιας ανοµίας µου 
ούτε εξαιτίας κάποιας αµαουτίας µου·  χωουίς 
να υπάουχει µέσα µου ανοµία, τουέχουν και 
ετοιµάζονται. 

Σήκω επάνω, σε συνάντησή µου, και ντες. 

Εσύ, ουοιπόν, Κύουιε, ο Φεός των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, ξύπνα για 
να επισκεφφείς όουα τα έφνη. 

Μη εουεήσεις κανέναν από τους ντόουιους 
παουαβάτες. (Ντιάψαουµα). 

Επιστουέφουν την εσπέουα· γαυγίζουν σαν 
σκυουιά, και κυκουώνουν την πόουη. 

Ντες, αυτοί χύνουν ουόγια µε το στόµα τους· 
στα χείουη τους είναι ουοµφαίες· επειντή, 
ουένε: Ποιος ακούει; 

Αουά, εσύ, Κύουιε, φα γεουάσεις γι' αυτούς· 
φα πεουιπαίξεις όουα τα έφνη. 

Στη ντύναµή τους, φα εουπίζω σε σένα· 
επειντή, εσύ, Φεέ, είσαι το πουοπύουγιό µου. 

Ο Φεός τού εουέους µου φα µε πουοφτάσει· 
ο Φεός φα µε κάνει να ντω την εκντίκηση 
επάνω σ' αυτούς που µε παουαφυουάττουν. 

Μη τους φονεύσεις, µήπως και το ξεχάσει ο 
ουαός µου· µέσα στη ντύναµή σου 
ντιασκόουπισέ τους, και ταπείνωσέ τους, 
Κύουιε, η ασπίντα µας. 

Εξαιτίας τής αµαουτίας τού στόµατός τους, 
εξαιτίας των ουόγων των χειουέων τους, ας 
πιαστούν στην υπεουηφάνειά τους· 

και για την κατάουα και το ψέµα που µιούν. 

Κατάστουεψέ τους, µε οουγή, κατάστουεψέ 
τους ώστε να µη υπάουχουν· 

και ας γνωουίσουν ότι ο Φεός ντεσπόζει στον 
Ιακώβ, µέχουι τα πέουατα της γης. 
(Ντιάψαουµα). 

Ας επιστουέφουν, ουοιπόν, την εσπέουα, ας 
γαυγίζουν σαν σκυουιά, και ας 
πεουικυκουώνουν την πόουη. 

Ας πεουιπουανιούνται για τουοφή· και αν ντεν 
χοουτάσουν, ας γογγύζουν. 

Εγώ, όµως, φα ψάουω τη ντύναµή σου, και το 
πουωί φα υµνοουογώ µε αγαουίαση το έουεός 
σου· 

επειντή, έγινες πουοπύουγιό µου, και 
καταφύγιο στην ηµέουα τής φουίψης µου. 

Ω, ντύναµή µου, φα σε ψαουµωντώ· επειντή, 
εσύ, Φεέ, είσαι το πουοπύουγιό µου, ο Φεός 
τού εουέους µου. 

Στον αουχιµουσικό σε Σουσάν-εντούφ, 
Μικτάµ τού Νταβίντ για ντιντασκαουία, όταν 
ποουέµησε τη Συουία τής Μεσοποταµίας, και 
τη Συουία τού Σωβά, και ο Ιωάβ γύουισε και 
χτύπησε 12.000 από τον Εντώµ 

στην κοιουάντα τού αουατιού. 

ΦΕΕ, µας απέουιψες· µας ντιασκόουπισες· 
οουγίστηκες· επίστουεψε σε µας. 

Έσεισες τη γη· την έσχισες στα ντύο· 
γιάτουεψε τα συντουίµµατά της, επειντή 
σαουεύεται. 

Έντειξες στον ουαό σου σκουηουά 
πουάγµατα· µας πότισες κουασί 
παουαφουοσύνης. 

Σ' αυτούς που σε φοβούνται έντωσες σηµαία, 
για να υψώνεται υπέου της αουήφειας. 
(Ντιάψαουµα). 

Για να εουευφεουώνονται οι αγαπητοί σου, µε 
το ντεξί σου χέουι σώσε µε, και εισάκουσέ µε. 

Ο Φεός µίουησε στο αγιαστήουιό του· φα 
χαίουοµαι· φα µοιουάσω τη Συχέµ, και φα 
µετουήσω την κοιουάντα Σοκχώφ. 

Ντικός µου είναι ο Γαουαάντ, και ντικός µου 
είναι ο Μανασσής· ο µεν Εφουαϊµ είναι η 
ντύναµη του κεφαουιού µου· και ο Ιούντας, ο 
νοµοφέτης µου· 

ο Μωάβ είναι η ουεκάνη τού νιψίµατός µου· 
στον Εντώµ φα ουίξω το υπόντηµά µου· 
αουάουαξε σε µένα, Παουαιστίνη. 
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Ποιος φα µε φέουει στην πεουιτειχισµένη 
πόουη; Ποιος φα µε οντηγήσει µέχουι τον 
Εντώµ; 

Όχι εσύ, Φεέ, που µας απέουιψες; Και ντεν 
φα βγεις, Φεέ, µαζί µε τα στουατεύµατά µας; 

Βοήφησέ µας από τη φουίψη· επειντή, µάταιη 
είναι η σωτηουία από ανφουώπους. 

Με τον Φεό φα κάνουµε ανντουαγαφήµατα, 
κι αυτός φα καταπατήσει τους εχφούς µας. 

Στον αουχιµουσικό, σε Νεγινώφ. Ψαουµός 
τού Νταβίντ. 

ΕΙΣΑΚΟΥΣΕ την κουαυγή µου, Φεέ· 
πουόσεξε στην πουοσευχή µου. 

Από τα πέουατα της γης φα κουάζω σε σένα, 
όταν ουιποφυµεί η καουντιά µου· οντήγησέ µε 
στην πέτουα, που είναι πάουα ποουύ ψηουή 
για µένα. 

Επειντή, εσύ έγινες καταφύγιό µου, ισχυουός 
πύουγος, µπουοστά στον εχφουό. 

Μέσα στη σκηνή σου φα παουοικώ ντιαουκώς· 
φα καταφύγω κάτω από τη σκέπη των 
πτεουύγων σου. (Ντιάψαουµα). 

Επειντή, εσύ, Φεέ, εισάκουσες τις ευχές µου· 
µου έντωσες την κουηουονοµιά εκείνων που 
φοβούνται το όνοµά σου. 

Φα πουοσφέσεις ηµέουες στις ηµέουες τού 
βασιουιά· τα χουόνια του ας είναι σε γενεά και 
γενεά. 

Φα µένει παντοτινά µπουοστά στον Φεό· 
κάνε να τον ντιαφυουάττουν το έουεος και η 
αουήφεια. 

Έτσι φα ψαουµωντώ ντιαουκώς το όνοµά σου, 
για να εκπουηουώνω καφηµεουινά τις ευχές 
µου. 

Στον αουχιµουσικό, για τον Ιεντουφούν. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΣΤΟΝ Φεό, βέβαια, αναπαύεται η ψυχή µου· 
απ' αυτόν πηγάζει η σωτηουία µου. 

Αυτός, µονάχα, είναι πέτουα µου, και 
σωτηουία µου· πουοπύουγιό µου· ντεν φα 
σαουευτώ ποουύ. 

Μέχουι πότε φα επιβουεύεστε ενάντια σε 
άνφουωπο; Εσείς όουοι φα φονευφείτε· είστε 
σαν τοίχος που γέουνει, και σαν φουαγµός 
ετοιµόουοπος. 

Ντεν συµβουεύονται παουά να τον ουίξουν 
από το ύψος του· 

αγαπούν το ψέµα· µε το στόµα τους µεν 
ευουογούν, µε την καουντιά τους, όµως, 
καταουώνται. (Ντιάψαουµα). 

Αουά, εσύ, ω ψυχή µου, στον Φεό αναπαύου, 
επειντή απ' αυτόν κουέµεται η εουπίντα µου. 

Αυτός, µονάχα, είναι πέτουα µου, και 
σωτηουία µου· πουοπύουγιό µου· ντεν φα 
σαουευτώ. 

Στον Φεό είναι η σωτηουία µου και η ντόξα 
µου· η πέτουα τής ντύναµής µου, το 
καταφύγιό µου, είναι στον Φεό. 

Εουπίζετε σ' αυτόν σε κάφε στιγµή· ανοίγετε, 
ουαοί, µπουοστά του τις καουντιές σας· ο 
Φεός είναι καταφύγιο σε µας. (Ντιάψαουµα). 

Οι κοινοί άνφουωποι είναι, βέβαια, 
µαταιότητα, οι άουχοντες είναι ψέµα· στην 
πουάστιγγα όουοι µαζί είναι εουαφουότεουοι 
και απ' αυτή τη µαταιότητα. 

Μη εουπίζετε σε αντικία, και σε αουπαγή µη 
βάζετε µάταιη εουπίντα· πούτος αν ουέει, µη 
πουοσηουώνετε την καουντιά σας. 

Μια φοουά µίουησε ο Φεός, ντύο φοουές το 
άκουσα, ότι η ντύναµη είναι του Φεού· 

και ντικό σου είναι το έουεος, Κύουιε· 
επειντή, εσύ φα αποντώσεις σε κάφε έναν 
σύµφωνα µε τα έουγα του. 

Ψαουµός τού Νταβίντ, 

όταν βουισκόταν στην έουηµο του Ιούντα. 
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ΦΕΕ, εσύ είσαι ο Φεός µου· σε ζητάω από 
το πουωί· 

σε ντιψάει η ψυχή µου, σε ποφεί η σάουκα 
µου, µέσα σε γη έουηµη, ξεουή, και άνυντουη· 

για να βουέπω τη ντύναµή σου και τη ντόξα 
σου, καφώς σε είντα στο αγιαστήουιο. 

Επειντή, το έουεός σου είναι καουύτεουο από 
τη ζωή· τα χείουη µου φα σε επαινούν. 

Έτσι φα σε ευουογώ στη ζωή µου· και στο 
όνοµά σου φα υψώνω τα χέουια µου. 

Σαν από πάχος και µεντούι φα χοουτάσει η 
ψυχή µου, και µε χείουη αγαουίασης φα υµνεί 
το στόµα µου, 

όταν στο κουεβάτι µου σε φυµάµαι, σε σένα 
µεουετώ στις φυουακές τής νύχτας. 

Επειντή, στάφηκες βοήφειά µου, γι' αυτό, 
κάτω από τη σκιά των πτεουύγων σου φα 
χαίουω. 

Η ψυχή µου πουοσκοουήφηκε πίσω από σένα· 
το ντεξί σου χέουι µε υποστηουίζει. 

Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή µου, για να 
την εξοουοφουεύσουν, φα µπουν στα 
κατώτατα µέουη τής γης· 

φα πέσουν µε ουοµφαία· φα είναι µεουίντα σε 
αουεπούντες. 

Και ο βασιουιάς φα ευφουανφεί στον Φεό· φα 
ντοξαστεί κάφε ένας που οουκίζεται σ' αυτόν· 
επειντή, το στόµα εκείνων που µιούν ψέµατα, 
φα κουειστεί. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΦΕΕ, στη ντέησή µου, άκουσε τη φωνή µου· 
από τον φόβο τού εχφού φύουαξε τη ζωή µου. 

Σκέπασέ µε από συµβούιο πονηουών, από 
φουύαγµα εκείνων που εουγάζονται ανοµία· 

οι οποίοι ακονίζουν τη γουώσσα τους σαν 
ουοµφαία· ετοιµάζουν πικουά ουόγια σαν 
βέουη, 

για να τοξεύσουν τον άµεµπτο κουυφά· τον 
τοξεύουν ξαφνικά, και ντεν φοβούνται. 

Στεουεώνονται επάνω σε πονηουό πουάγµα· 
µεουετούν να κουύβουν παγίντες, ουέγοντας: 
Ποιος φα τους ντει; 

Ανιχνεύουν ανοµίες· απέκαµαν να ανιχνεύουν 
επιµεουώς· και καφενός το εσωτεουικό του, 
και η καουντιά, είναι βυφός. 

Ο Φεός, όµως, φα τους τοξεύσει· οι πουηγές 
τους φα είναι από αιφνίντιο βέουος. 

Και τα ουόγια τής γουώσσας τους φα πέσουν 
επάνω τους· όουοι αυτοί που τους βουέπουν 
φα τους αποφεύγουν. 

Και κάφε άνφουωπος φα φοβηφεί, και φα 
ντιηγηφούν το έουγο τού Φεού, και φα 
καταουάβουν τις εουγασίες του. 

Ο ντίκαιος φα ευφουανφεί στον Κύουιο, και 
φα εουπίζει σ' αυτόν· και όουοι οι ευφείς στην 
καουντιά φα καυχώνται. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τουαγουντιού 
τού Νταβίντ. 

ΣΕ πουοσµένει ύµνος, Φεέ, στη Σιών· και σε 
σένα φα αποντοφεί η ευχή. 

Ω, εσύ που ακούς πουοσευχή, σε σένα φα 
έουχεται κάφε σάουκα. 

Ουόγια ανοµίας υπεουίσχυσαν εναντίον µου· 
εσύ φα καφαουίσεις τις παουαβάσεις µας. 

Μακάουιος εκείνος τον οποίο έκουεξες, και 
τον πήουες κοντά σου για να κατοικεί στις 
αυουές σου· 

φα χοουτάσουµε από τα αγαφά τού οίκου 
σου, του άγιου ναού σου. 

Με τουοµεουά πουάγµατα, µαζί µε 
ντικαιοσύνη, φα απαντάς σε µας, Φεέ τής 
σωτηουίας µας, 

η εουπίντα όουων των πεουάτων τής γης, και 
όσων βουίσκονται µακουιά στη φάουασσα· 
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εσύ είσαι αυτός που στεουεώνεις τα βουνά µε 
τη ντύναµή σου, που είσαι πεουιζωσµένος µε 
ισχύ· 

εσύ είσαι αυτός που κατασιγάζεις τον ήχο τής 
φάουασσας, τον ήχο των κυµάτων της, και τον 
φόουυβο των ουαών. 

Κι αυτοί που κατοικούν τα πέουατα της γης, 
φοβούνται τα σηµεία σου· χαουοποιείς τις 
αουχές τής αυγής και της εσπέουας. 

Επισκέπτεσαι τη γη, και την ποτίζεις· την 
υπεουπουτίζεις· ο ποταµός τού Φεού είναι 
γεµάτος από νεουά· 

ετοιµάζεις το σιτάουι τους, επειντή έτσι 
ντιέταξες. 

Ποτίζεις τα αυουάκια της· εξοµαουίζεις τους 
βώους της· 

την απαουύνεις µε σταουακτή βουοχή· 
ευουογείς τα βουαστήµατά της. 

Στεφανώνεις το έτος µε τα αγαφά σου· και τα 
ίχνη σου σταουάζουν πάχος. 

Σταουάζουν οι βοσκές τής εουήµου, και οι 
ουόφοι πεουιζώνονται από χαουά. 

Οι πεντιάντες είναι ντυµένες µε κοπάντια, και 
οι κοιουάντες είναι σκεπασµένες από σιτάουι· 
αουαουάζουν, και, επιπουέον, υµνοουογούν. 

Στον αουχιµουσικό. Τουαγούντι ψαουµού. 

ΑΟΥΑΟΥΑΞΤΕ στον Φεό, οουόκουηουη η 
γη.  Ψάουτε τη ντόξα τού ονόµατός του· 
κάντε ένντοξο τον ύµνο του. 

Πείτε στον Φεό: Πόσο φοβεουά είναι τα 
έουγα σου! Εξαιτίας τού µεγέφους τής 
ντύναµής σου, οι εχφουοί σου υποκουίνονται 
σε σένα υποταγή. 

Οουόκουηουη η γη φα σε πουοσκυνάει, και 
φα ψαουµωντεί σε σένα· φα ψαουµωντούν το 
όνοµά σου. (Ντιάψαουµα). 

Εουάτε και κοιτάξτε τα έουγα τού Φεού· είναι 
φοβεουός στις πουάξεις του απέναντι στους 
γιους των ανφουώπων. 

Μετέβαουε τη φάουασσα σε ξηουά· πεζοί 
ντιάβηκαν µέσα από τον ποταµό· εκεί 
ευφουανφήκαµε σ' αυτόν. 

Με τη ντύναµή του ντεσπόζει στον αιώνα· τα 
µάτια του επιβουέπουν επάνω στα έφνη· οι 
αποστάτες ας µη υψώνουν τον εαυτό τους. 
(Ντιάψαουµα). 

Ουαοί, ευουογείτε τον Φεό µας, και κάντε να 
ακουστεί η φωνή τής αίνεσής του· 

Ο οποίος ντιαφυουάττει την ψυχή µας σε ζωή, 
και ντεν αφήνει να κουονίζονται τα πόντια 
µας. 

Επειντή, εσύ, Φεέ, µας εουεύνησες· µας 
ντοκίµασες, όπως ντοκιµάζεται το ασήµι. 

Μας έβαουες στο ντίχτυ· έβαουες βαουύ 
φοουτίο επάνω στην πουάτη µας. 

Ανέβασες στο κεφάουι µας ανφουώπους· 
πεουάσαµε µέσα από φωτιά και νεουό· και 
µας έβγαουες σε αναψυχή. 

Φα µπω µέσα στον οίκο σου µε 
οουοκαυτώµατα· φα σου αποντώσω τις ευχές 
µου, 

που πουόφεουαν τα χείουη µου, και µίουησε 
το στόµα µου, στη φουίψη µου. 

Φα σου πουοσφέουω παχιά οουοκαυτώµατα 
κουιαουιών µαζί µε φυµίαµα· φα πουοσφέουω 
βόντια µαζί µε τουάγους. (Ντιάψαουµα). 

Εουάτε, ακούστε, όουοι εσείς που φοβάστε 
τον Φεό· και φα ντιηγηφώ όσα έκανε στην 
ψυχή µου. 

Σ' αυτόν βόησα µε το στόµα µου, και 
υψώφηκε µε τη γουώσσα µου. 

Αν φωούσα αντικία στην καουντιά µου, ο 
Κύουιος ντεν φα άκουγε· 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 643 από 1298 

αου' ο Φεός, βέβαια, εισάκουσε· πουόσεξε 
στη φωνή τής πουοσευχής µου. 

Άξιος ευουογίας είναι ο Φεός, που ντεν 
αποµάκουυνε την πουοσευχή µου, και το 
έουεός του από µένα. 

Στον αουχιµουσικό, σε Νεγινώφ. Ψαουµός 
τουαγουντιού. 

Ο ΦΕΟΣ να µας σπουαχνιστεί, και να µας 
ευουογήσει! Να επιουάµψει επάνω µας το 
πουόσωπό του. (Ντιάψαουµα). 

Για να γνωουιστεί στη γη ο ντουόµος σου, σε 
όουα τα έφνη η σωτηουία σου. 

Ας σε υµνούν οι ουαοί, Φεέ· ας σε υµνούν 
όουοι οι ουαοί. 

Ας ευφουανφούν και ας αουαουάξουν τα έφνη· 
επειντή, φα κουίνεις τους ουαούς µε ευφύτητα, 
και φα οντηγήσεις τα έφνη στη γη. 
(Ντιάψαουµα). 

Ας σε υµνούν οι ουαοί, Φεέ, ας σε υµνούν 
όουοι οι ουαοί. 

Η γη φα ντίνει τον καουπό της· φα µας 
ευουογήσει ο Φεός, ο Φεός µας. 

Φα µας ευουογήσει ο Φεός, και φα τον 
φοβηφούν όουα τα πέουατα της γης. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τουαγουντιού 
τού Νταβίντ. 

Ας σηκωφεί ο Φεός, και ας ντιασκοουπιστούν 
οι εχφουοί του· και ας φύγουν από µπουοστά 
του αυτοί που τον µισούν. 

Καφώς αφανίζεται ο καπνός, έτσι αφάνισέ 
τους· 

καφώς ντιαουύεται το κεουί µπουοστά στη 
φωτιά, έτσι ας αποουεστούν οι ασεβείς από το 
πουόσωπο του Φεού. 

Και οι ντίκαιοι ας ευφουαίνονται· ας 
αγάουονται µπουοστά στον Φεό· και ας 
τέουπονται µε ευφουοσύνη. 

Ψάουετε στον Φεό· ψαουµωντείτε στο όνοµά 
του· ετοιµάστε τούς ντουόµους σ' αυτόν που 
επιβαίνει επάνω στις εουήµους· 

το όνοµά του είναι Κύουιος· και αγάουεστε 
µπουοστά του. 

Πατέουας των οουφανών, και κουιτής των 
χηουών, είναι ο Φεός στον άγιό του τόπο. 

Ο Φεός κατοικίζει σε οικογένεια τους 
µεµονωµένους· βγάζει τους ντέσµιους σε 
αφφονία· οι αποστάτες, όµως, κατοικούν σε 
άνυντουη γη. 

Φεέ, όταν βγήκες µπουοστά από τον ουαό 
σου, όταν πεουπατούσες µέσα από την 
έουηµο· (Ντιάψαουµα)· 

η γη σείστηκε, κι αυτοί οι ουανοί έσταξαν, 
από το πουόσωπο του Φεού· το Σινά το ίντιο 
σείστηκε από το πουόσωπο του Φεού, του 
Φεού τού Ισουαήου. 

Φεέ, έστειουες άφφονη βουοχή στην 
κουηουονοµιά σου, και στην αντυναµία της 
εσύ την αναζωογόνησες. 

Η συναγωγή σου κατοίκησε σ' αυτή· Φεέ, 
έκανες στον φτωχό ετοιµασία για την 
αγαφότητά σου. 

Ο Κύουιος έντωσε ουόγο· οι 
ευαγγεουιζόµενοι ήσαν στουάτευµα µεγάουο. 

Βασιουιάντες στουατευµάτων έφευγαν, 
έφευγαν, και εκείνες που έµεναν µέσα στο 
σπίτι, µοίουαζαν τα ουάφυουα. 

Και αν ήσασταν ξαπουωµένοι ανάµεσα σε 
µάντουες, όµως φα είστε σαν φτεούγες 
πεουιστεουιού ασηµένιου οουόγυουα, και του 
οποίου τα φτεουά του είναι χουυσωµένα 
οουόγυουα από κίτουινο χουυσάφι. 

Όταν ο Παντοντύναµος ντιασκόουπιζε 
βασιουιάντες µέσα σ' αυτή, έγινε άσπουη σαν 
το χιόνι στο Σαουµών. 

Το βουνό τού Φεού είναι σαν το βουνό τής 
Βασάν· βουνό ψηουό, σαν το βουνό τής 
Βασάν. 
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Γιατί ζηουοτυπείτε, ψηουά βουνά; Αυτό είναι 
το βουνό, στο οποίο ο Φεός ευντόκησε να 
κατοικεί· ο Κύουιος, ναι, σ' αυτό φα κατοικεί 
στον αιώνα. 

Οι άµαξες του Φεού είναι ντισµύουιες 
χιουιάντες χιουιάντων· ο Κύουιος είναι 
ανάµεσά τους, σαν στο Σινά, στον άγιο τόπο. 

Ανέβηκες σε ύψος· αιχµαουώτισες 
αιχµαουωσία· 

πήουες χαουίσµατα για τους ανφουώπους· 
ακόµα, µάουιστα, και για τους απειφείς, για να 
κατοικείς ανάµεσά τους, Κύουιε Φεέ. 

Κύουιε, είσαι άξιος ευουογίας, που 
καφηµεουινά µάς επιφοουτίζεις µε αγαφά· ο 
Φεός τής σωτηουίας µας. (Ντιάψαουµα).  Ο 
Φεός µας είναι Φεός σωτηουίας· και του 
Κυουίου τού Φεού µας είναι η ουύτουωση 
από τον φάνατο. 

Ο Φεός φα συντουίψει το κεφάουι των 
εχφουών του, οπωσντήποτε· και την τουιχωτή 
κοουυφή εκείνου που πεουπατάει στις ανοµίες 
του. 

Ο Κύουιος είπε: Φα επαναφέουω από τη 
Βασάν, φα επαναφέουω τον ουαό µου, από τα 
βαφιά τής φάουασσας· 

για να βαφτεί το πόντι σου στο αίµα των 
εχφουών σου, και η γουώσσα των σκυουιών 
σου απ' αυτό. 

Φάνηκαν τα βήµατά σου, Φεέ· τα βήµατα 
του Φεού µου, του βασιουιά µου, στο 
αγιαστήουιο. 

Οι ψάουτες πουοποουεύονταν, ύστεουα όσοι 
έπαιζαν όουγανα, στο µέσον οι 
τυµπανίστουιες κοπέουες. 

Μέσα σε εκκουησίες ευουογείτε τον Φεό· 
ευουογείτε τον Κύουιο, εκείνοι από την πηγή 
τού Ισουαήου. 

Εκεί ήταν ο µικουός Βενιαµίν, ο αουχηγός 
τους· οι άουχοντες του Ιούντα, και ο ουαός 
τους· οι άουχοντες του Ζαβουών, και οι 
άουχοντες του Νεφφαουί. 

Ο Φεός καφόουισε τη ντύναµή σου· Φεέ, 
στεουέωσε αυτό που ενέουγησες σε µας. 

Για τον ναό σου που είναι στην Ιεουσαουήµ, 
βασιουιάντες φα σου πουοσφέουν ντώουα. 

Επιτίµησε τα φηουία τού καουαµώνα, το 
πουήφος των ταύουων, και τα µοσχάουια των 
ουαών, 

µέχουις ότου κάφε ένας πουοσφέουει υποταγή 
µε πουάκες από ασήµι· ντιασκόουπισε τους 
ουαούς, αυτούς που αγαπούν ποουέµους. 

Μεγιστάνες φάουφουν από την Αίγυπτο· η 
Αιφιοπία γουήγοουα φα εκτείνει τα χέουια της 
στον Φεό. 

Οι βασιουείες τής γης, ψάουετε στον Φεό, 
ψαουµωντείτε στον Κύουιο· (Ντιάψαουµα)· 

σ' αυτόν που επιβαίνει επάνω από τους 
ουανούς των ουανών, που ήσαν από παουιά· 
ντέστε, εκπέµπει τη φωνή του, µια φωνή 
ισχυουή. 

Αποντώστε στον Φεό τη ντύναµη· η 
µεγαουοπουέπειά του είναι επάνω στον 
Ισουαήου, και η ντύναµή του επάνω στους 
ουανούς. 

Φεέ, είσαι φοβεουός, από τα αγιαστήουιά 
σου· ο Φεός τού Ισουαήου είναι αυτός που 
έντωσε ισχύ και ντύναµη στον ουαό του. 
Άξιος ευουογίας είναι ο Φεός. 

Στον αουχιµουσικό, σε Σοσανίµ. Ψαουµός 
τού Νταβίντ. 

ΣΩΣΕ µε, Φεέ, επειντή νεουά µπήκαν µέσα 
µου µέχουι την ψυχή µου. 

Βυφίστηκα σε βαφύ πηουό, όπου ντεν 
υπάουχει στεουεός τόπος για να σταφώ· 
έφτασα στα βάφη των νεουών, και το ουεύµα 
µε κατακουύζει. 

Ατόνησα κουάζοντας· ο ουάουυγγάς µου 
ξεουάφηκε· απέκαµαν τα µάτια µου από το να 
πεουιµένω τον Φεό µου. 
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Εκείνοι που µε µισούν χωουίς αιτία, 
ποουαπουασιάστηκαν και έγιναν 
πεουισσότεουοι και από τις τουίχες τού 
κεφαουιού µου· ισχυουοποιήφηκαν οι εχφουοί 
µου, αυτοί που άντικα πουοσπαφούν να µε 
αφανίσουν· 

τότε, εγώ επέστουεψα ό,τι ντεν είχα αουπάξει. 

Φεέ, εσύ γνωουίζεις την αφουοσύνη µου· και 
τα πουηµµεουήµατά µου ντεν είναι 
κουυµµένα από σένα. 

Ας µη ντουοπιαστούν εξαιτίας µου, Κύουιε, 
Φεέ των ντυνάµεων, αυτοί που σε 
πουοσµένουν· 

ας µη ντουαπούν για χάουη µου, αυτοί που σε 
εκζητούν, Φεέ τού Ισουαήου. 

Επειντή, εξαιτίας σου υπέφεουα ονειντισµό· 
ντουοπή σκέπασε το πουόσωπό µου. 

Έγινα ξένος στους αντεουφούς µου, και 
αουογενής στους γιους τής µητέουας µου· 

επειντή, ο ζήουος τού οίκου σου µε κατέφαγε· 
και οι ονειντισµοί αυτών που σε ονειντίζουν 
έπεσαν επάνω µου. 

Και έκουαψα, ταουαιπωουώντας την ψυχή 
µου µε νηστεία, αουά τούτο έγινε σε 
ονειντισµό µου. 

Και ένντυµά µου έκανα τον σάκο, και έγινα σ' 
αυτούς παουοιµία. 

Εναντίον µου µιούν αυτοί που κάφονται στις 
πύουες, και έγινα το τουαγούντι αυτών που 
µεφούν. 

Εγώ, όµως, σε σένα κατευφύνω την 
πουοσευχή µου, Κύουιε· είναι καιουός 
ευµένειας· 

Φεέ, σύµφωνα µε το πουήφος τού εουέους 
σου, άκουσέ µε, σύµφωνα µε την αουήφεια 
τής σωτηουίας σου. 

Εουευφέουωσέ µε από πηουό, για να µη 
βυφιστώ· ας εουευφεουωφώ απ' αυτούς που µε 
µισούν, και από βαφιά νεουά. 

Ας µη µε κατακουύσει το ουεύµα των νεουών 
ούτε να µε καταπιεί ο βυφός· και το πηγάντι 
ας µη κουείσει το στόµα του από πάνω µου. 

Κύουιε, εισάκουσέ µε, επειντή το έουεός σου 
είναι αγαφό· σύµφωνα µε το πουήφος των 
οικτιουµών σου, επίβουεψε επάνω µου. 

Και µη κουύψεις το πουόσωπό σου από τον 
ντούο σου· επειντή φουίβοµαι, γουήγοουα 
εισάκουσέ µε. 

Πουησίασε στην ψυχή µου· ουύτουωσέ την· 
εξαιτίας των εχφουών µου ουύτουωσέ µε. 

Εσύ γνωουίζεις τον ονειντισµό µου, και την 
αισχύνη µου, και τη ντουοπή µου· µπουοστά 
σου είναι όουοι αυτοί που µε φουίβουν. 

Ο ονειντισµός σύντουιψε την καουντιά µου· 
και είµαι πεουίουυπος· 

πεουίµενα, µάουιστα, κάποιον να µε 
συουυπηφεί, αουά ντεν υπήουξε, και 
παουηγοουητές, αουά ντεν βουήκα. 

Για φαγητό µου, έντωσαν σε µένα χοουή, και 
στη ντίψα µου µε πότισαν ξίντι. 

Το τουαπέζι τους µπουοστά τους ας γίνει σε 
παγίντα, και σε ανταπόντοση, και σε φηουιά. 

Ας σκοτιστούν τα µάτια τους για να µη 
βουέπουν· και να κυουτώσεις τη ουάχη τους 
για πάντα. 

Ξέχυνε επάνω τους την οουγή σου· και ο 
φυµός τής αγανάκτησής σου ας τους πιάσει. 

Τα παουάτια τους ας γίνουν έουηµα· στις 
σκηνές τους ας µη υπάουχει κάποιος που να 
κατοικεί. 

Επειντή, εκείνον, που εσύ χτύπησες, αυτοί τον 
καταντίωξαν· και µιούν για τον πόνο εκείνων, 
που εσύ τους πουήγωσες. 

Πουόσφεσε ανοµία επάνω στην ανοµία τους, 
και ας µη µπουν µέσα στη ντικαιοσύνη σου. 
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Ας εξαουειφφούν από το βιβουίο των 
ζωντανών ανφουώπων, και ας µη 
καταγουαφούν µαζί µε τους ντικαίους. 

Εµένα, όµως, τον φτωχό και ουυπηµένο, ας 
µε υψώσει, Φεέ, η σωτηουία σου. 

Φα αινέσω το όνοµα του Φεού µε ωντή, και 
φα τον µεγαουύνω µε ύµνους. 

Αυτό, βέβαια, φα αουέσει στον Κύουιο, 
πεουισσότεουο από µοσχαουάκι, που έχει 
κέουατα και νύχια. 

Οι ταπεινοί φα ντουν· φα ευφουανφούν· και η 
καουντιά σας, εσάς που εκζητάτε τον Φεό, φα 
ζήσει. 

Επειντή, ο Κύουιος εισακούει τους πένητες, 
και ντεν καταφουονεί τους ντεσµίους του. 

Ας τον αινέσουν οι ουανοί και η γη, οι 
φάουασσες, και όουα όσα κινούνται σ' αυτές. 

Επειντή, ο Φεός φα σώσει τη Σιών, και φα 
οικοντοµήσει τις πόουεις τού Ιούντα· και φα 
κατοικήσουν εκεί, και φα την 
κουηουονοµήσουν. 

Και το σπέουµα των ντούων του φα την 
κουηουονοµήσει, κι αυτοί που αγαπούν το 
όνοµά του, φα κατοικούν µέσα σ' αυτή. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ, 
σε ανάµνηση. 

ΦΕΕ, κάνε γουήγοουα για να µε 
εουευφεουώσεις· κάνε γουήγοουα, Κύουιε, για 
νάουφεις σε βοήφειά µου. 

Ας ντουαπούν, και ας αισχυνφούν, αυτοί που 
ζητούν την ψυχή µου· ας γυουίσουν πουος τα 
πίσω, και ας ντουαπούν, αυτοί που φέουν το 
κακό µου. 

Ας γυουίσουν πίσω για ανταµοιβή της 
ντουοπής τους, αυτοί που ουένε: Μπουάβο, 
µπουάβο! 

Ας αγάουονται, και ας ευφουαίνονται σε σένα, 
όουοι αυτοί που σε ζητούν· 

κι αυτοί που αγαπούν τη σωτηουία σου ας 
ουένε για πάντα: Ας µεγαουυνφεί ο Φεός. 

Εγώ, όµως, είµαι φτωχός και πένητας· Φεέ, 
κάνε γουήγοουα να µε εουευφεουώσεις· 

εσύ είσαι βοήφειά µου και εουευφεουωτής 
µου· Κύουιε, µη βουαντύνεις. 

ΣΕ σένα έουπισα, Κύουιε· ας µη ντουοπιαστώ 
ποτέ. 

Εξαιτίας τής ντικαιοσύνης σου ουύτουωσέ µε, 
και εουευφέουωσέ µε· στουέψε το αυτί σου σε 
µένα, και σώσε µε. 

Γίνε σε µένα οχυουός τόπος, για να 
καταφεύγω πάντοτε· εσύ ντιέταξες να µε 
σώσεις, επειντή είσαι πέτουα µου και φούιό 
µου. 

Φεέ µου, ουύτουωσέ µε από ντύναµη του 
ασεβή, από χέουι παουάνοµου και άντικου. 

Επειντή, εσύ είσαι η εουπίντα µου, Κύουιε 
Φεέ· το φάουος µου από τη νιότη µου. 

Σε σένα επιστηουίχφηκα από την κοιουιά τής 
µητέουας µου· εσύ είσαι η σκέπη µου από τα 
σπουάχνα τής µητέουας µου· ο ύµνος µου φα 
είναι πάντοτε σε σένα. 

Έγινα στους ποούς σαν τέουας· αουά, εσύ 
είσαι το ντυνατό µου καταφύγιο. 

Ας γεµίσει το στόµα µου από τον ύµνο σου, 
από τη ντόξα σου, όουη την ηµέουα. 

Στην εποχή των γηουατειών µη µε 
αποουίψεις· όταν εκουείπει η ντύναµή µου, µη 
µε εγκαταουείπεις. 

Επειντή, οι εχφουοί µου µιούν για µένα· κι 
αυτοί που παουαφυουάττουν την ψυχή µου, 
κάνουν συµβούιο εναντίον µου, 

ουέγοντας: Ο Φεός τον εγκατέουειψε· 
καταντιώξτε τον και πιάστε τον, επειντή ντεν 
υπάουχει αυτός που σώζει. 

Φεέ, µη αποµακουυνφείς από µένα· Φεέ µου, 
κάνε γουήγοουα νάουφεις σε βοήφειά µου. 
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Ας ντουοπιαστούν, ας εξαουειφφούν οι 
εχφουοί τής ψυχής µου· ας σκεπαστούν από 
όνειντος και ντουοπή, αυτοί που ζητούν το 
κακό µου. 

Εγώ, όµως, πάντοτε φα εουπίζω, και φα 
πουοσφέτω σε όους τούς επαίνους σου. 

Το στόµα µου φα κηουύττει τη ντικαιοσύνη 
σου και τη σωτηουία σου όουη την ηµέουα· 
επειντή, ντεν µποουώ να τις απαουιφµήσω. 

Φα πεουπατάω στη ντύναµη του Κυουίου τού 
Φεού· φα αναφέουω τη ντικαιοσύνη σου, τη 
ντική σου µόνο. 

Φεέ, εσύ µε ντίνταξες από τη νιότη µου· και 
µέχουι τώουα κήουυττα τα φαυµάσιά σου. 

Μη µε εγκαταουείπεις ούτε µέχουι τα 
γηουατειά και τα άσπουα µαουιά, Φεέ, 

µέχουις ότου κηουύξω τον βουαχίονά σου σε 
τούτη τη γενεά, τη ντύναµή σου σε όους τους 
µεταγενέστεους. 

Επειντή, η ντικαιοσύνη σου, Φεέ, είναι 
υπεουυψωµένη· για τον ουόγο ότι, έκανες 
µεγαουεία· Φεέ, ποιος είναι όµοιος µε σένα, 

ο οποίος µου έντειξες φουίψεις ποουές και 
ταουαιπωουίες, και πάουι µε αναζωογόνησες, 
και από τις αβύσσους τής γης πάουι µε 
ανέβασες; 

Αύξησες το µεγαουείο µου, και καφώς 
επέστουεψες, µε παουηγόουησες. 

Και εγώ, Φεέ µου, στο όουγανο του 
ψαουτηουίου φα ντοξοουογώ εσένα, και την 
αουήφεια σου· 

σε σένα φα ψαουµωντώ µε κιφάουα, άγιε του 
Ισουαήου. 

Φα αγάουονται τα χείουη µου, όταν σε σένα 
ψαουµωντώ, και η ψυχή µου, την οποία 
ουύτουωσες. 

Ακόµα και η γουώσσα µου φα µεουετάει τη 
ντικαιοσύνη σου οουόκουηουη την ηµέουα· 

επειντή ντουάπηκαν, επειντή αισχύνφηκαν, 
αυτοί που ζητούν το κακό µου. 

Ψαουµός για τον Σοουοµώντα. 

ΦΕΕ, ντώσε την κουίση σου στον βασιουιά, 
και τη ντικαιοσύνη σου στον γιο τού βασιουιά· 

για να κουίνει τον ουαό σου µε ντικαιοσύνη, 
και τους φτωχούς σου µε κουίση. 

Τα βουνά φα φέουν ειουήνη στον ουαό, και οι 
ουόφοι ντικαιοσύνη. 

Φα κουίνει τούς φτωχούς τού ουαού· και φα 
σώσει τούς γιους των πενήτων, και φα 
συντουίψει αυτόν που καταντυναστεύει. 

Φα σε φοβούνται ενόσω ντιαµένει ο ήουιος 
και το φεγγάουι, σε γενεές γενεών. 

Φα κατέβει σαν βουοχή επάνω στο 
φεουισµένο ουιβάντι· σαν ουανίντες που 
σταουάζουν επάνω στη γη. 

Στις ηµέουες του ο ντίκαιος φα ανφίζει· και 
φα υπάουχει αφφονία ειουήνης, µέχουις ότου 
µη υπάουξει το φεγγάουι. 

Και φα κατακυουιεύει από φάουασσα µέχουι 
φάουασσα, και από τον ποταµό µέχουι τα 
πέουατα της γης. 

Μπουοστά του φα κουίνουν το γόνατο αυτοί 
που κατοικούν στις εουήµους, και οι εχφουοί 
του φα γουείψουν το χώµα. 

Οι βασιουιάντες τής Φαουσείς και των νησιών 
φα πουοσφέουν πουοσφοουές· οι βασιουιάντες 
τής Αουαβίας και της Σεβά φα πουοσφέουν 
ντώουα. 

Και φα τον πουοσκυνήσουν όουοι οι 
βασιουιάντες· όουα τα έφνη αυτόν φα 
ντουέψουν. 

Επειντή, φα βοηφήσει τον φτωχό που 
κουάζει· και τον πένητα, και τον αβοήφητο. 

Φα εουεήσει τον φτωχό και τον πένητα· και 
φα σώσει τις ψυχές των πενήτων. 
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Από ντόουο και αντικία φα ουυτουώνει τις 
ψυχές τους· και το αίµα τους φα είναι 
ποουύτιµο στα µάτια του. 

Και φα ζει, και φα του ντοφεί από το 
χουυσάφι τής Αουαβίας, και πάντοτε φα 
γίνεται πουοσευχή υπέου αυτού· όουη την 
ηµέουα φα τον ευουογούν. 

Μια ντουαξιά σιτάουι αν υπάουχει στη γη, 
επάνω στις κοουυφές των βουνών· 

ο καουπός του φα σείεται όπως ο Ουίβανος· 
και οι κάτοικοι µέσα στην πόουη φα ανφίζουν 
σαν το χοουτάουι τής γης. 

Το όνοµά του φα ντιαµένει παντοτινά· το 
όνοµά του φα ντιαουκεί ενόσω ντιαµένει ο 
ήουιος· 

και οι άνφουωποι φα ευουογούνται σ' αυτόν· 
όουα τα έφνη φα τον µακαουίζουν. 

Άξιος ευουογίας είναι ο Κύουιος ο Φεός, ο 
Φεός τού Ισουαήου, που αυτός µόνος κάνει 
φαυµάσια· 

και ευουογηµένο το ένντοξό του όνοµα στον 
αιώνα· και οουόκουηουη η γη ας γεµίσει από 
τη ντόξα του. Αµήν, και αµήν. 

Τεουείωσαν οι πουοσευχές τού Νταβίντ, γιου 
τού Ιεσσαί. 

Ψαουµός τού Ασάφ. 

ΑΓΑΦΟΣ, πουαγµατικά, είναι ο Φεός στον 
Ισουαήου, στους καφαούς στην καουντιά. 

Εµένα, όµως, τα πόντια µου σχεντόν 
κουονίστηκαν· παουοουίγο τα βήµατά µου 
γουίστουησαν. 

Επειντή, ζήουεψα τους µωούς, βουέποντας 
την ευτυχία των ασεβών. 

Για τον ουόγο ότι, ντεν υπάουχουν ουύπες 
στον φάνατό τους, αουά η ντύναµή τους είναι 
στεουεή. 

Ντεν είναι µε κόπους, όπως οι άουοι 
άνφουωποι· ούτε µαστιγώνονται µαζί µε τους 
υπόουοιπους ανφουώπους. 

Γι' αυτό, η υπεουηφάνεια τους πεουικυκουώνει 
σαν πεουιντέουαιο· η αντικία τούς σκεπάζει 
σαν ιµάτιο. 

Τα µάτια τους εξέχουν από το πάχος· 
ξεπέουασαν τις επιφυµίες τής καουντιάς τους. 

Εµπαίζουν, και µε πονηουιά µιούν 
καταντυναστεία· µιούν υπεουήφανα. 

Βάζουν το στόµα τους στον ουανό, και η 
γουώσσα τους ντιατουέχει τη γη. 

Γι' αυτό, ο ουαός του φα στουαφεί εντώ· και 
γι' αυτούς εκπιέζονται νεουά ενός γεµάτου 
ποτηουιού. 

Και ουένε: Πώς τα γνωουίζει αυτά ο Φεός; 
Και: Υπάουχει γνώση στον Ύψιστο; 

Ντέστε, αυτοί είναι ασεβείς, και ευτυχούν για 
πάντα· αυξάνουν τα πούτη τους. 

Εποµένως, µάταια καφάουισα την καουντιά 
µου, και ένιψα τα χέουια µου µε αφωότητα. 

Επειντή, οουόκουηουη την ηµέουα 
µαστιγώφηκα, και κάφε αυγή τιµωουήφηκα. 

Αν πω: Φα µιουάω έτσι· ντες, εξυβουίζω τη 
γενεά των γιων σου. 

Και στοχάστηκα να το καταουάβω, εντούτοις 
µού φάνηκε ντύσκοουο· 

µέχουις ότου, καφώς µπήκα µέσα στο 
αγιαστήουιο του Φεού, κατάουαβα τα τέουη 
τους. 

Εσύ, βέβαια, τους έβαουες σε οουισφηούς 
τόπους· τους έουιξες σε γκουεµό. 

Πώς µε µιας κατάντησαν σε εουήµωση! 
Αφανίστηκαν, αποουέστηκαν από ξαφνικόν 
όουεφουο. 

Σαν όνειουο κάποιου που ξυπνάει, Κύουιε, 
όταν σηκωφείς επάνω, φα αφανίσεις την 
εικόνα τους. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 649 από 1298 

Έτσι καιγόταν η καουντιά µου, και 
βασανίζονταν τα νεφουά µου· 

και εγώ ήµουν ανόητος, και ντεν γνώουιζα· 
κτήνος ήµουν µπουοστά σου. 

Όµως, εγώ είµαι πάντοτε µαζί σου· εσύ µε 
έπιασες από το ντεξί µου χέουι. 

Με τη συµβουή σου φα µε οντηγήσεις, και 
ύστεουα απ' αυτά φα µε πάουεις κοντά σου 
µέσα σε ντόξα. 

Ποιον άουον έχω στον ουανό; Και επάνω στη 
γη ντεν φέουω άουον, παουά εσένα. 

Ατόνησε η σάουκα µου και η καουντιά µου· ο 
Φεός, όµως, είναι η ντύναµη της καουντιάς 
µου, και η µεουίντα µου στον αιώνα. 

Επειντή, είναι φανεουό, όσοι 
αποµακουύνονται από σένα, φα χαφούν· εσύ 
εξοουόφουευσες όους εκείνους που 
παουεκκουίνουν από σένα. 

Αουά, για µένα, το να πουοσκοουώµαι στον 
Φεό είναι το αγαφό µου· έφεσα την εουπίντα 
µου επάνω σε σένα, τον Κύουιο τον Φεό, για 
να κηουύττω όουα τα έουγα σου. 

Μασχίου τού Ασάφ. 

ΓΙΑΤΙ, Φεέ, µας απέουιψες για πάντα; Γιατί 
καπνίζει η οουγή σου ενάντια στα πουόβατα 
της βοσκής σου; 

Φυµήσου τη συναγωγή σου, που απέκτησες 
από την αουχή· τη ουάβντο τής 
κουηουονοµιάς σου, που ουύτουωσες· αυτό το 
βουνό Σιών, στο οποίο κατοίκησες. 

Κίνησε τα βήµατά σου πουος τις παντοτινές 
εουηµώσεις, σε κάφε κακό, που έπουαξε ο 
εχφουός στο αγιαστήουιο. 

Οι εχφουοί σου βουυχάζουν στο µέσον των 
συναγωγών σου· έβαουαν σηµαίες τις ντικές 
τους σηµαίες. 

Έγινε γνωστό· σαν κάποιον που, σηκώνοντας 
τσεκούι, χτυπάει επάνω σε πυκνά ντέντουα, 

έτσι, τώουα, αυτοί σύντουιψαν µε µιας, µε 
τσεκούια και σφυουιά, τα πεουεκητά του 
έουγα. 

Κατέκαψαν µε φωτιά το αγιαστήουιό σου 
µέχουι το ένταφος· βεβήουωσαν το 
κατοικητήουιο του ονόµατός σου. 

Είπαν στην καουντιά τους: Ας τους 
εξοουοφουεύσουµε µαζί· κατέκαψαν όουες τις 
συναγωγές τού Φεού στη γη. 

Ντεν βουέπουµε τα σηµάντια µας· ντεν 
υπάουχει πουέον πουοφήτης, ούτε κάποιος 
µεταξύ µας, που να γνωουίζει το µέχουι πότε. 

Μέχουι πότε, Φεέ, φα ονειντίζει ο ενάντιος; 
Φα βουασφηµεί ο εχφουός για πάντα το 
όνοµά σου; 

Γιατί αποστουέφεις το χέουι σου, και το ντεξί 
σου χέουι; Βγάου'το από µέσα από τον 
κόουφο σου, και αφάνισέ τους. 

Ο Φεός, όµως, είναι από την αουχή 
Βασιουιάς µου, ο οποίος εουγάζεται 
σωτηουία στο µέσον τής γης. 

Εσύ µε τη ντύναµή σου χώουισες τη 
φάουασσα στα ντύο· εσύ σύντουιψες τα 
κεφάουια των ντουακόντων µέσα στα νεουά. 

Εσύ σύντουιψες τα κεφάουια τού Ουευιάφαν· 
τον έντωσες βουώση στον ουαό, που κατοικεί 
σε εουήµους. 

Εσύ άνοιξες πηγές και χειµάουους· ξέουανες 
ποτάµια ντυνατά. 

Ντική σου είναι η ηµέουα, και ντική σου η 
νύχτα· εσύ ετοίµασες το φως και τον ήουιο. 

Εσύ έβαουες όουα τα όουια της γης· εσύ 
έκανες το καουοκαίουι και τον χειµώνα. 

Φυµήσου τούτο, ότι ο εχφουός ονείντισε τον 
Κύουιο· και ένας άφουονας ουαός 
βουασφήµησε το όνοµά σου. 

Μη παουαντώσεις την ψυχή τής τουυγόνας 
σου στα φηουία· µη ουησµονήσεις για πάντα 
τη σύναξη των πενήτων σου. 
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Επίβουεψε στη ντιαφήκη σου· επειντή, 
γέµισαν οι σκοτεινοί τόποι τής γης· τόποι από 
οικογένειες καταντυναστείας. 

Ο ταουαίπωουος ας µη στουαφεί πουος τα 
πίσω ντουοπιασµένος· ο φτωχός και ο πένητας 
ας επαινούν το όνοµά σου. 

Φεέ, σήκω επάνω· ντίκασε τη ντίκη σου· 
φυµήσου τον ονειντισµό, που κάνει σε σένα ο 
άφουονας όουη την ηµέουα. 

Μη ξεχάσεις τη φωνή των εχφουών σου· ο 
φόουυβος εκείνων που επαναστατούν εναντίον 
σου αυξάνει ντιαουκώς. 

Στον αουχιµουσικό, σε Αου-τασχέφ. 

Ψαουµός τουαγουντιού τού Ασάφ. 

ΣΕ ντοξοουογούµε, Φεέ, ντοξοουογούµε, 
επειντή κοντά µας είναι το όνοµά σου· 
κηουύττονται τα φαυµάσιά σου. 

Όταν πάουω τον οουισµένο καιουό, εγώ φα 
κουίνω µε ευφύτητα. 

Ντιαουύφηκε η γη και όουοι οι κάτοικοί της· 
εγώ στεουέωσα τους στύους της. 
(Ντιάψαουµα). 

Είπα στους άφουονες: Μη γίνεστε άφουονες· 
και στους ασεβείς: Μη υψώνετε κέουας 

µη υψώνετε σε ύψος το κέουας σας·(·49α) µη 
µιουάτε µε σκουηουό τουάχηουο. 

Επειντή, ούτε από την ανατοουή ούτε από τη 
ντύση ούτε από την έουηµο, έουχεται η 
ύψωση. 

Αουά, ο Φεός είναι ο Κουιτής· τούτον 
ταπεινώνει, και εκείνον υψώνει. 

Επειντή, στο χέουι τού Κυουίου υπάουχει 
γεµάτο ποτήουι κεουάσµατος από άκουατο 
κουασί, και απ' αυτό φα ξεχύσει· 

όµως, τα κατακάφια του φα στουαγγίσουν 
όουοι οι ασεβείς τής γης, και φα τα πιουν. 

Εγώ, όµως, φα κηουύττω πάντοτε, φα 
ψαουµωντώ στον Φεό τού Ιακώβ. 

Και φα συντουίψω όουα τα κέουατα των 
ασεβών· τα κέουατα, όµως, των ντικαίων φα 
υψωφούν. 

Στον αουχιµουσικό, σε Νεγινώφ. 

Ψαουµός τουαγουντιού τού Ασάφ. 

ΓΝΩΣΤΟΣ είναι στην Ιουνταία ο Φεός· 
στον Ισουαήου, το όνοµά του είναι µεγάουο. 

Και η σκηνή του είναι στη Σαουήµ, και το 
κατοικητήουιό του στη Σιών. 

Εκεί σύντουιψε τα βέουη τού τόξου, την 
ασπίντα, και τη ουοµφαία, και τον πόουεµο. 
(Ντιάψαουµα). 

Είσαι ουαµπουότεουος πιο ποουύ από τα 
βουνά των αουπακτήουων. 

Οι ατουόµητοι στην καουντιά γυµνώφηκαν· 
κοιµήφηκαν τον ύπνο τους· και κανένας από 
τους ουωµαουέους άνντουες ντεν βουήκε τα 
χέουια του. 

Φεέ τού Ιακώβ, από την επιτίµησή σου 
έπεσαν σε βαφύτατο ύπνο, και η άµαξα και το 
άουογο. 

Εσύ είσαι φοβεουός· και ποιος µποουεί να 
σταφεί µπουοστά σου, όταν οουγιστείς; 

Από τον ουανό έκανες να ακουστεί η κουίση· 
η γη φοβήφηκε, και ησύχασε, 

όταν ο Φεός σηκώφηκε σε κουίση, για να 
σώσει όους τούς πουάους τής γης. 
(Ντιάψαουµα). 

Βέβαια, ο φυµός τού ανφουώπου φα 
καταντήσει πουος έπαινό σου· φα βάουεις 
χαουινό στο υπόουοιπο µέουος του φυµού. 

Κάντε ευχές, και αποντώστε τες στον Κύουιο 
τον Φεό σας· όουοι όσοι είναι οουόγυουά του 
ας φέουν ντώουα στον φοβεουό· 

αυτόν που αφαιουεί το πνεύµα των 
αουχόντων, τον φοβεουό στους βασιουιάντες 
τής γης. 

Στον αουχιµουσικό, για τον Ιεντουφούν. 
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Ψαουµός τού Ασάφ. 

Η ΦΩΝΗ µου στουέφεται πουος τον Φεό, 
και βόησα· η φωνή µου στουέφεται πουος τον 
Φεό, και µου έντωσε ακουόαση. 

Σε ηµέουα φουίψης µου εκζήτησα τον 
Κύουιο· 

τη νύχτα άπουωνα τα χέουια µου, και ντεν 
σταµατούσα· η ψυχή µου ντεν ήφεουε να 
παουηγοουηφεί. 

Φυµήφηκα τον Φεό, και ταουάχτηκα· 
ντιαουογίστηκα, και ουιγοψύχησε το πνεύµα 
µου. (Ντιάψαουµα). 

Κουάτησες τα µάτια µου σε αγουύπνια· 
ταουάχτηκα, και ντεν µπόουεσα να µιουήσω. 

Σκέφτηκα τις αουχαίες ηµέουες, τα χουόνια 
των αιώνων. 

Ανακαουώ σε ανάµνηση το τουαγούντι µου· 
τη νύχτα σκέφτοµαι µαζί µε την καουντιά 
µου, και το πνεύµα µου ντιεουευνά· 

µήπως ο Κύουιος µε αποβάουει αιώνια, και 
ντεν φα είναι πουέον ευµενής; 

Ή, εξέουιπε για πάντα το έουεός του; 
Σταµάτησε ο ουόγος του σε γενεά και γενεά; 

Μήπως ο Φεός ξέχασε να εουεεί; Μήπως, 
µέσα στην οουγή του, κουείσει τους 
οικτιουµούς του; (Ντιάψαουµα). 

Τότε, είπα: Αντυναµία µου είναι τούτο· 
αουοιώνεται το ντεξί χέουι τού Υψίστου; 

Φα φυµάµαι τα έουγα τού Κυουίου· ναι, φα 
φυµάµαι τα φαυµάσιά σου που είναι εξαουχής· 

και φα µεουετώ σε όουα τα έουγα σου, και για 
τις πουάξεις σου φα συουογίζοµαι. 

Φεέ, ο ντουόµος σου είναι στο αγιαστήουιο· 
ποιος είναι µεγάουος Φεός, όπως ο Φεός; 

Εσύ είσαι ο Φεός, που κάνεις φαυµάσια· 
φανέουωσες ανάµεσα στους ουαούς τη 
ντύναµή σου. 

Με τον βουαχίονά σου ουύτουωσες τον ουαό 
σου, τους γιους Ιακώβ και Ιωσήφ. 
(Ντιάψαουµα). 

Φεέ, σε είνταν τα νεουά, σε είνταν τα νεουά, 
και φοβήφηκαν· ταουάχτηκαν και οι άβυσσοι. 

Πουηµµύουα νεουών έχυσαν τα σύννεφα· 
φωνή έντωσαν οι ουανοί· και τα βέουη σου 
εκτοξεύτηκαν. 

Η φωνή τής βουοντής σου ήταν στον ουάνιο 
τουοχό· οι αστουαπές φώτισαν την οικουµένη· 
σαουεύφηκε η γη και έγινε έντουοµη. 

Μέσα από τη φάουασσα είναι ο ντουόµος 
σου, και τα µονοπάτια σου σε ποουά νεουά, 
και τα ίχνη σου ντεν γνωουίζονται. 

Οντήγησες τον ουαό σου σαν πουόβατα, µε 
το χέουι τού Μωυσή και του Ααουών. 

Μασχίου τού Ασάφ. 

ΑΚΟΥΣΕ, ουαέ µου, τον νόµο µου· 
στουέψτε τα αυτιά σας στα ουόγια τού 
στόµατός µου. 

Φα ανοίξω το στόµα µου µε παουαβοουή· φα 
πουοφέουω αξιοµνηµόνευτα πουάγµατα, που 
ήσαν εξαουχής· 

όσα ακούσαµε και γνωουίσαµε, και µας 
ντιηγήφηκαν οι πατέουες µας. 

Ντεν φα τα κουύψουµε από τα παιντιά τους 
στην επεουχόµενη γενεά, 

καφώς φα ντιηγούµαστε τους επαίνους τού 
Κυουίου, και τη ντύναµή του, και τα 
φαυµάσιά του, που έκανε. 

Και έστησε µαουτυουία στον Ιακώβ, και 
έβαουε στον Ισουαήου νόµο, τα οποία 
πουόσταξε στους πατέουες µας, να τα κάνουν 
γνωστά στα παιντιά τους· 

για να τα γνωουίζει η επεουχόµενη γενεά, οι 
γιοι που πουόκειται να γεννηφούν· κι αυτοί, 
όταν εγεουφούν, να τα ντιηγούνται στα παιντιά 
τους· 
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για να βάουν την εουπίντα τους στον Φεό, και 
να µη ξεχνούν τα έουγα τού Φεού, αουά να 
τηούν τις εντοουές του· 

και να µη γίνουν σαν τους πατέουες τους, 
γενεά ντιεστουαµµένη και απειφής· 

γενεά, που ντεν φύουαξε ευφεία την καουντιά 
της, και ντεν στάφηκε πιστό το πνεύµα της 
µαζί µε τον Φεό· 

σαν τους γιους Εφουαϊµ, που οπουισµένοι, 
βαστάζοντας τόξα, στουάφηκαν πίσω την 
ηµέουα τής µάχης. 

Ντεν φύουαξαν τη ντιαφήκη τού Φεού, και 
στον νόµο του ντεν φέουησαν να πεουπατούν· 

και ξέχασαν τα έουγα του, και τα φαυµάσιά 
του, που τους έντειξε. 

Μπουοστά στους πατέουες τους έκανε 
φαυµάσια, στη γη τής Αιγύπτου, στην 
πεντιάντα τής Τάνης. 

Έσχισε τη φάουασσα στα ντύο, και τους 
πέουασε από µέσα, και έστησε τα νεουά σαν 
σωουό· 

και τους οντήγησε την ηµέουα µε νεφέουη, 
και όουη τη νύχτα µε φως φωτιάς. 

Έσχισε πέτουες µέσα στην έουηµο, και τους 
πότισε σαν από µεγάουες αβύσσους· 

και έβγαουε ουυάκια από την πέτουα, και 
κατέβασε νεουά σαν ποτάµια. 

Αου' αυτοί, εξακοουφούσαν ακόµα να 
αµαουτάνουν σ' αυτόν, παουοξύνοντας τον 
Ύψιστο σε έναν άνυντουο τόπο· 

και στην καουντιά τους πείουαξαν τον Φεό, 
ζητώντας φαγητό, σύµφωνα µε την όουεξή 
τους· 

και µίουησαν ενάντια στον Φεό, ουέγοντας: 
Μήπως µποουεί ο Φεός να ετοιµάσει 
τουαπέζι µέσα στην έουηµο; 

Ντέστε, χτύπησε την πέτουα, και έτουεξαν 
νεουά, και πουηµµύουησαν χείµαουοι. 

Μήπως µποουεί να ντώσει και ψωµί; Ή, να 
ετοιµάσει κουέας στον ουαό του; 

Γι' αυτό, ο Κύουιος άκουσε και οουγίστηκε· 

και άναψε φωτιά ενάντια στον Ιακώβ· ακόµα, 
µάουιστα, ανέβηκε και οουγή ενάντια στον 
Ισουαήου· 

επειντή, ντεν πίστεψαν στον Φεό, ούτε 
έουπισαν στη σωτηουία του· 

ενώ πουόσταξε τα σύννεφα από πάνω, και 
άνοιξε τις πόουτες τού ουανού, 

και έβουεξε σ' αυτούς µάννα για να φάνε, και 
σιτάουι ουανού έντωσε σ' αυτούς· 

ψωµί αγγέουων έφαγε ο άνφουωπος· τους 
έστειουε τουοφή µέχουι χοουτασµού. 

Σήκωσε ανατοουικόν άνεµο στον ουανό και 
µε τη ντύναµή του έφεουε τον νοτιά· 

και έβουεξε επάνω τους κουέας σαν το χώµα, 
και φτεουωτά πτηνά σαν την άµµο τής 
φάουασσας· 

και έκανε να πέσουν στο µέσον τού 
στουατοπέντου τους, οουόγυουα από τις 
σκηνές τους. 

Και έφαγαν, και χόουτασαν υπεουβοουικά· 
και έφεουε σ' αυτούς την επιφυµία τους· 

ντεν είχαν χωουιστεί από την επιφυµία τους. 

Το φαγητό τους ήταν ακόµα στο στόµα τους, 

και η οουγή τού Φεού ανέβηκε εναντίον τους, 
και φόνευσε τους µεγαουύτεους απ' αυτούς, 
και κατέβαουε τους εκουεκτούς τού 
Ισουαήου. 

Σε όουα αυτά, αµάουτησαν ακόµα, και ντεν 
πίστεψαν στα φαυµάσιά του. 

Γι' αυτό, κατανάουωσε σε µαταιότητα τις 
ηµέουες τους, και τα χουόνια τους σε 
ταουαχή. 
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Όταν τους φανάτωνε, τότε τον ζητούσαν, και 
επέστουεφαν, και πουόφυµα έτουεχαν στον 
Φεό· 

και φυµόνταν ότι ο Φεός ήταν το φούιό τους, 
και ο Φεός ο ύψιστος ο ουυτουωτής τους. 

Αουά, τον κοουάκευαν µε το στόµα τους, και 
µε τη γουώσσα τους ψεύντονταν σ' αυτόν· 

η καουντιά τους, όµως, ντεν ήταν ευφεία µαζί 
του, και ντεν ήσαν πιστοί στη ντιαφήκη του. 

Αυτός, όµως, επειντή ήταν οικτίουµονας, 
συγχώουησε την ανοµία τους, και ντεν τους 
αφάνισε· 

αουά ποουές φοουές ανέστεουε τον φυµό του, 
και ντεν ντιέγειουε οουόκουηουη την οουγή 
του· 

και φυµήφηκε ότι ήσαν σάουκα· άνεµος, που 
παουέουχεται, και ντεν επιστουέφει. 

Πόσες φοουές τον παουόξυναν στην έουηµο, 
και τον παουόουγισαν µέσα σε άνυντουη γη, 

και στουάφηκαν, και πείουαξαν τον Φεό, και 
παουόξυναν τον Άγιο του Ισουαήου! 

Ντεν φυµήφηκαν το χέουι του, την ηµέουα 
κατά την οποία τους ουύτουωσε από τον 
εχφουό· 

πώς έντειξε στην Αίγυπτο τα σηµεία του, και 
τα φαυµάσιά του στην πεντιάντα Τάνη· 

και µετέτουεψε σε αίµα τούς ποταµούς τους, 
και τα ουυάκια τους, για να µη πιουν. 

Έστειουε επάνω τους κυνόµυγα, και τους 
κατέφαγε, και βατουάχια, και τους αφάνισε. 

Και παουέντωσε τους καουπούς τους στον 
βούχο, και τους κόπους τους στην ακουίντα. 

Αφάνισε κυουιοουεκτικά τα αµπέουια τους µε 
χαουάζι, και τις συκοµουιές τους µε πέτουες 
από χαουάζι· 

και παουέντωσε τα κτήνη τους στο χαουάζι, 
και τα κοπάντια τους στους κεουαυνούς. 

Έστειουε επάνω τους την έξαψη του φυµού 
του, την αγανάκτηση, και την οουγή, και τη 
φουίψη, αποστέουοντάς τα ντιαµέσου 
κακοποιών αγγέουων. 

Άνοιξε ντουόµο στην οουγή του· ντεν 
ουυπήφηκε από τον φάνατο την ψυχή τους, 
και παουέντωσε τη ζωή τους σε φανατικό· 

και πάταξε κάφε πουωτότοκο στην Αίγυπτο, 
την απαουχή της ντύναµής τους στις σκηνές 
τού Χαµ· 

και από εκεί σήκωσε τον ουαό του σαν 
πουόβατα, και τους οντήγησε σαν κοπάντι 
στην έουηµο· 

και τους οντήγησε µε ασφάουεια, και ντεν 
ντείουιασαν· τους εχφούς τους, όµως, τους 
σκέπασε η φάουασσα. 

Και τους έβαουε µέσα στο όουιο της 
αγιότητάς του, τούτο το βουνό, που απέκτησε 
το ντεξί του χέουι· 

και έντιωξε από µπουοστά τους τα έφνη και 
τα µοίουασε ως κουηουονοµιά µε σχοινί, και 
κατοίκισε τις φυουές τού Ισουαήου στις 
σκηνές τους. 

Και όµως, πείουαξαν και παουόξυναν τον 
Φεό τον ύψιστο, και ντεν φύουαξαν τα 
µαουτύουιά του· 

αουά στουάφηκαν, και φέουφηκαν άπιστα, 
όπως στουάφηκαν οι πατέουες τους· 
στουάφηκαν ως στουεβουό τόξο· 

και τον παουόουγισαν µε τους ψηούς τους 
τόπους, και µε τα γουυπτά τους τον 
ντιέγειουαν σε ζηουοτυπία. 

Ο Φεός άκουσε, και οουγίστηκε µε το 
παουαπάνω, και βντεουύχφηκε τον Ισουαήου 
υπεουβοουικά· 

και εγκατέουειψε τη σκηνή τού Σηουώ, τη 
σκηνή όπου κατοίκησε ανάµεσα στους 
ανφουώπους· 
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και παουέντωσε τη ντύναµή του σε 
αιχµαουωσία, και τη ντόξα του στο χέουι τού 
εχφού· 

και παουέντωσε τον ουαό του σε ουοµφαία, 
και οουγίστηκε ποουύ ενάντια στην 
κουηουονοµιά του· 

τους νέους τους, κατέφαγε φωτιά και οι 
παουφένες τους ντεν παντουεύτηκαν· 

οι ιεουείς τους έπεσαν µε µάχαιουα, και οι 
χήουες τους ντεν πένφησαν. 

Τότε, σηκώφηκε ο Κύουιος σαν από ύπνο· 
σαν άνφουωπος ντυνατός που βοά από 
κουασί· 

και πάταξε τους εχφούς του πουος τα πίσω· 
έβαουε επάνω τους αιώνια ντουοπή. 

Και απέουιψε τη σκηνή τού Ιωσήφ, και ντεν 
ντιάουεξε τη φυουή τού Εφουαϊµ· 

αουά ντιάουεξε τη φυουή τού Ιούντα, το 
βουνό τής Σιών, που το αγάπησε. 

Και οικοντόµησε το αγιαστήουιό του σαν 
ψηουά παουάτια, σαν τη γη, που τη 
φεµεουίωσε στον αιώνα. 

Και ντιάουεξε τον Νταβίντ τον ντούο του, και 
τον πήουε από τα κοπάντια των πουοβάτων· 

τον έφεουε πίσω από τα πουόβατα που 
φηουάζουν, για να ποιµαίνει τον Ιακώβ τον 
ουαό του, και τον Ισουαήου την 
κουηουονοµιά του· 

και τους ποίµανε σύµφωνα µε την ακακία τής 
καουντιάς του· 

και µε τη σύνεση των χεουιών του τους 
οντήγησε. 

Ψαουµός τού Ασάφ. 

ΦΕΕ, έφνη ήουφαν στην κουηουονοµιά σου· 

µόουυναν τον ναό σου τον άγιο· έκαναν την 
Ιεουσαουήµ σωουό από εουείπια· 

έντωσαν τα πτώµατα των ντούων σου για 
βουώση στα πουιά τού ουανού, 

τη σάουκα των οσίων σου στα φηουία τής γης. 

Ξέχυσαν το αίµα τους σαν νεουό οουόγυουα 
από την Ιεουσαουήµ, και ντεν υπήουχε αυτός 
που φάβει. 

Γίναµε όνειντος στους γείτονές µας, 
γεουοιοποίηση και χουευασµός στους γύουω 
µας. 

Μέχουι πότε, Κύουιε; Φα οουγίζεσαι για 
πάντα; Φα καίει η ζηουοτυπία σου σαν φωτιά; 

Ξέχυσε την οουγή σου επάνω στα έφνη, που 
ντεν σε γνωουίζουν, και επάνω στα βασίουεια, 
που ντεν επικαουέστηκαν το όνοµά σου· 

επειντή, κατέφαγαν τον Ιακώβ, και 
εουήµωσαν το κατοικητήουιό του. 

Μη φυµηφείς τις αµαουτίες των αουχαίων 
εναντίον µας· ας µας πουοφτάσουν γουήγοουα 
οι οικτιουµοί σου, επειντή ταπεινωφήκαµε 
υπεουβοουικά. 

Βοήφησέ µας, Φεέ τής σωτηουίας µας, ένεκα 
της ντόξας τού ονόµατός σου· και 
εουευφέουωσέ µας, και γίνε εουεήµονας στις 
αµαουτίες µας, ένεκα του ονόµατός σου. 

Γιατί να πουν τα έφνη: Πού είναι ο Φεός 
τους; 

Ας γνωουιστεί στα έφνη, µπουοστά µας, η 
εκντίκηση του αίµατος των ντούων σου που 
χύφηκε. 

Ας έουφει µπουοστά σου ο στεναγµός τών 
ντεσµίων· 

σύµφωνα µε τη µεγαουοσύνη τού βουαχίονά 
σου, σώσε τούς καταντικασµένους σε φάνατο· 

και απόντωσε στους γείτονές µας 
επταπουάσια στον κόουφο τους τον 
ονειντισµό τους, µε τον οποίο σε ονείντισαν, 
Κύουιε. 
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Εµείς, όµως, ο ουαός σου, και τα πουόβατα 
της βοσκής σου, φα σε ντοξοουογούµε στον 
αιώνα· 

από γενεά σε γενεά φα αναγγέουουµε την 
αίνεσή σου. 

Στον αουχιµουσικό, σε Σοσανίµ-εντούφ. 

Ψαουµός τού Ασάφ. 

ΝΤΩΣΕ ακουόαση, εσύ που ποιµαίνεις τον 
Ισουαήου, εσύ που οντηγείς τον Ιωσήφ σαν 
κοπάντι· 

εµφανίσου, εσύ που κάφεσαι επάνω στα 
χεουβείµ. 

Μπουοστά στον Εφουαϊµ, και τον Βενιαµίν, 
και τον Μανασσή, ντιέγειουε τη ντύναµή σου, 
και έουα πουος σωτηουία µας. 

Επίστουεψέ µας, Φεέ, και επίουαµψε το 
πουόσωπό σου, και φα ουυτουωφούµε. 

Κύουιε, Φεέ των ντυνάµεων, µέχουι πότε φα 
οουγίζεσαι ενάντια στην πουοσευχή του 
ουαού σου; 

Τους τουέφεις µε ψωµί ντακουύων, και τους 
ποτίζεις µε άφφονα ντάκουυα. 

Μας έκανες έουιντα στους γείτονές µας· και οι 
εχφουοί µας γεούν µεταξύ τους. 

Επίστουεψέ µας, Φεέ των ντυνάµεων, και 
επίουαµψε το πουόσωπό σου, και φα 
ουυτουωφούµε. 

Από την Αίγυπτο µετακόµισες άµπεουο· 
έντιωξες έφνη, και τη φύτεψες. 

Ετοίµασες µπουοστά της τόπο, και τη 
ουίζωσες βαφιά· και γέµισε τη γη. 

Σκεπάστηκαν τα βουνά από τη σκιά της, και 
οι αναντενντουάντες της ήσαν σαν τους ψηούς 
κέντους. 

Έχει απουώσει τα κουήµατά της µέχουι τη 
φάουασσα, και τα βουαστάουια της µέχουι 
τον ποταµό. 

Γιατί γκουέµισες τους φουαγµούς της, και την 
τουυγούν όουοι όσοι ντιαβαίνουν τον 
ντουόµο; 

Την εουηµώνει ο αγουιόχοιουος από το 
ντάσος, και την καουπώνεται το φηουίο τού 
χωουαφιού. 

Επίστουεψε, παουακαούµε, Φεέ των 
ντυνάµεων· επίβουεψε από τον ουανό, και 
ντες, και κάνε επίσκεψη σ' αυτή την άµπεουο, 

και το φυτό, που η ντεξιά σου φύτεψε, και τον 
βουαστό, τον οποίο ισχυουοποίησες για τον 
εαυτό σου. 

Κάηκε µε φωτιά· κόπηκε· χάφηκαν από την 
επιτίµηση του πουοσώπου σου. 

Ας είναι το χέουι σου επάνω στον άνντουα τής 
ντεξιάς σου· επάνω στον γιο τού ανφουώπου, 
που έκανες ντυνατόν για τον εαυτό σου. 

Κι εµείς ντεν φα ξεκουίνουµε από σένα· 
ζωοποίησέ µας, και φα επικαούµαστε το 
όνοµά σου. 

Επίστουεψέ µας, Κύουιε των ντυνάµεων· 
επίουαµψε το πουόσωπό σου, και φα 
ουυτουωφούµε. 

Στον αουχιµουσικό, σε Γιττίφ. 

Ψαουµός τού Ασάφ. 

ΨΑΟΥΤΕ µε ευφουοσύνη στον Φεό, τη 
ντύναµή µας· αουαουάξτε στον Φεό τού 
Ιακώβ. 

Υψώστε ψαουµωντία, και χτυπάτε τύµπανο, 
τεουπνή κιφάουα µαζί µε ψαουτήουι. 

Σαουπίστε σάουπιγγα σε νεοµηνία, σε 
οουισµένον καιουό, στην ηµέουα τής 
γιοουτής µας. 

Επειντή, αυτό είναι πουόσταγµα στον 
Ισουαήου, νόµος τού Φεού τού Ιακώβ. 

Το ντιέταξε αυτό για µαουτυουία στον Ιωσήφ, 
όταν βγήκε ενάντια στην Αίγυπτο· όπου 
άκουσα γουώσσα, που ντεν την ήξεουα· 
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αποµάκουυνα τον ώµο του από το φοουτίο· 
τα χέουια του σταµάτησαν από κοφίνι· 

σε καιουό φουίψης µε επικαουέστηκες, και σε 
ουύτουωσα· 

σου αποκουίφηκα από τον απόκουυφο τόπο 
τής βουοντής· σε ντοκίµασα στα νεουά της 
αντιουογίας. (Ντιάψαουµα). 

Άκουσε, ουαέ µου, και φα ντιαµαουτυουηφώ 
εναντίον σου· Ισουαήου, αν µε ακούσεις, 

ας µη υπάουχει σε σένα ξένος φεός, και µη 
πουοσκυνήσεις αουότουιον φεό. 

Εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σου, που σε 
ανέβασε από τη γη τής Αιγύπτου· πουάτυνε το 
στόµα σου, και φα το γεµίσω. 

Αουά, ο ουαός µου ντεν άκουσε τη φωνή µου, 
και ο Ισουαήου ντεν µε πουόσεξε. 

Γι' αυτό, τους παουέντωσα στις επιφυµίες τής 
καουντιάς τους· και πεουπάτησαν στις ντικές 
τους βουές. 

Είφε να µε άκουγε ο ουαός µου, και ο 
Ισουαήου να πεουπατούσε στους ντουόµους 
µου! 

Αµέσως φα είχα καταβάουει τους εχφούς 
τους, και ενάντια σ' αυτούς, που τους 
φουίβουν, φα είχα στουέψει το χέουι µου. 

Αυτοί που µισούν τον Κύουιο, φα 
αποτύχαιναν εναντίον του· όµως, ο καιουός 
εκείνων φα ντιέµενε πάντοτε· 

και φα τους έτουεφε µε το πάχος τού 
σιταουιού, και φα σε χόουταινα µε µέουι από 
πέτουα. 

Ψαουµός του Ασάφ. 

Ο ΦΕΟΣ στέκεται όουφιος στη σύναξη των 
ντυνατών· φα κουίνει ανάµεσα στους φεούς. 

Μέχουι πότε φα κουίνετε άντικα, και φα 
πουοσωποουηπτείτε τούς ασεβείς; 
(Ντιάψαουµα). 

Κουίνετε τον φτωχό και τον οουφανό· 
πουάξτε ντικαιοσύνη στον φουιµµένο και τον 
πένητα. 

ντουευφεουώνετε τον φτωχό και τον πένητα· 
ουυτουώνετέ τον από χέουι ασεβών. 

Ντεν γνωουίζουν ούτε καταουαβαίνουν· 
πεουπατούν σε σκοτάντι· όουα τα φεµέουια 
της γης κουονίζονται. 

Εγώ είπα: Φεοί είστε εσείς, και όουοι γιοι τού 
Υψίστου· 

εσείς, όµως, πεφαίνετε σαν άνφουωποι, και 
πέφτετε σαν ένας από τους άουχοντες. 

Σήκω, Φεέ, κουίνε τη γη· επειντή, εσύ φα 
κουηουονοµήσεις οουοκουηουωτικά όουα τα 
έφνη. 

Ωντή Ψαουµού τού Ασάφ. 

ΦΕΕ, µη σιωπήσεις, µη σιγήσεις, και µη 
ησυχάσεις, Φεέ. 

Επειντή, ντες, οι εχφουοί σου φοουυβούν, κι 
αυτοί που σε µισούν, σήκωσαν ψηουά το 
κεφάουι. 

Πήουαν κακή βουή ενάντια στον ουαό σου, 
και συµβουεύφηκαν ενάντια στους εκουεκτούς 
σου. 

Είπαν: Εουάτε, και ας τους 
εξοουοφουεύσουµε από το να είναι έφνος· και 
το όνοµα του Ισουαήου ας µη αναφέουεται 
πουέον. 

Επειντή, µε σύµφωνη γνώµη συµβουεύφηκαν 
µαζί· συµµάχησαν εναντίον σου· 

οι σκηνές τού Εντώµ, και οι Ισµαηουίτες· ο 
Μωάβ και οι Αγαουηνοί· 

ο Γεβάου, και ο Αµµών, και ο Αµαουήκ· οι 
Φιουισταίοι, µαζί µ' αυτούς που κατοικούν 
την Τύουο. 

Κι αυτός ο Ασσού ενώφηκε µαζί τους· 
βοήφησαν τους γιους τού Ουωτ. 
(Ντιάψαουµα). 
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Κάνε σ' αυτούς όπως στους Μαντιανίτες, 
όπως στον Σισάουα, όπως στον Ιαβείν στον 
χείµαουο Κεισών· 

που αποουέστηκαν στην Εν-ντώου· έγιναν 
κοπουιά για τη γη. 

Κάνε τούς άουχοντές τους σαν τον Ωουήβ και 
σαν τον Ζηβ· και σαν τον Ζεβεέ και σαν τον 
Σαουµανά, όους τούς αουχηγούς τους· 

που είπαν: Ας κουηουονοµήσουµε για τον 
εαυτό µας τα κατοικητήουια του Φεού. 

Φεέ µου, κάν' τους σαν τουοχό, σαν άχυουο 
µπουοστά στον άνεµο. 

Όπως η φωτιά καίει το ντάσος, και όπως η 
φουόγα κατακαίει τα βουνά, 

έτσι να τους καταντιώξεις µε την ανεµοζάουη 
σου, και µε τον ανεµοστουόβιουό σου, 
κατατουόµαξέ τους. 

Γεµίστε µε ατιµία τα πουόσωπά τους, και φα 
ζητήσουν, Κύουιε, το όνοµά σου. 

Ας ντουοπιαστούν και ας ταουαχτούν για 
πάντα· και ας ντουαπούν, και ας αποουεστούν· 

και ας γνωουίσουν ότι εσύ, του οποίου το 
όνοµα είναι Κύουιος, είσαι ο µόνος Ύψιστος 
επάνω σε οουόκουηουη τη γη. 

Στον αουχιµουσικό σε Γιττίφ. 

Ψαουµός για τους γιους τού Κοουέ. 

ΠΟΣΟ αγαπητές είναι οι σκηνές σου, Κύουιε 
των ντυνάµεων! 

Επιποφεί, και µάουιστα ουιποφυµεί η ψυχή 
µου για τις αυουές τού Κυουίου· 

η καουντιά µου και η σάουκα µου χαίουονται 
υπεουβοουικά για τον ζωντανό Φεό. 

Ναι, το σπυουγίτι βουήκε κατοικία, και η 
τουυγόνα φωουιά για τον εαυτό της, όπου 
βάζει τα νεογέννητά της, 

τα φυσιαστήουιά σου, Κύουιε των ντυνάµεων, 
Βασιουιά µου, και Φεέ µου. 

Μακάουιοι εκείνοι που κατοικούν στον οίκον 
σου· φα σε αινούν πάντοτε. (Ντιάψαουµα). 

Μακάουιος ο άνφουωπος, του οποίου η 
ντύναµη είναι σε σένα· στην καουντιά των 
οποίων είναι οι ντουόµοι σου· 

οι οποίοι, καφώς ντιαβαίνουν µέσα από την 
κοιουάντα τού κουαυφµώνα, την κάνουν πηγή 
νεουών· και η βουοχή ακόµα γεµίζει τους 
ουάκκους. 

Πουοχωούν από ντύναµη σε ντύναµη· κάφε 
ένας απ' αυτούς φαίνεται µπουοστά στον Φεό 
στη Σιών. 

Κύουιε, Φεέ των ντυνάµεων, εισάκουσε την 
πουοσευχή µου· ντώσε ακουόαση, Φεέ τού 
Ιακώβ. (Ντιάψαουµα). 

Ντες, Φεέ, η ασπίντα µας, και επίβουεψε στο 
πουόσωπο του χουισµένου σου. 

Επειντή, καουύτεουη είναι µία ηµέουα στις 
αυουές σου, παουά χιουιάντες· 

φα πουοτιµούσα να είµαι φυουωουός στον 
οίκο τού Φεού µου, παουά να κατοικώ στις 
σκηνές τής πονηουίας. 

Επειντή, ήουιος και ασπίντα είναι ο Κύουιος 
ο Φεός· χάουη και ντόξα φα ντώσει ο 
Κύουιος· 

ντεν φα στεουήσει από κανένα αγαφό αυτούς 
που πεουπατούν µε ακακία. 

Κύουιε των ντυνάµεων, µακάουιος ο 
άνφουωπος που εουπίζει σε σένα. 

Στον αουχιµουσικό, Ψαουµός για τους γιους 
τού Κοουέ. 

ΕΥΑΟΥΕΣΤΗΦΗΚΕΣ, Κύουιε, στη γη 
σου· έφεουες από την αιχµαουωσία τον 
Ιακώβ. 

Συγχώουεσες την ανοµία τού ουαού σου· 
σκέπασες όουες τις αµαουτίες τους. 
(Ντιάψαουµα). 
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Κατέπαυσες όουη την οουγή σου· έστουεψες 
το πουόσωπό σου από την οουγή τού φυµού 
σου. 

Επίστουεψέ µας, Φεέ τής σωτηουίας µας, και 
κατάπαυσε τον φυµό σου εναντίον µας. 

Φα είσαι για πάντα οουγισµένος µαζί µας; 
Φα επεκτείνεις την οουγή σου από γενεά σε 
γενεά; 

Ντεν φα µας ζωογονήσεις ξανά, για να 
ευφουαίνεται ο ουαός σου σε σένα; 

Ντείξε σε µας, Κύουιε, το έουεός σου, και 
ντώσε σε µας τη σωτηουία σου. 

Φα ακούσω τι φα µιουήσει ο Κύουιος ο 
Φεός· επειντή, φα µιουήσει ειουήνη στον 
ουαό του, και στους οσίους του· και ας µη 
επιστουέψουν σε αφουοσύνη. 

Βέβαια, κοντά σ' εκείνους που τον φοβούνται 
είναι η σωτηουία του, για να κατοικεί ντόξα 
στη γη µας. 

Έουεος και αουήφεια συναπαντήφηκαν· 
ντικαιοσύνη και ειουήνη φιουήφηκαν. 

Αουήφεια φα αναβουαστήσει από τη γη· και 
ντικαιοσύνη φα σκύψει από τον ουανό. 

Ο Κύουιος, βέβαια, φα ντώσει το αγαφό· και 
η γη µας φα ντώσει τον καουπό της. 

Ντικαιοσύνη φα πουοποουεύεται µπουοστά 
του, και φα τη βάουει στον ντουόµο των 
βηµάτων του. 

Πουοσευχή τού Νταβίντ. 

ΣΤΟΥΕΨΕ, Κύουιε, το αυτί σου· εισάκουσέ 
µε, επειντή εγώ είµαι φτωχός και πένητας. 

Φύουαξε την ψυχή µου, επειντή είµαι όσιος· 
εσύ, Φεέ µου, σώσε τον ντούο σου, που 
εουπίζει σε σένα. 

Εουέησέ µε, Κύουιε, επειντή σε σένα κουάζω 
όουη την ηµέουα. 

Εύφουανε την ψυχή τού ντού σου, επειντή, 
Κύουιε, σε σένα υψώνω την ψυχή µου. 

Επειντή εσύ, Κύουιε, είσαι αγαφός, και 
εύσπουαχνος, και ποουυέουεος σε όους 
εκείνους που σε επικαούνται. 

Ντώσε ακουόαση, Κύουιε, στην πουοσευχή 
µου, και πουόσεξε στη φωνή των ντεήσεών 
µου. 

Σε ηµέουα φουίψης φα σε επικαούµαι, επειντή 
φα µε εισακούς. 

Ντεν υπάουχει όµοιός σου ανάµεσα στους 
φεούς, Κύουιε· 

ούτε έουγα όµοια µε τα έουγα σου. 

Όουα τα έφνη, που έκανες, φάουφουν και φα 
πουοσκυνήσουν µπουοστά σου, Κύουιε, και 
φα ντοξάσουν το όνοµά σου· 

επειντή, είσαι µεγάουος, και κάνεις φαυµαστά 
έουγα· εσύ είσαι ο µόνος Φεός. 

Ντίνταξέ µε, Κύουιε, τον ντουόµο σου, και 
φα πεουπατώ στην αουήφεια σου· 
πουοσήουωνε την καουντιά µου στον φόβο 
τού ονόµατός σου. 

Φα σε αινώ, Κύουιε ο Φεός µου, µε όουη την 
καουντιά µου, και φα ντοξάζω το όνοµά σου 
στον αιώνα· 

επειντή, το έουεός σου επάνω µου είναι 
µεγάουο· και εουευφέουωσες την ψυχή µου 
από κατώτατον άντη. 

Φεέ, οι υπεουήφανοι σηκώφηκαν εναντίον 
µου, και οι συγκεντουώσεις των βιαστών 
ζήτησαν την ψυχή µου· και ντεν σε έβαουαν 
µπουοστά τους. 

Αουά, εσύ, Κύουιε, είσαι Φεός οικτίουµονας, 
και εουεήµονας, µακουόφυµος, και 
ποουυέουεος, και αουηφινός. 

Επίβουεψε επάνω µου, και εουέησέ µε· ντώσε 
τη ντύναµή σου στον ντούο σου, και σώσε τον 
γιο τής ντούης σου. 

Κάνε σε µένα κάποιο σηµείο πουος αγαφό, 
για να ντουν αυτοί που µε µισούν, και να 
ντουοπιαστούν· 
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επειντή εσύ, Κύουιε, µε βοήφησες, και µε 
παουηγόουησες. 

Ψαουµός ωντής για τους γιους τού Κοουέ. 

ΤΟ φεµέουιό του είναι στα άγια βουνά. 

Αγαπάει ο Κύουιος τις πύουες τής Σιών, 
πεουισσότεουο από όουα τα σκηνώµατα του 
Ιακώβ. 

Ένντοξα µιουήφηκαν για σένα, πόουη τού 
Φεού. (Ντιάψαουµα). 

Φα αναφέουω τη Ουαάβ, και τη Βαβυουώνα, 
ανάµεσα σ' εκείνους που µε γνωουίζουν· 

ντες, η Παουαιστίνη, και η Τύουος, µαζί µε 
την Αιφιοπία· αυτός γεννήφηκε εκεί. 

Και για τη Σιών φα πουν: Αυτός και εκείνος 
γεννήφηκε σ' αυτή· και ο ίντιος ο Ύψιστος φα 
τη στεουεώσει. 

Ο Κύουιος φα αουιφµήσει, όταν καταγουάψει 
τούς ουαούς, ότι αυτός γεννήφηκε εκεί. 
(Ντιάψαουµα). 

Και οι ψάουτες, καφώς και οι παίκτες των 
οουγάνων, φα ουένε: 

Όουες οι πηγές µου είναι σε σένα. 

Ωντή ψαουµού για τους γιους τού Κοουέ, 
στον αουχιµουσικό σε Μαχαουάφ-ουεανώφ, 
Μασχίου τού Αιµάν, του Εζουαϊτη. 

ΚΥΟΥΙΕ, ο Φεός τής σωτηουίας µου, 
ηµέουα και νύχτα έκουαξα µπουοστά σου· 

ας έουφει µπουοστά σου η πουοσευχή µου· 
στουέψε το αυτί σου στην κουαυγή µου· 

επειντή, η ψυχή µου γέµισε από κακά, και η 
ψυχή µου πουησιάζει στον άντη. 

Συγκαταουιφµήφηκα µαζί µ' αυτούς που 
κατεβαίνουν στον ουάκκο· έγινα σαν 
άνφουωπος που ντεν έχει ντύναµη· 

εγκαταουειµµένος ανάµεσα στους νεκούς, 
όπως οι φανατωµένοι, που κείτονται στον 
τάφο, 

τους οποίους ντεν τους φυµάσαι πουέον, και 
οι οποίοι αποκόπηκαν από το χέουι σου. 

Με έβαουες στον κατώτατο ουάκκο, στο 
σκοτάντι, στα βάφη. 

Επάνω µου στηουίχτηκε ο φυµός σου, και 
επάνω µου έφεουες όουα τα κύµατά σου. 
(Ντιάψαουµα). 

Αποµάκουυνες από µένα τους γνωστούς µου· 
βντέουυγµα µε έκανες σ' αυτούς· 

αποκουείστηκα, και ντεν µποουώ να βγω έξω. 

Το µάτι µου ατόνησε από τη φουίψη· 

σε επικαουέστηκα, Κύουιε, όουη την ηµέουα· 
άπουωσα σε σένα τα χέουια µου. 

Μήπως φα κάνεις φαυµαστά έουγα στους 
νεκούς; Ή, µήπως φα σηκωφούν οι νεκουοί 
και φα σε αινέσουν; (Ντιάψαουµα). 

Μήπως στον τάφο φα ντιηγούνται το έουεός 
σου ή την αουήφεια σου µέσα στη φφοουά; 

Μήπως φα γίνουν γνωστά τα φαυµαστά σου 
έουγα στο σκοτάντι, και η ντικαιοσύνη σου 
στον τόπο τής ουησµονιάς; 

Εγώ, όµως, έκουαξα σε σένα, Κύουιε· και το 
πουωί η πουοσευχή µου φα σε πουοφτάσει. 

Γιατί, Κύουιε, αποουίπτεις την ψυχή µου, 
αποκουύπτεις το πουόσωπό σου από µένα; 

Είµαι φουιµµένος και βουίσκοµαι σε αγωνία 
φανάτου από τη νιότη µου· ντοκιµάζω τους 
φόβους σου, και βουίσκοµαι σε αµηχανία. 

Επάνω µου πέουασαν όουα τα είντη τής 
οουγής σου· οι τουόµοι σου µε αφάνισαν. 

Με πεουιτουιγύουισαν σαν νεουά, όουη την 
ηµέουα· µε πεουικύκουωσαν µαζί. 

Αποµάκουυνες από µένα τον αγαπητό και τον 
φίουο· οι γνωστοί µου ντεν φαίνονται. 

Μασχίου του Εφάν, του Εζουαϊτη. 
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ΦΑ ψάουω τα εουέη τού Κυουίου στον αιώνα· 
µε το στόµα µου φα αναγγέουω την αουήφεια 
σου σε γενεά και γενεά. 

Επειντή, είπα: Το έουεός σου φα φεµεουιωφεί 
στον αιώνα· στους ουανούς φα φεµεουιώσεις 
την αουήφεια σου. 

«Έκανα ντιαφήκη µε τον εκουεκτό µου· 
οουκίστηκα στον Νταβίντ τον ντούο µου· 

φα στεουεώσω το σπέουµα σου στον αιώνα, 
και φα οικοντοµήσω τον φουόνο σου σε γενεά 
και γενεά»· (Ντιάψαουµα)· 

και οι ουανοί φα υµνούν τα φαυµάσιά σου, 
Κύουιε· και η αουήφεια σου φα εξυµνείται στη 
σύναξη των αγίων. 

Επειντή, ποιος µποουεί να εξισωφεί στον 
ουανό µε τον Κύουιο; Ποιος ανάµεσα στους 
γιους των ντυνατών µποουεί να οµοιωφεί µε 
τον Κύουιο; 

Ο Φεός είναι υπεουβοουικά φοβεουός στη 
βουή των αγίων, και σεβαστός σε όους όσους 
βουίσκονται οουόγυουά του. 

Κύουιε, Φεέ των ντυνάµεων, ποιος είναι 
όµοιός σου; Είσαι ντυνατός, Κύουιε, και η 
αουήφεια σου είναι οουόγυουά σου. 

Εσύ ντεσπόζεις την έπαουση της φάουασσας· 
όταν σηκώνονται τα κύµατά της, εσύ τα 
ταπεινώνεις. 

Εσύ σύντουιψες τη Ουαάβ σαν τουαυµατία· 
µε τον βουαχίονα της ντύναµής σου 
ντιασκόουπισες τους εχφούς σου. 

Ντικοί σου είναι οι ουανοί, και ντική σου είναι 
η γη· την οικουµένη και το πουήουωµά της, 
εσύ τα φεµεουίωσες. 

Τον βοουά και τον νότο, εσύ τους έκτισες· το 
Φαβώου και το Αεουµών φα χαίουονται 
υπεουβοουικά στο όνοµά σου. 

Έχεις ισχυουό τον βουαχίονα· το χέουι σου 
είναι κουαταιό· το ντεξί σου χέουι είναι 
υψηουό. 

Η ντικαιοσύνη και η κουίση είναι η βάση τού 
φουόνου σου· το έουεος και η αουήφεια φα 
πουοποουεύονται µπουοστά από το 
πουόσωπό σου. 

Μακάουιος ο ουαός που γνωουίζει 
αουαουαγµό· φα πεουπατούν, Κύουιε, στο 
φως τού πουοσώπου σου. 

Στο όνοµά σου φα αγάουονται όουη την 
ηµέουα· και στη ντικαιοσύνη σου φα υψωφούν. 

Επειντή, εσύ είσαι το καύχηµα της ντύναµής 
τους· και µε την ευµένειά σου φα υψωφεί το 
κέουας µας. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι η ασπίντα µας· ο 
Άγιος του Ισουαήου, ο βασιουιάς µας. 

Τότε, µίουησες στον όσιό σου µε όουαµα, και 
είπες: 

Έβαουα βοήφεια επάνω στον ντυνατό· ύψωσα 
έναν εκουεκτό από τον ουαό· 

βουήκα τον Νταβίντ τον ντούο µου· τον 
έχουισα µε το άγιο ουάντι µου· 

το χέουι µου φα τον στεουεώνει· και ο 
βουαχίονάς µου φα τον ενντυναµώνει. 

Εχφουός ντεν φα υπεουισχύσει εναντίον του· 
ούτε γιος ανοµίας φα τον ταουαιπωουήσει. 

Και φα κατακόψω τους εχφούς του από 
µπουοστά του· κι αυτούς που τον µισούν φα 
τους κατατουοπώσω. 

Μάουιστα, η αουήφεια µου και το έουεός µου 
φα είναι µαζί του· και στο όνοµά µου φα 
υψωφεί το κέουας του. 

Και φα βάουω το χέουι του επάνω στη 
φάουασσα, και το ντεξί του χέουι επάνω στους 
ποταµούς. 

Αυτός φα κουάξει σε µένα: Είσαι πατέουας 
µου, Φεός µου, και πέτουα τής σωτηουίας 
µου. 

Εγώ, βέβαια, φα τον κάνω πουωτότοκό µου, 
ύψιστον επάνω στους βασιουιάντες τής γης. 
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Φα φυουάττω σ' αυτόν το έουεός µου για 
πάντα, και η ντιαφήκη µου φα είναι µαζί του 
στεουεή. 

Και φα κάνω ώστε το σπέουµα του να 
παουαµένει στον αιώνα, και ο φουόνος του 
όπως οι ηµέουες τού ουανού. 

Αν οι γιοι του εγκαταουείπουν τον νόµο µου, 
και ντεν πεουπατήσουν στις κουίσεις µου· 

αν παουαβούν τα ντιατάγµατά µου, και ντεν 
φυουάξουν τις εντοουές µου· 

τότε, φα επισκεφφώ τις παουαβάσεις τους µε 
ουάβντο, και τις παουανοµίες τους µε 
πουηγές. 

Το έουεός µου, όµως, ντεν φα αφαιουέσω απ' 
αυτόν ούτε φα σταφώ αναουηφής ενάντια στην 
αουήφεια µου. 

Ντεν φα παουαβώ τη ντιαφήκη µου ούτε φα 
αφετήσω ό,τι βγήκε από τα χείουη µου. 

Μια φοουά οουκίστηκα στην αγιότητά µου, 
ότι ντεν φα ψευστώ στον Νταβίντ. 

Το σπέουµα του φα παουαµένει στον αιώνα, 
και ο φουόνος του όπως ο ήουιος, µπουοστά 
µου· 

φα στεουεωφεί στον αιώνα όπως το φεγγάουι, 
και µάουτυουας πιστός στον ουανό. 
(Ντιάψαουµα). 

Αουά, εσύ απέβαουες και βντεουύχφηκες, 
οουγίστηκες ενάντια στον χουισµένο σου· 

ακύουωσες τη ντιαφήκη του ντού σου· 
βεβήουωσες το ντιάντηµά του µέχουι τη γη· 

έσπασες µέχουι κάτω τους φουαγµούς του· 
αφάνισες τα οχυουώµατά του· 

τον ντιαουπάζουν όουοι αυτοί που 
ντιαβαίνουν τον ντουόµο· καταστάφηκε 
όνειντος στους γείτονές του· 

ύψωσες το ντεξί χέουι εκείνων που ήσαν 
εναντίον του· εύφουανες τους εχφούς του· 

µάουιστα, το κοφτεουό µέουος τής ουοµφαίας 
το άµβουυνες, και ντεν τον στεουέωσες στη 
µάχη· 

έκανες να σταµατήσει η ντόξα του, και έουιξες 
τον φουόνο του καταγής· 

ουιγόστεψες τις ηµέουες τής νιότης του· τον 
έντυσες µε ντουοπή. (Ντιάψαουµα). 

Μέχουι πότε, Κύουιε; Φα κουύβεσαι για 
πάντα; Φα καίει η οουγή σου σαν φωτιά; 

Φυµήσου πόσο σύντοµος είναι ο καιουός 
µου, µε ποια µαταιότητα έπουασες όους τούς 
γιους των ανφουώπων. 

Ποιος άνφουωπος φα ζήσει, και ντεν φα ντει 
φάνατο; Ποιος φα ουυτουώσει την ψυχή του 
από το χέουι τού άντη; (Ντιάψαουµα). 

Πού είναι, Κύουιε, τα αουχαία εουέη σου, τα 
οποία οουκίστηκες στον Νταβίντ µέσα στην 
αουήφεια σου; 

Φυµήσου, Κύουιε, τον ονειντισµό των ντούων 
σου, που φέουνω στον κόουφο µου από 
τόσους ποουυάουιφµους ουαούς· 

µε τον οποίο ονείντισαν οι εχφουοί σου, 
Κύουιε· µε τον οποίο ονείντισαν τα βήµατα  
του χουισµένου σου. 

Ευουογητός ο Κύουιος στον αιώνα. Αµήν, 
και αµήν. 

Πουοσευχή τού Μωυσή, του ανφουώπου τού 
Φεού. 

Κύουιε, εσύ έγινες σε µας καταφυγή από 
γενεά σε γενεά. 

Πουιν γεννηφούν τα όουη, και πουάσεις τη γη 
και την οικουµένη, και από τον αιώνα µέχουι 
τον αιώνα, εσύ είσαι ο Φεός. 

Ξαναφέουνεις τον άνφουωπο στο χώµα· και 
ουες: Επιστουέψτε, γιοι των ανφουώπων. 

Επειντή, µπουοστά σου 1.000 χουόνια είναι 
σαν τη χφεσινή ηµέουα, που πέουασε, και σαν 
µια φυουακή τής νύχτας. 
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Τους κατακουύζεις· είναι σαν όνειουο της 
αυγής, σαν χοουτάουι, που παουέουχεται· 

το πουωί ανφίζει και παουακµάζει· την 
εσπέουα κόβεται και ξεουαίνεται. 

Επειντή, στην οουγή σου εκουείπουµε, και 
στον φυµό σου ταουαζόµαστε. 

Έβαουες τις ανοµίες µας µπουοστά σου, τις 
κουυφές πτυχές µας στο φως τού πουοσώπου 
σου. 

Επειντή, όουες οι ηµέουες µας 
παουέουχονται στην οουγή σου· 
ντιατουέχουµε τα χουόνια µας σαν ντιανόηµα. 

Οι ηµέουες τής ζωής µας είναι ουσιαστικά 70 
χουόνια, και αν είµαστε σε ευουωστία, 80 
χουόνια, 

όµως, και το καουύτεουο µέουος τους είναι 
κόπος και πόνος, επειντή γουήγοουα 
παουέουχεται, και εµείς πετάµε. 

Ποιος γνωουίζει τη ντύναµη της οουγής σου, 
και του φυµού σου, ανάουογα µε τον φόβο 
σου; 

Ντίνταξέ µας να µετουάµε έτσι τις ηµέουες 
µας, ώστε να πουοσκοούµε τις καουντιές µας 
στη σοφία. 

Επίστουεψε, Κύουιε· µέχουι πότε; Και γίνε 
εουεήµονας στους ντούς σου. 

Χόουτασέ µας µε το έουεός σου από το 
πουωί, και φα αγαουόµαστε και φα 
ευφουαινόµαστε σε όουες τις ηµέουες µας. 

Εύφουανέ µας, αντί για τις ηµέουες κατά τις 
οποίες µάς έφουιψες, τα χουόνια κατά τα 
οποία είνταµε κακά. 

Ας γίνει το έουγο σου φανεουό στους ντούς 
σου, και η ντόξα σου στους γιους τους· 

και ας είναι η ουαµπουότητα του Κυουίου τού 
Φεού µας επάνω µας· 

και το έουγο των χεουιών µας στεουέωνε 
επάνω µας· ναι, το έουγο των χεουιών µας, 
στεουέωνέ το. 

ΑΥΤΟΣ που κατοικεί κάτω από τη σκέπη τού 
Υψίστου, κάτω από τη σκιά τού 
Παντοκουάτοουα φα ντιαµένει. 

Φα ουέω στον Κύουιο: Εσύ είσαι καταφυγή 
µου, και φούιό µου· Φεός µου· σ' αυτόν φα 
εουπίζω. 

Επειντή, αυτός φα σε ουυτουώνει από την 
παγίντα των κυνηγών, και από φανατηφόουο 
ουοιµό. 

Με τα φτεουά του φα σε σκεπάζει, και κάτω 
από τις φτεούγες του φα είσαι ασφαουής· 

η αουήφεια του είναι πανοπουία και ασπίντα. 

Από φόβο νυχτεουινό ντεν φα φοβάσαι, την 
ηµέουα από βέουος που πετάει άσκοπα· 

από φανατικό, που πεουπατάει στο σκοτάντι· 
από όουεφουο, που εουηµώνει µες το 
µεσηµέουι. 

Χιουιάντα φα πέφτει από τα αουιστεουά σου, 
και µυουιάντα από τα ντεξιά σου· όµως, σε 
σένα ντεν φα πουησιάζουν. 

Μονάχα µε τα µάτια σου φα φωουείς, και φα 
βουέπεις την ανταπόντοση των ασεβών. 

Επειντή, εσύ, τον Κύουιο, την εουπίντα µου, 
τον Ύψιστο, έκανες καταφύγιό σου, 

κακό ντεν φα συµβαίνει σε σένα, και µάστιγα 
ντεν φα πουησιάζει στη σκηνή σου. 

Επειντή, τους αγγέους του φα πουοστάξει για 
σένα, για να σε ντιαφυουάττουν σε όους τούς 
ντουόµους σου. 

Φα σε σηκώνουν επάνω στα χέουια τους, για 
να µη πουοσκόψεις το πόντι σου σε πέτουα. 

Φα πατήσεις επάνω σε ουιοντάουι και επάνω 
σε οχιά· φα καταπατήσεις ουιονταουάκι και 
ντουάκοντα. 
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Επειντή, έβαουε την αγάπη του σε µένα, γι' 
αυτό φα τον ουυτουώσω· φα τον υψώσω, 
επειντή γνώουισε το όνοµά µου. 

Φα µε επικαουείται και φα τον εισακούω· 

µαζί του φα είµαι στη φουίψη· φα τον 
ουυτουώνω, και φα τον ντοξάζω. 

Φα τον χοουτάσω από µακουότητα ηµεουών, 
και φα ντείξω σ' αυτόν τη σωτηουία µου. 

Ψαουµός ωντής για την ηµέουα τού 
Σαββάτου. 

ΕΙΝΑΙ αγαφό το να ντοξοουογεί κάποιος τον 
Κύουιο, και να ψαουµωντεί στο όνοµά σου, 
Ύψιστε· 

να αναγγέουει το πουωί το έουεός σου, και 
την αουήφεια σου κάφε νύχτα. 

µε ντεκάχοουντο όουγανο, και µε ψαουτήουι, 
µε ωντή και κιφάουα. 

Επειντή, µε εύφουανες, Κύουιε, στα 
ντηµιουγήµατά σου· φα αγάουοµαι στα έουγα 
των χεουιών σου. 

Πόσο µεγάουα είναι τα έουγα σου, Κύουιε! 
Υπεουβοουικά βαφείς είναι οι συουογισµοί 
σου. 

Ο άνφουωπος, ο ανόητος, ντεν γνωουίζει, και 
ο µωουός ντεν το καταουαβαίνει αυτό· 

ότι οι ασεβείς βουασταίνουν σαν χοουτάουι, 
και όουοι οι εουγάτες τής ανοµίας ανφίζουν, 
για να αφανιστούν αιώνια. 

Αουά, εσύ, Κύουιε, είσαι ύψιστος στον αιώνα. 

Επειντή, ντες, οι εχφουοί σου, Κύουιε, 
επειντή, ντες, οι εχφουοί σου φα 
εξοουοφουευτούν· φα ντιασκοουπιστούν όουοι 
οι εουγάτες τής ανοµίας. 

Αουά, εσύ φα υψώσεις το κέουας µου, όπως 
του µονοκέουατου ζώου· 

εγώ φα χουιστώ µε νέο ουάντι· 

και το µάτι µου φα ντει την εκντίκηση των 
εχφουών µου· τα αυτιά µου φα ακούσουν για 
τους κακοποιούς, που επαναστατούν εναντίον 
µου. 

Ο ντίκαιος φα ανφίζει σαν φοίνικας· σαν 
κέντουος τού Ουιβάνου φα αυξάνει. 

Φυτεµένοι στον οίκο τού Κυουίου, φα 
ανφίζουν στις αυουές τού Φεού µας· 

φα καουποφοούν και σ' αυτά τα βαφιά 
γηουατειά, φα είναι ακµαίοι και ανφηουοί· 

για να αναγγέουουν ότι ο Κύουιος είναι 
ντίκαιος, το φούιό µου· και ντεν υπάουχει σ' 
αυτόν αντικία. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ βασιουεύει· µεγαουοπουέπεια 
είναι ντυµένος· ο Κύουιος είναι ντυµένος µε 
ντύναµη, και πεουιζωσµένος· 

και στεουέωσε την οικουµένη, ώστε ντεν φα 
σαουευτεί. 

Ο φουόνος σου είναι στεουεωµένος εξαουχής· 
από τον αιώνα υπάουχεις εσύ. 

Ύψωσαν οι ποταµοί, Κύουιε, ύψωσαν οι 
ποταµοί τη φωνή τους· οι ποταµοί ύψωσαν τα 
κύµατά τους. 

Ο Κύουιος, που είναι στους ύψιστους χώους, 
είναι ντυνατότεουος από τον ήχο ποουών 
νεουών, πεουισσότεουο από τα ντυνατά 
κύµατα της φάουασσας. 

Τα µαουτύουιά σου είναι πιστά σε 
υπεουβοουικό βαφµό· στον οίκο σου ανήκει 
αγιότητα, Κύουιε, σε µακουότητα ηµεουών. 

ΦΕΕ των εκντικήσεων, Κύουιε, Φεέ των 
εκντικήσεων, εµφανίσου. 

Υψώσου, Κουιτή τής γης· απόντωσε 
ανταπόντοση στους υπεουήφανους. 

Μέχουι πότε οι ασεβείς, Κύουιε, µέχουι πότε 
οι ασεβείς φα φουιαµβεύουν; 
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Μέχουι πότε φα πουοφέουν και φα µιούν 
σκουηουά; Φα καυχώνται οι εουγάτες τής 
ανοµίας; 

Κύουιε, καταφουίβουν τον ουαό σου, και 
κακοποιούν την κουηουονοµιά σου. 

Φονεύουν τη χήουα και τον ξένο, και 
φανατώνουν τους οουφανούς. 

Και ουένε: Ντεν φα ντει ο Κύουιος ούτε φα 
αντιουηφφεί ο Φεός τού Ιακώβ. 

Αντιουηφφείτε το, εσείς οι άφουονες ανάµεσα 
στον ουαό· και οι µωουοί, πότε φα 
φουονιµεύσετε; 

Αυτός που φύτεψε το αυτί, ντεν φα ακούσει; 
Αυτός που έπουασε το µάτι, ντεν φα ντει; 

Αυτός που σωφουονίζει τα έφνη, ντεν φα 
εουέγξει; Αυτός που ντιντάσκει τον άνφουωπο 
γνώση; 

Ο Κύουιος γνωουίζει τους συουογισµούς των 
ανφουώπων, ότι είναι µάταιοι. 

Μακάουιος ο άνφουωπος, που τον 
σωφουονίζεις, Κύουιε, και µε τον νόµο σου 
τον ντιντάσκεις· 

για να τον αναπαύεις από τις ηµέουες τής 
συµφοουάς, µέχουις ότου σκαφτεί ουάκκος 
στον ασεβή. 

Επειντή, ο Κύουιος ντεν φα αποουίψει τον 
ουαό του, και την κουηουονοµιά του ντεν φα 
εγκαταουείψει. 

Επειντή, η κουίση φα επιστουέψει στη 
ντικαιοσύνη, και φα την ακοουφήσουν όουοι 
οι ευφείς στην καουντιά. 

Ποιος φα σηκωφεί σε υπεουάσπισή µου 
ενάντια στους πονηουευόµενους; Ποιος φα 
παουασταφεί σε υπεουάσπισή µου ενάντια 
στους εουγάτες τής ανοµίας; 

Αν ο Κύουιος ντεν µε βοηφούσε, η ψυχή µου 
παουοουίγο φα κατοικούσε στη σιωπή. 

Όταν έουεγα, γουίστουησε το πόντι µου, το 
έουεός σου, Κύουιε, µε βοηφούσε. 

Στο πουήφος των αµηχανιών τής καουντιάς 
µου, οι παουηγοουίες σου εύφουαναν την 
ψυχή µου. 

Μήπως ο φουόνος τής ανοµίας έχει 
επικοινωνία µαζί σου, που µηχανεύεται 
αντικία αντί για νόµο; 

Αυτοί οουµούν ενάντια στην ψυχή τού 
ντικαίου, και καταντικάζουν αφώο αίµα. 

Ο Κύουιος, όµως, είναι σε µένα καταφύγιο· 
και ο Φεός µου, το φούιο της εουπίντας µου. 

Και φα γυουίσει επάνω τους την ανοµία τους, 
και µέσα στην πονηουία τους φα τους 
αφανίσει· ο Κύουιος ο Φεός µας φα τους 
αφανίσει. 

ΕΟΥΑΤΕ, ας αγαουιαστούµε στον Κύουιο· 
ας αουαουάξουµε στο φούιο της σωτηουίας 
µας. 

Ας πουοφτάσουµε µπουοστά του µε 
ντοξοουογίες· ας αουαουάξουµε σ' αυτόν µε 
ψαουµούς. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι µεγάουος Φεός, και 
µεγάουος Βασιουιάς, πεουισσότεουο από 
όους τούς φεούς. 

Επειντή, στο ντικό του το χέουι είναι τα βάφη 
τής γης· και τα ύψη των βουνών είναι ντικά 
του. 

Επειντή, ντική του είναι η φάουασσα, κι αυτός 
την έκανε· και τα χέουια του έπουασαν την 
ξηουά. 

Εουάτε, ας πουοσκυνήσουµε και ας 
πουοσπέσουµε· ας γονατίσουµε µπουοστά 
στον Κύουιο, τον Ντηµιουγό µας. 

Επειντή, αυτός είναι ο Φεός µας· κι εµείς 
ουαός τής βοσκής του, και πουόβατα του 
χεουιού του. 

Σήµεουα, αν ακούσετε τη φωνή του,  µη 
σκουηουύνετε την καουντιά σας, όπως τότε 
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στον παουοουγισµό, όπως την ηµέουα τού 
πειουασµού στην έουηµο· 

όπου οι πατέουες σας µε πείουαξαν, µε 
ντοκίµασαν, και είνταν τα έουγα µου. 

Σαουάντα χουόνια ντυσαουεστήφηκα µε 
εκείνη τη γενεά, 

και είπα: Αυτός είναι ουαός πουανεµένος στην 
καουντιά, κι αυτοί ντεν γνώουισαν τους 
ντουόµους µου. 

Γι' αυτό, στην οουγή µου οουκίστηκα ότι, 
ντεν φα µπουν µέσα στην ανάπαυσή µου. 

ΨΑΟΥΤΕ στον Κύουιο καινούγιο 
τουαγούντι· ψάουτε στον Κύουιο, 
οουόκουηουη η γη. 

Ψάουτε στον Κύουιο· ευουογείτε το όνοµά 
του· κηουύττετε από ηµέουα σε ηµέουα τη 
σωτηουία του. 

Αναγγείουατε στα έφνη τη ντόξα του, σε όους 
τούς ουαούς τα φαυµαστά έουγα του. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι µέγας, και 
υπεουβοουικά αξιύµνητος· είναι φοβεουός, 
πεουισσότεουο από όους τούς φεούς. 

Επειντή, όουοι οι φεοί των εφνών είναι 
είντωουα· ο Κύουιος, όµως, ντηµιούγησε τους 
ουανούς. 

Ντόξα και µεγαουοπουέπεια είναι µπουοστά 
του· ντύναµη και ωουαιότητα στο 
αγιαστήουιό του. 

Αποντώστε στον Κύουιο, πατουιές των ουαών, 
αποντώστε στον Κύουιο ντόξα και ντύναµη. 

Αποντώστε στον Κύουιο τη ντόξα τού 
ονόµατός του· πάουτε πουοσφοουές, και 
µπείτε µέσα στις αυουές του. 

Πουοσκυνήστε τον Κύουιο στο 
µεγαουοπουεπές αγιαστήουιό του· να έχετε 
φόβο µπουοστά από το πουόσωπό του, 
οουόκουηουη η γη. 

Πείτε στα έφνη: Ο Κύουιος βασιουεύει· η 
οικουµένη φα είναι σίγουα στεουεωµένη· 

ντεν φα σαουευτεί· αυτός φα κουίνει τους 
ουαούς µε ευφύτητα. 

Ας ευφουαίνονται οι ουανοί, και ας αγάουεται 
η γη· ας ηχεί η φάουασσα, και το πουήουωµά 
της. 

Ας χαίουονται οι πεντιάντες, και όουα όσα 
βουίσκονται σ' αυτές· τότε φα ευφουαίνονται 
όουα τα ντέντουα τού ντάσους, 

µπουοστά στον Κύουιο· επειντή, έουχεται, 
επειντή έουχεται για να κουίνει τη γη· 

φα κουίνει την οικουµένη µε ντικαιοσύνη, και 
τους ουαούς µε την αουήφεια του. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ βασιουεύει· ας αγάουεται η γη· 
ας ευφουαίνεται το πουήφος των νησιών. 

Σύννεφο και οµίχουη είναι οουόγυουά του· 
ντικαιοσύνη και κουίση είναι η βάση τού 
φουόνου του. 

Φωτιά πουοποουεύεται µπουοστά του, και 
καταφουέγει από παντού τούς εχφούς του. 

Οι αστουαπές του φωτίζουν την οικουµένη· η 
γη είντε, και κουονίστηκε. 

Τα βουνά ντιαουύονται σαν κεουί από την 
παουσία τού Κυουίου, από την παουσία τού 
Κυουίου οουόκουηουης της γης. 

Οι ουανοί αναγγέουουν τη ντικαιοσύνη του, 
και όουοι οι ουαοί βουέπουν τη ντόξα του. 

Ας ντουαπούν όουοι εκείνοι που ουατουεύουν 
τα γουυπτά, αυτοί που καυχώνται στα 
είντωουα· πουοσκυνείτε αυτόν, όουοι οι φεοί. 

Η Σιών άκουσε, και ευφουάνφηκε, και οι 
φυγατέουες τού Ιούντα χάουηκαν για τις 
κουίσεις σου, Κύουιε. 

Επειντή, εσύ, Κύουιε, είσαι ύψιστος επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη· υπεουυψώφηκες 
υπεουβοουικά, πεουισσότεουο από όους τούς 
φεούς. 
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Εκείνοι από σας που αγαπάτε τον Κύουιο, 
µισείτε το κακό· αυτός φυουάττει τις ψυχές 
των οσίων του· τους εουευφεουώνει από το 
χέουι των ασεβών. 

Φως σπέουνεται για τον ντίκαιο, και 
ευφουοσύνη για τους ευφείς στην καουντιά. 

Ευφουαίνεστε, ντίκαιοι, στον Κύουιο, και 
υµνείτε στην ανάµνηση της αγιοσύνης του. 

Ψαουµός. 

ΨΑΟΥΤΕ στον Κύουιο νέο τουαγούντι· 
επειντή, έκανε φαυµαστά έουγα· 

το ντεξί του χέουι, και ο βουαχίονάς του ο 
άγιος, ενέουγησαν σ' αυτόν σωτηουία. 

Ο Κύουιος έκανε γνωστή τη σωτηουία του· 
µπουοστά στα έφνη αποκάουυψε τη 
ντικαιοσύνη του. 

Φυµήφηκε το έουεός του και την αουήφεια 
του πουος τον οίκο Ισουαήου· 

όουα τα πέουατα της γης είνταν τη σωτηουία 
τού Φεού µας. 

Αουαουάξτε στον Κύουιο, όουη η γη· 
ευφουαίνεστε και αγάουεστε και 
ψαουµωντείτε. 

Ψαουµωντείτε στον Κύουιο µε κιφάουα, µε 
κιφάουα και φωνή ψαουµωντίας. 

Με σάουπιγγες, και µε φωνή κεουάτινης 
σάουπιγγας, αουαουάξτε µπουοστά στον 
Βασιουιά Κύουιο. 

Ας ηχεί η φάουασσα, και το πουήουωµά της· 
η οικουµένη, κι αυτοί που κατοικούν σ' αυτή. 

Οι ποταµοί ας κουοτούν τα χέουια, τα βουνά 
ας αγάουονται µαζί, 

µπουοστά στον Κύουιο· επειντή, έουχεται για 
να κουίνει τη γη· 

φα κουίνει την οικουµένη µε ντικαιοσύνη, και 
τους ουαούς µε ευφύτητα. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ βασιουεύει, ας τουέµουν οι 
ουαοί· αυτός που κάφεται επάνω στα 
χεουβείµ, ας σειστεί η γη. 

Ο Κύουιος είναι µεγάουος στη Σιών, και είναι 
υψηουός σε όους τούς ουαούς. 

Ας ντοξοουογούν το µεγάουο και φοβεουό 
όνοµά σου, επειντή είναι άγιο· 

και τη ντύναµη του βασιουιά, που αγαπάει 
ντικαιοσύνη. 

Εσύ ντιόουισες την ευφύτητα, εσύ έκανες 
κουίση και ντικαιοσύνη στον Ιακώβ. 

Υψώνετε τον Κύουιο τον Φεό µας, και 
πουοσκυνείτε στο υποπόντιο των ποντιών του· 
επειντή, είναι άγιος. 

Ο Μωυσής και ο Ααουών ανάµεσα στους 
ιεουείς του, και ο Σαµουήου ανάµεσα σ' 
αυτούς που επικαούνται το όνοµά του, 

επικαούνταν τον Κύουιο, κι αυτός τούς 
εισάκουγε. 

Μιούσε σ' αυτούς από στύουο νεφέουης· 

φύουαξαν τα µαουτύουιά του, και τα 
πουοστάγµατα, που τους έντωσε· 

Κύουιε Φεέ µας, εσύ τους εισάκουγες· έγινες 
σ' αυτούς Φεός συγχωουητικός, όµως και 
εκντικητής για τις πουάξεις τους. 

Υψώνετε τον Κύουιο τον Φεό µας, και 
πουοσκυνείτε στο βουνό του το άγιο· επειντή, 
ο Κύουιος ο Φεός µας είναι άγιος. 

Ψαουµός ντοξοουογίας. 

ΑΟΥΑΟΥΑΞΤΕ στον Κύουιο, 
οουόκουηουη η γη. 

Ντουέψτε στον Κύουιο µε ευφουοσύνη· 
εουάτε µπουοστά του µε αγαουίαση. 

Γνωουίστε ότι, ο Κύουιος είναι ο Φεός· αυτός 
έκανε εµάς, και όχι εµείς· εµείς είµαστε ουαός 
του, και πουόβατα της βοσκής του. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 667 από 1298 

Μπείτε µέσα στις πύουες του µε ντοξοουογία, 
και στις αυουές του µε ύµνο· ντοξοουογείτε 
τον· ευουογείτε το όνοµά του. 

Επειντή, ο Κύουιος είναι αγαφός· το έουεός 
του παουαµένει στον αιώνα, και η αουήφεια 
του από γενεά σε γενεά. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΟΥΕΟΣ και κουίση φα ψάουω· σε σένα, 
Κύουιε, φα ψαουµωντώ. 

Φα είµαι συνετός σε άµωµο ντουόµο· πότε 
φάουφεις σε µένα; 

Φα πεουπατώ µε ακεουαιότητα της καουντιάς 
µου, µέσα στον οίκο µου. 

Ντεν φα βάουω µπουοστά στα µάτια µου 
πονηουό πουάγµα· µισώ εκείνους που 
πουάττουν παουανοµίες· τίποτε απ' αυτά ντεν 
φα κοουηφεί σε µένα. 

Η ντιεστουαµµένη καουντιά φα αποβουηφεί 
από µένα· τον πονηουό ντεν φα τον γνωουίζω. 

Εκείνον που καταουαουεί κουυφά τον 
πουησίον του, αυτόν φα τον εξοουοφουεύω· 
εκείνον που έχει υπεουήφανο βουέµµα, και 
υπεουήφανη καουντιά, αυτόν ντεν φα τον 
υποφέουω. 

Τα µάτια µου φα είναι επάνω στους πιστούς 
τής γης, για να συγκατοικούν µαζί µου· 
εκείνος που πεουπατάει σε άµωµο ντουόµο, 
αυτός φα µε υπηουετεί. 

Ντεν φα κατοικεί στο µέσον τού οίκου µου 
εκείνος που εουγάζεται την απάτη· εκείνος 
που µιουάει το ψέµα ντεν φα στεουεωφεί 
µπουοστά στα µάτια µου. 

Κάφε πουωί φα εξοουοφουεύω όους τούς 
ασεβείς τής γης, για να κόψω 
οουοκουηουωτικά από την πόουη τού Φεού 
όους τούς εουγάτες τής ανοµίας. 

Πουοσευχή τού φουιµµένου, όταν αντηµονεί, 
και ξεχύνει το παουάπονό του µπουοστά στον 
Κύουιο. 

ΚΥΟΥΙΕ, εισάκουσε την πουοσευχή µου, και 
η κουαυγή µου ας έουφει σε σένα. 

Μη κουύψεις από µένα το πουόσωπό σου· την 
ηµέουα που φουίβοµαι, στουέψε σε µένα το 
αυτί σου· την ηµέουα που σε επικαούµαι, 
γουήγοουα να µε εισακούς. 

Επειντή, οι ηµέουες µου εξαουείφφηκαν όπως 
ο καπνός, και τα κόκαουά µου 
καταξεουάφηκαν σαν το φουύγανο. 

Η καουντιά µου πουηγώφηκε και ξεουάφηκε 
όπως το χοουτάουι, ώστε ουησµόνησα να 
τουώω το ψωµί µου. 

Από τη φωνή τού στεναγµού µου, κόουησαν 
τα κόκαουά µου στο ντέουµα µου. 

Έγινα όµοιος µε τον εουηµικό πεουεκάνο· 
έγινα όπως ο νυχτοκόουακας στις εουηµιές. 

Αγουυπνώ και είµαι σαν σπουγίτι που µονάζει 
στη σοφίτα. 

Όουη την ηµέουα µε κοουοϊντεύουν οι 
εχφουοί µου· αυτοί που µαίνονται, 
οουκίζονται εναντίον µου. 

Επειντή, έφαγα στάχτη σαν ψωµί, και 
συγκέουασα το ποτό µου µε ντάκουυα, 

εξαιτίας τής οουγής σου και της αγανάκτησής 
σου· επειντή, αφού µε σήκωσες, µε έουιξες 
κάτω. 

Οι ηµέουες µου παουέουχονται σαν σκιά, και 
εγώ ξεουάφηκα σαν το χοουτάουι. 

Εσύ, όµως, Κύουιε, παουαµένεις αιώνια, και η 
ενφύµησή σου από γενεά σε γενεά. 

Εσύ φα σηκωφείς, φα σπουαχνιστείς τη Σιών· 
επειντή, είναι καιουός να την εουεήσεις, µια 
που έφτασε ο ντιοουισµένος καιουός. 

Ντεντοµένου ότι, οι ντούοι σου αουέσκονται 
στις πέτουες της, και σπουαχνίζονται το χώµα 
της. 
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Τότε, τα έφνη φα φοβηφούν το όνοµα του 
Κυουίου, και όουοι οι βασιουιάντες τής γης 
φα φοβηφούν τη ντόξα σου. 

Όταν ο Κύουιος οικοντοµήσει τη Σιών, φα 
φανεί µέσα στη ντόξα του. 

Φα επιβουέψει στην πουοσευχή των 
εγκαταουειµµένων, και ντεν φα 
καταφουονήσει τη ντέησή τους. 

Αυτό φα γουαφτεί για την επεουχόµενη γενεά· 
και ο ουαός που φα ντηµιουγηφεί, φα αινεί 
τον Κύουιο. 

Επειντή, έσκυψε από το ύψος τού 
αγιαστηουίου του, ο Κύουιος επέβουεψε από 
τον ουανό επάνω στη γη, 

για να ακούσει τον στεναγµό των 
αιχµαουώτων, και να εουευφεουώσει τούς 
καταντικασµένους σε φάνατο· 

για να κηουύττουν στη Σιών το όνοµα του 
Κυουίου, και την αίνεσή του στην 
Ιεουσαουήµ, 

όταν συγκεντουωφούν µαζί τα έφνη και τα 
βασίουεια, για να είναι ντούοι στον Κύουιο. 

Αντυνάτισε καφ' οντόν τη ντύναµή µου· 
µίκουυνε τον αουιφµό των ηµεουών µου. 

Εγώ είπα: Φεέ µου, µη µε αουπάξεις στα 
µισά µου χουόνια· τα χουόνια σου είναι σε 
γενεές γενεών. 

Αουχικά, Κύουιε, εσύ φεµεουίωσες τη γη, και 
οι ουανοί είναι έουγα των χεουιών σου. 

Αυτοί φα αποουεστούν, εσύ όµως 
παουαµένεις· και όουοι φα παουιώσουν σαν 
ιµάτιο· φα τους τυουίξεις σαν πεουικάουυµµα, 
και φα αουαχτούν· 

εσύ, όµως, είσαι ο ίντιος και τα χουόνια σου 
ντεν φα εκουείψουν. 

Οι γιοι των ντούων σου φα κατοικούν, και το 
σπέουµα τους φα παουαµένει µπουοστά σου. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΥΟΥΟΓΕΙ, ω ψυχή µου, τον Κύουιο· και 
κάφε τι που είναι µέσα µου, το όνοµά του το 
άγιο. 

Ευουόγει, ω ψυχή µου, τον Κύουιο, και µη 
ξεχνάς όουες τις ευεουγεσίες του· 

αυτόν που συγχωουεί όουες τις ανοµίες σου· 
αυτόν που γιατουεύει όουες τις αουώστιες 
σου· 

αυτόν που ουυτουώνει από τη φφοουά τη ζωή 
σου· αυτόν που σε στεφανώνει µε έουεος και 
οικτιουµούς· 

αυτόν που χοουταίνει τα γηουατειά σου µε 
αγαφά· η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του 
αετού. 

Ο Κύουιος κάνει ντικαιοσύνη και κουίση σε 
όους εκείνους που αντικούνται. 

Φανέουωσε τους ντουόµους του στον Μωυσή, 
τα έουγα του στους γιους Ισουαήου. 

Οικτίουµονας και εουεήµονας είναι ο 
Κύουιος, µακουόφυµος και ποουυέουεος. 

Ντεν φα ντικοουογεί για πάντα ούτε φα 
ντιατηουεί την οουγή του στον αιώνα. 

Ντεν έκανε σε µας σύµφωνα µε τις αµαουτίες 
µας ούτε ανταπέντωσε σε µας σύµφωνα µε τις 
ανοµίες µας. 

Επειντή, όσο είναι το ύψος τού ουανού επάνω 
από τη γη, τόσο µεγάουο είναι το έουεός του 
σ' αυτούς που τον φοβούνται. 

Όσο απέχει η ανατοουή από τη ντύση, τόσο 
µακουιά έστειουε από µας τις ανοµίες µας. 

Καφώς ο πατέουας σπουαχνίζεται τα παιντιά 
του, έτσι και ο Κύουιος σπουαχνίζεται αυτούς 
που τον φοβούνται. 

Επειντή, αυτός γνωουίζει την πουάση µας, 
φυµάται ότι είµαστε χώµα. 

Οι ηµέουες τού ανφουώπου είναι σαν το 
χοουτάουι· σαν το άνφος τού χωουαφιού, έτσι 
ανφίζει· 
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επειντή, ο άνεµος πεουνάει από πάνω του, και 
ντεν υπάουχει πουέον· και ο τόπος του ντεν το 
γνωουίζει πουέον. 

Το έουεος του Κυουίου είναι από τον αιώνα 
και µέχουι τον αιώνα, επάνω σ' αυτούς που 
τον φοβούνται· και η ντικαιοσύνη του επάνω 
στους γιους των γιων· 

επάνω σ' εκείνους που τηούν τη ντιαφήκη του, 
και σ' εκείνους που φυµούνται τις εντοουές 
του, για να τις εκπουηουώνουν. 

Ο Κύουιος ετοίµασε τον φουόνο του στον 
ουανό, και η βασιουεία του ντεσπόζει τα 
πάντα. 

Ευουογείτε τον Κύουιο, άγγεουοί του, 
ντυνατοί µε ντύναµη, εκείνοι που εκτεούν τον 
ουόγο του, εκείνοι που υπακούν στη φωνή τού 
ουόγου του. 

Ευουογείτε τον Κύουιο, όουες οι ντυνάµεις 
του· οι ουειτουγοί του, εκείνοι που εκτεούν το 
φέουηµά του. 

Ευουογείτε τον Κύουιο, όουα τα έουγα του, 
σε κάφε τόπο τής ντεσποτείας του. 

Ευουόγει, ω ψυχή µου, τον Κύουιο. 

ΕΥΟΥΟΓΕΙ, ω ψυχή µου, τον Κύουιο. 

Κύουιε, Φεέ µου, µεγαουύνφηκες 
υπεουβοουικά· τιµή και µεγαουοπουέπεια 
είσαι ντυµένος· 

αυτός που πεουιτυουίγεται το φως σαν ιµάτιο, 
αυτός που απουώνει τον ουανό σαν 
καταπέτασµα· 

αυτός που στεγάζει µε νεουά τα υπεουώα του· 
αυτός που κάνει τα σύννεφα ντική του άµαξα· 
αυτός που πεουπατάει επάνω σε φτεούγες 
ανέµων· 

αυτός που κάνει τούς αγγέους του πνεύµατα, 
τους ουειτουγούς του φουόγα φωτιάς· 

αυτός που φεµεουιώνει τη γη επάνω στη βάση 
της, για να µη σαουευφεί στον αιώνα τού 
αιώνα. 

Την κάουυψες µε την άβυσσο σαν µε ιµάτιο· 
τα νεουά στάφηκαν επάνω στα βουνά· 

από την επιτίµησή σου έφυγαν· από τη φωνή 
τής βουοντής σου έφυγαν µε βία· 

ανέβηκαν στα βουνά, κατέβηκαν στις 
κοιουάντες, στον τόπο που ντιόουισες γι' 
αυτά· 

έφεσες όουιο, που ντεν φα το υπεουβούν ούτε 
φα επιστουέψουν για να σκεπάσουν τη γη. 

Αυτός που εξαποστέουει πηγές στις 
φάουαγγες, για να ουέουν ανάµεσα στα βουνά· 

ποτίζουν όουα τα φηουία τού χωουαφιού· τα 
άγουια γαϊντούια σβήνουν τη ντίψα τους· 

κοντά τους κατασκηνώνουν τα πουιά τού 
ουανού, και κεουαηντούν ανάµεσα στα 
κουαντιά. 

Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπεουώα 
του· από τον καουπό των έουγων σου 
χοουταίνει η γη. 

Αυτός που αναντίντει χοουτάουι για τα κτήνη, 
και βοτάνη για χουήση τού ανφουώπου, 

για να βγάζει τουοφή από τη γη, 

και κουασί που ευφουαίνει την καουντιά τού 
ανφουώπου, 

ουάντι για να ουαµπουύνει το πουόσωπό του, 
και ψωµί που στηουίζει την καουντιά του 
ανφουώπου. 

Χόουτασαν τα ντέντουα τού Κυουίου· οι 
κέντουοι τού Ουιβάνου, που φύτεψε· 

όπου τα πουιά κάνουν φωουιές· τα πεύκα είναι 
η κατοικία τού πεουαουγού. 

Τα ψηουά βουνά είναι για τις ντοουκάντες· οι 
πέτουες είναι καταφύγιο στα ντασύποντα ζώα. 

Έκανε το φεγγάουι για τους καιούς· ο ήουιος 
γνωουίζει τη ντύση του. 
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Φέουνεις σκοτάντι, και γίνεται νύχτα· µέσα σ' 
αυτή πεουιφέουονται όουα τα φηουία τού 
ντάσους· 

τα ουιονταουάκια βουυχάζουν για να 
αουπάξουν, και να ζητήσουν από τον Φεό την 
τουοφή τους. 

Ο ήουιος ανατέουει· µαζεύονται, και 
πουαγιάζουν στα σπήουαιά τους· 

βγαίνει ο άνφουωπος στο έουγο του, και στην 
εουγασία του µέχουι το βουάντυ. 

Πόσο µεγάουα είναι τα έουγα σου, Κύουιε! 
Με σοφία έφτιαξες τα πάντα· η γη είναι 
γεµάτη από τα έουγα σου· 

αυτή η φάουασσα η µεγάουη και ευουύχωουη· 
εκεί υπάουχουν αναουίφµητα εουπετά, ζώα 
µικουά µαζί µε µεγάουα· 

εκεί ταξιντεύουν τα πουοία· εκεί είναι αυτός ο 
Ουευιάφαν, που τον έφτιαξες για να παίζει 
µέσα σ' αυτή. 

Όουα αυτά εουπίζουν σε σένα, για να τους 
ντώσεις την τουοφή τους στον καιουό τους. 

Τους ντίνεις, µαζεύουν· ανοίγεις το χέουι σου, 
χοουταίνουν αγαφά. 

Αποστουέφεις το πουόσωπό σου, 
ταουάζονται· σηκώνεις την πνοή τους, 
πεφαίνουν, και γυουίζουν στο χώµα τους· 

στέουνεις το πνεύµα σου, κτίζονται, και 
ανανεώνεις το πουόσωπο της γης. 

Η ντόξα τού Κυουίου ας είναι στον αιώνα· ας 
ευφουαίνεται ο Κύουιος στα έουγα του· 

αυτός που επιβουέπει επάνω στη γη, και την 
κάνει να τουέµει· αγγίζει τα βουνά, και 
καπνίζουν. 

Ενόσω ζω φα ψάουω στον Κύουιο· φα 
ψαουµωντώ στον Φεό µου ενόσω υπάουχω. 

Η µεουέτη µου σ' αυτόν φα είναι γουυκιά· εγώ 
φα ευφουαίνοµαι στον Κύουιο. 

Ας εκουείψουν οι αµαουτωουοί από τη γη, και 
οι ασεβείς ας µη υπάουχουν πουέον. 

Ευουόγει, ω ψυχή µου, τον Κύουιο. 
Αουηούια. 

Ντοξοουογείτε τον Κύουιο· επικαουείστε το 
όνοµά του· κάντε γνωστά τα έουγα του στους 
ουαούς. 

Ψάουετε σ' αυτόν· ψαουµωντείτε σ' αυτόν· 
µιουάτε για όουα τα φαυµάσιά του. 

Καυχάστε στο άγιό του όνοµα· ας 
ευφουαίνεται η καουντιά εκείνων που 
εκζητούν τον Κύουιο. 

Ζητάτε τον Κύουιο και τη ντύναµή του· 
εκζητάτε το πουόσωπό του παντοτινά. 

Να φυµάστε τα φαυµαστά του έουγα που 
έκανε· τα τεουάστια µεγαουεία του και τις 
κουίσεις τού στόµατός του· 

εσείς, σπέουµα τού Αβουαάµ τού ντού του, 
γιοι τού Ιακώβ, οι εκουεκτοί του. 

Αυτός είναι ο Κύουιος ο Φεός µας· οι 
κουίσεις του είναι σε όουη τη γη. 

Να φυµάστε πάντοτε τη ντιαφήκη του, τη 
ντιαφήκη τού ουόγου τον οποίο πουόσταξε σε 
χίουιες γενεές, 

τη ντιαφήκη που έκανε στον Αβουαάµ, και 
τον όουκο του στον Ισαάκ· 

και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόµο, 
πουος τον Ισουαήου ως µια αιώνια ντιαφήκη, 

ουέγοντας: Σε σένα φα ντώσω τη γη Χαναάν, 
για µεουίντα τής κουηουονοµιάς σας. 

Ενώ αυτοί ήσαν ουιγοστοί σε αουιφµό, ουίγοι, 
και πάουοικοι σ' αυτή, 

και ντιέουχονταν από έφνος σε έφνος, από 
βασιουεία σε άουον ουαό, 

ντεν άφησε άνφουωπο να τους αντικήσει· 
µάουιστα, για χατήουι τους έουεγξε 
βασιουιάντες, 
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ουέγοντας: Μη αγγίξετε τους χουισµένους 
µου, και µη κακοποιήσετε τους πουοφήτες 
µου. 

Και έφεουε πείνα επάνω στη γη· σύντουιψε 
κάφε στήουιγµα άουτου. 

Απέστειουε πουιν απ' αυτούς έναν άνφουωπο, 
τον Ιωσήφ, που πουήφηκε ως ντούος· 

του οποίου τα πόντια έσφιξαν µέσα σε 
ντεσµά· τον έβαουαν στα σίντεουα· 

µέχουι νάουφει ο ουόγος του· ο ουόγος τού 
Κυουίου τον ντοκίµασε. 

Έστειουε ο βασιουιάς, και τον έουυσε· ο 
άουχοντας των ουαών, και τον εουευφέουωσε. 

Τον κατέστησε κύουιο του οίκου του, και 
άουχοντα σε όουα τα κτήµατά του· 

για να παινταγωγεί τούς άουχοντές του, κατά 
την αουέσκειά του, και να ντιντάξει στους 
πουεσβυτέους του σοφία. 

Τότε, ήουφε ο Ισουαήου στην Αίγυπτο, και ο 
Ιακώβ παουοίκησε στη γη Χαµ. 

Και ο Κύουιος αύξησε τον ουαό του 
υπεουβοουικά, και τον ενντυνάµωσε 
πεουισσότεουο από τους εχφούς του. 

Η καουντιά τους στουάφηκε στο να µισούν 
τον ουαό του, στο να ντοουιεύονται τους 
ντούς του. 

Έστειουε τον ντούο του τον Μωυσή, και τον 
Ααουών που τον έκουεξε. 

Εκτέουεσε ανάµεσά τους τα ουόγια των 
σηµείων του, και τα φαυµαστά του έουγα στη 
γη Χαµ. 

Έστειουε σκοτάντι, και σκοτείνιασε· και ντεν 
απείφησαν στα ουόγια του. 

Μετέτουεψε τα νεουά σε αίµα, και φανάτωσε 
τα ψάουια τους. 

Η γη τους ανέβουυσε βατουάχια, µέχουι µέσα 
στα ταµεία των βασιουιάντων τους. 

Είπε, και ήουφε κυνόµυγα, και σκνίπες σε 
όουα τα όουιά τους. 

Τους έντωσε χαουάζι αντί για βουοχή, και 
φουογεουή φωτιά στη γη τους· 

και χτύπησε τα αµπέουια τους, και τις συκιές 
τους, και σύντουιψε τα ντέντουα στα όουιά 
τους. 

Είπε, και ήουφε ακουίντα, και βούχος 
αναουίφµητος· 

και κατέφαγε όουο το χοουτάουι στη γη τους, 
και κατέφαγε τον καουπό τής γης τους. 

Και χτύπησε κάφε πουωτότοκο στη γη τους, 
την απαουχή κάφε ντύναµής τους. 

Και τους έβγαουε µαζί µε ασήµι και 
χουυσάφι, και ντεν υπήουχε ασφενής στις 
φυουές τους. 

Στην έξοντό τους ευφουάνφηκε η Αίγυπτος· 
επειντή, ο φόβος τους είχε πέσει επάνω τους. 

Άπουωσε νεφέουη για να τους σκεπάζει, και 
φωτιά για να φέγγει τη νύχτα. 

Ζήτησαν, και τους έφεουε οουτύκια· και µε 
ψωµί ουανού τούς χόουτασε. 

Άνοιξε την πέτουα, και ανέβουυσαν νεουά, και 
έουευσαν ποτάµια µέσα από άνυντους τόπους. 

Επειντή, φυµήφηκε τον άγιο ουόγο του, που 
είπε στον Αβουαάµ, τον ντούο του. 

Και έβγαουε τον ουαό του µε αγαουίαση, 
τους εκουεκτούς του µε χαουά· 

και τους έντωσε τα εντάφη των εφνών, και 
κουηουονόµησαν τους κόπους των ουαών· 

για να τηούν τα ντιατάγµατά του, και να 
εκτεούν τους νόµους του. 

Αουηούια. 

Αουηούια. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο, επειντή είναι αγαφός· 
επειντή, το έουεός του µένει στον αιώνα. 
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Ποιος µποουεί να κηουύξει τα κουαταιά 
έουγα τού Κυουίου, να κάνει ακουστές όουες 
τις αινέσεις του; 

Μακάουιοι εκείνοι που φυουάττουν κουίση, 
εκείνοι που εκτεούν ντικαιοσύνη πάντοτε. 

Φυµήσου µε, Κύουιε, στην ευµένεια που 
ντείχνεις στον ουαό σου· επισκέψου µε στη 
σωτηουία σου· 

για να βουέπω το καουό των εκουεκτών σου, 
για να ευφουαίνοµαι στην ευφουοσύνη τού 
έφνους σου, για να καυχώµαι µαζί µε την 
κουηουονοµιά σου. 

Αµαουτήσαµε, µαζί µε τους πατέουες µας· 
ανοµήσαµε, ασεβήσαµε. 

Οι πατέουες µας στην Αίγυπτο ντεν 
κατάουαβαν τα φαυµαστά έουγα σου· 

ντεν φυµήφηκαν το πουήφος τού εουέους σου, 
και σε παουόουγισαν στη φάουασσα, στην 
Εουυφουά Φάουασσα. 

Και όµως, τους έσωσε για χάουη του 
ονόµατός του, για να κάνει γνωστά τα 
κουαταιά έουγα του. 

Και επιτίµησε την Εουυφουά Φάουασσα, και 
ξεουάφηκε· και τους ντιαπέουασε µέσα από 
τις αβύσσους σαν µέσα από έουηµο· 

και τους έσωσε από το χέουι εκείνου που τους 
µισούσε, και τους ουύτουωσε από το χέουι 
τού εχφού. 

Και τα νεουά σκέπασαν οουοκουηουωτικά 
τούς εχφούς τους· ντεν έµεινε απ' αυτούς ούτε 
ένας. 

Τότε, πίστεψαν στα ουόγια του· έψαουαν την 
αίνεσή του. 

Όµως, γουήγοουα ξέχασαν τα έουγα του· ντεν 
πεουίµεναν τη βουή του· 

αουά, επιφύµησαν επιφυµία στην έουηµο, και 
πείουαξαν τον Φεό µέσα σε άνυντουη γη. 

Και έντωσε σ' αυτούς το αίτηµά τους· τους 
έστειουε, όµως, φανατηφόουα αουώστια. 

Ακόµα, φφόνησαν τον Μωυσή στο 
στουατόπεντο, και τον Ααουών, τον άγιο του 
Κυουίου. 

Η γη άνοιξε και κατάπιε τον Νταφάν, και 
σκέπασε τη σκηνή τού Αβειουών· 

και βγήκε φωτιά στη συναγωγή τους· η 
φουόγα κατέκαψε τους ασεβείς. 

Κατασκεύασαν ένα µοσχάουι στο Χωουήβ, 
και πουοσκύνησαν το χωνευτό· 

και άουαξαν τη ντόξα τους σε οµοίωµα 
βοντιού που τουώει χοουτάουι. 

Ξέχασαν τον Φεό, τον σωτήουα τους, αυτόν 
που έκανε τα µεγαουεία στην Αίγυπτο· 

φαυµάσια στη γη τού Χαµ· φοβεουά στην 
Εουυφουά Φάουασσα. 

Και είπε να τους εξοουοφουεύσει, αν ο 
Μωυσής ο εκουεκτός του ντεν στεκόταν 
µπουοστά του στη φουαύση, για να 
αποτουέψει την οουγή του, ώστε να µη τους 
αφανίσει. 

Ακόµα, καταφουόνησαν την επιφυµητή γη· 
ντεν πίστεψαν στον ουόγο του· 

και γόγγυσαν στις σκηνές τους· ντεν 
εισάκουσαν τη φωνή τού Κυουίου. 

Γι' αυτό, σήκωσε το χέουι του εναντίον τους, 
για να τους καταστουέψει στην έουηµο· 

και να στουέψει το σπέουµα τους ανάµεσα 
στα έφνη, και να τους ντιασκοουπίσει στους 
τόπους. 

Και πουοσκοουήφηκαν στον Βέεου-φεγώου, 
και έφαγαν φυσίες νεκουών· 

και τον παουόξυναν µε τα έουγα τους, ώστε 
όουµησε καταπάνω τους η πουηγή. 

Αουά, καφώς στάφηκε ο Φινεές, έκανε 
κουίση· και η πουηγή σταµάτησε· 
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και ουογαουιάστηκε σ' αυτόν για ντικαιοσύνη, 
σε γενεά και γενεά, και µέχουι τον αιώνα. 

Και τον παουόξυναν στα νεουά τής 
αντιουογίας· και ο Μωυσής έπαφε γι' αυτούς 
κακό· 

επειντή, παουόουγισαν το πνεύµα του, ώστε 
µε τα χείουη του µίουησε αστόχαστα. 

Ντεν εξοουόφουευσαν τα έφνη, που τους 
πουόσταξε ο Κύουιος· 

αουά ανακατεύτηκαν µε τα έφνη, και έµαφαν 
τα έουγα τους· 

και ουάτουευσαν τα γουυπτά τους, που έγιναν 
σ' αυτούς παγίντα· 

και φυσίασαν τους γιους τους και τις 
φυγατέουες τους στα νταιµόνια· 

και έχυσαν αφώο αίµα, 

το αίµα των γιων τους και των φυγατέουων 
τους, που φυσίασαν στα γουυπτά τής Χαναάν· 
και µοουύνφηκε η γη από αίµατα. 

Και µοουύνφηκαν µε τα έουγα τους, και 
πόουνευσαν µε τις πουάξεις τους. 

Γι' αυτό, η οουγή τού Κυουίου άναψε ενάντια 
στον ουαό του, και βντεουύχφηκε την 
κουηουονοµιά του. 

Και τους παουέντωσε στα χέουια των εφνών· 
και τους κυουίευσαν εκείνοι που τους 
µισούσαν. 

Και τους έφουιψαν οι εχφουοί τους, και 
ταπεινώφηκαν κάτω από τα χέουια τους. 

Ποουές φοουές τούς ουύτουωσε, αου' αυτοί 
τον παουόουγισαν µε τις βουές τους· γι' αυτό, 
ταπεινώφηκαν εξαιτίας τής ανοµίας τους. 

Παουόου' αυτά, επέβουεψε στη φουίψη τους, 
όταν άκουσε την κουαυγή τους· 

και φυµήφηκε τη ντιαφήκη που είχε κάνει σ' 
αυτούς, και µεταµεουήφηκε σύµφωνα µε το 
πουήφος του εουέους του. 

Και τους έκανε να βουν έουεος µπουοστά σε 
όους αυτούς που τους αιχµαουώτισαν. 

Σώσε µας, Κύουιε ο Φεός µας, και 
συγκέντουωσέ µας από τα έφνη, για να 
ντοξοουογούµε το άγιο όνοµά σου, και να 
καυχώµαστε στην αίνεσή σου. 

Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, από τον αιώνα και µέχουι τον 
αιώνα· 

και οουόκουηουος ο ουαός ας ουέει: Αµήν. 
Αουηούια. 

ΝΤΟΞΟΟΥΟΓΕΙΤΕ τον Κύουιο, επειντή 
είναι αγαφός, επειντή το έουεός του µένει 
στον αιώνα. 

Έτσι ας ουένε οι ουυτουωµένοι τού Κυουίου, 
που τους ουύτουωσε από το χέουι τού εχφού· 

και τους συγκέντουωσε από τις χώουες, από 
τον βοουά και από τον νότο. 

Πεουιπουανιόνταν στην έουηµο, σε ντουόµο 
άνυντουο· ούτε έβουισκαν πόουη για 
κατοίκηση. 

Ήσαν πεινασµένοι και ντιψασµένοι· η ψυχή 
τους µέσα τους απέκαµε. 

Τότε, µέσα στη φουίψη τους, βόησαν στον 
Κύουιο· και τους εουευφέουωσε από τις 
ανάγκες τους. 

Και τους οντήγησε µέσα από ίσιον ντουόµο, 
για να πάνε σε πόουη κατοίκησης. 

Ας υµνοουογούν στον Κύουιο τα εουέη του, 
και τα φαυµαστά έουγα του πουος τους γιους 
των ανφουώπων· 

επειντή, ψυχή που ντιψούσε τη χόουτασε, και 
ψυχή που πεινούσε τη γέµισε από αγαφά. 

Σ' αυτούς που κάφονται στο σκοτάντι και στη 
σκιά τού φανάτου, στους ντεµένους µε φουίψη 
και µε σίντεουο· 

επειντή, απείφησαν στα ουόγια τού Φεού, και 
καταφουόνησαν τη βουή τού Υψίστου· 
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γι' αυτό, ταπείνωσε την καουντιά τους µέσα σε 
κόπο· έπεσαν, και ντεν υπήουχε κάποιος για 
να τους βοηφήσει. 

Τότε, µέσα στη φουίψη τους, βόησαν στον 
Κύουιο και τους έσωσε από τις ανάγκες τους· 

τους έβγαουε από το σκοτάντι, και από τη 
σκιά τού φανάτου, και σύντουιψε τα ντεσµά 
τους. 

Ας υµνοουογούν στον Κύουιο τα εουέη του, 
και τα φαυµαστά έουγα του, που κάνει πουος 
τους γιους των ανφουώπων· 

επειντή, σύντουιψε χάουκινες πύουες, και 
κατέκοψε σιντεουένιους µοχούς. 

Οι άφουονες βασανίζονται εξαιτίας των 
παουαβάσεών τους, και εξαιτίας των ανοµιών 
τους. 

Η ψυχή τους αηντιάζει κάφε φαγητό, και 
πουησιάζουν µέχουι τις πύουες τού φανάτου. 

Τότε, βοούν στον Κύουιο µέσα στη φουίψη 
τους, και τους σώζει από τις ανάγκες τους· 

αποστέουει τον ουόγο του και τους 
γιατουεύει, και τους εουευφεουώνει από τη 
φφοουά τους. 

Ας υµνοουογούν στον Κύουιο τα εουέη του, 
και τα φαυµαστά έουγα του που κάνει πουος 
τους γιους των ανφουώπων· 

και ας φυσιάζουν φυσίες αίνεσης, και ας 
κηουύττουν τα έουγα του µε αγαουίαση. 

Αυτοί που κατεβαίνουν στη φάουασσα µε 
πουοία, που κάνουν εουγασίες σε ποουά 
νεουά, 

αυτοί βουέπουν τα έουγα τού Κυουίου, και τα 
φαυµαστά έουγα του, που γίνονται στα βάφη. 

Επειντή, πουοστάζει, και σηκώνεται άνεµος 
καταιγίντας, και ξεσηκώνει τα κύµατά της. 

Ανεβαίνουν µέχουι τούς ουανούς, και 
κατεβαίνουν µέχουι τις αβύσσους· η ψυχή 
τους ουιώνει από τη συµφοουά· 

σείονται και κουονίζονται, όπως αυτός που 
µεφάει, και οουόκουηουη η σοφία τους 
χάνεται. 

Τότε, κουάζουν πουος τον Κύουιο, µέσα στη 
φουίψη τους, και τους βγάζει µέσα από τις 
ανάγκες τους. 

Κατασιγάζει την ανεµοζάουη, και τα κύµατά 
της σιωπούν. 

Και ευφουαίνονται, επειντή ησύχασαν· και 
τους οντηγεί στο επιφυµητό ουιµάνι τους. 

Ας υµνοουογούν στον Κύουιο τα εουέη του, 
και τα φαυµαστά έουγα του, που κάνει πουος 
τους γιους των ανφουώπων· 

και ας τον υψώνουν µέσα στη σύναξη του 
ουαού, και µέσα στο συνέντουιο των 
πουεσβύτεουων ας τον αινούν. 

Μεταβάουει ποτάµια σε έουηµο, και πηγές 
νεουών σε ξηουασία· 

την καουποφόουα γη σε αουµυουή, εξαιτίας 
τής κακίας εκείνων που κατοικούν σ' αυτή. 

Μεταβάουει την έουηµο σε ουίµνες νεουών, 
και την ξεουή γη σε πηγές νεουών. 

Και εκεί κατοικίζει τούς πεινασµένους, και 
συγκουοτούν πόουεις για κατοίκηση· 

και σπέουνουν χωουάφια, και φυτεύουν 
αµπεουώνες, που κάνουν καουπούς 
γεννήµατος. 

Και τους ευουογεί, και πουηφαίνουν 
υπεουβοουικά, και ντεν ουιγοστεύει τα κτήνη 
τους. 

Ουιγοστεύουν όµως έπειτα, και 
ταπεινώνονται, από τη στενοχώουια, τη 
συµφοουά, και τον πόνο. 

Επιχέει καταφουόνηση επάνω στους 
άουχοντες, και τους κάνει να 
πεουιπουανιούνται µέσα σε άβατη έουηµο. 

Τον πένητα, όµως, τον υψώνει από τη φτώχεια 
του, και κάνει τις οικογένειες σαν κοπάντια. 
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Οι ευφείς βουέπουν, και ευφουαίνονται· και 
κάφε ανοµία φα βουώσει το στόµα της. 

Όποιος είναι σοφός, ας τα παουατηουεί αυτά· 
και φα καταουάβουν τα εουέη τού Κυουίου. 

ΕΤΟΙΜΗ είναι η καουντιά µου, Φεέ· φα 
ψάουω, και φα ψαουµωντώ µέσα στη ντόξα 
µου. 

Ξύπνα, ψαουτήουι, και κιφάουα· φα ξυπνήσω 
το πουωί. 

Φα σε επαινέσω, Κύουιε, ανάµεσα στους 
ουαούς, και φα ψαουµωντώ σε σένα ανάµεσα 
στα έφνη· 

επειντή, το έουεός σου µεγαουύνφηκε µέχουι 
τούς ουανούς· και η αουήφεια σου µέχουι τα 
σύννεφα. 

Υψώσου, Φεέ, ψηουότεουα από τους ουανούς· 
και η ντόξα σου ας είναι επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη· 

για να εουευφεουώνονται οι αγαπητοί σου· µε 
το ντεξί σου χέουι σώσε µε, και εισάκουσέ µε. 

Ο Φεός µίουησε µέσα στο αγιαστήουιό του· 
φα χαίουοµαι, φα ντιαµοιουάσω τη Συχέµ, 
και φα µετουήσω πέουα ως πέουα την 
κοιουάντα Σοκχώφ· 

ντικός µου είναι ο Γαουαάντ, ντικός µου ο 
Μανασσής· ο µεν Εφουαϊµ είναι η ντύναµη 
του κεφαουιού µου· ο ντε Ιούντας, ο 
νοµοφέτης µου· 

ο Μωάβ είναι η ουεκάνη τού πουυσίµατός 
µου· επάνω στον Εντώµ φα ουίξω το 
υπόντηµά µου· φα αουαουάξω επάνω στην 
Παουαιστίνη. 

Ποιος φα µε φέουει στην πεουιτειχισµένη 
πόουη; Ποιος φα µε οντηγήσει µέχουι τον 
Εντώµ; 

Όχι εσύ, Φεέ, που µας απέουιψες; Και ντεν 
φα βγεις, Φεέ, µαζί µε τα στουατεύµατά µας; 

Βοήφησέ µας από τη φουίψη, επειντή µάταιη 
είναι η σωτηουία από τους ανφουώπους. 

Με τον Φεό φα κάνουµε ανντουαγαφήµατα· 
κι αυτός φα καταπατήσει τούς εχφούς µας. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΦΕΕ της αίνεσής µου, µη σιωπήσεις· 

επειντή, το στόµα ενός ασεβή, και το στόµα 
ενός ντόουιου, άνοιξαν εναντίον µου, 
µίουησαν εναντίον µου µε αναουηφή 
γουώσσα· 

και µε πεουικύκουωσαν µε ουόγια µίσους, και 
µε ποουέµησαν χωουίς αιτία. 

Αντί τής αγάπης µου, είναι αντίντικοι σε µένα· 
εγώ, όµως, πουοσεύχοµαι. 

Και ανταπέντωσαν σε µένα κακό αντί για 
καουό, και µίσος αντί τής αγάπης µου. 

Βάουε έναν ασεβή επάνω του· και ο 
ντιάβοουος ας στέκεται από τα ντεξιά του. 

Και όταν κουίνεται, ας βγει καταντικασµένος· 
και η πουοσευχή του ας γίνει σε αµαουτία. 

Οι ηµέουες του ας γίνουν ουίγες· την 
επισκοπή του ας πάουει άουος. 

Οι γιοι του ας γίνουν οουφανοί, και η γυναίκα 
του χήουα. 

Και ας πεουιπουανιούνται οι γιοι του πάντοτε, 
και ας γίνουν ζητιάνοι, και ας ζητούν µέσα 
από τα εουείπιά τους. 

Ο ντανειστής ας παγιντέψει όουα τα 
υπάουχοντά του· και οι ξένοι ας ντιαουπάξουν 
τους κόπους του. 

Ας µη υπάουχει κάποιος που να τον εουεεί, 
και ας µη βουεφεί κάποιος που να οικτείουει 
τα οουφανά του. 

Ας εξοουοφουευτούν τα εγγόνια του· στην 
επεουχόµενη γενεά ας εξαουειφφεί το όνοµά 
τους. 

Ας έουφει σε ενφύµηση µπουοστά στον 
Κύουιο η ανοµία των πατέουων του· και η 
αµαουτία τής µητέουας του ας µη 
εξαουειφφεί· 
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ας είναι πάντοτε µπουοστά στον Κύουιο, για 
να αποκόψει από τη γη την ενφύµησή τους. 

Επειντή, ντεν φυµήφηκε να κάνει έουεος· 
αουά κατέτουεξε άνφουωπον πένητα και 
φτωχό, για να φανατώσει τον συντουιµµένον 
στην καουντιά. 

Επειντή, αγάπησε κατάουα, ας έουφει επάνω 
του· µια που ντεν φέουησε ευουογία, ας 
αποµακουυνφεί απ' αυτόν. 

Επειντή, ντύφηκε την κατάουα σαν ιµάτιό του, 
ας µπει στα εντόσφιά του σαν νεουό, και σαν 
ουάντι στα κόκαουά του· 

ας γίνει σ' αυτόν σαν το ιµάτιο που ντύνεται, 
και σαν τη ζώνη που πάντοτε πεουιζώνεται. 

Αυτή ας είναι από τον Κύουιο η αµοιβή των 
αντιντίκων µου, και εκείνων που µιούν κακά 
ενάντια στην ψυχή µου. 

Αουά, εσύ, Κύουιε, ενέουγησε µαζί µου, 
χάουη τού ονόµατός σου· επειντή, το έουεός 
σου είναι αγαφό, ουύτουωσέ µε. 

Για τον ουόγο ότι, είµαι φτωχός και πένητας, 
και η καουντιά µου είναι µέσα µου 
πουηγωµένη. 

Πέουασα σαν σκιά, όταν φεύγει· εκτινάζοµαι 
σαν ακουίντα. 

Τα γόνατά µου ατόνησαν από τη νηστεία, και 
η σάουκα µου ξέπεσε από το πάχος της. 

Και εγώ έγινα σ' αυτούς ντουοπή· όταν µε 
είνταν, κούνησαν τα κεφάουια τους. 

Βοήφησέ µε, Κύουιε ο Φεός µου· σώσε µε, 
σύµφωνα µε το έουεός σου· 

και ας γνωουίσουν ότι τούτο είναι το χέουι 
σου· ότι εσύ, Κύουιε, το έκανες. 

Αυτοί φα καταουώνται, εσύ όµως φα 
ευουογείς· φα σηκωφούν, εντούτοις φα 
καταντουοπιαστούν· ο ντούος σου, όµως, φα 
ευφουαίνεται. 

Οι αντίντικοί µου ας ντυφούν ντουοπή· και ας 
φοουέσουν την αισχύνη τους σαν επανωφόουι. 

Φα ντοξοουογώ τον Κύουιο µε το στόµα µου 
σε υπεουβοουικό βαφµό, και φα τον 
υµνοουογώ ανάµεσα σε ποούς· 

επειντή, στέκεται στα ντεξιά τού φτωχού, για 
να τον ουυτουώνει από εκείνους που 
καταντικάζουν την ψυχή του. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΙΠΕ ο Κύουιος στον Κύουιό µου: Κάφησε 
από τα ντεξιά µου, µέχουις ότου βάουω τους 
εχφούς σου υποπόντιο των ποντιών σου. 

Από τη Σιών ο Κύουιος φα στείουει τή 
ουάβντο τής ντύναµής σου· κατακυουίευε 
ανάµεσα στους εχφούς σου. 

Ο ουαός σου φα είναι πουόφυµος την ηµέουα 
τής ντύναµής σου, µέσα στο µεγαουοπουεπές 
αγιαστήουιό του· 

οι νέοι σου φα είναι σε σένα σαν τη ντουόσο, 
που βγαίνει από τη µήτουα τής αυγής. 

Οουκίστηκε ο Κύουιος, και ντεν φα 
µεταµεουηφεί: Εσύ είσαι ιεουέας στον αιώνα, 
σύµφωνα µε την τάξη Μεουχισεντέκ. 

Ο Κύουιος, που είναι από τα ντεξιά σου, φα 
συντουίψει βασιουιάντες την ηµέουα τής 
οουγής του. 

Φα κουίνει µέσα στα έφνη· φα γεµίσει τη γη 
από πτώµατα· φα συντουίψει το κεφάουι 
εκείνου που ντεσπόζει σε ποούς τόπους. 

Φα πιει από τον χείµαουο στον ντουόµο του· 
γι' αυτό, φα υψώσει κεφάουι. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Φα εξυµνώ τον Κύουιο µε όουη την 
καουντιά, µέσα σε βουή ευφέων, και σε 
σύναξη. 

Μεγάουα τα έουγα τού Κυουίου, 
εξακουιβωµένα από όους εκείνους που 
βουίσκουν ευχαουίστηση σ' αυτά. 
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Ένντοξο και µεγαουοπουεπές το έουγο του, 
και η ντικαιοσύνη του µένει στον αιώνα. 

Έκανε τα φαυµαστά του έουγα άξια 
ενφύµησης· εουεήµονας και οικτίουµονας 
είναι ο Κύουιος. 

Έντωσε τουοφή σ' αυτούς που τον φοβούνται· 
φα φυµάται τη ντιαφήκη του πάντοτε. 

Έχει αναγγείουει στον ουαό του τη ντύναµη 
των έουγων του, για να τους ντώσει 
κουηουονοµιά εφνών. 

Τα έουγα των χεουιών του είναι αουήφεια και 
κουίση· όουες οι εντοουές του αουηφινές· 

είναι στεουεωµένες στον αιώνα τού αιώνα, 
έχουν γίνει µε αουήφεια και ευφύτητα. 

Έστειουε ουύτουωση στον ουαό του· 
ντιόουισε τη ντιαφήκη του στον αιώνα· άγιο 
και φοβεουό το όνοµά του. 

Η αουχή τής σοφίας είναι ο φόβος τού 
Κυουίου· όουοι εκείνοι που τις εκτεούν, έχουν 
καουή σύνεση· η αίνεσή του µένει στον αιώνα. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Μακάουιος ο άνφουωπος που φοβάται τον 
Κύουιο· στις εντοουές του βουίσκει 
υπεουβοουική ευχαουίστηση. 

Το σπέουµα του φα είναι ντυνατό µέσα στη 
γη· η γενεά των ευφέων φα ευουογηφεί· 

αγαφά και πούτη φα είναι στην οικογένειά 
του, και η ντικαιοσύνη του φα µένει 
παντοτινά. 

Φως ανατέουει στο σκοτάντι για τους ευφείς· 
είναι εουεήµονας, και οικτίουµονας, και 
ντίκαιος. 

Ο καουός άνφουωπος εουεεί και ντανείζει· 
οικονοµεί τα πουάγµατά του µε κουίση. 

Σίγουα, ποτέ ντεν φα κουονιστεί· ο ντίκαιος 
φα είναι σε παντοτινή ανάµνηση. 

Από κακή φήµη ντεν φα φοβηφεί· η καουντιά 
του είναι στεουεή, εουπίζοντας στον Κύουιο. 

Η καουντιά του είναι στηουιγµένη· ντεν φα 
φοβηφεί, µέχουις ότου ντει την εκντίκηση 
επάνω στους εχφούς του. 

Σκόουπισε, έντωσε στους πένητες· η 
ντικαιοσύνη του µένει στον αιώνα· το κέουας 
του φα υψωφεί µε ντόξα. 

Ο ασεβής φα ντει, και φα οουγιστεί· φα 
τουίξει τα ντόντια του, και φα ντιαουυφεί· η 
επιφυµία των ασεβών φα αποουεστεί. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Αινείτε, ντούοι τού Κυουίου, αινείτε το όνοµα 
του Κυουίου. 

Ας είναι το όνοµα του Κυουίου ευουογηµένο, 
από τώουα και µέχουι τον αιώνα. 

Από τις ανατοουές τού ήουιου µέχουι τις 
ντύσεις του, ας αινείται το όνοµα του 
Κυουίου. 

Ο Κύουιος είναι υψηουός επάνω σε όουα τα 
έφνη· επάνω στους ουανούς είναι η ντόξα του. 

Ποιος είναι όπως ο Κύουιος ο Φεός µας; 
Αυτός που κατοικεί στα υψηουά· 

αυτός που συγκατεβαίνει να επιβουέπει όσα 
είναι στον ουανό και όσα είναι στη γη· 

αυτός που σηκώνει από το χώµα τον φτωχό, 
και που ανυψώνει από την κοπουιά τον 
πένητα, 

για να τον καφίσει µαζί µε τους άουχοντες, 
µαζί µε τους άουχοντες του ουαού του· 

αυτός που κατοικίζει τη στείουα σε 
οικογένεια, µητέουα που ευφουαίνεται σε 
παιντιά. 

Αουηούια. 

ΟΤΑΝ ο Ισουαήου βγήκε από την Αίγυπτο, 
ο οίκος τού Ιακώβ από έναν βάουβαουο 
ουαό, 

ο Ιούντας έγινε άγιός του, ο Ισουαήου 
ντεσποτεία του. 
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Η φάουασσα είντε και έφυγε· ο Ιοουντάνης, 
στουάφηκε πουος τα πίσω· 

τα βουνά σκίουτησαν σαν κουιάουια, οι 
ουόφοι σαν αουνιά. 

Τι σου συνέβηκε φάουασσα, ότι έφυγες; και 
εσύ Ιοουντάνη, ότι στουάφηκες πουος τα 
πίσω; 

Τα όουη, ότι σκιουτήσατε σαν κουιάουια; και 
οι ουόφοι, σαν αουνιά; 

Τουέµε, γη, από το πουόσωπο του Κυουίου, 
από το πουόσωπο του Φεού τού Ιακώβ· 

ο οποίος µετέβαουε την πέτουα σε ουίµνες 
νεουών, τον σκουηουό βουάχο σε πηγές 
νεουών. 

ΟΧΙ σε µας, Κύουιε, όχι σε µας, αουά στο 
όνοµά σου ντώσε τη ντόξα, χάουη τού 
εουέους σου, χάουη τής αουήφειας σου. 

Γιατί να πουν τα έφνη: Και πού είναι ο Φεός 
τους; 

Αουά, ο Φεός µας είναι στον ουανό· όουα 
όσα φέουησε ντηµιούγησε. 

Τα είντωουά τους είναι ασήµι και χουυσάφι, 
έουγα χεουιών ανφουώπων· 

στόµα έχουν, και ντεν µιούν· µάτια έχουν, και 
ντεν βουέπουν· 

αυτιά έχουν, και ντεν ακούν· ουφούνια έχουν, 
και όσφουηση ντεν έχουν· 

χέουια έχουν, και ντεν ψηουαφούν· πόντια 
έχουν, και ντεν πεουπατούν· ούτε µιούν µε τον 
ουάουυγγά τους. 

Όµοιοι µ' αυτά ας γίνουν αυτοί που τα 
φτιάχνουν, καφένας που εουπίζει σ' αυτά. 

Ο Ισουαήου έουπισε στον Κύουιο· αυτός 
είναι βοηφός και ασπίντα τους. 

Ο οίκος Ααουών έουπισε στον Κύουιο· αυτός 
είναι βοηφός και ασπίντα τους. 

Αυτοί που φοβούνται τον Κύουιο, έουπισαν 
στον Κύουιο· αυτός είναι βοηφός και ασπίντα 
τους. 

Ο Κύουιος µας φυµήφηκε· φα ευουογεί, φα 
ευουογεί τον οίκο Ισουαήου· φα ευουογεί τον 
οίκο Ααουών. 

Φα ευουογεί αυτούς που φοβούνται τον 
Κύουιο, τους µικούς µαζί µε τους µεγάους. 

Ο Κύουιος φα σας αυξήσει, εσάς, και τα 
παιντιά σας. 

Εσείς είστε οι ευουογηµένοι τού Κυουίου, του 
Κυουίου που ντηµιούγησε τον ουανό και τη 
γη. 

Οι ουανοί των ουανών είναι τού Κυουίου, τη 
γη όµως την έντωσε στους γιους των 
ανφουώπων. 

Οι νεκουοί ντεν φα αινέσουν τον Κύουιο ούτε 
όουοι εκείνοι που κατεβαίνουν σε τόπο της 
σιωπής· 

εµείς, όµως, φα ευουογούµε τον Κύουιο, από 
τώουα και µέχουι τον αιώνα. 

Αουηούια. 

ΧΑΙΟΥΟΜΑΙ που ο Κύουιος εισάκουσε τη 
φωνή µου, τις ντεήσεις µου· 

που έκουινε το αυτί του πουος εµένα· και, 
ενόσω ζω, φα τον επικαούµαι. 

Πόνοι φανάτου µε πεουικύκουωσαν, και 
στενοχώουιες τού άντη µε βουήκαν· φουίψη 
και πόνο συνάντησα. 

Και επικαουέστηκα το όνοµα του Κυουίου: 
Ω, Κύουιε, ουύτουωσε την ψυχή µου. 

Εουεήµονας είναι ο Κύουιος, και ντίκαιος· και 
εύσπουαχνος είναι ο Φεός µας. 

Ο Κύουιος ντιαφυουάττει τούς απούς· 
ταουαιπωουήφηκα, και µε έσωσε. 

Ψυχή µου, επίστουεψε στην ανάπαυσή σου, 
επειντή ο Κύουιος σε ευεουγέτησε. 
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Επειντή, ουύτουωσες την ψυχή µου από 
φάνατο, τα µάτια µου από ντάκουυα, τα 
πόντια µου από γουίστουηµα. 

Φα πεουπατάω µπουοστά στον Κύουιο σε γη 
ζωντανών ανφουώπων. 

Πίστεψα, γι' αυτό και µίουησα· εγώ ήµουν 
υπεουβοουικά φουιµµένος· 

µέσα στην έκπουηξή µου εγώ είπα: Κάφε 
άνφουωπος είναι ψεύτης. 

Τι να ανταποντώσω στον Κύουιο, για όουες 
τις ευεουγεσίες του σε µένα; 

Φα πάουω το ποτήουι τής σωτηουίας, και φα 
επικαουεστώ το όνοµα του Κυουίου. 

Φα αποντώσω τις ευχές µου στον Κύουιο, 
τώουα, µπουοστά σε οουόκουηουο τον ουαό 
του. 

Ποουύτιµος είναι µπουοστά στον Κύουιο ο 
φάνατος των οσίων του. 

Ναι, Κύουιε! Επειντή, είµαι ντούος σου· είµαι 
ντούος σου, γιος τής ντούης σου· εσύ έουυσες 
τα ντεσµά µου. 

Σε σένα φα φυσιάσω φυσία αίνεσης, και φα 
επικαουεστώ το όνοµα του Κυουίου. 

Φα αποντώσω τις ευχές µου στον Κύουιο, 
τώουα, µπουοστά σε οουόκουηουο τον ουαό 
του· 

στις αυουές τού οίκου τού Κυουίου, µέσα σε 
σένα, Ιεουσαουήµ. 

Αουηούια. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο, όουα τα έφνη· 
ντοξοουογείτε αυτόν, όουοι οι ουαοί· 

επειντή, το έουεός του επάνω µας είναι 
µεγάουο· και η αουήφεια τού Κυουίου 
παουαµένει στον αιώνα. 

Αουηούια. 

ΝΤΟΞΟΟΥΟΓΕΙΤΕ τον Κύουιο, επειντή 
είναι αγαφός, επειντή το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα. 

Ας πει τώουα ο Ισουαήου, ότι το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα. 

Ας πει τώουα ο οίκος Ααουών, ότι το έουεός 
του παουαµένει στον αιώνα. 

Ας πουν τώουα εκείνοι που φοβούνται τον 
Κύουιο, ότι το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Μέσα σε φουίψη επικαουέστηκα τον Κύουιο· 
ο Κύουιος µε εισάκουσε, ντίνοντας 
ευουυχωουία. 

Ο Κύουιος είναι µε το µέουος µου· ντεν φα 
φοβηφώ· τι φα µου κάνει ο άνφουωπος; 

Ο Κύουιος είναι µε το µέουος µου, ανάµεσα 
σ' εκείνους που µε βοηφούν· και εγώ φα ντω 
την εκντίκηση επάνω στους εχφούς µου. 

Καουύτεουα να εουπίζει κανείς στον Κύουιο, 
παουά να έχει το φάουος του επάνω σε 
άνφουωπο. 

Καουύτεουα να εουπίζει κανείς στον Κύουιο, 
παουά να έχει το φάουος του επάνω σε 
άουχοντες. 

Με πεουικύκουωσαν όουα τα έφνη· αουά, στο 
όνοµα του Κυουίου φα τους κατατουοπώσω. 

Με πεουικύκουωσαν, ναι, µε πεουικύκουωσαν 
από παντού· αουά, στο όνοµα του Κυουίου 
φα τους κατατουοπώσω. 

Με πεουικύκουωσαν σαν µέουισσες· 
σβήστηκαν όπως η φωτιά των αγκαφιών· 
επειντή, στο όνοµα του Κυουίου φα τους 
κατατουοπώσω. 

Με έσπουωξες ντυνατά για να πέσω· αουά, ο 
Κύουιος µε βοήφησε. 

Ντύναµή µου και ύµνος µου είναι ο Κύουιος, 
και έγινε σε µένα σωτηουία. 
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Φωνή αγαουίασης και σωτηουίας είναι στις 
σκηνές των ντικαίων· το ντεξί χέουι τού 
Κυουίου κάνει κατοουφώµατα. 

Το ντεξί χέουι τού Κυουίου υψώφηκε· το ντεξί 
χέουι τού Κυουίου κάνει κατοουφώµατα. 

Ντεν φα πεφάνω, αουά φα ζήσω, και φα 
ντιηγούµαι τα έουγα τού Κυουίου. 

Ο Κύουιος µε παίντευσε µε αυστηουό 
τουόπο, αουά ντεν µε παουέντωσε σε φάνατο. 

Ανοίξτε µου τις πύουες τής ντικαιοσύνης· φα 
µπω µέσα σ' αυτές, και φα ντοξοουογήσω τον 
Κύουιο. 

Αυτή είναι η πύουη τού Κυουίου· οι ντίκαιοι 
φα µπουν µέσα σ' αυτή. 

Φα σε ντοξοουογώ, επειντή µε εισάκουσες, 
και έγινες σε µένα σωτηουία. 

Η πέτουα, την οποία αποντοκίµασαν αυτοί 
που οικοντοµούν, αυτή έγινε κεφαουή γωνίας· 

από τον Κύουιο έγινε αυτή, και είναι 
φαυµαστή στα µάτια µας. 

Αυτή είναι η ηµέουα που έκανε ο Κύουιος· ας 
αγαουιαστούµε, και ας ευφουανφούµε σ' αυτή. 

Ω, Κύουιε! Κάνε σωτηουία, παουακαουώ· ω, 
Κύουιε! Ευόντωσε, παουακαουώ. 

Ευουογηµένος ο εουχόµενος στο όνοµα του 
Κυουίου· σας ευουογήσαµε από τον οίκο τού 
Κυουίου. 

Ο Φεός είναι ο Κύουιος, και µας έντειξε φως· 

φέουτε τη φυσία, ντεµένη µε σχοινιά, µέχουι 
τα κέουατα του φυσιαστηουίου. 

Εσύ είσαι ο Φεός µου, και φα σε ντοξοουογώ· 
ο Φεός µου, φα σε υψώνω. 

Ντοξοουογείτε τον Κύουιο, επειντή είναι 
αγαφός, επειντή το έουεός του παουαµένει 
στον αιώνα. 

Άουεφ 

ΜΑΚΑΟΥΙΟΙ οι άµωµοι στον ντουόµο 
τους· αυτοί που πεουπατούν στον νόµο τού 
Κυουίου. 

Μακάουιοι όσοι φυουάττουν τα µαουτύουιά 
του, αυτοί που τον εκζητούν µε όουη την 
καουντιά· 

αυτοί σίγουα ντεν πουάττουν ανοµία· 
πεουπατούν στους ντουόµους του. 

Εσύ πουόσταξες να τηούνται οι εντοουές σου 
ακουιβώς. 

Είφε έτσι να κατευφύνονται οι ντουόµοι µου, 
ώστε να φυουάττω τα πουοστάγµατά σου! 

Τότε, ντεν φα ντουοπιαστώ, όταν επιβουέπω 
σε όουα τα πουοστάγµατά σου. 

Φα σε ντοξοουογώ µε ευφύτητα καουντιάς, 
όταν µάφω τις κουίσεις τής ντικαιοσύνης σου. 

Φα φυουάττω τα ντιατάγµατά σου· µη µε 
εγκαταουείπεις οουοκουηουωτικά. 

Βεφ 

Με ποιον τουόπο φα καφαουίζει ο νέος τον 
ντουόµο του; Τηουώντας τα ουόγια σου. 

Από όουη την καουντιά µου σε εκζήτησα· µη 
µε αφήσεις να αποπουανηφώ από τα 
πουοστάγµατά σου. 

Στην καουντιά µου φύουαξα τα ουόγια σου, 
για να µη αµαουτάνω σε σένα. 

Ευουογητός είσαι, Κύουιε· ντίνταξέ µε τα 
ντιατάγµατά σου. 

Με τα χείουη µου ντιηγήφηκα όουες τις 
κουίσεις τού στόµατός σου. 

Στον ντουόµο των µαουτυουίων σου 
ευφουάνφηκα, σαν για όουα τα πούτη. 

Στις εντοουές σου φα µεουετώ, και στους 
ντουόµους σου φα ενατενίζω. 

Στα ντιατάγµατά σου φα εντουυφώ· ντεν φα 
ουησµονήσω τα ουόγια σου. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 681 από 1298 

Γίµεου 

Αντάµειψε τον ντούο σου· έτσι φα ζήσω, και 
φα φυουάξω τον ουόγο σου. 

Άνοιξε τα µάτια µου, και φα βουέπω τα 
φαυµάσια, αυτά µέσα από τον νόµο σου. 

Πάουοικος είµαι εγώ στη γη· µη κουύψεις 
από µένα τα πουοστάγµατά σου. 

Ουιποφυµεί η ψυχή µου από τον πόφο που 
έχω στις κουίσεις σου, πάντοτε. 

Εσύ επιτίµησες τους επικατάουατους 
υπεουήφανους, αυτούς που παουεκκουίνουν 
από τα πουοστάγµατά σου. 

Σήκωσε από µένα το όνειντος και την 
καταφουόνηση· επειντή, τήουησα τα 
µαουτύουιά σου. 

Πουαγµατικά, κάφησαν άουχοντες και 
µιούσαν εναντίον µου· ο ντούος σου, όµως, 
µεουετούσε στα ντιατάγµατά σου. 

Τα µαουτύουιά σου, βέβαια, είναι η 
απόουαυσή µου, οι σύµβουοί µου. 

Ντάουεφ 

Η ψυχή µου κοουήφηκε στο χώµα· 
ζωοποίησέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Φανέουωσα τους ντουόµους µου, και µε 
εισάκουσες· ντίνταξέ µε τα ντιατάγµατά σου. 

Κάνε µε να εννοώ τον ντουόµο των εντοουών 
σου, και φα µεουετώ στα φαυµάσιά σου. 

Η ψυχή µου ουιώνει από τη φουίψη· 
στεουέωσέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Αποµάκουυνε από µένα τον ντουόµο τού 
ψεύντους, και χάουισέ µου τον νόµο σου. 

Ντιάουεξα τον ντουόµο τής αουήφειας· 
µπουοστά µου έβαουα τις κουίσεις σου. 

Πουοσκοουήφηκα στα µαουτύουιά σου· 
Κύουιε, µη µε ντουοπιάσεις. 

Φα τουέχω τον ντουόµο των πουοσταγµάτων 
σου, όταν πουατύνεις την καουντιά µου. 

Ε 

Κύουιε, ντίνταξέ µε τον ντουόµο των 
ντιαταγµάτων σου, και φα τον τηουώ µέχουι 
τέους. 

Συνέτισέ µε, και φα τηουώ τον νόµο σου· ναι, 
φα τον τηουώ µε όουη την καουντιά. 

Οντήγησέ µε στον ντουόµο των 
πουοσταγµάτων σου· επειντή, ευφουαίνοµαι σ' 
αυτόν. 

Κουίνε την καουντιά µου στα µαουτύουιά 
σου, και όχι σε πουεονεξία. 

Απόστουεψε τα µάτια µου από το να 
βουέπουν µαταιότητα· ζωοποίησέ µε στον 
ντουόµο σου. 

Εκτέουεσε τον ουόγο σου, που υποσχέφηκες 
στον ντούο σου, ο οποίος είναι 
παουαντοµένος στον φόβο σου. 

Αφαίουεσε το όνειντός µου, το οποίο 
φοβάµαι· επειντή, οι κουίσεις σου είναι 
αγαφές. 

Ντες, επιφύµησα τις εντοουές σου· ζωοποίησέ 
µε ντιαµέσου τής ντικαιοσύνης σου. 

Βάου 

Κι ας έουφει επάνω µου το έουεός σου, 
Κύουιε, και η σωτηουία σου, σύµφωνα µε τον 
ουόγο σου. 

Τότε, φα απαντήσω σ' εκείνον που µε 
ονειντίζει· επειντή, εουπίζω στον ουόγο σου. 

Και µη αφαιουέσεις οουότεουα τον ουόγο τής 
αουήφειας από το στόµα µου· επειντή, 
έουπισα στις κουίσεις σου. 

Και φα φυουάττω τον νόµο σου παντοτινά, 
στον αιώνα τού αιώνα. 

Και φα πεουπατάω σε ευουυχωουία· επειντή, 
εκζήτησα τις εντοουές σου. 
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Και φα µιουάω για τα µαουτύουιά σου 
µπουοστά σε βασιουιάντες, και ντεν φα 
ντουοπιαστώ. 

Και φα εντουυφώ στα πουοστάγµατά σου, που 
αγάπησα. 

Και φα υψώνω τα χέουια µου στα 
πουοστάγµατά σου, που αγάπησα· και φα 
µεουετώ στα ντιατάγµατά σου. 

Ζάιν 

Φυµήσου τον ουόγο, που είχες πει στον 
ντούο σου, στον οποίο µε στήουιξες µε 
εουπίντα. 

Αυτή είναι η παουηγοουιά µου στη φουίψη 
µου, ότι ο ουόγος σου µε ζωοποίησε. 

Οι υπεουήφανοι µε χουεύαζαν πάουα ποουύ· 
εγώ, όµως, από τον νόµο σου ντεν ξέκουινα. 

Φυµήφηκα, Κύουιε, τις κουίσεις σου, που 
είναι γνωστές από το παουεουφόν και 
παουηγοουήφηκα. 

Φουίκη µε κατέουαβε, εξαιτίας των ασεβών, 
αυτών που εγκαταουείπουν τον νόµο σου. 

Τα ντιατάγµατά σου υπήουξαν σε µένα 
ψαουµωντίες στο σπίτι τής παουοικίας µου. 

Τη νύχτα φυµήφηκα το όνοµά σου, Κύουιε· 
και φύουαξα τον νόµο σου. 

Αυτό έγινε σε µένα, επειντή φύουαξα τις 
εντοουές σου. 

Χεφ 

Εσύ, Κύουιε, είσαι η µεουίντα µου· είπα να 
φυουάξω τα ουόγια σου. 

Παουακάουεσα το πουόσωπό σου µε όουη 
µου την καουντιά· εουέησέ µε σύµφωνα µε 
τον ουόγο σου. 

Συουογίστηκα τους ντουόµους µου, και 
έστουεψα τα πόντια µου στα µαουτύουιά σου. 

Έσπευσα, και ντεν βουάντυνα να φυουάξω τα 
πουοστάγµατά σου. 

Στίφη ασεβών µε πεουικύκουωσαν· εγώ, όµως, 
ντεν ουησµόνησα τον νόµο σου. 

Σηκώνοµαι τα µεσάνυχτα για να σε 
ντοξοουογώ για τις κουίσεις τής ντικαιοσύνης 
σου. 

Εγώ είµαι µέτοχος όουων εκείνων που σε 
φοβούνται και φυουάττουν τις εντοουές σου. 

Η γη, Κύουιε, είναι γεµάτη από το έουεός 
σου· ντίνταξέ µε τα ντιατάγµατά σου. 

Τεφ 

Εσύ, Κύουιε, ευεουγέτησες τον ντούο σου, 
σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Ντίνταξέ µε φουόνηση και γνώση· επειντή, 
πίστεψα στα πουοστάγµατά σου. 

Πουιν ταουαιπωουηφώ, εγώ πουανιόµουν· 
τώουα, όµως, φύουαξα τον ουόγο σου. 

Εσύ είσαι αγαφός και αγαφοποιός· ντίνταξέ µε 
τα ντιατάγµατά σου. 

Οι υπεουήφανοι έπουεξαν εναντίον µου ψέµα· 
εγώ, όµως, φα φυουάττω τις εντοουές σου µε 
όουη µου την καουντιά. 

Η καουντιά τους έπηξε σαν το πάχος· εγώ, 
όµως, εντουυφώ στον νόµο σου. 

Καουό έγινε σε µένα ότι ταουαιπωουήφηκα, 
για να µάφω τα ντιατάγµατά σου. 

Ο νόµος τού στόµατός σου είναι σε µένα 
καουύτεουος παουά χιουιάντες από χουυσάφι 
και ασήµι. 

Ιώντ 

Τα χέουια σου µε έκαναν, και µε έπουασαν· 
συνέτισέ µε, και φα µάφω τα πουοστάγµατά 
σου. 

Αυτοί που σε φοβούνται φα µε ντουν, και φα 
ευφουανφούν, επειντή έουπισα στον ουόγο 
σου. 
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Κύουιε, γνωουίζω ότι οι κουίσεις σου είναι 
ντικαιοσύνη, και ότι πιστά µε 
ταουαιπώουησες. 

Ας µε παουηγοουήσει, παουακαουώ, το 
έουεός σου, σύµφωνα µε τον ουόγο σου, που 
έγινε στον ντούο σου. 

Ας έουφουν σε µένα οι οικτιουµοί σου, για να 
ζω· επειντή, ο νόµος σου είναι η τουυφή µου. 

Ας ντουαπούν οι υπεουήφανοι, επειντή άντικα 
ζητούν να µε ανατουέψουν· εγώ, όµως, φα 
µεουετώ στις εντοουές σου. 

Ας γυουίσουν σε µένα αυτοί που σε 
φοβούνται, κι αυτοί που γνωουίζουν τα 
µαουτύουιά σου· 

ας είναι άµωµη η καουντιά µου στα 
ντιατάγµατά σου, για να µη ντουοπιαστώ. 

Καφ 

Ουιποφυµεί η ψυχή µου για τη σωτηουία σου· 
στον ουόγο σου εουπίζω. 

Τα µάτια µου απέκαµαν για τον ουόγο σου, 
ουέγοντας: Πότε φα µε παουηγοουήσεις; 

Επειντή, έγινα σαν ασκός στον καπνό· όµως, 
ντεν ξέχασα τα ντιατάγµατά σου. 

Πόσες είναι οι ηµέουες τού ντού σου; Πότε 
φα κάνεις κουίση εναντίον εκείνων που µε 
καταντιώκουν; 

Οι υπεουήφανοι, οι ενάντιοι στον νόµο σου, 
έσκαψαν σε µένα ουάκκους. 

Όουα τα πουοστάγµατά σου είναι αουήφεια· 
άντικα µε κατατουέχουν· βοήφησέ µε. 

Παουοουίγο µε κατέστουεψαν στη γη· εγώ, 
όµως, ντεν εγκατέουειψα τις εντοουές σου. 

Ζωοποίησέ µε, σύµφωνα µε το έουεός σου· 
και φα φυουάξω τα µαουτύουια του στόµατός 
σου. 

Ουάµεντ 

Κύουιε, ο ουόγος σου παουαµένει για πάντα 
στον ουανό· 

η αουήφεια σου σε γενεά και γενεά· 
φεµεουίωσες τη γη και παουαµένει. 

Σύµφωνα µε τις ντιατάξεις σου παουαµένουν 
µέχουι σήµεουα, επειντή τα σύµπαντα είναι 
ντούοι σου. 

Αν ο νόµος σου ντεν ήταν η ευφουοσύνη µου, 
τότε φα χανόµουν στη φουίψη µου. 

Ντεν φα ουησµονήσω τις εντοουές σου, στον 
αιώνα, επειντή µέσα σ' αυτές µε ζωοποίησες. 

Ντικός σου είµαι εγώ· σώσε µε· επειντή, 
εκζήτησα τις εντοουές σου. 

Οι ασεβείς µε πεουίµεναν για να µε 
αφανίσουν· εγώ, όµως, φα πουοσέχω στα 
µαουτύουιά σου. 

Σε κάφε τεουειότητα είντα όουιο· ο νόµος 
σου, όµως, είναι υπεουβοουικά πουατύς. 

Μεµ 

Πόσο αγαπώ τον νόµο σου! Όουη την 
ηµέουα είναι µεουέτη µου. 

Με τα πουοστάγµατά σου µε έκανες 
σοφότεουο από τους εχφούς µου· επειντή, 
είναι πάντοτε µαζί µου. 

Είµαι συνετότεουος από όους εκείνους που µε 
ντιντάσκουν· επειντή, τα µαουτύουιά σου είναι 
µεουέτη µου. 

Είµαι συνετότεουος από τους γέουοντες· 
επειντή, φύουαξα τις εντοουές σου. 

Από κάφε πονηουό ντουόµο εµπόντισα τα 
πόντια µου, για να φυουάξω τον ουόγο σου. 

Από τις κουίσεις σου ντεν ξέκουινα· επειντή 
µε ντίνταξες εσύ. 

Πόσο γουυκά είναι τα ουόγια σου στον 
ουανίσκο µου! Είναι πεουισσότεουο από 
µέουι στο στόµα µου. 
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Από τις εντοουές σου έγινα συνετός· γι' αυτό, 
µίσησα κάφε ντουόµο ψεύντους. 

Νουν 

Ουύχνος στα πόντια µου είναι ο ουόγος σου, 
και φως στα µονοπάτια µου. 

Οουκίστηκα, και φα εµµένω, να φυουάττω τις 
κουίσεις τής ντικαιοσύνης σου. 

Ταουαιπωουήφηκα υπεουβοουικά· Κύουιε, 
ζωοποίησέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Ντέξου, παουακαουώ, τις πουοαιουετικές 
πουοσφοουές τού στόµατός µου, Κύουιε· και 
ντίνταξέ µε τις κουίσεις σου. 

Η ψυχή µου είναι πάντοτε σε κίνντυνο· όµως, 
τον νόµο σου ντεν ουησµόνησα. 

Οι ασεβείς µού έστησαν παγίντα· εγώ, όµως, 
ντεν ξέκουινα από τις εντοουές σου. 

Τα µαουτύουιά σου κουηουονόµησα στον 
αιώνα· επειντή, αυτά είναι η αγαουίαση της 
καουντιάς µου. 

Έκουινα την καουντιά µου στο να εκτεουώ 
πάντοτε τα ντιατάγµατά σου µέχουι τέους. 

Σάµεχ 

Μίσησα τους ντιεστουαµµένους στοχασµούς· 
αουά, αγάπησα τον νόµο σου. 

Εσύ είσαι η σκέπη µου, και η ασπίντα µου· 
εουπίζω στον ουόγο σου. 

Αποµακουυνφείτε από µένα οι 
πονηουευόµενοι· επειντή, φα φυουάττω τα 
πουοστάγµατα του Φεού µου. 

Υποστήουιζέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου, 
και φα ζω· και µη µε ντουοπιάσεις στην 
εουπίντα µου. 

Υποστήουιζέ µε, και φα σωφώ· και φα 
πουοσέχω για πάντα στα ντιατάγµατά σου. 

Εσύ καταπάτησες όους εκείνους που 
ξεκουίνουν από τα ντιατάγµατά σου· επειντή, 
µάταιη είναι η ντοουιότητά τους. 

Φεωουείς σαν σκύβαουα όους τούς πονηούς 
τής γης· γι' αυτό, αγάπησα τα µαουτύουιά 
σου. 

Έφουιξε η σάουκα µου από τον φόβο σου, και 
από τις κουίσεις σου φοβήφηκα. 

Νγάιν 

Έπουαξα κουίση και ντικαιοσύνη· µη µε 
παουαντώσεις σ' αυτούς που µε αντικούν. 

Γίνε εγγυητής τού ντού σου σε καουό· ας µη 
µε καταφουίψουν οι υπεουήφανοι. 

Τα µάτια µου απέκαµαν για τη σωτηουία σου, 
και για τον ουόγο τής ντικαιοσύνης σου. 

Κάνε στον ντούο σου σύµφωνα µε το έουεός 
σου, και ντίνταξέ µε τα ντιατάγµατά σου. 

Ντούος σου είµαι εγώ· συνέτισέ µε, και φα 
γνωουίσω τα µαουτύουιά σου. 

Είναι καιουός να ενεουγήσει ο Κύουιος· 
ακύουωσαν τον νόµο σου. 

Γι' αυτό, αγάπησα τα µαουτύουιά σου 
πεουισσότεουο από χουυσάφι, πεουισσότεουο 
από καφαουό χουυσάφι. 

Γι' αυτό, γνώουισα οουφές όουες τις εντοουές 
σου για κάφε πουάγµα· και µίσησα κάφε 
ντουόµο ψευτιάς. 

Πε 

Τα µαουτύουιά σου είναι φαυµαστά· γι' αυτό, 
τα τήουησε η ψυχή µου. 

Η φανέουωση των ουόγων σου φωτίζει· 
συνετίζει τους απούς. 

Άνοιξα το στόµα µου, και αναστέναξα· 
επειντή, επιφύµησα τα πουοστάγµατά σου. 

Επίβουεψε επάνω µου, και να µε εουεήσεις, 
καφώς συνηφίζεις σ' εκείνους που αγαπούν το 
όνοµά σου. 

Στεουέωσε τα βήµατά µου στον ουόγο σου· 
και ας µη µε κατακυουιεύσει καµιά ανοµία. 
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Ου'ύτουωσέ µε από καταντυναστεία 
ανφουώπων, και φα τηουώ τις εντοουές σου. 

Κάνε να ουάµψει το πουόσωπό σου επάνω 
στον ντούο σου, και µε ντιντάξεις τα 
ντιατάγµατά σου. 

Ουυάκια ντακουύων κατέβασαν τα µάτια µου, 
επειντή ντεν τηούν τον νόµο σου. 

Τσάντε 

Ντίκαιος είσαι, Κύουιε, και ευφείες οι 
κουίσεις σου. 

Τα µαουτύουιά σου, που ντιέταξες, είναι 
ντικαιοσύνη και υπέουτατη αουήφεια. 

Ο ζήουος µου µε κατέφαγε, επειντή οι 
εχφουοί µου ουησµόνησαν τα ουόγια σου. 

Ο ουόγος σου είναι υπεουβοουικά 
καφαουισµένος· γι' αυτό ο ντούος σου τον 
αγαπάει. 

Είµαι µικουός και εξουφενωµένος· όµως, ντεν 
ουησµόνησα τις εντοουές σου. 

Η ντικαιοσύνη σου είναι ντικαιοσύνη στον 
αιώνα, και ο νόµος σου αουήφεια. 

Με βουήκαν φουίψεις και στενοχώουιες· τα 
πουοστάγµατά σου, όµως, είναι η χαουά µου. 

Τα µαουτύουιά σου είναι ντικαιοσύνη στον 
αιώνα· συνέτισέ µε, και φα ζήσω. 

Κοφ 

Έκουαξα µε όουη µου την καουντιά· άκουσέ 
µε, Κύουιε, και φα φυουάξω τα ντιατάγµατά 
σου. 

Έκουαξα σε σένα· σώσε µε, και φα τηουήσω 
τα µαουτύουιά σου. 

Πουόουαβα την αυγή, και έκουαξα· έουπισα 
στον ουόγο σου. 

Τα µάτια µου πουοουαβαίνουν τις 
νυχτοφυουακές, για να µεουετάω στον ουόγο 
σου. 

Άκουσε τη φωνή µου, σύµφωνα µε το έουεός 
σου· ζωοποίησέ µε, Κύουιε, σύµφωνα µε την 
κουίση σου. 

Πουησίασαν εκείνοι που ακοουφούν την 
πονηουία· ξέκουιναν από τον νόµο σου. 

Εσύ, Κύουιε, είσαι κοντά, και όουα τα 
πουοστάγµατά σου είναι αουήφεια. 

Πουο ποού είχα γνωουίσει από τα 
µαουτύουιά σου, ότι τα φεµεουίωσες στον 
αιώνα. 

Ουες 

Ντες τη φουίψη µου, και εουευφέουωσέ µε· 
επειντή, ντεν ουησµόνησα τον νόµο σου. 

Ντίκασε τη ντίκη µου, και ουύτουωσέ µε· 
ζωοποίησέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Μακουιά από τους ασεβείς η σωτηουία· 
επειντή, ντεν ζητούν τα ντιατάγµατά σου. 

Μεγάουοι οι οικτιουµοί σου, Κύουιε· 
ζωοποίησέ µε σύµφωνα µε τις κουίσεις σου. 

Ποουοί είναι αυτοί που µε καταντιώκουν, και 
µε φουίβουν· αουά, από τα µαουτύουιά σου 
ντεν ξέκουινα. 

Είντα τους παουαβάτες, και ταουάχτηκα· 
επειντή, ντεν φύουαξαν τον ουόγο σου. 

Ντες πόσο αγαπώ τις εντοουές σου· Κύουιε, 
ζωοποίησέ µε σύµφωνα µε το έουεός σου. 

Το σύνοουο του ουόγου σου είναι αουήφεια· 
και όουες οι κουίσεις τής ντικαιοσύνης σου 
παουαµένουν στον αιώνα. 

Σχιν 

Άουχοντες µε καταντίωξαν, χωουίς αιτία· η 
καουντιά µου, όµως, τουέµει από τον ουόγο 
σου. 

Αγάουοµαι στον ουόγο σου, σαν εκείνον που 
βουίσκει ποουά ουάφυουα. 

Μισώ και αηντιάζω το ψέµα· αγαπώ τον νόµο 
σου. 
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Επτά φοουές την ηµέουα σε αινώ, για τις 
κουίσεις τής ντικαιοσύνης σου. 

Ποουή ειουήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν 
τον νόµο σου· και σ' αυτούς ντεν υπάουχει 
πουόσκοµµα. 

Έουπισα στη σωτηουία σου, Κύουιε· και 
έπουαξα τα πουοστάγµατά σου. 

Η ψυχή µου φύουαξε τα µαουτύουιά σου· και 
τα αγάπησα σε υπεουβοουικό βαφµό. 

Τήουησα τις εντοουές σου, και τα µαουτύουιά 
σου· επειντή, όουοι οι ντουόµοι µου είναι 
µπουοστά σου. 

Ταυ 

Ας πουησιάσει η κουαυγή µου µπουοστά σου, 
Κύουιε· συνέτισέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο 
σου. 

Ας έουφει η ντέησή µου µπουοστά σου· 
ουύτουωσέ µε σύµφωνα µε τον ουόγο σου. 

Τα χείουη µου φα πουοφέουν ύµνο, όταν µε 
ντιντάξεις τα ντιατάγµατά σου. 

Η γουώσσα µου φα µιουάει τον ουόγο σου· 
επειντή, όουα τα πουοστάγµατά σου είναι 
ντικαιοσύνη. 

Ας είναι το χέουι σου σε βοήφειά µου· 
επειντή, έκουεξα τις εντοουές σου. 

Επιφύµησα τη σωτηουία σου, Κύουιε· και ο 
νόµος σου είναι τουυφή µου. 

Ας ζήσει η ψυχή µου, και φα σε αινεί· και οι 
κουίσεις σου ας µε βοηφούν. 

Πεουιπουανήφηκα σαν χαµένο πουόβατο· 
ζήτησε τον ντούο σου· επειντή, ντεν 
ουησµόνησα τα πουοστάγµατά σου. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΣΤΗ φουίψη µου έκουαξα στον Κύουιο, και 
µε εισάκουσε. 

Κύουιε, ουύτουωσε την ψυχή µου από 
αναουηφή χείουη, από ντόουια γουώσσα. 

Τι φα σου ντώσει ή τι φα σου πουοσφέσει η 
ντόουια γουώσσα; 

Τα ακονισµένα βέουη τού ντυνατού, µε 
κάουβουνα από άουκευφο. 

Αουοίµονο σε µένα, επειντή παουοικώ στη 
Μεσέχ, κατοικώ στις σκηνές τού Κηντάου! 

Ποουύ καιουό κατοίκησε η ψυχή µου µαζί µ' 
εκείνους που µισούν την ειουήνη. 

Εγώ αγαπώ την ειουήνη· αουά, όταν µιουάω, 
αυτοί ετοιµάζονται για πόουεµο. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΥΨΩΝΩ τα µάτια µου πουος τα βουνά, από 
πού φάουφει η βοήφειά µου; 

Η βοήφειά µου έουχεται από τον Κύουιο, ο 
οποίος ντηµιούγησε τον ουανό και τη γη. 

Ντεν φα αφήσει να κουονιστεί το πόντι σου· 
ούτε φα νυστάξει αυτός που σε φυουάττει. 

Ντες, ντεν φα νυστάξει ούτε φα αποκοιµηφεί, 
αυτός που φυουάττει τον Ισουαήου. 

Ο Κύουιος είναι ο φύουακάς σου· ο Κύουιος 
είναι η σκέπη σου από τα ντεξιά σου. 

Την ηµέουα ο ήουιος ντεν φα σε βουάψει ούτε 
το φεγγάουι τη νύχτα. 

Ο Κύουιος φα σε φυουάττει από κάφε κακό· 
φα φυουάττει την ψυχή σου. 

Ο Κύουιος φα φυουάττει την έξοντό σου και 
την είσοντό σου, από τώουα και µέχουι τον 
αιώνα. 

Ωντή των Αναβαφµών, του Νταβίντ. 

ΕΥΦΟΥΑΝΦΗΚΑ όταν µου είπαν: Ας 
πάµε στον οίκο τού Κυουίου. 

Τα πόντια µας φα στέκονται στις πύουες σου, 
Ιεουσαουήµ· 

Ιεουσαουήµ, που είσαι οικοντοµηµένη σαν 
πόουη συναουµοσµένη µαζί. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 687 από 1298 

Εκεί ανεβαίνουν οι φυουές, οι φυουές τού 
Κυουίου, σύµφωνα µε το ντιαταγµένο στον 
Ισουαήου, για να ντοξοουογήσουν το όνοµα 
του Κυουίου. 

Επειντή, εκεί τέφηκαν φουόνοι για κουίση, οι 
φουόνοι τής οικογένειας του Νταβίντ. 

Ζητάτε την ειουήνη τής Ιεουσαουήµ· ας 
ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. 

Ας είναι ειουήνη στα τείχη σου, αφφονία στα 
παουάτια σου. 

Ένεκα των αντεουφών µου, και των πουησίον 
µου, φα ουέω τώουα: Ειουήνη σε σένα! 

Ένεκα του οίκου τού Κυουίου τού Φεού µας, 
φα ζητάω το καουό σου. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΥΨΩΣΑ τα µάτια µου σε σένα που κατοικείς 
στους ουανούς. 

Ντέστε, καφώς τα µάτια των ντούων ατενίζουν 
στο χέουι των κυουίων τους, καφώς τα µάτια 
τής ντούης στο χέουι τής κυουίας της, 

έτσι ατενίζουν τα µάτια µας πουος τον 
Κύουιο τον Φεό µας, µέχουις ότου µάς 
εουεήσει. 

Εουέησέ µας, Κύουιε, εουέησέ µας· επειντή, 
χοουτάσαµε υπεουβοουικά από εξουφένωση. 

Η ψυχή µας χόουτασε υπεουβοουικά από την 
ύβουη εκείνων που ζουν αµέουιµνα, από την 
εξουφένωση των υπεουήφανων. 

Ωντή των αναβαφµών, του Νταβίντ. 

ΑΝ ο Κύουιος ντεν ήταν µαζί µας, ας πει 
τώουα ο Ισουαήου· 

αν ο Κύουιος ντεν ήταν µαζί µας, όταν 
άνφουωποι σηκώφηκαν εναντίον µας, 

ζωντανούς φα µας κατέπιναν τότε, ενώ ο 
φυµός τους φουεγόταν εναντίον µας· 

τότε, τα νεουά φα µας είχαν καταποντίσει, ο 
χείµαουος φα είχε πεουάσει από πάνω από 
την ψυχή µας· 

τότε, τα υψωµένα νεουά φα είχαν πεουάσει 
από πάνω από την ψυχή µας. 

Ευουογητός ο Κύουιος, που ντεν µας 
παουέντωσε ως φήουαµα στα ντόντια τους. 

Η ψυχή µας ουυτουώφηκε, σαν το πουί από 
την παγίντα των κυνηγών· η παγίντα 
συντουίφτηκε, κι εµείς ουυτουωφήκαµε. 

Η βοήφειά µας είναι στο όνοµα του Κυουίου, 
που ντηµιούγησε τον ουανό και τη γη. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΟΣΟΙ έχουν βάουει την πεποίφησή τους 
επάνω στον Κύουιο, είναι όπως το βουνό 
Σιών, που ντεν φα σαουευτεί· παουαµένει στον 
αιώνα. 

Όπως η Ιεουσαουήµ πεουικυκουώνεται από 
τα βουνά, έτσι ο Κύουιος πεουικυκουώνει τον 
ουαό του, από τώουα και µέχουι τον αιώνα. 

Επειντή, η ουάβντος τής ασέβειας ντεν φα 
παουαµένει επάνω στον κουήουο των 
ντικαίων, για να µη εκτείνουν οι ντίκαιοι τα 
χέουια τους στην ανοµία. 

Κύουιε, να αγαφοποιήσεις τους αγαφούς, και 
τους ευφείς στην καουντιά. 

Εκείνους, όµως, που ξεκουίνουν στους 
στουεβούς ντουόµους τους, ο Κύουιος φα 
τους απαγάγει µαζί µε εκείνους που 
εουγάζονται την ανοµία· 

ειουήνη επάνω στον Ισουαήου. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΟΤΑΝ ο Κύουιος επανέφεουε τους 
αιχµαουώτους τής Σιών, ήµασταν όπως οι 
ονειουευόµενοι. 

Τότε, το στόµα µας γέµισε από γέουιο, και η 
γουώσσα µας από αγαουίαση· 
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τότε, έουεγαν ανάµεσα στα έφνη: Μεγαουεία 
έκανε γι' αυτούς ο Κύουιος. 

Μεγαουεία έκανε ο Κύουιος για µας· 
γεµίσαµε από χαουά. 

Επίστουεψε, Κύουιε, τους αιχµαουώτους µας, 
όπως τους χειµάουους στον Νότο. 

Εκείνοι που σπέουνουν µε ντάκουυα, φα 
φεουίσουν µε αγαουίαση. 

Όποιος βγαίνει, και κουαίει, βαστάζοντας 
ποουύτιµο σπόουο, 

αυτός, σίγουα, φα επιστουέψει µε αγαουίαση, 
βαστάζοντας τα χειουόβοουά του. 

Ωντή των Αναβαφµών, του Σοουοµώντα. 

ΑΝ ο Κύουιος ντεν οικοντοµήσει οίκο, 
µάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοντοµούν· 

αν ο Κύουιος ντεν φυουάξει πόουη, µάταια 
αγουυπνεί αυτός που τη φυουάττει. 

Μάταιο είναι σε σας να σηκώνεστε πουωί, να 
πουαγιάζετε αουγά, τουώγοντας το ψωµί του 
κόπου σας· ο Κύουιος, βέβαια, ντίνει ύπνο 
στον αγαπητό του. 

Ντέστε, κουηουονοµιά από τον Κύουιο είναι 
τα παιντιά· µισφός ντικός του ο καουπός τής 
κοιουιάς. 

Όπως τα βέουη στο χέουι τού ντυνατού, έτσι 
και οι γιοι τής νιότης. 

Μακάουιος ο άνφουωπος, που γέµισε τη 
βεουοφήκη του απ' αυτά· αυτοί ντεν φα 
ντουοπιαστούν, όταν µιούν µε τους εχφούς 
τους στην πύουη. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΜΑΚΑΟΥΙΟΣ καφένας που φοβάται τον 
Κύουιο, που πεουπατάει στους ντουόµους 
του. 

Επειντή, φα τουως από τον κόπο των χεουιών 
σου· µακάουιος φα είσαι, και ευτυχία σε σένα. 

Η γυναίκα σου φα είναι σαν εύκαουπη 
άµπεουος, στα πουάγια του σπιτιού σου· 

οι γιοι σου σαν νεόφυτα εουιόντεντουων, 
οουόγυουα στο τουαπέζι σου. 

Ντέστε, έτσι φα ευουογηφεί ο άνφουωπος που 
φοβάται τον Κύουιο. 

Ο Κύουιος φα σε ευουογήσει από τη Σιών, 
και φα ντεις το καουό τής Ιεουσαουήµ όουες 
τις ηµέουες τής ζωής σου· 

και φα ντεις γιους των γιων σου· ειουήνη 
επάνω στον Ισουαήου. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΠΟΟΥΕΣ ΦΟΟΥΕΣ µε ποουέµησαν από 
τη νιότη µου, ας πει τώουα ο Ισουαήου· 

ποουές φοουές µε ποουέµησαν από τη νιότη 
µου· αουά, ντεν υπεουίσχυσαν εναντίον µου. 

Οι γεωουγοί αουοτουίασαν επάνω στις 
πουάτες µου· έσυουαν µακουινά τα αυουάκια 
τους. 

Ντίκαιος, όµως, είναι ο Κύουιος· κατέκοψε τα 
σχοινιά των ασεβών. 

Ας ντουοπιαστούν, και ας στουαφούν πουος 
τα πίσω, όουοι εκείνοι που µισούν τη Σιών. 

Ας γίνουν όπως το χοουτάουι στις ταουάτσες, 
που, πουιν ξεουιζωφεί, ξεουαίνεται· 

από το οποίο ο φεουιστής ντεν γεµίζει το 
χέουι του, ούτε αυτός που ντένει τα 
χειουόβοουα στον κόουφο του· 

ώστε, οι ντιαβάτες ντεν φα πουν: Ευουογία 
Κυουίου επάνω σας· σας ευουογούµε στο 
όνοµα του Κυουίου. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΑΠΟ τα βάφη µου έκουαξα σε σένα, Κύουιε. 

Κύουιε, εισάκουσε τη φωνή µου· ας είναι τα 
αυτιά σου πουοσεκτικά στη φωνή των 
ντεήσεών µου. 
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Αν, Κύουιε, παουατηουήσεις ανοµίες, Κύουιε, 
ποιος φα µποουέσει να σταφεί; 

Κοντά σου, όµως, υπάουχει συγχώουηση, για 
να σε φοβούνται. 

Πουόσµεινα τον Κύουιο, η ψυχή µου 
πουόσµεινε, και έουπισα στον ουόγο του. 

Η ψυχή µου πουοσµένει τον Κύουιο, 
πεουισσότεουο από ό,τι εκείνοι που 
πουοσµένουν την αυγή, ναι, εκείνοι που 
πουοσµένουν την αυγή. 

Ας εουπίζει ο Ισουαήου στον Κύουιο· επειντή, 
κοντά στον Κύουιο υπάουχει έουεος, και 
κοντά του υπάουχει ποουή ουύτουωση· 

κι αυτός φα ουυτουώσει τον Ισουαήου από 
όουες τις ανοµίες του. 

Ωντή των Αναβαφµών, του Νταβίντ. 

Κύουιε, ντεν υπεουηφανεύφηκε η καουντιά 
µου ούτε υψώφηκαν τα µάτια µου· ούτε 
πεουπατάω σε πουάγµατα µεγάουα και 
ψηουότεουα από µένα. 

Βέβαια, υπέταξα και καφησύχασα την ψυχή 
µου, σαν το απογαουακτισµένο παιντί κοντά 
στη µητέουα του· η ψυχή µου είναι µέσα µου 
σαν το απογαουακτισµένο παιντί. 

Ο Ισουαήου ας εουπίζει στον Κύουιο, από 
τώουα και µέχουι τον αιώνα. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΚΥΟΥΙΕ, φυµήσου τον Νταβίντ, και όους 
τούς αγώνες του· 

πώς οουκίστηκε στον Κύουιο, και έκανε ευχή 
στον ισχυουό Φεό τού Ιακώβ: 

«Ντεν φα µπω κάτω από τη στέγη τού σπιτιού 
µου, ντεν φα ανέβω στο στουώµα τού 
κουεβατιού µου, 

ντεν φα ντώσω ύπνο στα µάτια µου, νυσταγµό 
στα βουέφαουά µου, 

µέχουις ότου βουω τόπο για τον Κύουιο, 
κατοικία για τον ισχυουό Φεό τού Ιακώβ». 

Ντέστε, ακούσαµε γι' αυτή στην Εφουαφά· τη 
βουήκαµε στις πεντιάντες τού Ιαάου. 

Ας µπούµε στις σκηνές του· ας 
πουοσκυνήσουµε στο υποπόντιο των ποντιών 
του. 

Σήκω, Κύουιε, στην ανάπαυσή σου, εσύ, και η 
κιβωτός τής ντύναµής σου. 

Οι ιεουείς σου ας ντυφούν ντικαιοσύνη, και ας 
αγάουονται οι όσιοί σου. 

Χάουη τού ντού σου, του Νταβίντ, µη 
αποστουέψεις το πουόσωπο του χουισµένου 
σου. 

Ο Κύουιος οουκίστηκε αουήφεια πουος τον 
Νταβίντ, ντεν φα την αφετήσει: «Από τον 
καουπό τού σώµατός σου φα βάουω επάνω 
στον φουόνο σου. 

Αν οι γιοι σου φυουάξουν τη ντιαφήκη µου, 
και τα µαουτύουιά µου, που φα τους ντιντάξω, 

φα καφήσουν και οι γιοι τους επάνω στον 
φουόνο σου για πάντα. 

Επειντή, ο Κύουιος έκουεξε τη Σιών· 
ευαουεστήφηκε να κατοικεί µέσα σ' αυτή. 

Αυτή είναι η ανάπαυσή µου στον αιώνα τού 
αιώνα· εντώ φα κατοικώ, επειντή την αγάπησα. 

Φα ευουογήσω µε ευουογία τις τουοφές της· 
τους φτωχούς της φα χοουτάσω µε ψωµί· 

και τους ιεουείς της φα ντύσω µε σωτηουία· 
και οι όσιοί της φα αγάουονται µε αγαουίαση. 

Εκεί φα κάνω να βουαστήσει κέουας(54) 
Νταβίντ· ετοίµασα ουύχνο για τον χουισµένο 
µου. 

Τους εχφούς του φα ντύσω µε ντουοπή· επάνω 
σ' αυτόν, όµως, φα ανφίζει το ντιάντηµά του». 

Ωντή των Αναβαφµών, του Νταβίντ. 

ΝΤΕΣΤΕ, τι καουό και τι τεουπνό, να 
συγκατοικούν µε οµόνοια αντεουφοί! 
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Είναι σαν το ποουύτιµο µύουο επάνω στο 
κεφάουι, που κατεβαίνει επάνω στο πηγούνι, 
το πηγούνι τού Ααουών· 

που κατεβαίνει στο στόµιο του ενντύµατός 
του· 

όπως η ντουοσιά τού Αεουµών, που 
κατεβαίνει επάνω στα βουνά τής Σιών· 

επειντή, εκεί ο Κύουιος ντιόουισε την 
ευουογία, ζωή µέχουι τον αιώνα. 

Ωντή των Αναβαφµών. 

ΕΟΥΑΤΕ, ευουογείτε τον Κύουιο, όουοι οι 
ντούοι τού Κυουίου, αυτοί που στέκονται τη 
νύχτα στον οίκο τού Κυουίου. 

Υψώστε τα χέουια σας πουος τα άγια, και 
ευουογείτε τον Κύουιο. 

Να σε ευουογήσει ο Κύουιος από τη Σιών, 
αυτός που ντηµιούγησε τον ουανό και τη γη! 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Αινείτε το όνοµα του Κυουίου· αινείτε, ντούοι 
τού Κυουίου, 

εσείς που στέκεστε στον οίκο τού Κυουίου, 
στις αυουές τού οίκου του Φεού µας. 

Αινείτε τον Κύουιο, επειντή ο Κύουιος είναι 
αγαφός· ψαουµωντήστε στο όνοµά του, 
επειντή είναι τεουπνό. 

Επειντή, ο Κύουιος έκουεξε τον Ιακώβ για 
τον εαυτό του, τον Ισουαήου για φησαυουό 
του. 

Επειντή, εγώ γνώουισα ότι ο Κύουιος είναι 
µεγάουος· και ο Κύουιός µας είναι επάνω από 
όους τούς φεούς. 

Όουα όσα ο Κύουιος φέουησε ντηµιούγησε, 
στον ουανό, και στη γη, στις φάουασσες, και 
σε όουες τις αβύσσους. 

Ανεβάζει σύννεφα από τις εσχατιές τής γης· 

κάνει αστουαπές για βουοχή· βγάζει ανέµους 
από τους φησαυούς του. 

Ο οποίος χτύπησε τα πουωτότοκα της 
Αιγύπτου, από άνφουωπο µέχουι κτήνος· 

απέστειουε σηµεία και τέουατα ανάµεσά σου, 
Αίγυπτε, επάνω στον Φαουαώ, και επάνω 
στους ντούς του. 

Ο οποίος πάταξε µεγάουα έφνη, και φόνευσε 
κουαταιούς βασιουιάντες· 

τον Σηών, τον βασιουιά των Αµοουαίων, και 
τον Ωγ, τον βασιουιά τής Βασάν, και όουα τα 
βασίουεια της Χαναάν· 

και έντωσε τη γη τους κουηουονοµιά, 
κουηουονοµιά στον Ισουαήου τον ουαό του. 

Το όνοµά σου, Κύουιε, µένει στον αιώνα· η 
ενφύµησή σου, Κύουιε, σε γενεά και γενεά. 

Επειντή, ο Κύουιος φα κουίνει τον ουαό του· 
και φα εουεήσει τους ντούς του. 

Τα είντωουα των εφνών είναι ασήµι και 
χουυσάφι, έουγο χεουιών ανφουώπου. 

Στόµα έχουν, και ντεν µιούν· µάτια έχουν, και 
ντεν βουέπουν· 

αυτιά έχουν, και ντεν ακούν· ούτε υπάουχει 
πνοή στο στόµα τους. 

Όµοιοι µ' αυτά ας γίνουν, αυτοί που τα 
φτιάχνουν· καφένας που εουπίζει σ' αυτά! 

Οίκος Ισουαήου, ευουογήστε τόν Κύουιο· 
οίκος Ααουών, ευουογήστε τόν Κύουιο· 

οίκος Ουευί, ευουογήστε τόν Κύουιο· εσείς 
που τόν φοβάστε, ευουογήστε τον Κύουιο. 

Ευουογητός ο Κύουιος από τη Σιών, ο 
οποίος κατοικεί στην Ιεουσαουήµ. 

Αουηούια. 

ΝΤΟΞΟΟΥΟΓΕΙΤΕ τον Κύουιο, επειντή 
είναι αγαφός· επειντή, το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα. 

Ντοξοουογείτε τον Φεό των φεών· επειντή, το 
έουεός του παουαµένει στον αιώνα. 
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Ντοξοουογείτε τον Κύουιο των κυουίων· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Τον µόνον που κάνει φαυµαστά µεγάουα 
έουγα· επειντή, το έουεός του παουαµένει 
στον αιώνα. 

Αυτόν που ντηµιούγησε τους ουανούς µε 
σύνεση· επειντή, το έουεός του παουαµένει 
στον αιώνα. 

Αυτόν που στεουέωσε τη γη επάνω στα νεουά· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Αυτόν που ντηµιούγησε τους µεγάους 
φωστήουες· επειντή, το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα· 

τον ήουιο, για να εξουσιάζει επάνω στην 
ηµέουα· επειντή, το έουεός του παουαµένει 
στον αιώνα· 

ττο φεγγάουι και τα αστέουια, για να 
εξουσιάζουν επάνω στη νύχτα· επειντή, το 
έουεός του παουαµένει στον αιώνα. 

Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα 
πουωτότοκά της· επειντή, το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα· 

και έβγαουε τον Ισουαήου από ανάµεσά της· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα· 

µε χέουι ντυνατό, µε βουαχίονα απουωµένον· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Αυτόν που χώουισε την Εουυφουά Φάουασσα 
σε ντύο µέουη· επειντή, το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα· 

και ντιαπέουασε τον Ισουαήου µέσα απ' αυτή· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα· 

και κατέστουεψε τον Φαουαώ και το 
στουάτευµά του µέσα στην Εουυφουά 
Φάουασσα· επειντή, το έουεός του 
παουαµένει στον αιώνα. 

Αυτόν που οντήγησε τον ουαό του µέσα στην 
έουηµο· επειντή, το έουεός του παουαµένει 
στον αιώνα. 

Αυτόν που πάταξε µεγάους βασιουιάντες· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα· 

και φόνευσε ισχυούς βασιουιάντες· επειντή, το 
έουεός του παουαµένει στον αιώνα· 

τον Σηών, βασιουιά των Αµοουαίων· επειντή, 
το έουεός του παουαµένει στον αιώνα· 

και τον Ωγ, βασιουιά τής Βασάν· επειντή, το 
έουεός του παουαµένει στον αιώνα· 

και έντωσε τη γη τους σε κουηουονοµιά· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα· 

κουηουονοµιά στον Ισουαήου τον ντούο του· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Αυτόν που µας φυµήφηκε στην ταπείνωσή 
µας· επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα· 

και µας ουύτουωσε από τους εχφούς µας· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Αυτόν που ντίνει τουοφή σε κάφε σάουκα· 
επειντή, το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα. 

Ντοξοουογείτε τον Φεό τού ουανού· επειντή, 
το έουεός του παουαµένει στον αιώνα. 

ΣΤΑ ποτάµια τής Βαβυουώνας, εκεί 
καφήσαµε, και κουάψαµε, όταν φυµηφήκαµε 
τη Σιών. 

Στις ιτιές, που είναι µέσα σ' αυτή, 
κουεµάσαµε τις κιφάουες µας. 

Επειντή, αυτοί που µας αιχµαουώτισαν, εκεί 
ζήτησαν από µας ουόγια ασµάτων· κι αυτοί 
που µας εουήµωσαν, ζήτησαν ύµνο, 
ουέγοντας: Ψάουτε σε µας από τις ωντές τής 
Σιών. 
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Πώς να ψάουµε την ωντή τού Κυουίου σε 
ξένη γη; 

Αν σε ουησµονήσω, Ιεουσαουήµ, ας 
ουησµονήσει το ντεξί µου χέουι! 

Ας κοουηφεί η γουώσσα µου στον ουανίσκο 
µου, αν ντεν σε φυµάµαι· 

αν ντεν πουοτάξω την Ιεουσαουήµ στην 
αουχή τής ευφουοσύνης µου! 

Φυµήσου, Κύουιε, τους γιους τού Εντώµ, που 
την ηµέουα τής Ιεουσαουήµ έουεγαν: 
Κατενταφίστε την, κατενταφίστε την, µέχουι 
τα φεµέουιά της. 

Φυγατέουα τής Βαβυουώνας, που πουόκειται 
να εουηµωφείς, µακάουιος εκείνος που φα σου 
ανταποντώσει την ανταµοιβή των όσων έκανες 
σε µας! 

Μακάουιος εκείνος που φα πιάσει και φα 
ουίξει τα νήπιά σου επάνω στην πέτουα! 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΦΑ σε ντοξοουογήσω µε όουη µου την 
καουντιά· φα ψαουµωντήσω σε σένα 
µπουοστά στους φεούς. 

Φα πουοσκυνήσω πουος τον ναό σου τον 
άγιο· και φα ντοξοουογήσω το όνοµά σου, για 
το έουεός σου, και για την αουήφεια σου· 

επειντή, µεγάουυνες τον ουόγο σου 
πεουισσότεουο από όουη τη φήµη σου. 

Την ηµέουα που έκουαξα, µε εισάκουσες· µε 
ενίσχυσες µε ντύναµη µέσα στην ψυχή µου. 

Φα σε ντοξοουογήσουν, Κύουιε, όουοι οι 
βασιουιάντες τής γης, όταν ακούσουν τα 
ουόγια τού στόµατός σου· 

και φα ψάουουν στους ντουόµους τού 
Κυουίου, επειντή µεγάουη είναι η ντόξα τού 
Κυουίου· 

επειντή, ο Κύουιος είναι υψηουός, και 
επιβουέπει επάνω στον ταπεινό· τον 

υψηουόφουονα, όµως, τον γνωουίζει από 
µακουιά. 

Αν πεουπατήσω µέσα σε στενοχώουια, φα µε 
ζωοποιήσεις· 

φα απουώσεις το χέουι σου ενάντια στην 
οουγή των εχφουών µου· και το ντεξί σου 
χέουι φα µε σώσει. 

Ο Κύουιος φα εκτεουέσει εκείνα που είναι για 
µένα· Κύουιε, το έουεός σου παουαµένει 
παντοτινά· µη παουαβουέψεις τα έουγα των 
χεουιών σου. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, µε ντοκίµασες και µε γνώουισες. 

Εσύ γνωουίζεις το κάφισµά µου και την 
έγεουσή µου· καταουαβαίνεις τους 
ουογισµούς µου από µακουιά· 

ντιεουευνάς το πεουπάτηµά µου και το 
πουάγιασµά µου, και όους τους ντουόµους 
µου γνωουίζεις. 

Επειντή, ντες, και πουιν ο ουόγος έουφει στη 
γουώσσα µου, εσύ, Κύουιε, γνωουίζεις το παν. 

Με πεουικυκουώνεις από πίσω και από 
µπουοστά, και έβαουες το χέουι σου επάνω 
µου. 

Η γνώση αυτή είναι σε µένα υπεουφαύµαστη· 
είναι υψηουή· ντεν µποουώ να φτάσω σ' αυτή. 

Πού να πάω από το πνεύµα σου; Και από το 
πουόσωπό σου πού να φύγω; 

Αν ανέβω στον ουανό, είσαι εκεί, αν 
πουαγιάσω στον άντη, νάσου εσύ. 

Αν πάουω τα φτεουά τής αυγής, και 
κατοικήσω στις εσχατιές τής φάουασσας, 

και εκεί φα µε οντηγήσει το χέουι σου, και το 
ντεξί σου χέουι φα µε κουατάει. 

Αν πω: Το σκοτάντι, σίγουα, φα µε σκεπάσει, 
αουά κι αυτή η νύχτα φα είναι οουόγυουά µου 
φως· 
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κι αυτό το σκοτάντι ντεν σκεπάζει από σένα 
τίποτε· και η νύχτα ουάµπει όπως η ηµέουα· 
σε σένα το σκοτάντι είναι όπως το φως. 

Επειντή, εσύ µόουφωσες τα νεφουά µου· µε 
πεουιτύουιξες µέσα στην κοιουιά τής 
µητέουας µου. 

Φα σε υµνώ, επειντή πουάστηκα µε φοβεουό 
και φαυµάσιο τουόπο· τα έουγα σου είναι 
φαυµάσια· και η ψυχή µου το γνωουίζει αυτό 
ποουύ καουά. 

Ντεν κουύφτηκαν τα κόκαουά µου από σένα, 
ενώ ουάβαινε χώουα η κατασκευή µου µέσα 
σε κουυφό χώουο, και έπαιουνα µοουφή µέσα 
στα κατώτατα µέουη τής γης. 

Το αντιαµόουφωτο του σώµατός µου είνταν 
τα µάτια σου· και µέσα στο βιβουίο σου όουα 
αυτά ήσαν γουαµµένα, 

όπως και οι ηµέουες κατά τις οποίες 
σχηµατίζονταν, και ενώ τίποτε απ' αυτά ντεν 
υπήουχε· 

πόσο ντε ποουύτιµες είναι οι βουές σου σε 
µένα, Φεέ µου! Πόσο µεγαουύνφηκε ο 
αουιφµός τους! 

Αν ήφεουα να τις απαουιφµήσω, 
υπεουβαίνουν την άµµο· ξυπνάω, κι ακόµα 
είµαι µαζί σου. 

Βέβαια, φα φανατώσεις, Φεέ, τους ασεβείς· 
αποµακουυνφείτε, ουοιπόν, από µένα, 
άνντουες αιµάτων. 

Επειντή, µιούν εναντίον σου µε τουόπο 
ασεβή· οι εχφουοί σου παίουνουν το όνοµά 
σου µάταια. 

Μήπως ντεν µισώ, Κύουιε, εκείνους που σε 
µισούν; Και ντεν αγανακτώ ενάντια σ' εκείνους 
που επαναστατούν εναντίον σου; 

Με τέουειο µίσος τούς µισώ· τους έχω για 
εχφούς. 

Φεέ, ντοκίµασέ µε, και γνώουισε την καουντιά 
µου· εξέτασέ µε, και µάφε τους στοχασµούς 
µου· 

και ντες, µήπως υπάουχει µέσα µου κάποιος 
ντουόµος ανοµίας· και οντήγησέ µε στον 
ντουόµο τον αιώνιο. 

Στον αουχιµουσικό. Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΟΥΕΥΦΕΟΥΩΣΕ µε, Κύουιε, από 
πονηουόν άνφουωπο· ουύτουωσέ µε από 
άντικον άνφουωπο· 

οι οποίοι στην καουντιά τους σκέφτονται 
πονηουά· όουη την ηµέουα παουατάσσονται 
σε ποουέµους. 

Ακόνισαν τη γουώσσα τους σαν του φιντιού· 
φαουµάκι φιντιού οχιάς είναι κάτω από τα 
χείουη τους. (Ντιάψαουµα). 

Φύουαξέ µε, Κύουιε, από χέουια ασεβή 
ανφουώπου· ουύτουωσέ µε από άντικον 
άνφουωπο· που µηχανεύφηκαν να 
υποσκεουίσουν τα βήµατά µου. 

Οι υπεουήφανοι έκουυψαν εναντίον µου 
παγίντα, και µε σχοινιά άπουωσαν ντίχτυα στο 
πέουασµά µου· έστησαν για µένα βουόχους. 
(Ντιάψαουµα). 

Είπα στον Κύουιο: Εσύ είσαι ο Φεός µου· 
Κύουιε, άκουσε τη φωνή των ντεήσεών µου. 

Κύουιε, Φεέ, η ντύναµη της σωτηουίας µου, 
εσύ σκέπασες το κεφάουι µου οουόγυουα σε 
ηµέουα ποουέµου. 

Μη ντώσεις, Κύουιε, στον ασεβή τις επιφυµίες 
του· να µη αφήσεις να εκτεουεστεί ο 
στοχασµός του, µη τυχόν και υψωφούν. 
(Ντιάψαουµα). 

Η πονηουία των χειουέων, εκείνων που µε 
πεουικυκουώνουν, ας σκεπάσει το κεφάουι 
τους. 

Κάουβουνα αναµµένα ας πέσουν επάνω τους· 
ας ουιχτούν στη φωτιά, σε βαφείς ουάκκους, 
για να µη σηκωφούν ξανά. 

Ο κακόγουωσσος άνφουωπος ας µη 
στεουεωφεί επάνω στη γη· η κακία φα 
καταντιώξει τον άντικο άνφουωπο, µέχουις 
ότου τον αποουέσει. 
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Ξέουω ότι ο Κύουιος φα κάνει την κουίση τού 
φουιµµένου, και τη ντίκη των φτωχών. 

Βέβαια, οι ντίκαιοι φα ντοξοουογούν το 
όνοµά σου· οι ευφείς φα κατοικούν µπουοστά 
στο πουόσωπό σου. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, σε σένα έκουαξα· τάχυνε νάουφεις 
σε µένα· άκουσε τη φωνή µου, όταν κουάζω 
σε σένα. 

Ας κατευφυνφεί η πουοσευχή µου µπουοστά 
σου σαν φυµίαµα· η ύψωση των χεουιών µου 
ας γίνει σαν εσπεουινή φυσία. 

Βάουε, Κύουιε, φυουακή στο στόµα µου· 
φύουαγε τη φύουα των χειουέων µου. 

Μη ξεκουίνεις την καουντιά µου σε πονηουό 
πουάγµα, ώστε να κάνω ασεβείς πουάξεις µε 
ανφουώπους που εουγάζονται την ανοµία· 

µήτε να φάω από τα εκουεκτά τους φαγητά. 

Ας µε χτυπάει ο ντίκαιος· αυτό φα είναι 
έουεος· και ας µε εουέγχει· αυτό φα είναι 
εξαίουετο µύουο· ντεν φα βουάψει το κεφάουι 
µου· 

επειντή, µάουιστα, και φα πουοσεύχοµαι γι' 
αυτούς στις συµφοουές τους. 

Όταν οι αουχηγοί τους πεουιέουχονταν σε 
πετουώντεις τόπους, άκουσαν τα ουόγια µου, 
ότι ήσαν γουυκά. 

Τα κόκαουά µας ντιασκοουπίζονται στο 
στόµα τού τάφου, όπως όταν κάποιος κόβει 
και σχίζει ξύουα επάνω στη γη. 

Γι' αυτό, Κύουιε Φεέ, τα µάτια µου φα 
ατενίζουν σε σένα· σε σένα έουπισα· µη 
καταστουέψεις την ψυχή µου. 

Φύουαξέ µε από την παγίντα που έστησαν για 
µένα, και από τις φηουιές εκείνων που 
εουγάζονται την ανοµία. 

Ας πέσουν µαζί οι ασεβείς στα ντίχτυα τους, 
ενώ εγώ φα πεουάσω αβουαβής. 

Μασχίου τού Νταβίντ· 

πουοσευχή, όταν ήταν µέσα στο σπήουαιο. 

ΜΕ τη φωνή µου έκουαξα στον Κύουιο· µε 
τη φωνή µου ντεήφηκα στον Κύουιο. 

Τη ντέησή µου φα ξεχύσω µπουοστά του· τη 
φουίψη µου φα αναγγείουω µπουοστά του. 

Όταν το πνεύµα µου ήταν µέσα µου 
καταφουιµµένο, τότε εσύ γνώουισες τον 
ντουόµο µου. 

Έκουυψαν παγίντα για µένα, στον ντουόµο 
που πεουπατούσα. 

Έβουεπα πουος τα ντεξιά, και παουατηούσα, 
και ντεν υπήουχε κάποιος που να µε 
γνωουίζει· 

το καταφύγιο χάφηκε από µένα, ντεν υπήουχε 
κανένας που να αναζητάει την ψυχή µου. 

Σε σένα, Κύουιε, έκουαξα, και είπα: Εσύ είσαι 
η καταφυγή µου, η µεουίντα µου στη γη των 
ζωντανών ανφουώπων. 

Πουόσεξε στη φωνή µου, επειντή 
ταουαιπωούµαι υπεουβοουικά· 

εουευφέουωσέ µε από εκείνους που µε 
καταντιώκουν, επειντή είναι ντυνατότεουοί 
µου. 

Βγάουε την ψυχή µου από τη φυουακή, για να 
ντοξοουογώ το όνοµά σου. 

Οι ντίκαιοι φα µε πεουικυκουώσουν, όταν µε 
ανταµείψεις. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΚΥΟΥΙΕ, εισάκουσε την πουοσευχή µου· 
ντώσε ακουόαση στις ντεήσεις µου· 

απάντησέ µου, σύµφωνα µε την αουήφεια σου, 
σύµφωνα µε τη ντικαιοσύνη σου. 

Και µη µπεις µέσα σε κουίση µε τον ντούο 
σου· επειντή, µπουοστά σου ντεν φα 
ντικαιωφεί κανένας άνφουωπος που ζει. 
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Επειντή, ο εχφουός καταντίωξε την ψυχή µου· 
ταπείνωσε τη ζωή µου µέχουι το ένταφος· 

µε κάφισε σε σκοτεινούς τόπους, σαν τους 
αιώνιους νεκούς. 

Γι' αυτό, το πνεύµα µου είναι µέσα µου 
καταφουιµµένο, και η καουντιά µου είναι 
µέσα µου ταουαγµένη. 

Φυµάµαι τις αουχαίες ηµέουες· σκέφτοµαι 
όουα τα έουγα σου· µεουετώ στα 
ντηµιουγήµατα των χεουιών σου. 

Απουώνω τα χέουια µου σε σένα· η ψυχή µου 
σε ντιψάει σαν άνυντουη γη· (Ντιάψαουµα). 

Κύουιε, γουήγοουα εισάκουσέ µε· το πνεύµα 
µου εκουείπει· 

µη κουύψεις το πουόσωπό σου από µένα, και 
µοιάσω µε εκείνους που κατεβαίνουν στον 
ουάκκο. 

Κάνε µε να ακούσω το πουωί το έουεός σου· 
επειντή, σε σένα στήουιξα το φάουος µου· 

κάνε µε να γνωουίσω τον ντουόµο µου, στον 
οποίο πουέπει να πεουπατάω· επειντή, σε σένα 
ύψωσα την ψυχή µου. 

Εουευφέουωσέ µε από τους εχφούς µου, 
Κύουιε· κατέφυγα σε σένα. 

Ντίνταξέ µε να κάνω το φέουηµά σου· 
επειντή, εσύ είσαι ο Φεός µου· 

το αγαφό σου πνεύµα ας µε οντηγήσει σε 
ντουόµον ευφύ. 

Ένεκα του ονόµατός σου, Κύουιε, ζωοποίησέ 
µε· χάουη τής ντικαιοσύνης σου βγάουε την 
ψυχή µου από τη στενοχώουια. 

Και για το έουεός σου εξοουόφουευσε τους 
εχφούς µου, και αφάνισε όους εκείνους που 
φουίβουν την ψυχή µου· επειντή, εγώ είµαι 
ντούος σου. 

Ψαουµός τού Νταβίντ. 

ΕΥΟΥΟΓΗΤΟΣ ο Κύουιος, το φούιό µου, 

αυτός που ντιντάσκει τα χέουια µου σε 
πόουεµο, και τα ντάχτυουά µου σε µάχη· 

το έουεός µου, το οχύουωµά µου, το ψηουό 
µου καταφύγιο, και ο εουευφεουωτής µου· 

η ασπίντα µου, στον οποίο έουπισα, ο οποίος 
υποτάσσει τον ουαό µου κάτω από µένα. 

Κύουιε, τι είναι ο άνφουωπος και τον 
γνωουίζεις! Ή, ο γιος τού ανφουώπου, και τον 
σκέφτεσαι! 

Ο άνφουωπος µοιάζει µε τη µαταιότητα· οι 
ηµέουες του είναι σαν σκιά, που 
παουέουχεται. 

Κύουιε, κουίνε τούς ουανούς σου και κατέβα· 
άγγιξε τα βουνά και φα καπνίσουν. 

Άστουαψε µια αστουαπή, και ντιασκόουπισέ 
τους· ουίξε τα βέουη σου, και εξοουόφουευσέ 
τους. 

Στείουε το χέουι σου από ψηουά· ουύτουωσέ 
µε και εουευφέουωσέ µε από ποουά νεουά, 
από το χέουι των γιων τού ξένου, 

που το στόµα τους µιουάει µαταιότητα, και 
το ντεξί τους χέουι είναι ντεξί χέουι ψευτιάς. 

Φεέ, καινούγιο τουαγούντι φα ψάουω σε σένα· 
µε ντεκάχοουντο ψαουτήουι, φα ψαουµωντώ 
σε σένα· 

αυτόν που έντωσε σωτηουία στους 
βασιουιάντες· που ουυτουώνει τον ντούο του, 
τον Νταβίντ, από πονηουή ουοµφαία. 

Ουύτουωσέ µε και εουευφέουωσέ µε από 
χέουι των γιων τού ξένου, 

που το στόµα τους µιουάει µαταιότητα, και 
το ντεξί τους χέουι είναι ντεξί χέουι ψευτιάς· 

για να είναι οι γιοι µας σαν νεόφυτα, που 
αυξάνουν στη νιότη τους· 

οι φυγατέουες µας, σαν πέτουες 
ακουογωνιαίες, τοουνευµένες για στόουισµα 
του παουατιού· 
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οι αποφήκες µας γεµάτες, ώστε να ντίνουν 
κάφε είντος τουοφής· 

τα πουόβατά µας να πουηφαίνουν σε 
χιουιάντες και µυουιάντες, µέσα στα 
χωουάφια µας· 

τα βόντια µας ποουύτοκα· να µη υπάουχει 
ούτε έφοντος εχφουών ούτε εξόουµηση ούτε 
κουαυγή στις πουατείες µας. 

Μακάουιος ο ουαός που βουίσκεται σε τέτοια 
κατάσταση! Μακάουιος ο ουαός τού οποίου ο 
Κύουιος είναι ο Φεός του! 

Αίνεση του Νταβίντ. 

ΦΑ σε υψώνω, Φεέ µου, βασιουιά· και φα 
ευουογώ το όνοµά σου στον αιώνα, και στον 
αιώνα. 

Κάφε ηµέουα φα σε ευουογώ· και φα αινώ το 
όνοµά σου στον αιώνα, και στον αιώνα. 

Ο Κύουιος είναι µέγας, και υπεουβοουικά 
αξιύµνητος· και η µεγαουοσύνη του 
ανεξιχνίαστη. 

Γενεά σε γενεά φα επαινεί τα έουγα σου, και 
φα ντιηγούνται τα µεγαουεία σου. 

Φα µιουάω για την ένντοξη µεγαουοπουέπεια 
της µεγαουειότητάς σου, και για τα φαυµαστά 
σου έουγα· 

και φα ουένε τη ντύναµη των φοβεουών 
κατοουφωµάτων σου· και φα ντιηγούµαι τη 
µεγαουοσύνη σου· 

φα ντιαντίντουν την ανάµνηση του πουήφους 
τής αγαφότητάς σου, και φα αουαουάξουν τη 
ντικαιοσύνη σου. 

Εουεήµονας και οικτίουµονας είναι ο 
Κύουιος· µακουόφυµος και ποουυέουεος. 

Αγαφός ο Κύουιος πουος όους· και οι 
οικτιουµοί του επάνω σε όουα       τα 
ντηµιουγήµατά του. 

Όουα τα ντηµιουγήµατά σου, Κύουιε, φα σε 
αινούν· και οι όσιοί σου φα σε ευουογούν. 

Φα κηουύττουν τη ντόξα τής βασιουείας σου, 
και φα ντιηγούνται το µεγαουείο σου· 

για να γνωστοποιήσουν στους γιους των 
ανφουώπων τα µεγαουεία του, και τη ντόξα 
τής µεγαουοπουέπειας της βασιουείας του. 

Η βασιουεία σου βασιουεία όουων των 
αιώνων, και η ντεσποτεία σου σε κάφε γενεά 
και γενεά. 

Ο Κύουιος υποστηουίζει όους εκείνους που 
πέφτουν, και ανοουφώνει όους τους 
κυουτωµένους. 

Τα µάτια όουων αποβουέπουν σε σένα· και 
εσύ ντίνεις σ' αυτούς την τουοφή τους στον 
καιουό της. 

Ανοίγεις το χέουι σου, και χοουταίνεις την 
επιφυµία κάφε ζωντανού όντος. 

Ντίκαιος ο Κύουιος σε όους τους ντουόµους 
του, και αγαφός σε όουα τα έουγα του. 

Ο Κύουιος είναι κοντά σε όους εκείνους που 
τον επικαούνται· σε όους εκείνους που τον 
επικαούνται αουηφινά. 

Εκπουηουώνει την επιφυµία εκείνων που τον 
φοβούνται, και εισακούει την κουαυγή τους, 
και τους σώζει. 

Ο Κύουιος φυουάττει όους εκείνους που τον 
αγαπούν· φα εξοουοφουεύσει ντε όους τους 
ασεβείς. 

Το στόµα µου φα µιουάει την αίνεση του 
Κυουίου· και κάφε σάουκα ας ευουογεί το 
άγιό του όνοµα στον αιώνα, και στον αιώνα. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. Ψυχή µου, να αινείς 
τον Κύουιο. 

Φα αινώ τον Κύουιο ενόσω ζω· φα 
ψαουµωντώ στον Φεό µου ενόσω υπάουχω. 

Μη έχετε πεποίφηση επάνω σε άουχοντες, 
επάνω σε γιον ανφουώπου, από τον οποίο ντεν 
υπάουχει σωτηουία. 
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Το πνεύµα του βγαίνει από µέσα του· αυτός 
επιστουέφει στη γη του· εκείνη την ίντια 
ηµέουα οι συουογισµοί του αφανίζονται. 

Μακάουιος εκείνος, που βοηφός του είναι ο 
Φεός τού Ιακώβ· που η εουπίντα του είναι 
στον Κύουιο τον Φεό του· 

αυτόν που ντηµιούγησε τον ουανό, και τη γη, 
τη φάουασσα, και όουα όσα βουίσκονται µέσα 
σ' αυτά· αυτόν που φυουάττει αουήφεια στον 
αιώνα· 

αυτόν που κάνει κουίση στους αντικούµενους· 
αυτόν που ντίνει τουοφή σ' εκείνους που 
πεινούν. 

Ο Κύουιος εουευφεουώνει τούς ντεσµίους· 

ο Κύουιος ανοίγει τα µάτια των τυφουών· 

ο Κύουιος ανοουφώνει τούς κυουτωµένους· ο 
Κύουιος αγαπάει τούς ντικαίους· 

ο Κύουιος φυουάττει τούς ξένους· 
υπεουασπίζεται τον οουφανό και τη χήουα, 

καταστουέφει, όµως, τον ντουόµο των 
αµαουτωουών. 

Ο Κύουιος φα βασιουεύει στον αιώνα· ο Φεός 
σου, Σιών, σε γενεά και γενεά. 

Αουηούια. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο· επειντή, είναι καουό 
να ψάουουµε στον Φεό µας· επειντή, είναι 
τεουπνό, η αίνεση πουέπουσα. 

Ο Κύουιος οικοντοµεί την Ιεουσαουήµ· φα 
συγκεντουώσει τους ντιασπαουµένους τού 
Ισουαήου. 

Γιατουεύει τους συντουιµµένους στην 
καουντιά, και ντένει τις πουηγές τους. 

Απαουιφµεί τα πουήφη των άστουων· καουεί 
τα πάντα µε το όνοµά τους. 

Ο Κύουιός µας είναι µέγας, και η ντύναµή 
του µεγάουη· η σύνεσή του αµέτουητη. 

Ο Κύουιος υψώνει τούς πουάους, τους 
ασεβείς, όµως, τους ταπεινώνει µέχουι το 
ένταφος. 

Ψάουτε στον Κύουιο, ευχαουιστώντας· 
ψαουµωντείτε στον Φεό µας µε κιφάουα· 

αυτόν που σκεπάζει τον ουανό µε σύννεφα· 
αυτόν που ετοιµάζει βουοχή για τη γη· αυτόν 
που αναντίνει χοουτάουι επάνω στα βουνά· 

αυτόν που ντίνει στα κτήνη την τουοφή τους, 
και στους νεοσσούς των κοουάκων, που 
κουάζουν σ' αυτόν. 

Ντεν χαίουεται στη ντύναµη του αουόγου· 
ντεν βουίσκει ευχαουίστηση στα πόντια τού 
άνντουα. 

Ο Κύουιος ευχαουιστιέται σ' εκείνους που τον 
φοβούνται, σ' εκείνους που εουπίζουν στο 
έουεός του. 

Να επαινείς, Ιεουσαουήµ, τον Κύουιο· να 
αινείς τον Φεό σου, Σιών. 

Επειντή, ντυνάµωσε τους µοχούς των πυουών 
σου· ευουόγησε τους γιους σου ανάµεσά σου. 

Βάζει ειουήνη στα όουιά σου· σε χοουταίνει 
µε το πάχος τού σιταουιού. 

Στέουνει το πουόσταγµά του στη γη, ο 
ουόγος του τουέχει ταχύτατα. 

Ντίνει χιόνι σαν µαουί· ντιασκοουπίζει την 
πάχνη σαν στάχτη. 

Ουίχνει τον κουύσταουό του σαν κοµµάτια· 
µπουοστά στο ψύχος του ποιος µποουεί να 
σταφεί; 

Στέουνει τον ουόγο του και τα ντιαουύει· 
φυσάει τον άνεµό του, και τα νεουά ουέουν. 

Αναγγέουει τον ουόγο του στον Ιακώβ, τα 
ντιατάγµατά του και τις κουίσεις του στον 
Ισουαήου. 

Ντεν έκανε έτσι σε κανένα έφνος· ούτε 
γνώουισαν τις κουίσεις του. 

Αουηούια. 
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ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Αινείτε τον Κύουιο από τους ουανούς· αινείτε 
τον µέσα στους ύψιστους χώους. 

Αινείτε τον, όουοι οι άγγεουοί του· αινείτε 
τον, όουες οι ντυνάµεις του.  Αινείτε τον, 
ήουιε και φεγγάουι· αινείτε τον, όουα τα 
αστέουια τού φωτός. 

Αινείτε τον οι ουανοί των ουανών, και τα 
νεουά που είναι πάνω από τους ουανούς. 

Ας αινούν το όνοµα του Κυουίου· επειντή, 
αυτός πουόσταξε, και κτίστηκαν· 

και τα στεουέωσε στον αιώνα, και στον αιώνα· 
έβαουε ντιάταγµα που ντεν φα παουέουφει. 

Αινείτε τον Κύουιο από τη γη, ντουάκοντες, 
και όουοι οι άβυσσοι· 

φωτιά και χαουάζι, χιόνι και ατµός, 
ανεµοστουόβιουος, αυτός που εκτεουεί τον 
ουόγο του· 

τα βουνά, και όουοι οι ουόφοι· καουποφόουα 
ντέντουα, και όουοι οι κέντουοι· 

τα φηουία, και όουα τα κτήνη· εουπετά, και 
πουιά φτεουωτά. 

Βασιουιάντες τής γης, και όουοι οι ουαοί· 
άουχοντες, και όουοι οι κουιτές τής γης· 

και νέοι και παουφένες, γέουοντες µαζί µε 
νεότεους· 

ας αινούν το όνοµα του Κυουίου· επειντή, το 
ντικό του όνοµα µόνον είναι υψωµένο· η 
ντόξα του είναι επάνω στη γη και στον ουανό. 

Κι αυτός ύψωσε κέουας στον ουαό του, ύµνον 
σε όους τούς οσίους του, στους γιους 
Ισουαήου, ενός ουαού που είναι κοντά του. 

Αουηούια. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Ψάουτε στον Κύουιο ένα καινούγιο 
τουαγούντι, την αίνεσή του, στη σύναξη των 
οσίων. 

Ας ευφουαίνεται ο Ισουαήου στον Ντηµιουγό 
του· οι γιοι τής Σιών ας αγάουονται στον 
Βασιουιά τους. 

Ας αινούν το όνοµα του Κυουίου 
χοουοστατώντας· ας ψαουµωντούν σ' αυτόν 
µε τύµπανο και κιφάουα. 

Επειντή, ο Κύουιος ευντοκεί στον ουαό του· 
φα ντοξάσει τούς πουάους µε σωτηουία. 

Οι όσιοι φα αγάουονται µε ντόξα· φα 
αγάουονται επάνω στα κουεβάτια τους. 

Οι εξυµνήσεις τού Φεού φα είναι στον 
ουάουυγγά τους, και ντίστοµη ουοµφαία στο 
χέουι τους· 

για να κάνουν εκντίκηση στα έφνη, παιντεία 
στους ουαούς· 

για να ντέσουν τούς βασιουιάντες τους µε 
αουυσίντες· και τους ενντόξους τους µε 
σιντεουένια ντεσµά· 

για να εκτεουέσουν επάνω τους τη γουαµµένη 
κουίση. Αυτή η ντόξα φα είναι σε όους τούς 
οσίους του. 

Αουηούια. 

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύουιο. 

Αινείτε τον Φεό στο αγιαστήουιό του· αινείτε 
τον στο στεουέωµα της ντύναµής του. 

Αινείτε τον για τα µεγαουεία του· αινείτε τον 
σύµφωνα µε το πουήφος τής µεγαουοσύνης 
του. 

Αινείτε τον µε ήχο σάουπιγγας· αινείτε τον µε 
ψαουτήουι και κιφάουα. 

Αινείτε τον µε τύµπανο και χοουοστασία· 
αινείτε τον µε χοουντές και όουγανο. 

Αινείτε τον µε εύηχα κύµβαουα· αινείτε τον 
µε κύµβαουα αουαουαγµού. 

Κάφε πνοή ας αινεί τον Κύουιο. 

Αουηούια. 
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ΟΙ ΠΑΟΥΟΙΜΙΕΣ τού Σοουοµώντα, του 
γιου τού Νταβίντ, βασιουιά τού Ισουαήου, 

για να γνωουίσει κάποιος σοφία και παιντεία, 
και να εννοήσει ουόγια φουόνησης, 

για να ουάβει ντιντασκαουία σύνεσης, 
ντικαιοσύνης, και κουίσης, και ευφύτητας, 

για να ντώσει νόηση στους απούς, και στον 
νέο µάφηση και ντιάγνωση. 

Ο σοφός, ακούγοντας, φα γίνει σοφότεουος, 
και ο νοήµονας φα αποκτήσει επιστήµη 
ντιακυβέουνησης· 

ώστε, να εννοεί παουοιµία, και σκοτεινόν 
ουόγο, ουόγια των σοφών, και τα αινίγµατά 
τους. 

Αουχή σοφίας είναι ο φόβος τού Κυουίου· οι 
άφουονες καταφουονούν τη σοφία και τη 
ντιντασκαουία. 

Γιε µου, άκου τη ντιντασκαουία τού πατέουα 
σου, και µη αποουίψεις τον νόµο τής 
µητέουας σου. 

Επειντή, αυτά φα είναι στεφάνι από αουετές 
επάνω στο κεφάουι σου, και πεουιντέουαιο 
γύουω από τον ουαιµό σου. 

Γιε µου, αν φεουήσουν οι αµαουτωουοί να σε 
ντεουεάσουν, µη φεουήσεις· 

αν πουν: «Έουα µαζί µας, ας στήσουµε 
ενέντουα για αίµα, ας επιβουευτούµε τον 
αφώο, χωουίς αιτία, 

ας τους καταπιούµε ζωντανούς, σαν τον άντη, 
και οουόκουηους, σαν αυτούς που 
κατεβαίνουν στον ουάκκο· 

φα βούµε κάφε ποουύτιµο αγαφό, φα 
γεµίσουµε τα σπίτια µας από ουάφυουα· 

βάουε τον κουήουο σου ανάµεσά µας, ένα 
βαουάντιο ας είναι σε όους µας»· 

γιε µου, µη πεουπατήσεις σε ντουόµο µαζί 
τους· κουάτα µακουιά το πόντι σου από τα 
µονοπάτια τους· 

επειντή, τα πόντια τους τουέχουν στο κακό, 
και σπεύντουν στο να χύσουν αίµα. 

Για τον ουόγο ότι, µάταια απουώνεται ένα 
ντίχτυ µπουοστά στα µάτια κάφε φτεουωτού. 

Επειντή, αυτοί στήνουν ενέντουα ενάντια στο 
ίντιο τους το αίµα, επιβουεύονται τις ντικές 
τους ψυχές· 

τέτοιοι είναι οι ντουόµοι κάφε πουεονέκτη· η 
πουεονεξία αφαιουεί τη ζωή εκείνων που 
κυουιεύονται απ' αυτή. 

Η σοφία φωνάζει έξω, ντιασαουπίζει τη φωνή 
της στις πουατείες· 

κουάζει στα ψηουά µέουη των αγοουών, στις 
εισόντους των πυουών· αναγγέουει τα ουόγια 
της ντιαµέσου τής πόουης, ουέγοντας: 

Μέχουι πότε, ω µωουοί, φα αγαπάτε τη 
µωουία, και οι χουευαστές φα 
ευχαουιστιούνται στους χουευασµούς τους, 
και οι άφουονες φα µισούν τη γνώση; 

Επιστουέψτε στους εουέγχους µου· ντέστε, 
εγώ φα εκχέω το πνεύµα µου επάνω σας, φα 
σας κάνω να καταουάβετε τα ουόγια µου. 

Επειντή, εγώ έκουαζα, κι εσείς ντεν 
υπακούατε· άπουωνα το χέουι µου, και 
κανένας ντεν πουόσεχε· 

αουά καταφουονούσατε όουες τις συµβουές 
µου, και ντεν ντεχόσασταν τους εουέγχους 
µου· 

γι' αυτό, κι εγώ φα γεουάσω επάνω στον 
όουεφουό σας· φα χαουώ υπεουβοουικά όταν 
έουφει ο φόβος επάνω σας. 

Όταν ο φόβος σας φάουφει επάνω σας σαν 
εουήµωση, και η καταστουοφή σας φα 
οουµήσει σαν ανεµοστουόβιουος, όταν η 
φουίψη και η στενοχώουια φάουφουν επάνω 
σας· 

τότε φα µε επικαουεστούν, αουά ντεν φα 
αποκουιφώ· φα µε εκζητήσουν επίµονα, αουά 
ντεν φα µε βουν. 
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Επειντή, µίσησαν τη γνώση, και ντεν έκουεξαν 
τον φόβο τού Κυουίου· 

ντεν φέουησαν τις συµβουές µου, 
καταφουόνησαν όους τους εουέγχους µου· 

γι' αυτό, φα φάνε από τον καουπό τού 
ντουόµου τους, και φα χοουτάσουν από τις 
ασύνετες πουάξεις τους. 

Επειντή, η αποστασία των µωουών φα τους 
φανατώσει, και η αµεουιµνησία των αφουόνων 
φα τους αφανίσει. 

Όποιος, όµως, µε ακούει, φα κατοικήσει µε 
ασφάουεια· και φα ησυχάζει, χωουίς να 
φοβάται κακό. 

ΓΙΕ µου, αν ντεχφείς τα ουόγια µου, και 
αποφησαυουίσεις τις εντοουές µου µέσα σου, 

ώστε το αυτί σου να πουοσέξει στη σοφία, να 
στουέψεις την καουντιά σου στη σύνεση· 

και αν επικαουεστείς τη φουόνηση, και 
υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση· 

αν τη ζητήσεις σαν ασήµι, και την 
εξεουευνήσεις σαν κουυµµένους φησαυούς, 

τότε, φα εννοήσεις τον φόβο τού Κυουίου, και 
φα βουεις την επίγνωση του Φεού. 

Επειντή, ο Κύουιος ντίνει σοφία· από το 
στόµα του βγαίνει γνώση και σύνεση. 

Αποταµιεύει σωτηουία στους ευφείς· είναι 
ασπίντα σ' αυτούς που πεουπατούν µε 
ακεουαιότητα, 

υπεουασπίζοντας τους ντουόµους της 
ντικαιοσύνης, και φυουάττοντας τον ντουόµο 
των οσίων του. 

Τότε, φα εννοήσεις ντικαιοσύνη και κουίση, 
και ευφύτητα, κάφε αγαφό ντουόµο. 

Αν η σοφία µπει στην καουντιά σου, και η 
γνώση κάνει την ψυχή σου να ευχαουιστιέται, 

οουφή βούηση φα σε φυουάττει, σύνεση φα σε 
ντιατηουεί· 

για να σε εουευφεουώνει από τον πονηουό 
ντουόµο, από άνφουωπο που µιουάει ντόουια, 

οι οποίοι εγκαταουείπουν τους ντουόµους της 
ευφύτητας, για να πεουπατούν στους 
ντουόµους τού σκότους· 

οι οποίοι βουίσκουν ευχαουίστηση στο να 
πουάττουν κακό, χαίουονται στις 
ντιαστουοφές τής κακίας, 

των οποίων οι ντουόµοι είναι στουεβουοί, και 
οι ποουείες τους ντιεστουαµµένες· 

για να σε εουευφεουώνει από µια ξένη 
γυναίκα, από γυναίκα αουότουια, που 
κοουακεύει µε τα ουόγια της, 

η οποία εγκατέουειψε τον επιστήφιο της 
νιότης της, και ουησµόνησε τη ντιαφήκη τού 
Φεού της· 

επειντή, το σπίτι της κατεβάζει στον φάνατο, 
και τα βήµατά της στους νεκούς· 

όουοι όσοι µπαίνουν µέσα σ' αυτή ντεν 
γυουίζουν πίσω ούτε ξαναπαίουνουν τούς 
ντουόµους τής ζωής· 

για να πεουπατάς στον ντουόµο των αγαφών, 
και να φυουάττεις τα µονοπάτια των ντικαίων. 

Επειντή, οι ευφείς φα κατοικήσουν τη γη, και 
οι τέουειοι φα εναποµείνουν σ' αυτή. 

Ενώ οι ασεβείς φα εκκοπούν από τη γη, και οι 
παουάνοµοι φα ξεουιζωφούν απ' αυτή. 

ΓΙΕ µου, µη ουησµονείς τους νόµους µου, 
και η καουντιά σου ας τηουεί τις εντοουές 
µου· 

επειντή, φα σου πουοσφέσουν µακουότητα 
ηµεουών, και χουόνια ζωής, και ειουήνη. 

Έουεος και αουήφεια ας µη σε 
εγκαταουείπουν· να ντέσ' τες γύουω απ' τον 
ουαιµό σου· χάουαξέ τες στην πουάκα τής 
καουντιάς σου· 

έτσι φα βουεις χάουη και εύνοια µπουοστά 
στον Φεό και στους ανφουώπους. 
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Έουπιζε στον Κύουιο µε όουη σου την 
καουντιά, και µη επιστηουίζεσαι στη σύνεσή 
σου· 

σε όους τους ντουόµους σου γνώουιζε αυτόν, 
κι αυτός φα ντιευφύνει τα βήµατά σου. 

Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό· να 
φοβάσαι τον Κύουιο, και να ξεκουίνεις από 
κακό. 

Αυτό φα είναι γιατουειά στα νεύουα σου, και 
αναζωογόνηση στα κόκαουά σου. 

Τίµα τον Κύουιο από τα υπάουχοντά σου, και 
από τις απαουχές όουων των γεννηµάτων σου· 

και φα γεµίσουν οι σιταποφήκες σου από 
αφφονία, και οι ουηνοί σου φα ξεχειουίζουν 
από νέο κουασί. 

Γιε µου, µη καταφουονείς την παιντεία τού 
Κυουίου, και µη αφυµείς όταν εουέγχεσαι απ' 
αυτόν· 

επειντή, ο Κύουιος εουέγχει όποιον αγαπάει, 
όπως ο πατέουας τον γιο του, στον οποίο 
αουέσκεται. 

Μακάουιος ο άνφουωπος που βουήκε σοφία, 
και ο άνφουωπος που απέκτησε σύνεση· 

επειντή, το εµπόουιό της είναι καουύτεουο 
παουά το εµπόουιο µε το ασήµι, και το 
κέουντος της πεουισσότεουο από καφαουό 
χουυσάφι. 

Είναι ποουυτιµότεουη από ποουύτιµες 
πέτουες· και όουα όσα επιφυµήσεις ντεν είναι 
αντάξιά της. 

Μακουότητα ηµεουών βουίσκεται στο ντεξί 
της χέουι, και στο αουιστεουό της, πούτος και 
ντόξα. 

Οι ντουόµοι της είναι τεουπνοί, και όουα τα 
µονοπάτια της ειουήνη. 

Είναι ντέντουο ζωής σ' αυτούς που την 
αγκαουιάζουν· και µακάουιοι όσοι την 
κουατούν. 

Με τη σοφία ο Κύουιος φεµεουίωσε τη γη· µε 
σύνεση στεουέωσε τους ουανούς. 

Με τη γνώση του ανοίχφηκαν οι άβυσσοι, και 
τα σύννεφα σταουάζουν ντουόσο. 

Γιε µου, αυτά ας µη αποµακουυνφούν από τα 
µάτια σου· φύουαγε οουφή βούηση και 
φουόνηση· 

και φα είναι ζωή στην ψυχή σου, και χάουη 
στον τουάχηουό σου. 

Τότε φα πεουπατάς τον ντουόµο σου µε 
σιγουιά, και το πόντι σου ντεν φα σκοντάψει. 

Όταν πουαγιάζεις, ντεν φα τουοµάζεις· 
µάουιστα, φα πουαγιάζεις, και ο ύπνος σου φα 
είναι γουυκός. 

Από ξαφνικό φόβο ντεν φα τουοµάξεις ούτε 
από τον όουεφουο των ασεβών, όταν έουφει 
επάνω τους· 

επειντή, ο Κύουιος φα είναι η εουπίντα σου, 
και φα φυουάξει το πόντι σου από το να 
πιαστεί. 

Μη αουνηφείς το καουό σ' εκείνους στους 
οποίους πουέπει, όταν είναι στο χέουι σου να 
το κάνεις. 

Μη πεις στον πουησίον σου: Πήγαινε και 
ξαναγύουισε, και αύουιο φα σου ντώσω· ενώ, 
στην πουαγµατικότητα, το έχεις. 

Μη µηχανεύεσαι κακό εναντίον τού πουησίον 
σου, ενώ κατοικεί µε εµπιστοσύνη µαζί σου. 

Μη µάχεσαι κάποιον χωουίς αιτία, αν ντεν 
σου έκανε κακό. 

Μη ζηουεύεις τον βίαιο άνφουωπο, και µη 
ντιαουέξεις κανέναν από τους ντουόµους του· 

επειντή, ο Κύουιος αηντιάζει τον 
ντιεστουαµµένο· το ντε ντικό του απόουητο 
φανεουώνεται στους ντικαίους. 

Κατάουα τού Κυουίου βουίσκεται στο σπίτι 
τού ασεβή· ευουογεί, όµως, το σπίτι των 
ντικαίων. 
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Βέβαια, αυτός αντιτάσσεται στους 
υπεουήφανους· στους ταπεινούς, όµως, ντίνει 
χάουη. 

Οι σοφοί φα κουηουονοµήσουν ντόξα, το 
ύψος των αφουόνων, όµως, φα είναι η ατιµία. 

ΠΑΙΝΤΙΑ, ακούστε την πατουική παιντεία, 
και πουοσέχετε να µάφετε σύνεση. 

Επειντή, σας ντίνω καουή ντιντασκαουία· µη 
εγκαταουείπετε τον νόµο µου. 

για τον ουόγο ότι, και εγώ στάφηκα γιος τού 
πατέουα µου· αγαπητός και µονογενής 
µπουοστά στη µητέουα µου· 

και µε ντίντασκε και µου έουεγε: Ας κουατάει 
η καουντιά σου τα ουόγια µου· φύουαγε τις 
εντοουές µου, και φα ζήσεις. 

Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση· µη τη 
ουησµονήσεις· ούτε να ξεκουίνεις από τα 
ουόγια τού στόµατός µου· 

µη την εγκαταουείπεις, και φα σε φυουάττει 
οουόγυουα· αγάπα την, και φα σε ντιατηουεί. 

Η σοφία είναι το πουώτιστο· απόκτησε σοφία· 
και πεουισσότεουο από κάφε απόκτησή σου, 
απόκτησε σύνεση. 

Ανάουαβέ την, και φα σε υψώσει· φα σε 
ντοξάσει, όταν την αγκαουιάσεις. 

Στεφάνι από χάουες φα βάουει επάνω στο 
κεφάουι σου· φα σου ντώσει ντιάντηµα ντόξας. 

Γιε µου, άκου και ντέξου τά ουόγια µου· και 
τα χουόνια τής ζωής σου φα πουηφύνουν. 

Σε ντιντάσκω τον ντουόµο τής σοφίας· σε 
βάζω µέσα σε ίσια µονοπάτια. 

Όταν πεουπατάς, τα βήµατά σου ντεν φάναι 
στενοχωουηµένα· και όταν τουέχεις, ντεν φα 
πουοσκόψεις. 

Πιάσε γεουά την παιντεία, µη την αφήσεις· 
φύουαγέ την, επειντή είναι η ζωή σου. 

Μη µπεις µέσα στο µονοπάτι των ασεβών, και 
µη πας στον ντουόµο των πονηουών. 

Απόφευγέ τον, µη πεουάσεις µέσα απ' αυτόν, 
ξέκουινε απ' αυτόν, και πουοχώουα. 

Επειντή, αυτοί ντεν κοιµούνται, αν ντεν 
κακοποιήσουν· και ο ύπνος τους αφαιουείται, 
αν ντεν υποσκεουίσουν· 

για τον ουόγο ότι,  τουώνε  ψωµί ασέβειας,  
και πίνουν κουασί ντυναστείας. 

Ο ντουόµος, όµως, των ντικαίων είναι σαν το 
ουαµπουό φως που φέγγει πεουισσότεουο και 
πεουισσότεουο, µέχουις ότου γίνει τέουεια 
ηµέουα. 

Ο ντουόµος των ασεβών είναι σαν το 
σκοτάντι· ντεν ξέουν πού πουοσκόπτουν. 

Γιε µου, πουόσεχε στις ουήσεις µου· στουέφε 
το αυτί σου στα ουόγια µου. 

Ας µη αποµακουυνφούν από τα µάτια σου· 
φύουαγέ τα µέσα στην καουντιά σου· 

επειντή, είναι ζωή σ' εκείνους που τα 
βουίσκουν αυτά, και γιατουειά σε όουη τους 
τη σάουκα. 

Με κάφε φύουαξη φύουαγε την καουντιά σου· 
επειντή, απ' αυτή πουοέουχονται οι εκβάσεις 
τής ζωής. 

Απόβαουε από σένα ντιαστουέβουωση του 
στόµατος, και αποµάκουυνε από σένα 
ντιαστουοφή των χειουέων. 

Τα µάτια σου ας βουέπουν οουφά, και τα 
βουέφαουά σου ας κατευφύνονται µπουοστά 
σου. 

Στάφµιζε το βάντισµα των ποντιών σου, και 
όουοι οι ντουόµοι σου φα κατευφυνφούν. 

Μη ξεκουίνεις ντεξιά ή αουιστεουά· 
απόστουεψε το πόντι σου από κακό. 

ΓΙΕ µου, πουόσεχε στη σοφία µου, στουέφε 
το αυτί σου στη σύνεσή µου· 

για να τηουείς φουόνηση, και τα χείουη σου 
να φυουάττουν γνώση. 
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Επειντή, τα χείουη τής ξένης γυναίκας 
στάζουν σαν κηουήφουα από µέουι, και ο 
ουανίσκος της είναι µαουακότεουος από 
ουάντι· 

το τέουος της, όµως, είναι πικουό σαν αψίνφι, 
οξύ σαν ντίκοπο µαχαίουι. 

Τα πόντια της κατεβαίνουν σε φάνατο· τα 
βήµατά της καταντούν στον άντη. 

Για να µη γνωουίσεις τον ντουόµο τής ζωής, 
οι ποουείες της είναι άστατες, και όχι 
ευντιάγνωστες. 

Ακούστε µε, ουοιπόν, τώουα, παιντιά, και µη 
αποστουαφείτε τα ουόγια τού στόµατός µου. 

Αποµάκουυνε τον ντουόµο σου απ' αυτή, και 
µη πουησιάσεις στην πόουτα τού σπιτιού της, 

για να µη ντώσεις την τιµή σου σε άουους, και 
τα χουόνια σου στους ανεουεήµονες· 

για να µη χοουτάσουν ξένοι από την 
πεουιουσία σου, και οι κόποι σου έουφουν σε 
σπίτι ξένου, 

κι εσύ στενάζεις στα τεουευταία σου, όταν η 
σάουκα σου και το σώµα σου 
καταναουωφούν, 

και φα ουες: «Πώς µίσησα την παιντεία, και η 
καουντιά µου καταφουόνησε τους εουέγχους, 

και ντεν υπάκουσα στη φωνή εκείνων που µε 
ντίντασκαν ούτε έστουεψα το αυτί µου σ' 
εκείνους που µε νουφετούσαν! 

Παουοουίγο έπεσα σε κάφε κακό, στο µέσον 
τής σύναξης και της συναγωγής»". 

Πίνε νεουά από τη ντεξαµενή σου, κι εκείνα 
που πηγάζουν από το πηγάντι σου· 

ας ξεχύνονται έξω οι πηγές σου, και τα 
ουυάκια των νεουών σου στις πουατείες 

µόνον ντικά σου ας είναι αυτά, και όχι ξένων 
µαζί σου· 

η πηγή σου ας είναι ευουογηµένη· και 
ευφουαίνου µε τη γυναίκα τής νιότης σου. 

Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη εουαφίνα, 
και χαουιτωµένη ντοουκάντα· ας σε ποτίζουν 
οι µαστοί της σε κάφε καιουό· ευφουαίνου 
πάντοτε στην αγάπη της. 

Και γιατί, γιε µου, φα φέουγεσαι από µια 
ξένη, και φα εναγκαουίζεσαι τον κόουφο µιας 
αουότουιας; 

Επειντή, οι ντουόµοι τού ανφουώπου είναι 
µπουοστά στα µάτια τού Κυουίου, και 
σταφµίζει όουες τις ποουείες του. 

Οι ίντιες του οι ανοµίες φα συουάβουν τον 
ασεβή, και µε τα σχοινιά τής αµαουτίας του 
φα σφίγγεται. 

Αυτός φα πεφάνει απαίντευτος, και από το 
πουήφος τής αφουοσύνης του φα 
πεουιπουανιέται. 

ΓΙΕ µου, αν έγινες εγγυητής για τον φίουο 
σου, αν έντωσες το χέουι σου σε ξένον, 

παγιντεύτηκες µε τα ουόγια τού στόµατός 
σου, πιάστηκες µε τα ουόγια τού στόµατός 
σου· 

κάνε, ουοιπόν, τούτο, γιε µου, και σώζου, 
επειντή ήουφες στα χέουια τού φίου σου· 
πήγαινε, µη αποκάµεις, και βίαζε τον φίουο 
σου. 

Μη ντώσεις ύπνο στα µάτια σου ούτε 
νυσταγµό στα βουέφαουά σου· 

σώζου, σαν µικουό ζαουκάντι από το χέουι 
τού κυνηγού, και σαν πουί από το χέουι τού 
πτηνοφήουα. 

Πήγαινε στο µυουµήγκι, ω οκνηουέ· 
παουατήουησε τους ντουόµους του, και γίνε 
σοφός· 

αυτό, ενώ ντεν έχει άουχοντα, επιστάτη ή 
κυβεουνήτη, 

ετοιµάζει την τουοφή του το καουοκαίουι, 
µαζεύει τις τουοφές του κατά τον φεουισµό. 

Μέχουι πότε φα κοιµάσαι, οκνηουέ; Πότε φα 
σηκωφείς από τον ύπνο σου; 
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Ουίγος ύπνος, ουίγος νυσταγµός, ουίγο 
ντίπουωµα των χεουιών στον ύπνο· 

έπειτα, η φτώχεια σου έουχεται σαν 
ταχυντουόµος, και η γύµνια σου σαν 
οπουισµένος άνντουας. 

Ο αχουείος άνφουωπος, ο κακότουοπος 
άνφουωπος, πεουπατάει µε ντιεστουαµµένο 
στόµα· 

κάνει νεύµα µε τα µάτια του, κάνει 
ντιακουιτικά σηµάντια µε τα πόντια του, 
ντιντάσκει µε τα ντάχτυουά του· 

µε ντιεστουαµµένη καουντιά µηχανεύεται 
κακά σε κάφε καιουό· σπέουνει φιουονικίες· 

γι' αυτό, απουοσντόκητα φάουφει επάνω του η 
απώουειά του· ξαφνικά, αφεουάπευτα φα 
συντουιφτεί. 

Αυτά τα έξι τα µισεί ο Κύουιος, τα επτά 
µάουιστα τα βντεουύσσεται η ψυχή του· 

µάτια υπεουήφανα, γουώσσα αναουηφή, και 
χέουια που χύνουν αίµα αφώο, 

καουντιά που µηχανεύεται κακούς 
ουογισµούς, πόντια που τουέχουν γουήγοουα 
στο να κακοποιούν, 

ψευντοµάουτυουα, που ουέει ψέµατα, κι 
εκείνον που βάζει φιουονικίες ανάµεσα σε 
αντεουφούς. 

Γιε µου, φύουαγε την εντοουή τού πατέουα 
σου, και µη αποουίψεις τον νόµο τής 
µητέουας σου. 

Ουάψ' τα οουόγυουα, για πάντα, επάνω στην 
καουντιά σου, ντέσ' τα οουόγυουα απ' τον 
ουαιµό σου. 

Όταν πεουπατάς, φα σε οντηγεί· όταν 
κοιµάσαι φα σε φυουάττει· και όταν ξυπνήσεις, 
φα συνοµιουεί µαζί σου. 

Επειντή, η εντοουή είναι ουυχνάουι, και ο 
νόµος φως, και ντουόµος ζωής οι έουεγχοι 
της παιντείας· 

για να σε φυουάττουν από κακή γυναίκα, από 
κοουακείες γουώσσας ξένης γυναίκας. 

Μη οουεχφείς το κάουος της στην καουντιά 
σου· κι ας µη σε φηουεύσει µε τα βουέφαουά 
της. 

Επειντή, εξαιτίας µιας πόουνης γυναίκας 
καταντάει κανείς µέχουι ένα κοµµάτι ψωµί, 
ενώ η µοιχαουίντα γυναίκα φηουεύει την 
ποουύτιµη ψυχή. 

Μποουεί κανείς να βάουει φωτιά µέσα στον 
κόουφο του, και τα ούχα του να µη καούν; 

Μποουεί κανείς να πεουπατήσει επάνω σε 
κάουβουνα φωτιάς, και τα πόντια του να µη 
κατακαούν; 

Έτσι κι εκείνος που µπαίνει στη γυναίκα τού 
ντιπουανού του· όποιος την αγγίζει, ντεν φα 
αφωωφεί. 

Τον κουέφτη ντεν τον αποστουέφονται, αν 
κουέβει για να χοουτάσει την ψυχή του, όταν 
πεινάει· 

αου' αν πιαστεί, φα αποντώσει επταπουάσια· 
φα ντώσει όουα τα υπάουχοντα του σπιτιού 
του. 

Όποιος, όµως, µοιχεύει µε γυναίκα, είναι 
χωουίς µυαουό· φέουνει απώουεια στην ψυχή 
του, όποιος το κάνει αυτό. 

Φα υποφέουει πουηγές και ατιµία· και η 
ντουοπή του ντεν φα εξαουειφφεί. 

Επειντή, η ζηουοτυπία είναι µανία τού 
άνντουα, και ντεν φα ντείξει έουεος κατά την 
ηµέουα τής εκντίκησης. 

Ντεν φα ντεχφεί κανένα ουύτουο· ούτε φα 
εξιουεωφεί, ακόµα και αν ποουαπουασιάσεις 
τα ντώουα. 

ΓΙΕ µου, φύουαγε τα ουόγια µου, και 
αποταµίευσε τις εντοουές µου στον εαυτό 
σου. 

Φύουαγε τις εντοουές µου, και φα ζήσεις· και 
τον νόµο µου, σαν την κόουη των µατιών σου. 
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Ντέσ' τα επάνω στα ντάχτυουά σου, χάουαξέ 
τα επάνω στην πουάκα τής καουντιάς σου. 

Πες στη σοφία: Εσύ είσαι αντεουφή µου· και 
αποκάουεσε τη φουόνηση συγγενή σου· 

για να σε φυουάττουν από ξένη γυναίκα, από 
αουότουια, που κοουακεύει µε τα ουόγια της. 

Επειντή, από το παουάφυουο του σπιτιού µου 
έσκυψα µέσα από το ντιχτυωτό µου· 

και είντα ανάµεσα στους άφουονες, 
παουατήουησα ανάµεσα στους νεανίες, έναν 
νέο χωουίς µυαουό· 

που πεουνούσε από την πουατεία, κοντά στη 
γωνιά της, και εουχόταν από τον ντουόµο 
πουος το σπίτι της, 

στο εσπεουινό σκοτάντι τής ηµέουας, στον 
σκοτασµό τής νύχτας και στο βαφύ σκοτάντι· 

και ξάφνου, τον συναντάει µια γυναίκα που 
είχε ποουνικό σχήµα, και καουντιά 
ντοουιόφουονη, 

φουύαουη και αναιντής· τα πόντια της ντεν 
µένουν στο σπίτι της· 

τώουα είναι έξω, τώουα στις πουατείες, και 
ενεντουεύει κοντά σε κάφε γωνιά. 

Και τον πιάνει, και τον φιουάει, και µε ένα 
αναιντές πουόσωπο του ουέει: 

«Έχω ειουηνικές φυσίες· σήµεουα απέντωσα 
τις ευχές µου· 

γι' αυτό βγήκα σε συνάντησή σου, ποφώντας 
να ντω το πουόσωπό σου, και σε βουήκα· 

έστουωσα το κουεβάτι µου µε πέπους, µε 
τάπητες στοουισµένους, µε νήµατα της 
Αιγύπτου· 

φυµίασα το κουεβάτι µου µε σµύουνα, αουόη 
και κανέουα· 

έουα, ας µεφύσουµε από έουωτα µέχουι την 
αυγή· ας εντουυφήσουµε σε έουωτες· 

επειντή, ο άνντουας ντεν είναι στο σπίτι του, 
πήγε σε έναν µακουινό ντουόµο· 

πήουε στο χέουι του ένα βαουάντιο από 
ασήµι· φα επανέουφει στο σπίτι του στον 
οουισµένο καιουό». 

Με την ποουή της τέχνη τον αποπουάνησε· 
µε την κοουακεία των χειουέων της τον 
έουκυσε. 

Αµέσως, την ακοουφεί από πίσω, όπως το 
βόντι πηγαίνει στη σφαγή ή όπως το εουάφι 
πηντάει στον βουόχο, 

µέχουις ότου ένα βέουος πεουάσει µέσα από 
το συκώτι του· όπως το πουί σπεύντει στην 
παγίντα, και ντεν ξέουει ότι είναι ενάντια στη 
ζωή του. 

Τώουα, ουοιπόν, ακούστε µε, παιντιά µου, και 
πουοσέχετε στα ουόγια τού στόµατός µου. 

Ας µη ξεκουίνει η καουντιά σου στους 
ντουόµους της, µη παουεκτουαπείς στα 
µονοπάτια της. 

Επειντή, έκανε ποούς να πέσουν 
πουηγωµένοι, και αουκετοί είναι εκείνοι που 
πουηγώφηκαν απ' αυτή. 

Το σπίτι της είναι ντουόµοι τού άντη, 
κατεβαίνουν στα ταµεία τού φανάτου. 

ΝΤΕΝ κουάζει η σοφία; Και ντεν εκπέµπει 
τη φωνή της η σύνεση; 

Στέκεται επάνω στην κοουυφή των ψηουών 
τόπων, ψηουότεουα από τον ντουόµο, στο 
µέσον των τουίστουατων. 

Κουάζει κοντά στις πύουες, στην είσοντο της 
πόουης, στην είσοντο των φυουών: 

Άνφουωποι, σε σας κουάζω· και η φωνή µου 
απευφύνεται στους γιους των ανφουώπων. 

Απουοί, καταουάβετε φουόνηση· κι εσείς, 
άφουονες, αποκτήστε καουντιά που να 
καταουαβαίνει. 
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Ακούστε· επειντή, φα µιουήσω έξοχα 
πουάγµατα, και τα χείουη µου φα πουοφέουν 
οουφά. 

Επειντή, αουήφεια φα µιουήσει το ουαουύγγι 
µου· και τα χείουη µου βντεουύσσονται την 
ασέβεια. 

Όουα τα ουόγια τού στόµατός µου είναι µε 
ντικαιοσύνη· µέσα σ' αυτά ντεν υπάουχει κάτι 
ντόουιο ή ντιεστουαµµένο· 

όουα είναι σαφή σ' εκείνον που 
καταουαβαίνει, και οουφά σ' εκείνους που 
βουίσκουν γνώση. 

Πάουτε την παιντεία µου, και όχι ασήµι· και 
γνώση, µάουον, παουά εκουεκτό χουυσάφι. 

Επειντή, η σοφία είναι καουύτεουη από 
ποουύτιµες πέτουες· και όουα τα επιφυµητά 
πουάγµατα ντεν είναι αντάξια γι' αυτή. 

Εγώ, η σοφία, κατοικώ µαζί µε τη φουόνηση, 
και εφευουίσκω γνώση συνετών αποφάσεων. 

Ο φόβος τού Κυουίου είναι να µισεί κανείς το 
κακό· αουαζονεία, και αυφάντεια, και πονηουό 
ντουόµο, και ντιεστουαµµένο στόµα, εγώ 
µισώ. 

Ντική µου είναι η βουή, και η ασφάουεια· εγώ 
είµαι η σύνεση· ντική µου είναι η ντύναµη. 

Μέσω εµού οι βασιουιάντες βασιουεύουν, και 
οι άουχοντες φεσπίζουν ντικαιοσύνη. 

Μέσω εµού οι ηγεµόνες ηγεµονεύουν, και οι 
µεγιστάνες, όουοι οι κουιτές τής γης. 

Εγώ, εκείνους που µε αγαπούν, τους αγαπώ· 
κι εκείνοι που µε ζητούν, φα µε βουν. 

Πούτος και ντόξα βουίσκονται µαζί µου, 
αγαφά που παουαµένουν, και ντικαιοσύνη. 

Οι καουποί µου είναι καουύτεουοι από 
χουυσάφι, και από καφαουό χουυσάφι· και τα 
γεννήµατά µου, από εκουεκτό ασήµι. 

Πεουπατώ σε ντουόµο ντικαιοσύνης, ανάµεσα 
στα µονοπάτια της κουίσης, 

για να κάνω αυτούς που µε αγαπούν να 
κουηουονοµήσουν αγαφά, και να γεµίσω τους 
φησαυούς τους. 

Ο Κύουιος µε είχε στην αουχή των ντουόµων 
του, πουιν από τα έουγα του, από τον αιώνα. 

Πουιν από τον αιώνα µε έχουισε, απαουχής, 
πουιν υπάουξει η γη. 

Γεννήφηκα όταν ντεν υπήουχαν οι άβυσσοι, 
όταν ντεν ήσαν οι πηγές που αναβουύζουν 
νεουά· 

πουιν φεµεουιωφούν τα βουνά, πουιν από τους 
ουόφους, γεννήφηκα εγώ· 

ενώ ντεν είχε κάνει ακόµα τη γη, ούτε 
πεντιάντες ούτε κοουυφές χωµάτων τής 
οικουµένης. 

Όταν ετοίµαζε τους ουανούς ήµουν εκεί· όταν 
πεουιέγουαφε καµάουα από πάνω από το 
πουόσωπο της αβύσσου· 

όταν στεουέωνε τον αιφέουα επάνω· όταν 
οχύουωνε τις πηγές τής αβύσσου· 

όταν επέβαουε τον νόµο του στη φάουασσα, 
να µη παουαβούν τα νεουά το πουόσταγµά 
του· όταν ντιέτασσε τα φεµέουια της γης· 

τότε, ήµουν κοντά του, ντηµιουγούσα· και εγώ 
ήµουν η ευχαουίστησή του, καφηµεουινά, 
ευφουαινόµενη πάντοτε µπουοστά του, 

ευφουαινόµενη µέσα στην οικουµένη τής γης 
του· και η ευχαουίστησή µου ήταν µαζί µε 
τους γιους των ανφουώπων. 

Τώουα, ουοιπόν, ακούστε µε, ω παιντιά· 
επειντή, µακάουιοι εκείνοι που φυουάττουν 
τους ντουόµους µου. 

Ακούστε παιντεία, και γίνεστε σοφοί, και µη 
την αποντοκιµάζετε. 

Μακάουιος ο άνφουωπος, που φα µε ακούσει, 
αγουυπνώντας καφηµεουινά στις πύουες µου, 
πεουιµένοντας στους παουαστάτες των 
φυουών µου· 
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επειντή, όποιος βουει εµένα, φα βουει ζωή· 
και φα ουάβει χάουη από τον Κύουιο. 

Όποιος, όµως, αµαουτήσει σε µένα, τη ντική 
του ψυχή αντικεί· όουοι εκείνοι που µε 
µισούν, αγαπούν τον φάνατο. 

Η ΣΟΦΙΑ οικοντόµησε το σπίτι της, 
ουατόµησε τους στύους της επτά φοουές· 

έσφαξε τα σφάγιά της, κέουασε το κουασί της, 
και ετοίµασε το τουαπέζι της· 

έστειουε τις υπηουέτουιές της, κηουύττει 
επάνω στους ψηούς τόπους τής πόουης: 

«Όποιος είναι άφουονας, ας στουαφεί εντώ»· 
και, σ' αυτούς που είναι χωουίς µυαουό, τους 
ουέει: 

«Εουάτε, φάτε από το ψωµί µου, και πιείτε 
από το κουασί µου, το οποίο κέουασα· 

αφήστε την αφουοσύνη, και ζήστε· 
κατευφυνφείτε στον ντουόµο τής σύνεσης». 

Εκείνος που νουφετεί έναν χουευαστή 
παίουνει επάνω του ατιµία· και εκείνος που 
εουέγχει τον ασεβή, παίουνει επάνω του 
µώµο. 

Μη εουέγχεις τον χουευαστή, για να µη σε 
µισήσει· έουεγχε τον σοφό, και φα σε 
αγαπήσει. 

Ντίνε αφοουµή στον σοφό, και φα γίνει 
σοφότεουος· ντίντασκε τον ντίκαιο, και φα 
αυξηφεί σε µάφηση. 

Αουχή σοφίας είναι ο φόβος τού Κυουίου· και 
επίγνωση των αγίων, η φουόνηση. 

Επειντή, ντιαµέσου εµού οι ηµέουες σου φα 
ποουαπουασιαστούν, και χουόνια ζωής φα 
πουοστεφούν σε σένα. 

Αν γίνεις σοφός, φα είσαι σοφός για τον εαυτό 
σου· και αν γίνεις χουευαστής, εσύ µονάχα φα 
πάσχεις. 

Μια άφουονη γυναίκα, φουασεία, ανόητη, και 
που ντεν γνωουίζει τίποτε· 

κάφεται στην πόουτα τού σπιτιού της επάνω 
σε φουόνο, στους ψηούς τόπους τής πόουης, 

πουοσκαουώντας τους ντιαβάτες, αυτούς που 
κατευφύνονται στον ντουόµο τους: 

«Όποιος είναι άφουονας, ας στουαφεί εντώ»· 
και σ' αυτόν που είναι χωουίς µυαουό, του 
ουέει: 

«Τα κουεµµένα νεουά είναι γουυκά, και το 
κουυφό ψωµί ευχάουιστο». 

Αυτός, όµως, αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκουοί, 
και οι καουεσµένοι της οντηγούνται στα βάφη 
τού άντη. 

ΠΑΟΥΟΙΜΙΕΣ τού Σοουοµώντα: 

σοφός γιος ευφουαίνει πατέουα· αουά 
άφουονας γιος είναι ουύπη τής µητέουας του. 

Οι φησαυουοί τής ανοµίας ντεν ωφεούν· ενώ η 
ντικαιοσύνη εουευφεουώνει από φάνατο. 

Ο Κύουιος ντεν φα αφήσει να πεινάσει η ψυχή 
του ντικαίου· ενώ ανατουέπει την πεουιουσία 
των ασεβών. 

Το οκνηουό χέουι φέουνει φτώχεια· πουτίζει, 
όµως, το χέουι τού επιµεουή. 

Όποιος µαζεύει µέσα στο καουοκαίουι, είναι 
γιος σύνεσης· ενώ εκείνος που κοιµάται στον 
φεουισµό, είναι γιος ντουοπής. 

Ευουογία επάνω στο κεφάουι τού ντικαίου· το 
στόµα, όµως, των ασεβών σκεπάζει αντικία. 

Η µνήµη τού ντικαίου είναι µε ευουογία· ενώ 
το όνοµα των ασεβών σαπίζει. 

Ο σοφός στην καουντιά φα ντέχεται εντοουές· 
ενώ ο µωουός στα χείουη φα υποσκεουιστεί. 

Όποιος πεουπατάει µε ακεουαιότητα, 
πεουπατάει µε σιγουιά· όποιος, όµως, 
ντιαστουέφει τους ντουόµους του, φα γίνει 
φανεουός. 

Όποιος νεύει µε το µάτι, πουοξενεί οντύνη· 
ενώ ο µωουός στα χείουη φα υποσκεουιστεί. 
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Το στόµα τού ντικαίου είναι πηγή ζωής· το 
στόµα, όµως, των ασεβών σκεπάζει αντικία. 

Το µίσος ντιεγείουει έουιντες· η αγάπη, όµως, 
σκεπάζει όουα τα σφάουµατα. 

Στα χείουη τού συνετού βουίσκεται η σοφία· 
ενώ η ουάβντος είναι για τη ουάχη εκείνου 
που ντεν έχει µυαουό. 

Οι σοφοί αποταµιεύουν γνώση· ενώ το στόµα 
τού πουοπέτη είναι κοντά στην απώουεια. 

Τα αγαφά τού πουσίου είναι η οχυουή του 
πόουη· ενώ καταστουοφή τών πενήτων είναι η 
φτώχεια τους. 

Τα έουγα τού ντικαίου είναι για ζωή· το 
πουοϊόν τού ασεβή για αµαουτία. 

Όποιος φυουάττει την παιντεία, βουίσκεται σε 
ντουόµο ζωής· ενώ εκείνος που εγκαταουείπει 
τον έουεγχο, αποπουανιέται. 

Όποιος σκεπάζει µίσος κάτω από χείουη 
αναουηφή, και όποιος πουοφέουει 
συκοφαντία, είναι άφουονας. 

Μέσα στην ποουυουογία ντεν ουείπει η 
αµαουτία· όποιος, όµως, κουατάει τα χείουη 
του, είναι συνετός. 

Η γουώσσα τού ντικαίου, είναι εκουεκτό 
ασήµι· η καουντιά των ασεβών ένα µηνταµινό 
πουάγµα. 

Τα χείουη τού ντικαίου βόσκουν ποούς· ενώ 
οι άφουονες πεφαίνουν εξαιτίας έουειψης 
µυαού. 

Η ευουογία τού Κυουίου πουτίζει, και ουύπη 
ντεν φα πουοστεφεί σ' αυτή. 

Σαν γέουιο είναι στον άφουονα να πουάττει 
κακό· ενώ η σοφία είναι άνντουα συνετού. 

Ο φόβος τού ασεβή φάουφει επάνω του· ενώ 
η επιφυµία των ντικαίων φα εκπουηουωφεί. 

Όπως παουέουχεται ο ανεµοστουόβιουος, 
έτσι και ο ασεβής ντεν υπάουχει· ενώ ο 
ντίκαιος φα είναι φεµεουιωµένος στον αιώνα. 

Όπως το ξίντι στα ντόντια, και ο καπνός στα 
µάτια, έτσι είναι ο οκνηουός σ' αυτούς που 
τον στέουνουν. 

Ο φόβος τού Κυουίου πουοσφέτει ηµέουες· 
ενώ τα χουόνια των ασεβών φα εουαττωφούν. 

Η πουοσντοκία των ντικαίων φα είναι 
ευφουοσύνη· η εουπίντα, όµως, των ασεβών 
φα χαφεί. 

Ο ντουόµος τού Κυουίου είναι οχύουωµα 
στον άµεµπτο, αουά όουεφουος στους 
εουγάτες τής ανοµίας. 

Ο ντίκαιος ντεν φα σαουευτεί στον αιώνα· ενώ 
οι ασεβείς ντεν φα κατοικήσουν τη γη. 

Το στόµα τού ντικαίου αναντίνει σοφία· ενώ η 
αναουηφής γουώσσα φα εκκοπεί. 

Τα χείουη τού ντικαίου γνωουίζουν το 
ευχάουιστο· ενώ το στόµα των ασεβών τα 
ντιεστουαµµένα. 

Ντόουια πουάστιγγα είναι βντέουυγµα στον 
Κύουιο· ενώ ντίκαιο ζύγι είναι ευαουέστησή 
του. 

Όπου µπει υπεουηφάνεια, µπαίνει και 
ντουοπή· η σοφία, όµως, είναι µε τους 
ταπεινούς. 

Η ακεουαιότητα των ευφέων φα τους οντηγεί· 
ενώ η υπουότητα των στουεβουών φα τους 
καταστουέψει. 

Τα πούτη, σε ηµέουα οουγής, ντεν ωφεούν· 
ενώ η ντικαιοσύνη εουευφεουώνει από φάνατο. 

Η ντικαιοσύνη τού ακεουαίου φα 
οουφοτοµήσει τον ντουόµο του· ενώ ο ασεβής 
φα πέσει εξαιτίας της ασέβειάς του. 

Η ντικαιοσύνη των ευφέων φα τους 
εουευφεουώσει· ενώ οι παουαβάτες φα 
συουηφφούν στην κακία τους. 

Όταν ο ασεβής άνφουωπος πεφαίνει, η 
εουπίντα του χάνεται· χάνεται και η 
πουοσντοκία των ανόµων. 
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Ο ντίκαιος εουευφεουώνεται από τη φουίψη, 
αντί γι' αυτόν, όµως, µπαίνει µέσα σ' αυτή ο 
ασεβής. 

Ο υποκουιτής αφανίζει τον πουησίον του µε 
το στόµα· οι ντίκαιοι, όµως, φα 
εουευφεουωφούν µε τη γνώση. 

Στην ευόντωση των ντικαίων ευφουαίνεται η 
πόουη· και στον όουεφουο των ασεβών 
αγάουεται. 

Με την ευουογία των ευφέων υψώνεται πόουη· 
µε το στόµα, όµως, των ασεβών 
καταστουέφεται. 

Εκείνος που είναι χωουίς µυαουό, 
πεουιφουονεί τον πουησίον του· όµως, ο 
φουόνιµος άνφουωπος σιωπά. 

Ο σπεουµοουόγος πεουιφέουεται 
αποκαουύπτοντας µυστικά· εκείνος, όµως, που 
είναι πιστός στην ψυχή, κουύβει το πουάγµα. 

Όπου ντεν υπάουχει κυβέουνηση, ο ουαός 
πέφτει· από το πουήφος, όµως, των συµβούων 
πουοέουχεται σωτηουία. 

Όποιος εγγυάται για άουον, φα πάφει κακό· 
και όποιος µισεί την εγγύηση, είναι ασφαουής. 

Η σεµνή γυναίκα αποουαµβάνει τιµή· και οι 
καουτεουικοί αποουαµβάνουν πούτη. 

Ο εουεήµονας άνφουωπος αγαφοποιεί την 
ψυχή του· ενώ ο ανεουεήµονας φουίβει τη 
σάουκα του. 

Ο ασεβής εουγάζεται ψεύτικο έουγο· σ' 
εκείνον, όµως, που σπέουνει ντικαιοσύνη, φα 
υπάουχει σίγουος µισφός. 

Όπως η ντικαιοσύνη τείνει πουος ζωή, έτσι κι 
εκείνος που κυνηγάει το κακό, τουέχει στον 
φάνατό του. 

Οι ντιεστουαµµένοι στην καουντιά είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο· όµως, οι άµεµπτοι 
στον ντουόµο είναι σ' αυτόν ντεκτοί. 

Και χέουι µε χέουι αν ενώνεται, ο ασεβής ντεν 
φα µένει ατιµώουητος· ενώ το σπέουµα των 
ντικαίων φα εουευφεουωφεί. 

Σαν ένας χουυσός κουίκος στη µύτη ενός 
γουουνιού, έτσι είναι µια γυναίκα χωουίς 
φουόνηση. 

Η επιφυµία των ντικαίων είναι µόνον το 
καουό· η πουοσντοκία, όµως, των ασεβών η 
οουγή. 

Οι µεν σκοουπίζουν, και όµως έχουν 
πεουίσσευµα· οι ντε είναι φειντωουοί υπέου το 
ντέον, και όµως έουχονται σε στέουηση. 

Η ψυχή που αγαφοποιεί φα παχύνει· και 
όποιος ποτίζει, φα ποτιστεί κι αυτός. 

Όποιος κουατάει σιτάουι, φα είναι 
ουαοκατάουατος· ευουογία, όµως, φα είναι 
επάνω στο κεφάουι εκείνου που πουάει. 

Όποιος πουοφυµοποιείται στο καουό, φα 
αποουαύσει χάουη· όποιος, όµως, ζητάει το 
κακό, φάουφει επάνω του. 

Όποιος εουπίζει στον πούτο του, αυτός φα 
πέσει· ενώ οι ντίκαιοι φα ανφίσουν σαν 
βουαστός. 

Όποιος αναστατώνει την οικογένειά του, φα 
κουηουονοµήσει άνεµο· και ο άφουονας φα 
είναι ντούος στον φουόνιµο. 

Ο καουπός του ντικαίου είναι ντέντουο ζωής· 
και όποιος κεουντίζει ψυχές, είναι σοφός. 

Αν ο ντίκαιος παιντεύεται επάνω στη γη, 
ποουύ πεουισσότεουο ο ασεβής και ο 
αµαουτωουός. 

Όποιος αγαπάει παιντεία, αγαπάειγνώση· 
όποιος, όµως, µισεί τον έουεγχο, είναι 
άφουονας. 

Ο καουός βουίσκει χάουη από τον Κύουιο· 
αυτόν, όµως, που µηχανεύεται κακά, φα τον 
καταντικάσει. 
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Με την ανοµία ντεν φα στεουεωφεί ένας 
άνφουωπος· η ουίζα, όµως, των ντικαίων φα 
µένει ασάουευτη. 

Η ενάουετη γυναίκα είναι στεφάνι στον 
άνντουα της· ενώ αυτή που πουοξενεί 
ντουοπή, είναι σαν σαπίουα στα κόκαουά του. 

Οι συουογισµοί των ντικαίων είναι ευφύτητα· 
ενώ οι βουές των ασεβών ντόουος. 

Τα ουόγια των ασεβών ενεντουεύουν αίµα· το 
στόµα, όµως, των ευφέων φα τους 
εουευφεουώσει. 

Οι ασεβείς καταστουέφονται, και ντεν 
υπάουχουν· το σπίτι, όµως, των ντικαίων 
παουαµένει. 

Ο άνφουωπος εγκωµιάζεται σύµφωνα µε τη 
σύνεσή του· ενώ ο ντιεστουαµµένος στην 
καουντιά φα είναι σε καταφουόνηση. 

Καουύτεουος ο άνφουωπος, που ντεν τον 
τιµούν και αουκείται στον εαυτό του, παουά 
εκείνος που κενοντοξεί και στεουείται ψωµί. 

Ο ντίκαιος ντείχνει επιµέουεια για τη ζωή τού 
κτήνους του· ενώ τα σπουάχνα τών ασεβών 
είναι ανεουεήµονα. 

Αυτός που εουγάζεται τη γη του, φα 
χοουτάσει ψωµί· ενώ αυτός που ακοουφεί τους 
µαταιόφουονες, είναι χωουίς µυαουό. 

Ο ασεβής ζητάει την υπεουάσπιση των κακών· 
η ουίζα, όµως, του ντικαίου αναφυτουώνει. 

Εξαιτίας αµαουτίας χειουέων ο ασεβής 
παγιντεύεται· ενώ ο ντίκαιος βγαίνει από 
στενοχώουια. 

Από τους καουπούς τού στόµατός του ο 
άνφουωπος φα γεµίσει από αγαφά· και η 
αµοιβή τών χεουιών τού ανφουώπου φα 
επιστουέψει σ' αυτόν. 

Ο ντουόµος τού άφουονα είναι σωστός στα 
µάτια του· ενώ εκείνος που ακούει συµβουές 
είναι σοφός. 

Ο άφουονας φανεουώνει αµέσως την οουγή 
του· ενώ ο φουόνιµος σκεπάζει το όνειντός 
του. 

Αυτός που µιουάει αουήφεια, αναγγέουει το 
ντίκαιο· ενώ ο ψευντοµάουτυουας ντόουο. 

Ο φουύαουος είναι σαν τουαύµατα από 
µάχαιουα· ενώ η γουώσσα των σοφών, είναι 
γιατουειά. 

Τα χείουη τής αουήφειας φα είναι σταφεουά 
για πάντα· ενώ η αναουηφής γουώσσα, µόνον 
στιγµιαία. 

Ντόουος είναι στην καουντιά αυτών που 
µηχανεύονται κακά· ευφουοσύνη, όµως, σ' 
αυτούς που βουεύονται ειουήνη. 

Καµιά βουάβη ντεν φα συµβεί στον ντίκαιο· 
ενώ οι ασεβείς φα γεµίσουν από κακά. 

Αναουηφή χείουη, είναι βντέουυγµα στον 
Κύουιο· ενώ αυτοί που πουάττουν την 
αουήφεια, είναι ντεκτοί σ' αυτόν. 

Ο φουόνιµος άνφουωπος σκεπάζει γνώση· ενώ 
η καουντιά των αφουόνων ντιακηουύττει 
µωουία. 

Το χέουι των επιµεουών φα εξουσιάζει· ενώ οι 
οκνηουοί φα είναι υποτεουείς. 

Η ουύπη στην καουντιά του ανφουώπου, την 
ταπεινώνει· ενώ ο καουός ουόγος την 
ευφουαίνει. 

Ο ντίκαιος υπεουέχει του πουησίον του· ενώ ο 
ντουόµος τών ασεβών τούς πουανάει. 

Ο οκνηουός ντεν πετυχαίνει το φήουαµά του· 
ενώ τα υπάουχοντα του επιµεουή ανφουώπου 
είναι ποουύτιµα. 

Στον ντουόµο τής ντικαιοσύνης είναι ζωή· και 
η ποουεία αυτού τού ντουόµου ντεν φέουνει 
σε φάνατο. 

Ο σοφός γιος ντέχεται τη ντιντασκαουία τού 
πατέουα του· ενώ ο χουευαστής ντεν ακούει 
έουεγχο. 
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Από τους καουπούς τού στόµατός του ο 
άνφουωπος φα φάει αγαφά· ενώ η ψυχή των 
ανόµων αντικία. 

Αυτός που φυουάττει το στόµα του, 
ντιαφυουάττει τη ζωή του· ενώ αυτός που 
ανοίγει τα χείουη του µε πουοπέτεια, φα 
χαφεί. 

Η ψυχή τού οκνηού επιφυµεί, και ντεν έχει· 
ενώ η ψυχή των επιµεουών φα χοουτάσει. 

Ο ντίκαιος µισεί τον αναουηφή ουόγο· ενώ ο 
ασεβής γίνεται βουωµεουός και χωουίς τιµή. 

Η ντικαιοσύνη φυουάττει τον τέουειο στον 
ντουόµο· ενώ η ασέβεια καταστουέφει τον 
αµαουτωουό. 

Υπάουχει άνφουωπος που κάνει τον πούσιο, 
και ντεν έχει τίποτε· και άουος που κάνει τον 
φτωχό, και έχει ποουύ πούτο. 

Το ουύτουο τής ψυχής τού ανφουώπου είναι ο 
πούτος του· ενώ ο φτωχός ντεν ακούει 
επίπουηξη. 

Το φως των ντικαίων είναι ουαµπουό· ενώ το 
ουυχνάουι των ασεβών φα σβήσει. 

Μόνον από την υπεουηφάνεια πουοέουχεται η 
φιουονικία· ενώ η σοφία είναι µαζί µ' εκείνους 
που ντέχονται συµβουές. 

Τα πούτη από µαταιότητα φα εουαττωφούν· 
ενώ αυτός που συνάγει µε το χέουι του, φα 
αυξηφεί. 

Η εουπίντα που αναβάουεται, ατονεί την 
καουντιά· ενώ όταν έουχεται το ποφούµενο, 
είναι ντέντουο ζωής. 

Εκείνος που καταφουονεί τον ουόγο, φα 
αφανιστεί· ενώ αυτός που φοβάται την 
εντοουή, αυτός φα ανταµειφφεί. 

Ο νόµος τού σοφού είναι πηγή ζωής, που 
αποµακουύνει από παγίντες φανάτου. 

Η αγαφή σύνεση ντίνει χάουη· ενώ ο 
ντουόµος των παουανόµων φέουνει σε 
όουεφουο. 

Κάφε φουόνιµος ενεουγεί µε γνώση· ενώ ο 
άφουονας ξεσκεπάζει µωουία. 

Ο κακός µηνυτής πέφτει σε ντυστυχία· ενώ ο 
πιστός πουέσβης είναι γιατουειά. 

Φτώχεια και ντουοπή φα υπάουχουν σ' αυτόν 
που αποβάουει τη ντιντασκαουία· ενώ αυτός 
που φυουάττει τον έουεγχο, φα τιµηφεί. 

Επιφυµία που εκπουηουώφηκε ευφουαίνει την 
ψυχή· στους άφουονες, όµως, είναι 
βντεουυουό να ξεκουίνουν από το κακό. 

Αυτός που πεουπατάει µε σοφούς, φα είναι 
σοφός· ενώ ο σύντουοφος των αφουόνων φα 
χαφεί. 

Κακό παουακοουφεί τους αµαουτωούς· στους 
ντικαίους, όµως, φα ανταποντοφεί καουό. 

Ο αγαφός αφήνει κουηουονοµιά στους γιους 
των γιων· ο πούτος, όµως, του αµαουτωού 
φησαυουίζεται για τον ντίκαιο. 

Το χωουάφι των φτωχών ντίνει ποουή τουοφή· 
µεουικοί, όµως, από έουειψη κουίσης 
αφανίζονται. 

Αυτός που ουυπάται τη ουάβντο του, µισεί 
τον γιο του· αου' αυτός που τον αγαπάει, τον 
ντιαπαινταγωγεί στην κατάουηουη ώουα. 

Ο ντίκαιος τουώει µέχουι χοουτασµού τής 
ψυχής του· ενώ η κοιουιά των ασεβών φα 
στεουείται. 

Οι σοφές γυναίκες οικοντοµούν το σπίτι τους· 
ενώ η άφουονη το κατασκάβει µε τα χέουια 
της. 

Αυτός που πεουπατάει στην ευφύτητά του, 
φοβάται τον Κύουιο· ενώ ο στουεβουός στους 
ντουόµους του, τον καταφουονεί. 

Σε στόµα άφουονα είναι η ουάβντος τής 
υπεουηφάνειας· τα χείουη των σοφών, όµως, 
φα τους ντιαφυουάττουν. 

Όπου ντεν υπάουχουν βόντια, η αποφήκη 
είναι αντειανή· ενώ η αφφονία των γεννηµάτων 
πουοέουχεται από τη ντύναµη του βοντιού. 
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Ο αουηφινός µάουτυουας ντεν φα ψεύντεται· 
ενώ ο αναουηφής µάουτυουας ξεχύνει ψέµατα. 

Ο χουευαστής ζητάει σοφία, και ντεν 
βουίσκει· στον συνετό, όµως, η µάφηση είναι 
εύκοουη. 

Πήγαινε απέναντι στον άφουονα άνφουωπο, 
και ντεν φα βουεις χείουη σύνεσης. 

Η σοφία τού φουόνιµου είναι να γνωουίζει τον 
ντουόµο του· ενώ η µωουία των αφουόνων 
είναι αποπουάνηση. 

Οι άφουονες γεούν στην ανοµία· ανάµεσα 
στους ευφείς, όµως, υπάουχει χάουη. 

Η καουντιά τού ανφουώπου γνωουίζει την 
πικουία τής ψυχής του· και ξένος ντεν 
συµµετέχει στη χαουά της. 

Το σπίτι των ασεβών φα αφανιστεί· η σκηνή 
τών ντικαίων, όµως, φα ανφίζει. 

Υπάουχει ένας ντουόµος που φαίνεται στον 
άνφουωπο σωστός, αουά τα τέουη του 
φέουνουν σε φάνατο. 

Ακόµα και στο γέουιο πονάει η καουντιά· και 
το τέουος τής χαουάς είναι ουύπη. 

Ο ντιεφφαουµένος στην καουντιά φα γεµίσει 
από τους ντουόµους του· ενώ ο αγαφός 
άνφουωπος από τους ντικούς του. 

Ο απουός πιστεύει σε κάφε ουόγο· ενώ ο 
φουόνιµος πουοσέχει στα βήµατά του. 

Ο σοφός φοβάται, και φεύγει από το κακό· ο 
άφουονας, όµως, πουοχωουεί και 
φουασύνεται. 

Ο οξύφυµος ενεουγεί αστόχαστα· και ο 
κακόβουος άνφουωπος είναι µισητός. 

Οι άφουονες κουηουονοµούν µωουία· ενώ οι 
φουόνιµοι στεφανώνονται µε σύνεση. 

Οι κακοί υποκουίνονται µπουοστά στους 
αγαφούς, και οι ασεβείς στις πύουες των 
ντικαίων. 

Ο φτωχός µισείται και από τον πουησίον του· 
ενώ οι φίουοι τού πουσίου είναι ποουοί. 

Εκείνος που καταφουονεί τον πουησίον του, 
αµαουτάνει· ενώ αυτός που εουεεί τους 
φτωχούς, είναι µακάουιος. 

Ντεν είναι σε πουάνη αυτοί που βουεύονται 
το κακό; Όµως, έουεος και αουήφεια φα είναι 
σ' αυτούς που βουεύονται το αγαφό. 

Σε κάφε κόπο υπάουχει κέουντος· ενώ η 
φουυαουία των χειουέων φέουνει µονάχα σε 
έουειψη. 

Τα πούτη τών σοφών είναι σ' αυτούς στεφάνι· 
ενώ η υπεουοχή των αφουόνων µωουία. 

Ο µάουτυουας, που ουέει αουήφεια, 
εουευφεουώνει ψυχές· ενώ ο ντόουιος ξεχύνει 
ψέµατα. 

Στον φόβο τού Κυουίου υπάουχει ισχυουή 
εουπίντα· και στα παιντιά του φα υπάουχει 
καταφύγιο. 

Ο φόβος τού Κυουίου είναι πηγή ζωής, που 
αποµακουύνει από παγίντες φανάτου. 

Στο πουήφος τού ουαού είναι η ντόξα τού 
βασιουιά· ενώ, στην έουειψη του ουαού, ο 
αφανισµός εκείνου που ηγεµονεύει. 

Ο µακουόφυµος έχει µεγάουη φουόνηση· ενώ 
ο οξύφυµος ανασηκώνει την αφουοσύνη του. 

Η καουντιά που υγιαίνει είναι ζωή της 
σάουκας· ενώ ο φφόνος, σαπίουα στα 
κόκαουα. 

Αυτός που καταφουίβει τον φτωχό, ονειντίζει 
τον Ντηµιουγό του· ενώ αυτός που τον τιµάει, 
εουεεί τον φτωχό. 

Ο ασεβής ανατουέπεται στην ασέβειά του· 
ενώ ο ντίκαιος και στον φάνατό του έχει 
εουπίντα. 

Στην καουντιά τού συνετού επαναπαύεται 
σοφία· ενώ φανεουώνεται ανάµεσα στους 
άφουονες. 
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Η ντικαιοσύνη υψώνει έφνος· ενώ η αµαουτία 
είναι όνειντος ουαών. 

Η εύνοια του βασιουιά είναι πουος έναν 
φουόνιµο ντούο· ενώ ο φυµός του πουος 
εκείνον που πουοξενεί ντουοπή. 

Η γουυκιά απόκουιση καταπουαϋνει φυµό· 
αου' ο ουυπηουός ουόγος ντιεγείουει οουγή. 

Η γουώσσα των σοφών καουωπίζει τη γνώση· 
το στόµα, όµως, των αφουόνων εκβάουει 
µωουία. 

Τα µάτια τού Κυουίου είναι σε κάφε τόπο, 
παουατηουώντας κακούς και αγαφούς. 

Η γουώσσα που φεουαπεύει είναι ντέντουο 
ζωής· όµως, η ντιεστουαµµένη είναι 
σύντουιψη στο πνεύµα. 

Ο άφουονας καταφουονεί τη ντιντασκαουία 
τού πατέουα του· ενώ αυτός που φυουάττει 
τον έουεγχο, είναι φουόνιµος. 

Στο σπίτι τού ντικαίου υπάουχει ποουύς 
φησαυουός· ενώ στο εισόντηµα του ασεβή 
υπάουχει ντιασκοουπισµός. 

Τα χείουη των σοφών µεταντίντουν γνώση· η 
καουντιά, όµως, των αφουόνων ντεν είναι έτσι. 

Η φυσία των ασεβών είναι βντέουυγµα στον 
Κύουιο· η ντέηση, όµως, των ευφέων, είναι σ' 
αυτόν ευπουόσντεκτη. 

Είναι βντέουυγµα στον Κύουιο ο ντουόµος 
τού ασεβή· αγαπάει, όµως, αυτόν που 
κυνηγάει τη ντικαιοσύνη. 

Η ντιντασκαουία είναι ντυσάουεστη σ' αυτόν 
που εγκαταουείπει τον ντουόµο· αυτός που 
µισεί τον έουεγχο, φα πεφάνει. 

Ο άντης και η απώουεια είναι µπουοστά στον 
Κύουιο· πόσο µάουον οι καουντιές των γιων 
των ανφουώπων; 

Ο χουευαστής ντεν αγαπάει αυτόν που τον 
εουέγχει ούτε φα πάει στους σοφούς. 

Η καουντιά που ευφουαίνεται, φαιντουύνει το 
πουόσωπο· όµως, από τη ουύπη τής 
καουντιάς καταφουίβεται το πνεύµα. 

Η καουντιά τού συνετού ζητάει γνώση· ενώ το 
στόµα των αφουόνων βόσκει µωουία. 

Όουες οι ηµέουες τού φουιµµένου είναι 
κακές· ενώ εκείνος που ευφουαίνεται στην 
καουντιά, έχει παντοτινή ευωχία. 

Καουύτεουα το ουίγο µε φόβο Κυουίου, 
παουά ποουοί φησαυουοί και ταουαχή µέσα 
σ' αυτούς. 

Καουύτεουα φιουοξενία µε ουάχανα, αουά µε 
αγάπη, παουά σιτευτό µοσχάουι µε µίσος. 

Ο οξύφυµος άνφουωπος ντιεγείουει µάχες· 
ενώ ο µακουόφυµος σταµατάει φιουονικίες. 

Ο ντουόµος τού οκνηού είναι σαν 
φουαγµένος από αγκάφια· ο ντουόµος, όµως, 
των ευφέων είναι εξοµαουισµένος. 

Γιος σοφός ευφουαίνει πατέουα· ενώ ο 
µωουός άνφουωπος καταφουονεί τη µητέουα 
του. 

Η µωουία είναι χαουά στον άµυαουο· ενώ ο 
συνετός άνφουωπος πεουπατάει σωστά. 

Όπου ντεν υπάουχει συµβούιο, οι σκοποί 
µαταιώνονται· µέσα στο πουήφος, όµως, των 
συµβούων στεουεώνονται. 

Χαουά στον άνφουωπο για την απόκουιση του 
στόµατός του, και ένας ουόγος στην ώουα 
του, πόσο καουός είναι! 

Ο ντουόµος τής ζωής στον συνετό είναι πουος 
τα άνω, για να ξεκουίνει από τον άντη κάτω. 

Ο Κύουιος καταστουέφει το σπίτι των 
υπεουήφανων· στεουεώνει ντε το όουιο της 
χήουας. 

Οι ουογισµοί τού πονηού είναι βντέουυγµα 
στον Κύουιο· ενώ τα ουόγια των καφαουών 
είναι ευάουεστα. 
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Ο ντωουοουήπτης ταουάζει το σπίτι του· 
όποιος, όµως, µισεί τα ντώουα φα ζήσει. 

Η καουντιά τού ντικαίου πουοµεουετάει για 
να απαντήσει· ενώ το στόµα των ασεβών 
βγάζει πουος τα έξω κακά. 

Ο Κύουιος είναι µακουιά από τους ασεβείς· 
εισακούει, όµως, τη ντέηση των ντικαίων. 

Το φως των µατιών ευφουαίνει την καουντιά· 
και η καουή φήµη παχαίνει τα κόκαουα. 

Το αυτί, που ακούει τον έουεγχο της ζωής, 
ντιαµένει ανάµεσα στους σοφούς. 

Όποιος απωφεί τη ντιντασκαουία, 
αποστουέφεται την ψυχή του· όποιος, όµως, 
ακούει τον έουεγχο, αποκτάει σύνεση. 

Ο φόβος τού Κυουίου είναι ντιντασκαουία 
σοφίας· και η ταπείνωση πουοποουεύεται της 
ντόξας. 

Οι πουοπαουασκευές τής καουντιάς είναι του 
ανφουώπου· από τον Κύουιο, όµως, είναι η 
απόκουιση της γουώσσας. 

Όουοι οι ντουόµοι τού ανφουώπου φαίνονται 
στα µάτια του σωστοί· όµως, ο Κύουιος 
σταφµίζει τα πνεύµατα. 

Αφιέουωνε τα έουγα σου στον Κύουιο, και οι 
βουές σου φα στεουεωφούν. 

Ο Κύουιος τα έκανε όουα για τον εαυτό του, 
ακόµα και τον ασεβή για την κακή ηµέουα. 

Κάφε υπεουήφανος στην καουντιά είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο· και χέουι µε χέουι 
αν ενώνεται, ντεν φα µένει ατιµώουητο. 

Με χάουη και αουήφεια καφαουίζεται η 
ανοµία· και µε τον φόβο τού Κυουίου οι 
άνφουωποι ξεκουίνουν από το κακό. 

Όταν ο Κύουιος αουέσκεται στους ντουόµους 
τού ανφουώπου, και τους εχφούς του 
ειουηνεύει µαζί του. 

Καουύτεουο το ουίγο µε ντικαιοσύνη, παουά 
µεγάουα εισοντήµατα µε αντικία. 

Η καουντιά τού ανφουώπου σχεντιάζει τον 
ντουόµο του· όµως, ο Κύουιος κατευφύνει τα 
βήµατά του. 

Στα χείουη τού βασιουιά υπάουχει χουησµός· 
το στόµα του ντεν σφάουει στην κουίση. 

Η ντίκαιη στάφµη και η πουάστιγγα είναι του 
Κυουίου· όουα τα ζύγια στο σακί είναι ντικό 
του έουγο. 

Στους βασιουιάντες είναι βντέουυγµα να 
πουάττουν ανοµία· επειντή, ο φουόνος 
στεουεώνεται µε τη ντικαιοσύνη. 

Τα ντίκαια χείουη είναι ευπουόσντεκτα στους 
βασιουιάντες, και αγαπούν εκείνον που 
µιουάει σωστά. 

Ο φυµός τού βασιουιά είναι αγγεουιαφόουος 
φανάτου· όµως, ο σοφός άνφουωπος τον 
καταπουαϋνει. 

Στο φως τού πουοσώπου τού βασιουιά είναι 
ζωή· και η εύνοιά του είναι σαν σύννεφο 
όψιµης βουοχής. 

Πόσο καουύτεουη είναι η απόκτηση της 
σοφίας, παουά το χουυσάφι! Και 
πουοτιµότεουη η απόκτηση της σύνεσης, 
παουά το ασήµι! 

Ο ντουόµος των ευφέων είναι να ξεκουίνουν 
από κακό· όποιος φυουάττει τον ντουόµο του, 
ντιατηουεί την ψυχή του. 

Η υπεουηφάνεια πουοηγείται τού οουέφου, 
και η υψηουοφουοσύνη τού πνεύµατος 
πουοηγείται της πτώσης. 

Καουύτεουο να είναι κάποιος ταπεινόφουονας 
µαζί µε τους ταπεινούς, παουά να µοιουάζει 
ουάφυουα µαζί µε τους υπεουήφανους. 

Ο συνετός στα πουάγµατα, φα βουει καουό· 
κι αυτός που εουπίζει στον Κύουιο, είναι 
µακάουιος. 

Ο σοφός στην καουντιά φα ονοµάζεται 
φουόνιµος· και η γουυκύτητα των χειουέων 
πουοσφέτει µάφηση. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 715 από 1298 

Η σύνεση είναι πηγή ζωής σ' αυτόν που την 
έχει· ενώ η παιντεία των αφουόνων είναι 
µωουία. 

Η καουντιά τού σοφού συνετίζει το στόµα 
του, και πουοσφέτει µάφηση στα χείουη του. 

Κηουήφουα από µέουι είναι τα ευάουεστα 
ουόγια· γουυκύτητα στην ψυχή, και γιατουειά 
στα κόκαουα. 

Υπάουχει ντουόµος, που φαίνεται στον 
άνφουωπο σωστός, αουά τα τέουη του είναι 
ντουόµοι φανάτου. 

Ο εουγαζόµενος εουγάζεται για τον εαυτό 
του· επειντή, τον εξαναγκάζει το στόµα του. 

Ο αχουείος άνφουωπος σκάβει κακό· και στα 
χείουη του είναι σαν φωτιά που καίει. 

Ο ντιεστουαµµένος άνφουωπος σπέουνει 
οουόγυουα φιουονικίες· και ο ψιφυουιστής 
ντιαχωουίζει τους στενότεους φίους. 

Ο βίαιος άνφουωπος αποπουανάει τον 
πουησίον του, και τον φέουνει σε όχι καουό 
ντουόµο. 

Αυτός που κουείνει τα µάτια του, µηχανεύεται 
ντιεστουαµµένα· αυτός που νταγκώνει τα 
χείουη του, εκτεουεί το κακό. 

Η ποουιά είναι στεφάνι ντόξας, όταν 
βουίσκεται στον ντουόµο τής ντικαιοσύνης. 

Καουύτεουος ο µακουόφυµος παουά ο 
ντυνατός· κι αυτός που εξουσιάζει το πνεύµα 
του, παουά αυτός που εκποουφεί µια πόουη. 

Ο κουήουος ουίχνεται στην κάουπη· όουη η 
κουίση του, όµως, είναι από τον Κύουιο. 

Καουύτεουα ξεουό ψωµί, και ειουήνη µαζί 
του, παουά σπίτι γεµάτο εντέσµατα µε 
φιουονικία. 

Ο φουόνιµος υπηουέτης φα εξουσιάζει επάνω 
σε έναν γιο ντουοπής, και φα συµµοιουαστεί 
την κουηουονοµιά ανάµεσα σε αντεουφούς. 

Το χωνευτήουι ντοκιµάζει το ασήµι, και το 
καµίνι το χουυσάφι, ο Κύουιος, όµως, τις 
καουντιές. 

Ο κακοποιός υπακούει στα άνοµα χείουη· ο 
ψεύτης ντίνει ακουόαση στην κακή γουώσσα. 

Όποιος πεουιγεουάει τον φτωχό, κοουοϊντεύει 
τον Ντηµιουγό του· όποιος χαίουεται σε 
συµφοουές, ντεν φα µείνει ατιµώουητος. 

Το στεφάνι των γεουόντων είναι τα παιντιά 
τών παιντιών· και η ντόξα τών παιντιών οι 
πατέουες τους. 

Χείουη υπεουοχής ντεν αουµόζουν στον 
άφουονα· ποουύ ουιγότεουο, χείουη ψεύντους 
στον άουχοντα. 

Το ντώουο είναι σαν ποουύτιµη πέτουα στα 
µάτια τού ντωουοντοκούµενου· όπου αυτό 
εµφανιστεί, κατοουφώνει. 

Όποιος κουύβει παουάβαση, ζητάει φιουία· 
όποιος, όµως, ξαναουέει το πουάγµα, 
χωουίζει τους στενότεους φίους. 

Πεουισσότεουο τύπτει ο έουεγχος τον 
φουόνιµο, παουά εκατό µαστιγώµατα τον 
άφουονα. 

Ο κακός ζητάει µονάχα στάσεις· γι' αυτό, 
ένας σκουηουός άγγεουος φα σταουεί 
εναντίον του. 

Ας συναντήσει τον άνφουωπο αουκούντα, που 
στεουήφηκε τα παιντιά της, και όχι άφουονας 
στη µωουία του. 

Όποιος ανταποντίντει κακό αντί για καουό, 
κακό ντεν φα αναχωουήσει από το σπίτι του. 

Όποιος αουχίζει φιουονικία, είναι σαν εκείνον 
που ανοίγει ένα φουάγµα µε νεουά· γι' αυτό, 
σταµάτα από τη φιουονικία πουιν ανάψει. 

Εκείνος που ντικαιώνει τον ασεβή, κι εκείνος 
που καταντικάζει τον ντίκαιο, και οι ντύο είναι 
βντέουυγµα στον Κύουιο. 
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Τι χουησιµεύουν τα χουήµατα στο χέουι τού 
άφουονα, για να αγοουάσει σοφία, αφού ντεν 
έχει γνώση; 

Σε κάφε καιουό αγαπάει ο φίουος, και ο 
αντεουφός γεννιέται για καιουό ανάγκης. 

Άνφουωπος χωουίς µυαουό ντίνει το χέουι, 
και εγγυάται για τον φίουο του. 

Εκείνος που αγαπάει φιουονικίες, αγαπάει 
αµαουτήµατα· κι εκείνος που υπεουυψώνει την 
πύουη του, ζητάει όουεφουο. 

Ο στουεβουός στην καουντιά ντεν βουίσκει 
καουό· και ο ντιεστουαµµένος στη γουώσσα 
του πέφτει σε συµφοουά. 

Όποιος γεννάει άφουονα, τον γεννάει για 
ουύπη του· και ο πατέουας τού ανόητου ντεν 
αποουαµβάνει χαουά. 

Η καουντιά που ευφουαίνεται, ντίνει ευεξία 
σαν γιατουικό· ενώ το πνεύµα τού 
καταφουιµµένου ξεουαίνει τα κόκαουα. 

Ο ασεβής ντέχεται ντώουο από τον κόουφο, 
για να ντιαστουέψει τους ντουόµους τής 
κουίσης. 

Επάνω στο πουόσωπο του συνετού είναι 
σοφία· αουά τα µάτια τού άφουονα βουέπουν 
στα άκουα τής γης. 

Ο άφουονας γιος είναι βαουυφυµία στον 
πατέουα του, και πικουία σ' αυτή που τον 
γέννησε. 

Ντεν είναι ποτέ καουό να επιβάουεται ποινή 
στον ντίκαιο, να επιβουεύεται κάποιος τους 
άουχοντες για την ευφύτητά τους. 

Εκείνος που κουατάει τα ουόγια του είναι 
γνωστικός· ο µακουόφυµος άνφουωπος είναι 
φουόνιµος. 

Και ο ίντιος ο άφουονας, όταν σωπαίνει, 
φεωουείται σοφός· κι εκείνος που κουείνει τα 
χείουη του, φεωουείται συνετός. 

Ο ιντιογνώµονας ζητάει σύµφωνα µε την 
επιφυµία του, και εναντιώνεται σε κάφε τι που 
είναι οουφό. 

Ο άφουονας ντεν ευχαουιστιέται στη σύνεση, 
αουά σε ό,τι φαντάζεται η καουντιά του. 

Όταν έουχεται ο ασεβής, έουχεται και η 
καταφουόνηση, και µαζί µε το όνειντος, η 
ατιµία. 

Τα ουόγια τού στόµατος του ανφουώπου είναι 
βαφιά νεουά· και η πηγή τής σοφίας 
χείµαουος που αναπηντάει. 

Ντεν είναι καουό να πουοσωποουηπτεί 
κάποιος απέναντι στον ασεβή, για να 
ανατουέπει το ντίκιο στην κουίση. 

Τα χείουη τού άφουονα µπαίνουν σε 
φιουονικίες, και το στόµα του πουοσκαουεί 
για ουαπίσµατα. 

Το στόµα τού άφουονα είναι ο αφανισµός 
του, και τα χείουη του παγίντα στην ψυχή του. 

Τα ουόγια τού ψιφυουιστή καταπίνονται 
ευχάουιστα, και κατεβαίνουν µέχουι τα 
ενντόµυχα της κοιουιάς. 

Ο οκνηουός στο έουγο του είναι σίγουα 
αντεουφός τού ασώτου. 

Το όνοµα του Κυουίου είναι πύουγος 
οχυουωµένος· ο ντίκαιος, καταφεύγοντας σ' 
αυτόν, είναι σε ασφάουεια. 

Τα αγαφά τού πουσίου είναι η οχυουωµένη 
πόουη του, και τα φαντάζεται σαν ένα ψηουό 
τείχος. 

Πουιν από τον αφανισµό υψώνεται η καουντιά 
τού ανφουώπου· και η ταπείνωση 
πουοποουεύεται της ντόξας. 

Το να απαντάει κάποιος πουιν ακούσει, είναι 
σ' αυτόν αφουοσύνη και όνειντος. 

Το πνεύµα τού ανφουώπου φα υποστηουίζει 
την αντυναµία του· αουά, το καταφουιµµένο 
πνεύµα ποιος µποουεί να υποφέουει; 
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Η καουντιά εκείνου που έχει φουόνηση 
αποκτάει σύνεση· και το αυτί των σοφών 
ζητάει γνώση. 

Το ντώουο τού ανφουώπου ανοίγει σ' αυτόν 
τόπο, και τον φέουνει µπουοστά στους 
µεγάους. 

Εκείνος που πουωτοουογεί στην κουίση του, 
φαίνεται ντίκαιος· όµως, έουχεται ο αντίντικός 
του και τον ανασκευάζει. 

Ο κουήουος σταµατάει τις αντιουογίες, και 
αποφασίζει ανάµεσα στους ντυνατούς. 

Αντεουφός που ντιχοστάτησε υποτάσσεται 
ντυσκοουότεουα, παουά µια οχυουωµένη 
πόουη· και οι ντιαφοουές τους είναι σαν 
µοχουοί ενός φουουίου. 

Από τους καουπούς τού στόµατος του 
ανφουώπου φα χοουτάσει η κοιουιά του· από 
το πουοϊόν των χειουέων του φα γεµίσει. 

Φάνατος και ζωή είναι στο χέουι τής 
γουώσσας· και εκείνοι που την αγαπούν, φα 
φάνε από τους καουπούς της. 

Όποιος βουήκε γυναίκα, βουήκε αγαφό, και 
απόουαυσε χάουη από τον Κύουιο. 

Ο πένητας µιουάει µε ικεσίες· ο πούσιος, 
όµως, απαντάει µε σκουηουότητα. 

Ο άνφουωπος που έχει φίους, πουέπει να 
συµπεουιφέουεται φιουικά· και υπάουχει 
φίουος στενότεουος από αντεουφό. 

Καουύτεουος ο φτωχός, που πεουπατάει στην 
ακεουαιότητά του, παουά ο πούσιος που είναι 
ντιεστουαµµένος στα χείουη του, και είναι 
άφουονας. 

Ψυχή χωουίς γνώση σίγουα ντεν είναι καουό· 
και όποιος σπεύντει µε τα πόντια, σκοντάφτει. 

Η αφουοσύνη του ανφουώπου ντιαστουέφει 
τον ντουόµο του· και η καουντιά του 
αγανακτεί ενάντια στον Κύουιο. 

Ο πούτος πουοσφέτει ποούς φίους· ενώ ο 
φτωχός εγκαταουείπεται από τον φίουο του. 

Ο ψευντοµάουτυουας ντεν φα µείνει 
ατιµώουητος· κι εκείνος που µιουάει ψέµατα, 
ντεν φα ξεφύγει. 

Ποουοί κοουακεύουν το πουόσωπο του 
άουχοντα· και καφένας είναι φίουος τού 
ανφουώπου που ντίνει. 

Τον φτωχό τον µισούν όουοι οι αντεουφοί 
του· πόσο µάουον φα τον αποφύγουν οι 
φίουοι του; Αυτός ακοουφεί φωνάζοντας· 
εκείνοι, όµως, ντεν απαντούν. 

Όποιος αποκτά σοφία, αγαπάει την ψυχή του· 
όποιος φυουάττει φουόνηση, φα βουει καουό. 

Ο ψευντοµάουτυουας ντεν φα µείνει 
ατιµώουητος· κι αυτός που ουέει ψέµατα, φα 
αποουεστεί. 

Η απόουαυση ντεν αουµόζει σε άφουονα· 
ποουύ ουιγότεουο σε ντούο, να εξουσιάζει 
επάνω σε άουχοντες. 

Η φουόνηση του ανφουώπου συστέουει τον 
φυµό του· και είναι ντόξα του να 
παουαβουέπει την παουάβαση. 

Η οουγή τού βασιουιά είναι σαν βουυχηφµός 
ουιονταουιού· ενώ η εύνοιά του, σαν ντουόσος 
επάνω στο χοουτάουι. 

Ο άφουονας γιος είναι όουεφουος στον 
πατέουα του· και οι φιουονικίες τής γυναίκας 
είναι ασταµάτητο στάξιµο. 

Σπίτι και πούτη κουηουονοµούνται από τους 
πατέουες· όµως, η γυναίκα που έχει φουόνηση 
ντίνεται από τον Κύουιο. 

Η οκνηουία ουίχνει σε βαφύ ύπνο· και η 
άεουγη ψυχή φα πεινάει. 

Εκείνος που φυουάττει την εντοουή, 
φυουάττει την ψυχή του· ενώ εκείνος που 
καταφουονεί τούς ντουόµους του, φα 
αποουεσφεί. 

Εκείνος που εουεεί τον φτωχό, ντανείζει στον 
Κύουιο· και φα του γίνει η ανταπόντοσή του. 
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Να ντιαπαινταγωγείς τον γιο σου όσο 
υπάουχει εουπίντα· αουά, µη ντιεγείουεις 
ντιατην ψυχή σου, ώστε να τον φανατώσεις. 

Ο οουγίουος φα πάουει ποινή· επειντή, και αν 
τον εουευφεουώσεις, πάουι φα κάνει το ίντιο. 

Να ακούς συµβουή και να ντέχεσαι 
ντιντασκαουία, για να γίνεις σοφός στα 
τεουευταία σου. 

Ποουοί ουογισµοί υπάουχουν µέσα στην 
καουντιά τού ανφουώπου· όµως, η βουή τού 
Κυουίου, εκείνη φα µένει. 

Τιµή τού ανφουώπου είναι η αγαφότητά του· 
και καουύτεουος είναι ο φτωχός παουά ο 
ψεύτης. 

Ο φόβος τού Κυουίου φέουνει ζωή, κι εκείνος 
που τον φοβάται, φα πουαγιάζει χοουτάτος· 
ντεν φα συναντήσει κακό. 

Ο οκνηουός βουτάει το χέουι του στην 
πιατέουα, και ντεν φέουει ούτε στο στόµα του 
να το γυουίσει. 

Αν µαστιγώσεις τον χουευαστή, ο απουός φα 
γίνει πουοσεκτικός· και αν εουέγξεις αυτόν 
που έχει φουόνηση, φα εννοήσει γνώση. 

Όποιος ατιµάζει τον πατέουα, και απωφεί τη 
µητέουα, είναι γιος που πουοξενεί ντουοπή 
και όνειντος. 

Γιε µου, σταµάτα να ακούς ντιντασκαουία, 
που παουεκτουέπει από τα ουόγια τής 
γνώσης. 

Ο ασεβής µάουτυουας χουευάζει το ντίκαιο· 
και το στόµα των ασεβών καταπίνει ανοµία. 

Κουίσεις ετοιµάζονται για τους χουευαστές, 
και ουαβντισµοί για τη ουάχη των αφουόνων. 

Το κουασί γεννάει χουευασµό, και τα σίκεουα 
είναι στασιαστικά· και όποιος ντεουεάζεται απ' 
αυτά, ντεν έχει φουόνηση. 

Η απειουή τού βασιουιά είναι βουυχηφµός 
ουιονταουιού· όποιος τον παουοξύνει, 
αµαουτάνει στην ίντια του τη ζωή. 

Τιµή είναι στον άνφουωπο να σταµατάει από 
τη φιουονικία· κάφε άφουονας, όµως, 
µπουέκεται σ' αυτή. 

Ο οκνηουός ντεν φέουει να αουοτουιάζει 
εξαιτίας τού χειµώνα· γι' αυτό, φα ζητάει µέσα 
στο καουοκαίουι και ντεν φα παίουνει. 

Η βουή µέσα στην καουντιά τού ανφουώπου 
είναι σαν τα βαφιά νεουά· ο συνετός 
άνφουωπος, όµως, φα την ανασύουει. 

Ποουοί άνφουωποι κηουύττουν κάφε ένας την 
καουοκαγαφία του· αουά ποιος φα βουει 
άνφουωπο πιστό; 

Ο ντίκαιος πεουπατάει στην ακεουαιότητά 
του· και τα παιντιά του είναι µακάουια 
ύστεουα απ' αυτόν. 

Βασιουιάς που κάφεται επάνω σε φουόνο 
κουίσης, ντιασκεντάζει κάφε κακό µε τα µάτια 
του. 

Ποιος µποουεί να πει: Καφάουισα την 
καουντιά µου, είµαι καφαουός από τις 
αµαουτίες µου; 

Ζύγια ντιαφοουετικά, µέτουα ντιαφοουετικά, 
και τα ντύο είναι βντέουυγµα στον Κύουιο. 

Κι αυτό το παιντί γνωουίζεται από τις 
πουάξεις του, αν τα έουγα του είναι καφαουά, 
και αν ευφέα. 

Το αυτί ακούει, και το µάτι βουέπει· ο 
Κύουιος, όµως, έκανε και τα ντύο. 

Μη αγαπάς τον ύπνο, για να µη έουφεις σε 
φτώχεια· άνοιξε τα µάτια σου, και φα 
χοουτάσεις ψωµί. 

Κακό, κακό, ουέει ο αγοουαστής· όταν, όµως, 
αναχωουήσει, τότε καυχάται. 

Υπάουχει χουυσάφι, και πουήφος από 
µαουγαουιτάουια· τα χείουη, όµως, της 
γνώσης είναι ποουύτιµο κειµήουιο. 

Πάουε το ιµάτιο εκείνου που εγγυάται για 
ξένον· και πάουε ενέχυουο απ' αυτόν που 
εγγυάται για ξένα πουάγµατα. 
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Το ψωµί τού ψέµατος είναι γουυκό στον 
άνφουωπο· ύστεουα, όµως, το στόµα του φα 
γεµίσει από χαουίκια. 

Οι σκοποί στεουεώνονται µε τη συµβουή· και 
ύστεουα από καουή σκέψη κάνε πόουεµο. 

Ο σπεουµοουόγος, καφώς γυουίζει 
οουόγυουα, αποκαουύπτει τα µυστικά· γι' 
αυτό, µη σµίγεις µ' εκείνον που πουαταίνει τα 
χείουη του. 

Το ουυχνάουι εκείνου που κακοουογεί τον 
πατέουα του ή τη µητέουα του, φα σβήσει σε 
βαφύ σκοτάντι. 

Κουηουονοµιά, που αποκτήφηκε γουήγοουα 
στην αουχή, στο τέουος ντεν ευουογείται. 

Μη πεις: Φα ανταποντώσω κακό· πεουίµενε 
τον Κύουιο, και φα σε σώσει. 

Ζύγια ντιαφοουετικά είναι βντέουυγµα στον 
Κύουιο· και η ντόουια πουάστιγγα ντεν είναι 
καουό. 

Τα βήµατα του ανφουώπου κατευφύνονται 
από τον Κύουιο· πώς, ουοιπόν, ο άνφουωπος 
φα γνωουίσει τον ντικό του ντουόµο; 

Παγίντα είναι στον άνφουωπο, να µιουάει µε 
πουοπέτεια για ιεουά πουάγµατα, και ύστεουα 
από τις ευχές να σκέφτεται. 

Ο σοφός βασιουιάς ντιαχωουίζει τούς 
ασεβείς, και στουέφει επάνω τους τον τουοχό. 

Ουύχνος τού Κυουίου είναι το πνεύµα τού 
ανφουώπου, το οποίο ντιεουευνά όουα τα 
ενντόµυχα της καουντιάς. 

Έουεος και αουήφεια ντιαφυουάττουν τον 
βασιουιά· και ο φουόνος του υποστηουίζεται 
από το έουεος. 

Καύχηµα των νέων είναι η ντύναµή τους· και 
ντόξα των γεουόντων η ποουιά. 

Τα µεουανίσµατα των πουηγών ουευκαίνουν 
τον κακό· και τα χτυπήµατα, τα ενντόµυχα 
της καουντιάς. 

Η καουντιά τού βασιουιά είναι στο χέουι τού 
Κυουίου σαν ουεύµατα νεουών· όπου φέουει, 
τη στουέφει. 

Όουοι οι ντουόµοι τού ανφουώπου φαίνονται 
σωστοί στα µάτια του· όµως, ο Κύουιος 
σταφµίζει τις καουντιές. 

Το να κάνει κάποιος ντικαιοσύνη και κουίση, 
είναι στον Κύουιο αουεστότεουο παουά 
φυσία. 

Το υπεουοπτικό βουέµµα και η αουαζονική 
καουντιά, το ουυχνάουι των ασεβών, είναι 
αµαουτία. 

Οι ουογισµοί τού επιµεουή οντηγούν σίγουα 
σε αφφονία· του κάφε πουοπέτη, όµως, σίγουα 
σε έουειψη. 

Το να αποκτάει κάποιος φησαυούς µε 
αναουηφή γουώσσα είναι άστατη µαταιότητα 
εκείνων που ζητούν φάνατο. 

Οι αουπαγές των ασεβών φα τους 
εξοουοφουεύσουν· επειντή αουνούνται να 
πουάττουν το ντίκιο. 

Ο ντουόµος τού ντιεφφαουµένου ανφουώπου 
είναι στουεβουός· το έουγο τού καφαού, 
όµως, είναι ευφύ. 

Καουύτεουα να κατοικεί κανείς σε µια γωνιά 
ντωµατίου, παουά σε ένα ευουύχωουο σπίτι µε 
γυναίκα φιουόνικη. 

Η ψυχή τού ασεβή επιφυµεί κακό· ο πουησίον 
του ντεν βουίσκει χάουη στα µάτια του. 

Όταν ο χουευαστής τιµωουείται, ο απουός 
γίνεται σοφότεουος· και ο σοφός καφώς 
ντιντάσκεται παίουνει γνώση. 

Ο ντίκαιος συουογίζεται το σπίτι τού ασεβή, 
όταν οι ασεβείς καταγκουεµίζονται στην 
κακία τους. 

Όποιος κουείνει τα αυτιά του στην κουαυγή 
τού φτωχού, φα φωνάξει κι αυτός, και ντεν φα 
εισακουστεί. 
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Ένα κουυφό ντώουο καταπουαϋνει φυµό· και 
ένα χάουισµα, όταν το βάουεις στον κόουφο, 
µια ντυνατή οουγή. 

Χαουά είναι στον ντίκαιο να κάνει κουίση· 
όουεφουος, όµως, στους εουγάτες της 
ανοµίας. 

Άνφουωπος που αποπουανιέται από τον 
ντουόµο τής σύνεσης, φα κατασκηνώσει στη 
σύναξη των φανατωµένων. 

Εκείνος που αγαπάει την ευφυµία φα γίνει 
πένητας· εκείνος που αγαπάει κουασί και 
αουώµατα ντεν φα πουτίσει. 

Ο ασεβής φα είναι αντίουυτουο για τον 
ντίκαιο, και ο παουαβάτης για τους ευφείς. 

Καουύτεουα να κατοικεί κανείς σε µια 
έουηµη γη, παουά µε γυναίκα φιουόνικη και 
οξύφυµη. 

Ποουύτιµος φησαυουός και µύουα 
βουίσκονται στο σπίτι τού σοφού· ενώ ο 
άφουονας άνφουωπος τα κατασπαταουάει. 

Αυτός που κυνηγάει ντικαιοσύνη και έουεος, 
φα βουει ζωή, ντικαιοσύνη, και ντόξα. 

Ο σοφός εκποουφεί την πόουη των ντυνατών, 
και καταβάουει το οχύουωµα του φάουους 
της. 

Όποιος φυουάττει το στόµα του και τη 
γουώσσα του, φυουάττει την ψυχή του από 
στενοχώουιες. 

Υπεουήφανος και αουαζονικός χουευαστής 
αποκαουείται, όποιος ενεουγεί µε φυµό 
αουαζονείας. 

Οι επιφυµίες τού οκνηού τον φανατώνουν· 
επειντή, τα χέουια του ντεν φέουν να 
εουγάζονται· 

όουη την ηµέουα επιφυµεί· ενώ ο ντίκαιος 
ντίνει και ντεν ουυπάται. 

Η φυσία των ασεβών είναι βντέουυγµα· ποουύ 
πεουισσότεουο όταν τη φέουνουν µπουοστά 
µε πονηουία. 

Ο ψευντοµάουτυουας φα αποουεστεί· ενώ, ο 
άνφουωπος που υπακούει, φα µιουάει πάντοτε. 

Ο ασεβής άνφουωπος σκουηουαίνει το 
πουόσωπό του· ο ευφύς, όµως, κατευφύνει 
τους ντουόµους του. 

Ντεν είναι σοφία ούτε σύνεση ούτε βουή, 
ενάντια στον Κύουιο. 

Το άουογο ετοιµάζεται για την ηµέουα της 
µάχης· η σωτηουία, όµως, είναι από τον 
Κύουιο. 

Πουοτιµότεουο είναι ένα καουό όνοµα παουά 
µεγάουα πούτη, αγαφή χάουη παουά ασήµι 
και χουυσάφι. 

Πούσιος και φτωχός συναντιούνται· ο 
Κύουιος είναι ο Ντηµιουγός και των ντυο 
τους. 

Αυτός που έχει φουόνηση, πουοβουέπει το 
κακό, και κουύβεται· οι άφουονες, όµως, 
πουοχωούν και τιµωούνται. 

Η αµοιβή τής ταπείνωσης, και του φόβου τού 
Κυουίου, είναι πούτος, και ντόξα, και ζωή. 

Τουιβόουια και παγίντες είναι στον ντουόµο 
τού στουεβού· όποιος φυουάττει την ψυχή 
του, φα είναι µακουιά απ' αυτούς. 

Ντίνταξε το παιντί στην αουχή τού ντουόµου 
του· και ντεν φα αποµακουυνφεί απ' αυτόν 
ούτε όταν γεουάσει. 

Ο πούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς· κι αυτός 
που ντανείζεται, είναι ντούος τού ντανειστή. 

Αυτός που σπέουνει ανοµία, φα φεουίσει 
συµφοουές· και η ουάβντος τής οουγής του 
φα εκουείψει. 

Εκείνος που έχει αγαφό βουέµµα, φα 
ευουογηφεί· επειντή, από το ψωµί του ντίνει 
στον φτωχό. 

Ντιώξε τον χουευαστή, και µαζί του φα βγει 
και η φιουονικία, αουά και η έουιντα και η 
ύβουη φα παύσουν. 
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Όποιος αγαπάει την καφαουότητα της 
καουντιάς, για τη χάουη των χειουέων του, ο 
βασιουιάς φα είναι φίουος του. 

Τα µάτια τού Κυουίου πεουιφουούν τη γνώση· 
ανατουέπει µάουιστα τις υποφέσεις τού 
παουανόµου. 

Ο οκνηουός ουέει: Ουιοντάουι είναι έξω· στο 
µέσον των πουατειών φα φονευφώ. 

Το στόµα ξένης γυναίκας είναι ουάκκος 
βαφύς· αυτός που µισείται από τον Κύουιο, 
φα πέσει µέσα σ' αυτόν. 

Η ανοησία είναι συνντεντεµένη µε την 
καουντιά τού παιντιού· η ουάβντος τής 
παιντείας φα την αποχωουίσει απ' αυτό. 

Όποιος καταφουίβει τον φτωχό για να 
αυξήσει τα πούτη του, και όποιος ντίνει στον 
πούσιο, φάουφει σίγουα σε έουειψη. 

ΣΤΟΥΕΨΕ το αυτί σου, και άκου τα ουόγια 
των σοφών, και πουοσκόουησε την καουντιά 
σου στη γνώση µου. 

Επειντή, είναι τεουπνά, αν τα φυουάττεις στην 
καουντιά σου· και φα συναουµόζονται µαζί 
επάνω στα χείουη σου. 

Για να είναι το φάουος σου στον Κύουιο, σου 
τα ντίνταξα αυτή την ηµέουα, µάουιστα σε 
σένα. 

Ντεν έγουαψα σε σένα ποουές φοουές µε 
συµβουές και γνώσεις, 

για να σε κάνω να γνωουίσεις τη βεβαιότητα 
των ουόγων τής αουήφειας, ώστε να απαντάς 
µε ουόγια αουήφειας σ' εκείνους που σε 
στέουνουν; 

Μη γυµνώνεις τον φτωχό, επειντή είναι 
φτωχός· ούτε να καταφουίβεις στην πύουη 
αυτόν που ντυστυχεί· 

επειντή, ο Κύουιος φα εκντικάσει τη ντίκη 
τους· και φα γυµνώσει την ψυχή εκείνων που 
τους γύµνωσαν. 

Μη κάνεις φιουία µε οξύφυµο άνφουωπο· και 
µε οουγίουον άνφουωπο να µη πεουπατάς· 

µήπως και µάφεις τους ντουόµους του, και 
πάουεις παγίντα στην ψυχή σου. 

Μη είσαι από εκείνους που ντίνουν το χέουι, 
από εκείνους που εγγυώνται για χουέη. 

Αν ντεν έχεις από πού να πουηουώσεις, γιατί 
να πάουν το κουεβάτι σου από κάτω σου; 

Μη µετακινείς αουχαία όουια, που έβαουαν οι 
πατέουες σου. 

Είντες άνφουωπο επιτήντειον στα έουγα του; 
Αυτός φα παουασταφεί µπουοστά σε 
βασιουιάντες· ντεν φα παουασταφεί µπουοστά 
σε µηνταµινούς. 

Όταν καφήσεις να φας µαζί µε έναν άουχοντα, 
παουατήουει µε επιµέουεια εκείνα που 
παουαφέτουν µπουοστά σου· 

και βάουε µαχαίουι στον ουαιµό σου, αν είσαι 
αντηφάγος· 

µη επιφυµείς τα εντέσµατά του· επειντή, αυτά 
είναι τουοφή ντοουιότητας. 

Μη µεουιµνάς να γίνεις πούσιος· άπεχε από 
τη σοφία σου. 

Φα βάουεις τα µάτια σου σ' αυτό που ντεν 
υπάουχει; Επειντή, ο πούτος, βέβαια, 
κατασκευάζει για τον εαυτό του φτεουά σαν 
του αετού, και πετάει πουος τον ουανό. 

Μη τουως το ψωµί τού φφονεού ούτε να 
επιφυµείς τα εντέσµατά του· 

επειντή, όπως σκέφτεται στην ψυχή του, 
τέτοιος είναι· σου ουέει, φάε και πιες· αουά, η 
καουντιά του ντεν είναι µαζί σου. 

Το ψωµί που έφαγες, φα το ξεουάσεις, και φα 
χάσεις τις γουυκιές συνοµιουίες σου. 

Μη µιουάς στα αυτιά τού άφουονα· επειντή, 
φα καταφουονήσει τη σοφία των ουόγων σου. 

Μη µετακινείς αουχαία όουια· και µη µπεις 
µέσα στα χωουάφια των οουφανών· 
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επειντή, ο Ουυτουωτής τους είναι ισχυουός· 
αυτός φα εκντικάσει τη ντίκη τους εναντίον 
σου. 

Πουοσκόουησε την καουντιά σου στην 
παιντεία, και τα αυτιά σου στα ουόγια τής 
γνώσης. 

Μη ουυπάσαι να ντιαπαινταγωγείς το παιντί· 
επειντή, αν το χτυπήσεις µε τη ουάβντο, ντεν 
φα πεφάνει· 

εσύ, χτυπώντας το µε τη ουάβντο, φα 
εουευφεουώσεις την ψυχή του από τον άντη. 

Γιε µου, αν η καουντιά σου γίνει σοφή, φα 
ευφουαίνεται και η ντική µου καουντιά· 

και τα νεφουά µου φα αγάουονται, όταν τα 
χείουη σου µιουάνε σωστά. 

Ας µη ζηουεύει η καουντιά σου τους 
αµαουτωούς· αουά να είσαι στον φόβο τού 
Κυουίου όουη την ηµέουα· 

επειντή, σίγουα υπάουχει αµοιβή, και η 
εουπίντα σου ντεν φα αποκοπεί. 

Εσύ, γιε µου άκου, και γίνε σοφός, και 
κατεύφυνε την καουντιά σου στον ντουόµο. 

Μη είσαι ανάµεσα σε κουασοπότες, ανάµεσα 
σε άσωτους κουεατοφάγους· 

επειντή, ο µέφυσος και ο άσωτος φα 
φτωχεύσουν· και ο υπναουάς φα ντυφεί 
κουέουια. 

Να υπακούς στον πατέουα σου, που σε 
γέννησε· και µη καταφουονείς τη µητέουα 
σου, όταν γεουάσει. 

Αγόουαζε την αουήφεια, και µη την πουάς· τη 
σοφία, και την παιντεία, και τη σύνεση. 

Ο πατέουας τού ντικαίου φα χαουεί 
υπεουβοουικά· και όποιος γεννάει σοφό γιο, 
φα ευφουαίνεται σ' αυτόν. 

Ο πατέουας σου και η µητέουα σου φα 
ευφουαίνονται· µάουιστα, εκείνη, που σε 
γέννησε, φα χαίουεται. 

Γιε µου, ντώσε την καουντιά σου σε µένα, και 
τα µάτια σου ας πουοσέχουν στους ντουόµους 
µου· 

επειντή, η πόουνη είναι ουάκκος βαφύς· και η 
ξένη γυναίκα, στενό πηγάντι. 

Αυτή, επιπουέον, ενεντουεύει σαν ουηστής, 
και πουηφαίνει τούς παουαβάτες ανάµεσα 
στους ανφουώπους. 

Σε ποιον είναι τα «ουαί»; Σε ποιον οι 
στεναγµοί; Σε ποιον οι φιουονικίες; Σε ποιον 
οι µαταιοουογίες; Σε ποιον τα χτυπήµατα 
χωουίς αιτία; Σε ποιον η φουόγωση των 
µατιών; 

Σ' αυτούς που νταπανούν τον χουόνο τους 
στο κουασί· σ' εκείνους που σπαταούν τον 
χουόνο τους ανιχνεύοντας οινοποσίες. 

Μη κοιτάζεις το κουασί ότι κοκκινίζει, ότι 
ντίνει το χουώµα του στο ποτήουι, ότι 
κατεβαίνει ευχάουιστα. 

Στο τέουος του νταγκώνει σαν φίντι, και 
κεντουώνει σαν βασιουίσκος· 

τα µάτια σου φα κοιτάξουν ξένες γυναίκες, και 
η καουντιά σου φα µιουήσει αισχουά· 

και φα είσαι σαν κάποιον που κοιµάται στο 
µέσον τής φάουασσας, και σαν κάποιον που 
είναι ξαπουωµένος επάνω σε κοουυφή 
καταουτιού. 

Με χτυπούσαν, φα πεις, και ντεν πόνεσα· µε 
έντειουαν, και ντεν αισφάνφηκα· πότε φα 
σηκωφώ, για να πάω να τον ζητήσω ξανά; 

Μη ζηουεύεις τους κακούς ανφουώπους ούτε 
να επιφυµείς να είσαι µαζί τους· 

επειντή, η καουντιά τους µεουετάει 
καταντυνάστευση, και τα χείουη τους µιούν 
κακουγίες. 

Με τη σοφία οικοντοµείται ένα σπίτι, και µε 
τη σύνεση στεουεώνεται. 

Και µε τη γνώση τα ταµεία φα γεµίσουν από 
κάφε ποουύτιµον και ευφουόσυνον πούτο. 
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Ο σοφός άνφουωπος έχει ντύναµη, και ο 
φουόνιµος άνφουωπος αυξάνει τη ντύναµη. 

Επειντή, µε σοφές πεουισκέψεις φα κάνεις τον 
πόουεµό σου· από το πουήφος, όµως, των 
συµβούων πουοέουχεται σωτηουία. 

Η σοφία είναι πάουα ποουύ ψηουή για τον 
άφουονα· ντεν φα ανοίξει το στόµα του στην 
πύουη. 

Όποιος µεουετάει να πουάξει κακό, φα 
ονοµαστεί άνντουας κακεντουεχής. 

Η µεουέτη τής αφουοσύνης είναι αµαουτία· 
και ο χουευαστής, είναι βντέουυγµα στους 
ανφουώπους. 

Αν µικουοψυχήσεις στην ηµέουα τής 
συµφοουάς, η ντύναµή σου είναι µικουή. 

Εουευφέουωνε αυτούς που σέουνονται σε 
φάνατο, και να αποσύουεσαι από εκείνους που 
είναι κοντά στη σφαγή. 

Αν πεις: Ντες, εµείς ντεν το ξέουµε· ντεν 
γνωουίζει αυτός που σταφµίζει τις καουντιές; 
Και ντεν ξέουει αυτός που φυουάττει την ψυχή 
σου, και αποντίντει στον καφένα σύµφωνα µε 
τα έουγα του; 

Γιε µου, φάε µέουι, επειντή είναι καουό· και 
κηουήφουα, επειντή είναι γουυκιά επάνω στον 
ουανίσκο σου· 

τέτοια φα είναι στην ψυχή σου η γνώση τής 
σοφίας· όταν τη βουεις, τότε φα πάουεις 
αµοιβή, και η εουπίντα σου ντεν φα αποκοπεί. 

Μη στήνεις παγίντα, ω άνοµε, ενάντια στο 
σπίτι τού ντικαίου· µη ταουάξεις τον τόπο τής 
ανάπαυσής του· 

επειντή, ο ντίκαιος πέφτει επτά φοουές, και 
σηκώνεται· αου' οι ασεβείς φα πέσουν σε 
όουεφουο. 

Στην πτώση τού εχφού σου, µη χαουείς, και 
στο γουίστουηµά του, ας µη ευφουαίνεται η 
καουντιά σου· 

µήπως, κάποτε, ο Κύουιος ντει, κι αυτό φανεί 
κακό στα µάτια του, και µεταστουέψει τον 
φυµό του απ' αυτόν. 

Μη αγανακτείς για τους πονηουευόµενους· να 
µη ζηουεύεις τους ασεβείς· 

επειντή, ο κακός ντεν φα έχει καουό τέουος· 
το ουυχνάουι των ασεβών φα το σβήσουν. 

Γιε µου, να φοβάσαι τον Κύουιο και τον 
βασιουιά· και µη έχεις επικοινωνία µε 
στασιαστές· 

επειντή, η συµφοουά τους φα πέσει ξαφνικά 
επάνω τους· και ποιος γνωουίζει τις τιµωουίες 
και των ντύο; 

Ακόµα και τούτα είναι για τους σοφούς. Η 
πουοσωποουηψία στην κουίση ντεν είναι 
καουό. 

Αυτόν που ουέει στον ασεβή: Είσαι ντίκαιος, 
φα τον καταουαστούν οι ουαοί, και τα έφνη 
φα τον αηντιάζουν· 

αουά, σ' εκείνους που τον εουέγχουν φα είναι 
χάουη, και ευουογία αγαφών φα είναι επάνω 
τους. 

Όποιος αποκουίνεται µε σωστά ουόγια, είναι 
σαν αυτόν που φιουάει τα χείουη. 

Βάζε σε ντιάταξη το έουγο σου έξω, και 
πουοετοίµαζέ το για τον εαυτό σου, στο 
χωουάφι· και έπειτα χτίσε το σπίτι σου. 

Μη είσαι µάουτυουας άντικος ενάντια στον 
πουησίον σου ούτε να απατάς µε τα χείουη 
σου. 

Μη πεις: Όπως έκανε σε µένα, έτσι φα κάνω 
σ' αυτόν· φα αποντώσω στον άνφουωπο 
σύµφωνα µε το έουγο του. 

Πεουνούσα µέσα από το χωουάφι τού 
οκνηού, και µέσα από τον αµπεουώνα τού 
άµυαου ανφουώπου· 

και να, παντού είχαν βουαστήσει αγκάφια· 
τσουκνίντες είχαν σκεπάσει την επιφάνειά του, 
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και το ουιφόφουαγµά του ήταν 
καταγκουεµισµένο. 

Τότε, εγώ, αφού κοίταξα, συουογίστηκα στην 
καουντιά µου· είντα, και πήουα ντιντασκαουία. 

Ουίγος ύπνος, ουίγος νυσταγµός, ουίγο 
ντίπουωµα των χεουιών στον ύπνο· 

έπειτα, η φτώχεια σου έουχεται σαν 
ταχυντουόµος, και η στέουησή σου σαν 
ένοπουος άνντουας. 

Κι αυτές είναι παουοιµίες τού Σοουοµώντα, 
που συγκέντουωσαν οι άνφουωποι του Εζεκία, 
βασιουιά τού Ιούντα. 

Ντόξα τού Φεού είναι να σκεπάζει το 
πουάγµα· και ντόξα των βασιουιάντων να 
εξιχνιάζουν το πουάγµα. 

Ο ουανός κατά το ύψος, και η γη κατά το 
βάφος, και η καουντιά των βασιουιάντων είναι 
ανεξεουεύνητα. 

Αφαίουεσε τη σκουιά από το ασήµι, και φα 
βγει σκεύος στον χουυσοχόο. 

Αφαίουεσε τους ασεβείς µπουοστά από τον 
βασιουιά, και ο φουόνος του φα στεουεωφεί 
µε ντικαιοσύνη. 

Μη αουαζονεύεσαι µπουοστά από τον 
βασιουιά, και µη στέκεσαι στον τόπο των 
µεγάουων· 

επειντή, καουύτεουα να σου πουν: Ανέβα 
εντώ, παουά να σε κατεβάσουν παουσία του 
άουχοντα, που είνταν τα µάτια σου. 

Μη βγεις έξω γουήγοουα σε φιουονικία· 
µήπως και στο τέουος αποουήσεις τι να 
κάνεις, όταν ο πουησίον σου σε ντουοπιάσει. 

Εκντίκασε τη ντίκη σου µε τον πουησίον σου· 
και να µη αποκαουύπτεις το µυστικό τού 
άουου· 

µήπως και εκείνος που σε ακούει, σε 
κοουοϊντέψει, και η ντουοπή σου ντεν 
εξαουειφφεί. 

Ένας ουόγος, όταν µιουηφεί σωστά, είναι 
χουυσά µήουα σε ασηµένια ποικίουµατα. 

Σαν χουυσό σκουαουίκι, και στοουίντι από 
καφαουό χουυσάφι, είναι ο σοφός, αυτός που 
εουέγχει ένα υπάκουο αυτί. 

Σαν το ψύχος τού χιονιού σε καιουό τού 
φεουισµού, έτσι είναι ο πιστός πουέσβης σ' 
εκείνους που τον στέουνουν· επειντή αναπαύει 
την ψυχή των κυουίων του. 

Εκείνος που καυχάται σε ψεύτικο ντώουο, 
µοιάζει µε σύννεφα και άνεµο χωουίς βουοχή. 

Ο ηγεµόνας πείφεται µε υποµονή· και η 
γουυκιά γουώσσα σπάει κόκαουα. 

Βουήκες µέουι; Φάε όσο σου είναι αουκετό, 
µήπως και παουαφάς απ' αυτό, και το 
ξεουάσεις. 

Σπάνια να βάουεις το πόντι σου στο σπίτι τού 
πουησίον σου, µήπως και σε βαουεφεί και σε 
µισήσει. 

Ο άνφουωπος, που µαουτυουεί ενάντια στον 
πουησίον του µε ψεύτικη µαουτυουία, είναι 
σαν ουόπαουο, και µάχαιουα, και βέουος οξύ. 

Πίστη σε άπιστον σε ηµέουα συµφοουάς, 
είναι σαν ντόντι σάπιο, και πόντι 
εξαουφουωµένο. 

Σαν εκείνον που ξεντύνεται το ιµάτιο στην 
ηµέουα τού ψύχους, και σαν το ξίντι επάνω σε 
νίτουο, έτσι είναι αυτός που ψάουει άσµατα σε 
ουυπηµένη καουντιά. 

Αν πεινάει ο εχφουός σου, ντώσ' του ψωµί να 
φάει· και αν ντιψάει, πότισέ τον νεουό· 

επειντή, φα επισωουεύσεις κάουβουνα φωτιάς 
επάνω στο κεφάουι του, και ο Κύουιος φα σε 
ανταµείψει. 

Ο βοουιάς άνεµος ντιώχνει τη βουοχή· και το 
οουγισµένο πουόσωπο τη γουώσσα που 
υποψιφυουίζει. 
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Καουύτεουα να κατοικεί κάποιος σε µια 
γωνιά ντωµατίου, παουά σε ένα ευουύχωουο 
σπίτι µε φιουόνικη γυναίκα. 

Σαν το κουύο νεουό σε ψυχή που ντιψάει, έτσι 
είναι οι αγαφές αγγεουίες από µακουινή γη. 

Ο ντίκαιος σφάουοντας µπουοστά στον ασεβή 
είναι σαν φοουή πηγή, και µοουυσµένη 
βουύση. 

Καφώς ντεν είναι καουό να τουώει κανείς 
ποουύ µέουι, έτσι ντεν είναι ένντοξο να ζητάει 
κανείς τη ντική του ντόξα. 

Όποιος ντεν κουατάει το πνεύµα του, είναι 
σαν µια κατενταφισµένη και ατείχιστη πόουη. 

ΟΠΩΣ το χιόνι µέσα στο καουοκαίουι, και 
όπως η βουοχή µέσα στον φεουισµό, έτσι η 
τιµή ντεν αουµόζει στον άφουονα. 

Όπως πεουιφέουεται το σπουγίτι, όπως πετάει 
οουόγυουα το χεουιντόνι, έτσι η άντικη 
κατάουα ντεν φα φτάσει στον σκοπό της. 

Μάστιγα για το άουογο, και χαουινάουι για 
το γαϊντούι, και ουάβντος για τη ουάχη των 
αφουόνων. 

Μη απαντάς στον άφουονα σύµφωνα µε την 
αφουοσύνη του, για να µη γίνεις κι εσύ όµοιος 
µ' αυτόν. 

Να απαντάς στον άφουονα σύµφωνα µε την 
αφουοσύνη του, για να µη είναι σοφός στα 
µάτια του. 

Όποιος στέουνει µήνυµα ντιαµέσου τού 
άφουονα, κόβει τα πόντια του και πίνει ζηµία. 

Καφώς τα σκέουη τού χωού κουέµονται 
ανωφεουή, έτσι είναι και η παουοιµία στο 
στόµα των αφουόνων. 

Όπως εκείνος που ντεσµεύει µια πέτουα µέσα 
σε σφενντόνη, έτσι είναι και όποιος ντίνει τιµή 
στον άφουονα. 

Όπως το αγκάφι που σπουώχνεται στο χέουι 
τού µέφυσου, έτσι είναι και η παουοιµία στο 
στόµα των αφουόνων. 

Ο ντυνάστης µοουύνει τα πάντα, και µισφώνει 
τους άφουονες· µισφώνει και τους 
παουαβάτες. 

Όπως το σκυουί γυουίζει στον εµετό του, έτσι 
και ο άφουονας επαναουαµβάνει την 
αφουοσύνη του. 

Είντες άνφουωπο, που νοµίζει τον εαυτό του 
σοφό; Πεουισσότεουη εουπίντα είναι από τον 
άφουονα, παουά απ' αυτόν. 

Ο οκνηουός ουέει: Ουιοντάουι είναι στον 
ντουόµο, ουιοντάουι είναι στις πουατείες. 

Όπως η πόουτα πεουιστουέφεται στις 
στουόφιγγές της, έτσι και ο οκνηουός στο 
κουεβάτι του. 

Ο οκνηουός βουτάει το χέουι του στην 
πιατέουα, βαουιέται όµως να το γυουίσει στο 
στόµα του. 

Ο οκνηουός νοµίζει τον εαυτό του σοφότεουο 
από επτά σοφούς γνωµοντότες. 

Όποιος, πεουνώντας, ανακατεύεται σε 
φιουονικία, που ντεν τον αφοουά, µοιάζει µ' 
εκείνον που πιάνει ένα σκυουί από τα αυτιά. 

Όπως ο µανιακός, που ουίχνει φουόγες, 
βέουη, και φάνατο, 

έτσι είναι και ο άνφουωπος που απατάει τον 
πουησίον του, και ουέει: Ντεν το έκανα εγώ 
παίζοντας; 

Όπου ντεν υπάουχουν ξύουα, η φωτιά σβήνει· 
και όπου ντεν υπάουχει ψιφυουιστής, η 
φιουονικία ησυχάζει. 

Τα κάουβουνα είναι για την ανφουακιά, και τα 
ξύουα για τη φωτιά, και ο φιουόνικος 
άνφουωπος για να ανάβει φιουονικίες. 

Τα ουόγια τού ψιφυουιστή καταπίνονται µε 
ευχαουίστηση, και κατεβαίνουν στα 
ενντόµυχα της κοιουιάς. 

Τα ένφεουµα χείουη µε πονηουή καουντιά, 
είναι σαν σκουιά από ασήµι, που έχει 
επιχουιστεί επάνω σε πήουινο αγγείο. 
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Όποιος µισεί, υποκουίνεται µε τα χείουη του, 
και µηχανεύεται ντόουο µέσα στην καουντιά 
του. 

Όταν µιουάει φιουόφουονα, µη τον πιστεύεις· 
επειντή, µέσα στην καουντιά του έχει επτά 
βντεουύγµατα. 

Όποιος σκεπάζει το µίσος µε ντόουο, η 
πονηουία του φα φανεουωφεί στο µέσον τής 
σύναξης. 

Όποιος σκάβει ουάκκο, φα πέσει ο ίντιος σ' 
αυτόν· και η πέτουα φα γυουίσει επάνω σ' 
εκείνον που την κυουάει. 

Η αναουηφής γουώσσα µισεί αυτούς που 
καταφουίβονται απ' αυτή· και το απατηουό 
στόµα εουγάζεται καταστουοφή. 

ΜΗ καυχάσαι στην αυουιανή ηµέουα· 
επειντή, ντεν ξέουεις τι φα γεννήσει η ηµέουα. 

Ας σε επαινεί άουος, κι όχι το στόµα σου· 
ξένος, κι όχι τα χείουη σου. 

Βαουιά είναι η πέτουα, και ντυσβάσταχτη η 
άµµος· η οουγή, όµως, του άφουονα είναι 
βαουύτεουη κι από τα ντύο. 

Ο φυµός είναι σκουηουός, και η οουγή οξεία· 
αουά, ποιος µποουεί να σταφεί µπουοστά στη 
ζηουοτυπία; 

Ο φανεουός έουεγχος είναι καουύτεουος 
παουά η κουυπτόµενη αγάπη. 

Πουηγές φίου είναι πιστές· φιουήµατα, όµως, 
εχφουών, ποουυάουιφµα. 

Η χοουτασµένη ψυχή αποστουέφεται την 
κηουήφουα· στην πεινασµένη ψυχή, όµως, 
κάφε τι πικουό φαίνεται γουυκό. 

Όπως το πουί που πουανιέται µακουιά από τη 
φωουιά του, έτσι είναι και ο άνφουωπος που 
πουανιέται µακουιά από τον τόπο του. 

Τα µύουα και τα φυµιάµατα ευφουαίνουν την 
καουντιά, και η γουυκύτητα του φίου µε την 
εγκάουντια συµβουή. 

Τον φίουο σου και τον φίουο του πατέουα 
σου µη τον εγκαταουείπεις· µέσα στο σπίτι, 
όµως, του αντεουφού σου µη µπεις στην 
ηµέουα τής συµφοουάς σου· επειντή, 
καουύτεουα είναι ένας γείτονας κοντά, παουά 
ένας αντεουφός µακουιά. 

Γιε µου, γίνε σοφός και εύφουαινε την 
καουντιά µου, για να έχω τι να απαντώ σ' 
εκείνον που µε ονειντίζει. 

Ο φουόνιµος πουοβουέπει το κακό, και 
κουύβεται· οι άφουονες, όµως, εξακοουφούν 
τον ντουόµο τους, και τιµωούνται. 

Πάουε το ιµάτιο εκείνου που εγγυάται για 
έναν ξένο και πάουε ενέχυουο απ' αυτόν, που 
εγγυάται για ξένα πουάγµατα. 

Αυτός που σηκώνεται το πουωί και ευουογεί 
µε µεγάουη φωνή τον πουησίον του φα 
φεωουηφεί σαν να τον καταουιέται. 

Το ακατάπαυστο στάξιµο σε µια βουοχεουή 
ηµέουα, και η φιουόνικη γυναίκα, είναι όµοια· 

αυτός που την κουύβει, κουύβει τον άνεµο· 
και το µύουο στα ντεξιά του, καίτοι 
κουυµµένο φωνάζει. 

Το σίντεουο ακονίζει το σίντεουο· και ο 
άνφουωπος ακονίζει το πουόσωπο του φίου 
του. 

Αυτός που φυουάττει τη συκιά, φα φάει τον 
καουπό της· κι αυτός που φυουάττει τον 
κύουιό του, φα τιµηφεί. 

Όπως µέσα στο νεουό ανταποκουίνεται 
πουόσωπο σε πουόσωπο, έτσι και η καουντιά 
ανφουώπου σε άνφουωπο. 

Ο άντης και η απώουεια ντεν χοουταίνουν· 
και τα µάτια τού ανφουώπου ντεν 
χοουταίνουν. 

Το ασήµι ντοκιµάζεται µε το χωνευτήουι, και 
το χουυσάφι µε το καµίνι· ο άνφουωπος, 
όµως, µε το στόµα εκείνων που τον 
εγκωµιάζουν. 
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Κι αν κοπανίσεις τον άφουονα µε έναν 
κόπανο µέσα σε γουντί, ανάµεσα σε σιτάουι 
που κοπανίζεται, η αφουοσύνη του ντεν φα 
αποχωουιστεί απ' αυτόν. 

Πουόσεχε να γνωουίζεις την κατάσταση των 
ποιµνίων σου, και να επιµεουείσαι καουά τα 
κοπάντια σου· 

επειντή, ο πούτος ντεν µένει για πάντα· ούτε 
το ντιάντηµα από γενεά σε γενεά. 

Το χοουτάουι βουαστάνει, και η χουόη 
αναφαίνεται, και τα χόουτα των βουνών 
µαζεύονται. 

Τα αουνιά είναι για τα ενντύµατά σου, και οι 
τουάγοι για την πουηουωµή τού χωουαφιού. 

Και φα έχεις άφφονο γάουα κατσικιών για την 
τουοφή σου, και για την τουοφή τής 
οικογένειάς σου, και τη ζωή των 
υπηουετουιών σου. 

Οι ασεβείς φεύγουν, αν και ντεν τους 
καταντιώκει κανένας· ενώ οι ντίκαιοι έχουν 
φάουος σαν ουιοντάουι. 

Εξαιτίας των αµαουτηµάτων τού τόπου, 
ποουοί είναι οι άουχοντές του· µε έναν, όµως, 
συνετό και νοήµονα άνφουωπο, το 
ποουίτευµά του φα ντιαουκεί. 

Ένας φτωχός άνφουωπος που, όµως, 
ντυναστεύει τους φτωχούς, είναι σαν τη 
βουοχή που κατακουύζει, και ντεν ντίνει ψωµί. 

Όσοι εγκαταουείπουν τον νόµο, εγκωµιάζουν 
τους ασεβείς· αου' όσοι φυουάττουν τον νόµο, 
τους αντιµάχονται. 

Οι κακοί άνφουωποι ντεν φα εννοήσουν 
κουίση· αυτοί, όµως, που ζητούν τον Φεό φα 
καταουάβουν τα πάντα. 

Καουύτεουος ο φτωχός, που πεουπατάει στην 
ακεουαιότητά του, παουά ο ντιεστουαµµένος 
στους ντουόµους του, έστω και αν είναι 
πούσιος. 

Αυτός που φυουάττει τον νόµο είναι γιος 
συνετός· ο φίουος, όµως, των ασώτων 
καταντουοπιάζει τον πατέουα του. 

Αυτός που αυξάνει την πεουιουσία του µε 
τόκο, και πουεονεξία, τη συγκεντουώνει γι' 
αυτόν που εουεεί τους φτωχούς. 

Εκείνος που αποστουέφει το αυτί του από το 
να ακούει τον νόµο, ακόµα και η πουοσευχή 
του φα είναι βντέουυγµα. 

Εκείνος που αποπουανάει τους ευφείς σε κακό 
ντουόµο, αυτός φα πέσει στον ίντιο του τον 
ουάκκο· οι άµεµπτοι, όµως, φα 
κουηουονοµήσουν αγαφά. 

Ο πούσιος άνφουωπος νοµίζει τον εαυτό του 
σοφό· ο συνετός φτωχός, όµως, τον 
εξεουέγχει. 

Όταν οι ντίκαιοι φουιαµβεύουν, µεγάουη είναι 
η ντόξα· όταν, όµως, υψώνονται οι ασεβείς, οι 
άνφουωποι κουύβονται. 

Αυτός που κουύβει τις αµαουτίες του, ντεν φα 
ευοντωφεί· αου' αυτός, που τις εξοµοουογείται 
και τις εγκαταουείπει, φα εουεηφεί. 

Μακάουιος ο άνφουωπος που φοβάται 
πάντοτε· όποιος, όµως, σκουηουαίνει την 
καουντιά του, φα πέσει σε συµφοουά. 

Ουιοντάουι που βουυχάζει, και αουκούντα 
που πεινάει, είναι ο ασεβής ντιοικητής επάνω 
σε έναν πενιχουό ουαό. 

Ο ηγεµόνας που στεουείται σύνεση, 
πουηφαίνει τις καταντυναστείες· εκείνος, 
όµως, που µισεί την αουπαγή, φα µακουύνει 
τις ηµέουες του. 

Ο άνφουωπος που είναι ένοχος για αίµα 
ανφουώπου, φα σπεύσει στον ουάκκο· κανένας 
ντεν φα τον κουατήσει. 

Όποιος πεουπατάει µε ακεουαιότητα, φα 
σωφεί· όµως, ο ντιεστουαµµένος στους 
ντουόµους του φα πέσει µονοµιάς. 
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Αυτός που εουγάζεται τη γη του, φα 
χοουτάσει ψωµί· ενώ αυτός που ακοουφεί τους 
µαταιόφουονες, φα γεµίσει από φτώχεια. 

Ο πιστός άνφουωπος φα έχει ποουή ευουογία· 
όποιος, όµως, σπεύντει να πουτήσει, ντεν φα 
µείνει ατιµώουητος. 

Το να είναι κανείς πουοσωποουήπτης, ντεν 
είναι καουό· επειντή, ο άνφουωπος αυτού του 
είντους φα ανοµήσει για ένα κοµµάτι ψωµί. 

Αυτός που έχει πονηουό µάτι, σπεύντει να 
πουτήσει, και ντεν καταουαβαίνει ότι η 
στέουηση φάουφει επάνω του. 

Εκείνος που εουέγχει έναν άνφουωπο, 
ύστεουα φα βουει πεουισσότεουη χάουη, 
παουά εκείνος που κοουακεύει µε τη 
γουώσσα. 

Αυτός που κουέβει τον πατέουα του ή τη 
µητέουα του, και ουέει: Αυτό ντεν είναι 
αµαουτία, αυτός είναι σύντουοφος του 
ουηστή. 

Ο αουαζόνας στην καουντιά ντιεγείουει 
έουιντες· εκείνος, όµως, που έχει το φάουος 
του επάνω στον Κύουιο, φα παχύνει. 

Αυτός που έχει το φάουος του επάνω στη 
ντική του καουντιά, είναι άφουονας· αου' 
αυτός που πεουπατάει µε σοφία, αυτός φα 
σωφεί. 

Όποιος ντίνει στους φτωχούς, ντεν φάουφει σε 
στέουηση· όποιος, όµως, αποστουέφει τα 
µάτια του, φα έχει ποουές κατάουες. 

Όταν υψώνονται οι ασεβείς, οι άνφουωποι 
κουύβονται· όταν, όµως, εκείνοι χάνονται, οι 
ντίκαιοι πουηφαίνουν. 

Ο άνφουωπος που, καφώς εουέγχεται, 
σκουηουύνει τον τουάχηουο, φα αφανιστεί 
ξαφνικά, και χωουίς γιατουειά. 

Όταν οι ντίκαιοι µεγαουυνφούν, ευφουαίνεται 
ο ουαός· όταν, όµως, ο ασεβής εξουσιάζει, 
στενάζει ο ουαός. 

Όποιος αγαπάει τη σοφία, ευφουαίνει τον 
πατέουα του· όποιος, όµως, συναναστουέφεται 
µε πόουνες, φφείουει την πεουιουσία του. 

Ο βασιουιάς στεουεώνει τον τόπο µε τη 
ντικαιοσύνη, ενώ ο ντωουοουήπτης τον 
καταστουέφει. 

Ο άνφουωπος, που κοουακεύει τον πουησίον 
του, απουώνει ντίχτυ µπουοστά από τα 
βήµατά του. 

Ο κακός άνφουωπος παγιντεύεται στην 
ανοµία· ο ντίκαιος, όµως, ψάουει και 
ευφουαίνεται. 

Ο ντίκαιος παίουνει γνώση τής κουίσης των 
πενήτων· ο ασεβής ντεν καταουαβαίνει γνώση. 

Οι χουευαστές άνφουωποι κατακαίνε την 
πόουη µε φωτιά· οι σοφοί, όµως, 
αποστουέφουν την οουγή. 

Ο σοφός άνφουωπος, έχοντας ντιαφοουά µε 
τον άφουονα άνφουωπο, είτε οουγίζεται είτε 
γεουάει, ντεν βουίσκει ανάπαυση. 

Οι άνντουες των αιµάτων µισούν τον 
άµεµπτο, οι ευφείς, όµως, εκζητούν τη ζωή 
του. 

Ο άφουονας εκφέτει όουη του την ψυχή· ενώ 
ο σοφός την αναχαιτίζει πουος τα πίσω. 

Αν ο ντιοικητής πουοσέχει σε αναουηφή 
ουόγια, όουοι οι υπηουέτες του γίνονται 
ασεβείς. 

Πένητας και ντανειστής συναντιούνται· ο 
Κύουιος φωτίζει τα µάτια και των ντύο. 

Ο φουόνος τού βασιουιά, που κουίνει τους 
φτωχούς µε αουήφεια, φα στεουεωφεί για 
πάντα. 

Η ουάβντος και ο έουεγχος ντίνουν σοφία· 
αου' ένα εγκαταουειµµένο παιντί ντουοπιάζει 
τη µητέουα του. 

Όταν πουηφαίνουν οι ασεβείς, πεουισσεύει η 
ανοµία· οι ντίκαιοι, όµως, φα ντουν την πτώση 
τους. 
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Να ντιαπαινταγωγείς τον γιο σου, και φα σου 
φέουει ανάπαυση· και φα φέουει ηντονή στην 
ψυχή σου. 

Όπου ντεν υπάουχει όουαση, ο ουαός 
ντιαφφείουεται· είναι ντε µακάουιος εκείνος 
που φυουάττει τον νόµο. 

Ο ντούος ντεν φα ντιοουφωφεί µε ουόγια· 
επειντή, καταουαβαίνει µεν, αουά ντεν 
υπακούει. 

Είντες άνφουωπο γουήγοουνο στα ουόγια 
του; Πεουισσότεουη εουπίντα είναι από τον 
άφουονα παουά απ' αυτόν. 

Αν κάποιος ανατουέφει από παιντί τον ντούο 
του µε τουυφεουότητα, στο τέουος φα γίνει 
γιος. 

Ο οξύφυµος άνφουωπος εξάπτει φιουονικία, 
και ο οουγίουος άνφουωπος πουηφαίνει 
ανοµίες. 

Η υπεουηφάνεια του ανφουώπου φα τον 
ταπεινώσει· ενώ ο ταπεινόφουονας 
αποουαµβάνει τιµή. 

Ο συµµεουιστής τού κουέφτη µισεί τη ντική 
του ψυχή· ακούει τον όουκο, και ντεν 
οµοουογεί. 

Ο φόβος τού ανφουώπου στήνει παγίντα· ενώ, 
αυτός που εµπιστεύεται στον Κύουιο, φα είναι 
σε ασφάουεια. 

Ποουοί ζητούν το πουόσωπο του ηγεµόνα· η 
κουίση, όµως, του ανφουώπου είναι από τον 
Κύουιο. 

Ο άντικος άνφουωπος είναι βντέουυγµα στους 
ντικαίους· και ο ευφύς στον ντουόµο του, είναι 
βντέουυγµα στους ασεβείς. 

Τα ουόγια τού Αγού, του γιου τού Ιακαί· ο 
χουησµός, ντηουαντή, που ο άνφουωπος 
µίουησε στον Ιφιήου, πουος τον Ιφιήου, και 
τον Ούκαου. 

Βέβαια, εγώ είµαι ο πουέον άφουονας από 
τους ανφουώπους, και φουόνηση ανφουώπου 
ντεν υπάουχει µέσα µου· 

και ντεν έµαφα τη σοφία ούτε ξέουω τη γνώση 
των αγίων. 

Ποιος ανέβηκε στον ουανό και κατέβηκε; 
Ποιος συγκέντουωσε τον άνεµο στα χέουια 
του; 

Ποιος ντέσµευσε τα νεουά µέσα σε ιµάτιο; 
Ποιος στεουέωσε όουα τα άκουα τής γης; 

Ποιο είναι το όνοµά του; Και ποιο το όνοµα 
του υιού του, αν ξέουεις; 

Κάφε ουόγος τού Φεού είναι ντοκιµασµένος· 
είναι ασπίντα σ' εκείνους που εµπιστεύονται σ' 
αυτόν. 

Μη πουοσφέσεις στα ουόγια του· µήπως σε 
εουέγξει, και βουεφείς ψεύτης. 

Ντύο πουάγµατα ζητάω από σένα· µη µου τα 
αουνηφείς πουιν πεφάνω· 

µαταιότητα και αναουηφή ουόγο 
αποµάκουυνε από µένα· φτώχεια και πούτο 
µη µου ντώσεις· να µε τουέφεις µε αυτάουκη 
τουοφή· 

Μήπως χοουτάσω, και σε αουνηφώ, και πω: 
Ποιος είναι ο Κύουιος; 

Ή, µήπως, καφώς βουεφώ φτωχός, κουέψω, 
και πάουω επιπόουαια το όνοµα του Φεού 
µου. 

Μη καταουαουείς υπηουέτη στον κύουιό του· 
µήπως και σε καταουαστεί, και βουεφείς 
ένοχος. 

Υπάουχει γενεά, που καταουιέται τον πατέουα 
της, και ντεν ευουογεί τη µητέουα της. 

Υπάουχει γενεά καφαουή στα µάτια της, αουά 
ντεν είναι πουυµένη από την ακαφαουσία της. 

Υπάουχει γενεά, της οποίας τα µάτια πόσο 
ψηουά είναι! Και τα βουέφαουά της 
υπεουήφανα! 

Υπάουχει γενεά, που τα ντόντια της είναι 
ουοµφαίες, και οι µυουόντοντες µάχαιουες, 
για να κατατουώνε τούς φτωχούς από τη γη, 
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και τους άποους ανάµεσα από τους 
ανφουώπους. 

Η βντέουα έχει ντύο φυγατέουες, που 
φωνάζουν: Φέουε, φέουε. Τα τουία αυτά ντεν 
χοουταίνουν ποτέ, µάουιστα τα τέσσεουα ντεν 
ουένε ποτέ: Αουκεί. 

Ο άντης, και η στείουα µήτουα· η γη, η οποία 
ντεν χοουταίνει από νεουό· και η φωτιά, που 
ντεν ουέει: Αουκεί. 

Το µάτι, που εµπαίζει τον πατέουα του, και 
καταφουονεί να υπακούσει στη µητέουα του, 
οι κόουακες της χαουάντουας φα το βγάουν, 
και φα το φάνε οι νεοσσοί των αετών. 

Αυτά τα τουία µού είναι φαυµαστά, µάουιστα 
τα τέσσεουα ντεν τα εννοώ· 

τα ίχνη τού αετού στον ουανό· τα ίχνη τού 
φιντιού επάνω στον βουάχο· τα ίχνη τού 
πουοίου στο µέσον τής φάουασσας· και τα 
ίχνη τού ανφουώπου στη νιότη του. 

Τέτοιος είναι ο ντουόµος τής µοιχαουίντας 
γυναίκας· τουώει, και σκουπίζει το στόµα της, 
και ουέει: Ντεν έπουαξα ανοµία. 

Για τουία πουάγµατα ταουάζεται η γη, 
µάουιστα για τέσσεουα, τα οποία ντεν 
µποουεί να υποφέουει· 

για τον ντούο, όταν βασιουεύσει· και τον 
άφουονα, όταν χοουτάσει ψωµί· 

για τη µισητή γυναίκα όταν παντουευτεί· και 
τη ντούη, όταν ντιώξει την κυουία της. 

Αυτά τα τέσσεουα είναι εουάχιστα επάνω στη 
γη, είναι όµως σοφότατα· 

τα µυουµήγκια, που είναι ένας αντύνατος 
ουαός, ετοιµάζουν όµως την τουοφή τους 
µέσα στο καουοκαίουι· 

οι ασβοί των βουάχων, που είναι ένας 
ανίσχυουος ουαός, κάνουν, όµως, τις φωουιές 
τους επάνω σε βουάχο· 

οι ακουίντες, που ντεν έχουν βασιουιά, 
βγαίνουν, όµως, όουες µαζί, κατά τάγµατα· 

ο ασκάουαβος, που υποβαστάζεται στα 
χέουια, και ντιαµένει στα παουάτια των 
βασιουιάντων. 

Αυτά τα τουία βαντίζουν καουά, µάουιστα, τα 
τέσσεουα πεουπατούν µε ευπουέπεια· 

το ουιοντάουι, που είναι το ισχυουότεουο από 
τα ζώα, και ντεν στουέφει από το πουόσωπο 
κάποιου· 

ο πετεινός, ακόµα και ο τουάγος· και ο 
βασιουιάς, πεουικυκουωµένος από τον ουαό 
του. 

Αν έπουαξες µε αφουοσύνη υψώνοντας τον 
εαυτό σου, και αν βουεύφηκες κακό, βάουε το 
χέουι επάνω στο στόµα. 

Επειντή, όποιος χτυπάει το γάουα, βγάζει 
βούτυουο· και όποιος πιέζει τη µύτη, βγάζει 
αίµα· και όποιος εουεφίζει οουγή, πουοξενεί 
µάχες. 

Τα ουόγια τού βασιουιά Ουεµουήου, ο 
χουησµός που η µητέουα του τον ντίνταξε. 

Τι, γιε µου; Και τι, παιντί τής κοιουιάς µου; 
Και τι, γιε των ευχών µου; 

Μη ντώσεις τις ντυνάµεις σου στις γυναίκες 
ούτε τους ντουόµους σου στις αφανίστουιες 
των βασιουιάντων. 

Ντεν είναι των βασιουιάντων, Ουεµουήου, 
ντεν είναι των βασιουιάντων να πίνουν κουασί 
ούτε των ηγεµόνων να πίνουν σίκεουα· 

µήπως και, όταν πιουν, ξεχάσουν τον νόµο, 
και ντιαστουέψουν την κουίση κάποιου 
φουιµµένου. 

Να ντίνετε σίκεουα στους φουιµµένους, και 
κουασί στους πικουαµένους στην ψυχή· 

για να πιουν και να ουησµονήσουν τη φτώχεια 
τους, και να µη φυµούνται πια τη ντυστυχία 
τους. 

Άνοιγε το στόµα σου υπέου τού άφωνου, 
υπέου τής κουίσης όουων των 
εγκαταουειµµένων. 
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Άνοιγε το στόµα σου, να κουίνεις ντίκαια, και 
να υπεουασπίζεσαι τον φτωχό και τον άποουο. 

ΜΙΑ ΕΝΑΟΥΕΤΗ γυναίκα ποιος φα βουει; 
Επειντή, µια τέτοιου είντους γυναίκα είναι 
ποουύ πιο ποουύτιµη, πεουισσότεουο ακόµα 
και από τα µαουγαουιτάουια. 

Η καουντιά τού άνντουα της φαουεί επάνω σ' 
αυτή, και ντεν φα στεουείται από αφφονία. 

Φα του φέουνει καουό, και όχι κακό, όουες 
τις ηµέουες τής ζωής της. 

Ζητάει µαουί και ουινάουι, και εουγάζεται µε 
τα χέουια της ευχαουίστως. 

Είναι σαν τα πουοία των εµπόουων· φέουνει 
την τουοφή της από µακουιά. 

Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόµα νύχτα, και 
ντίνει τουοφή στην οικογένειά της, και έουγα 
στις υπηουέτουιές της. 

Κοιτάζει ένα χωουάφι, και το αγοουάζει· από 
τον καουπό των χεουιών της φυτεύει 
αµπεουώνα. 

Ζώνει την οσφύ της µε ντύναµη, και ενισχύει 
τους βουαχίονές της. 

Αισφάνεται ότι το εµπόουιό της είναι καουό· 
το ουυχνάουι της ντεν σβήνεται τη νύχτα. 

Βάζει τα χέουια της στο αντουάχτι, και 
κουατάει στο χέουι της τη ουόκα. 

Ανοίγει το χέουι της στους φτωχούς, και 
απουώνει το χέουι της στους απόους. 

Ντεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της· 
επειντή, οουόκουηουη η οικογένειά της είναι 
ντυµένοι ντιπουά. 

Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσµατα· το 
ένντυµά της είναι βύσσος και ποουφύουα. 

Ο άνντουας της γνωουίζεται στις πύουες, όταν 
κάφεται ανάµεσα στους πουεσβύτεους του 
τόπου. 

Κάνει ουεπτό πανί, και το πουάει· και ντίνει 
ζώνες στους εµπόους. 

Ισχύ και ευπουέπεια είναι ντυµένη· και 
ευφουαίνεται για τον µεουοντικό καιουό. 

Ανοίγει το στόµα της µε σοφία· και επάνω 
στη γουώσσα της είναι νόµος ευµένειας. 

Επαγουυπνεί στη ντιακυβέουνηση του σπιτιού 
της, και ψωµί οκνηουίας ντεν τουώει. 

Τα παιντιά της σηκώνονται και τη 
µακαουίζουν· ο άνντουας της, και την επαινεί· 

ποουές φυγατέουες φέουφηκαν άξια, εσύ, 
όµως, τις ξεπέουασες όουες. 

Ψεύτικη είναι η χάουη, και µάταιη η 
οµοουφιά· η γυναίκα η οποία φοβάται τον 
Κύουιο, αυτή φα επαινείται. 

Ντώστε της από τον καουπό των χεουιών της· 
και τα έουγα της ας την επαινούν στις πύουες. 

ΟΥΟΓΙΑ τού Εκκουησιαστή, γιου του 
Νταβίντ, βασιουιά στην Ιεουσαουήµ. 

Ματαιότητα µαταιοτήτων, είπε ο 
Εκκουησιαστής· µαταιότητα µαταιοτήτων, τα 
πάντα µαταιότητα. 

Ποια είναι η ωφέουεια στον άνφουωπο από 
κάφε µόχφο του, που µοχφεί κάτω από τον 
ήουιο; 

Γενεά πηγαίνει, και γενεά έουχεται· η γη, 
όµως, παουαµένει στον αιώνα. 

Και ο ήουιος ανατέουει, και ο ήουιος ντύει· 
και σπεύντει στον τόπο απ' όπου ανέτειουε. 

Ο άνεµος πηγαίνει πουος τον νότο, και 
επιστουέφει πουος τον βοουά· ο άνεµος, 
πεουιστουεφόµενος, πηγαίνει ακατάπαυστα, κι 
επάνω στους κύκους του ο άνεµος 
επανέουχεται. 

Όουοι οι ποταµοί πηγαίνουν στη φάουασσα, 
και η φάουασσα ποτέ ντεν γεµίζει· στον τόπο 
όπου ουέουν οι ποταµοί, εκεί επιστουέφουν 
πάουι για να ξανακυουήσουν. 

Όουα τα πουάγµατα είναι µε κόπο· ο 
άνφουωπος ντεν µποουεί αυτό να το 
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εκφουάσει· το µάτι ντεν χοουταίνει 
βουέποντας, και το αυτί ντεν γεµίζει 
ακούγοντας. 

Ό,τι έγινε, αυτό φα γίνει ξανά· και ό,τι 
συνέβηκε, αυτό φα συµβεί ξανά· και ντεν είναι 
τίποτε καινούγιο κάτω από τον ήουιο. 

Υπάουχει ένα πουάγµα, για το οποίο κάποιος 
µποουεί να πει: Ντες, αυτό είναι καινούγιο; 
Αυτό έχει ήντη γίνει, στους αιώνες που 
υπήουξαν πουιν από µας. 

Ντεν υπάουχει ανάµνηση εκείνων που έχουν 
γίνει ούτε φα υπάουχει ανάµνηση όσων φα 
γίνουν ύστεουα απ' αυτά, σ' εκείνους που 
πουόκειται να υπάουξουν έπειτα. 

ΕΓΩ ο Εκκουησιαστής στάφηκα βασιουιάς 
επάνω στον Ισουαήου στην Ιεουσαουήµ·  και 
έντωσα την καουντιά µου στο να εκζητήσω 
και να εουευνήσω ντιαµέσου τής σοφίας για 
όουα όσα γίνονται κάτω από τον ουανό· αυτόν 
τον οχουηουό πεουισπασµό έντωσε ο Φεός 
στους γιους των ανφουώπων, για να µοχφούν 
µέσα σ' αυτόν.  Είντα όουα τα έουγα που 
γίνονται κάτω από τον ήουιο, και πουόσεξε, 
όουα είναι µαταιότητα, και φουίψη πνεύµατος.  
Το στουεβουό ντεν µποουεί να γίνει ίσιο, και 
οι εουείψεις ντεν µποούν να απαουιφµηφούν.  
Εγώ µίουησα µέσα στην καουντιά µου, 
ουέγοντας: Ντες, εγώ µεγαουύνφηκα και 
αυξήφηκα σε σοφία, πεουισσότεουο από όους 
όσους υπήουξαν πουιν από µένα στην 
Ιεουσαουήµ, και η καουντιά µου απόουαυσε 
ποουή σοφία και γνώση.  Και έντωσα την 
καουντιά µου στο να γνωουίσει σοφία, και στο 
να γνωουίσει ανοησία, και αφουοσύνη· όµως, 
γνώουισα ότι και τούτο είναι φουίψη 
πνεύµατος.  Επειντή, σε ποουή σοφία 
υπάουχει ποουή ουύπη· και όποιος 
πουοσφέτει γνώση, πουοσφέτει πόνο. 

Εγώ είπα µέσα στην καουντιά µου: Έουα 
τώουα να σε ντοκιµάσω µε ευφουοσύνη, και 
εντουύφα σε αγαφά· και να, και τούτο 
µαταιότητα.  Είπα για το γέουιο: Είναι 
µωουία· και για τη χαουά: Τι ωφεουεί αυτή; 

Σκέφφηκα µέσα στην καουντιά µου, να 
ευφουαίνω τη σάουκα µου µε κουασί, ενώ η 

καουντιά µου ασχοουείτο ακόµα µε τη σοφία· 
και να κουατήσω τη µωουία, µέχουις ότου 
ντω τι είναι το αγαφό στους γιους των 
ανφουώπων, για να το πουάττουν κάτω από 
τον ουανό όουες τις ηµέουες τής ζωής τους. 

Έκανα µεγάουα πουάγµατα για τον εαυτό 
µου· έκτισα για τον εαυτό µου σπίτια· φύτεψα 
για τον εαυτό µου αµπεουώνες.  Έκανα για 
τον εαυτό µου κήπους και πάουκα, και φύτεψα 
σ' αυτά κάφε είντος καουποφόουα ντέντουα.  
Έκανα για τον εαυτό µου ντεξαµενές νεουών, 
ώστε απ' αυτές να ποτίζω το άουσος, που ήταν 
κατάφυτο από ντέντουα.  Απέκτησα ντούς και 
ντούες, και είχα ντούς που γεννήφηκαν µέσα 
στο σπίτι µου· ακόµα, απέκτησα αγέουες και 
κοπάντια πεουισσότεουα από όους εκείνους 
που υπήουξαν πουιν από µένα στην 
Ιεουσαουήµ.  Συγκέντουωσα στον εαυτό µου 
και ασήµι και χουυσάφι, και εκουεκτά 
κειµήουια βασιουιάντων και τόπων· απέκτησα 
για τον εαυτό µου τουαγουντιστές και 
τουαγουντίστουιες, και τα εντουυφήµατα των 
γιων των ανφουώπων, κάφε είντος από 
παουακίντες.  Και µεγαουύνφηκα και 
αυξήφηκα πεουισσότεουο από όους εκείνους 
που υπήουξαν πουιν από µένα στην 
Ιεουσαουήµ· και η σοφία µου έµενε µέσα 
µου.  Και κάφε τι που ζήτησαν τα µάτια µου, 
ντεν το αουνήφηκα σ' αυτά· ντεν εµπόντισα 
την καουντιά µου από κάφε ευφουοσύνη, 
επειντή η καουντιά µου ευφουαινόταν σε όους 
τούς µόχφους µου· κι αυτό ήταν η µεουίντα 
µου από οουόκουηουο τον µόχφο µου. 

Και εγώ παουατήουησα σε όουα τα έουγα 
µου, που έκαναν τα χέουια µου, και σε κάφε 
µόχφο που µόχφησα, και ντες, τα πάντα 
µαταιότητα, και φουίψη πνεύµατος, και 
κανένα όφεουος κάτω από τον ήουιο. 

Και εγώ στουάφηκα για να παουατηουήσω τη 
σοφία, και τη µωουία, και την αφουοσύνη· 
επειντή, τι πουόκειται να κάνει ένας 
άνφουωπος που φάουφει µετά τον βασιουιά; 
Ό,τι εγώ έκανα ήντη.  Κι εγώ είντα ότι η 
σοφία υπεουέχει από την αφουοσύνη, όπως το 
φως υπεουέχει από το σκοτάντι.  Τα µάτια 
τού σοφού είναι επάνω στο κεφάουι του, ενώ ο 
άφουονας πεουπατάει µέσα στο σκοτάντι· 
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όµως, εγώ γνώουισα επιπουέον ότι ένα 
συνάντηµα φα συναντήσει όους αυτούς.  Γι' 
αυτό, εγώ είπα µέσα στην καουντιά µου: 
Όπως συµβαίνει στον άφουονα, έτσι φα 
συµβεί και σε µένα· γιατί, ουοιπόν, εγώ να 
γίνω σοφότεουος; Γι' αυτό, έβγαουα ξανά το 
συµπέουασµα στην καουντιά µου, ότι και 
τούτο είναι µαταιότητα.  Επειντή, ντεν φα 
µένει για πάντα η ανάµνηση του σοφού ούτε 
του άφουονα· µια που, στις επεουχόµενες 
ηµέουες όουα πουέον φα ουησµονηφούν. Και 
πώς φα πεφάνει ο σοφός µαζί µε τον άφουονα; 

Γι' αυτό, µίσησα τη ζωή, επειντή τα έουγα 
που γίνονται κάτω από τον ήουιο µού 
φάνηκαν γεµάτα µόχφο· επειντή, τα πάντα 
είναι µαταιότητα και φουίψη πνεύµατος. 

Επιπουέον, εγώ µίσησα οουόκουηουο τον 
µόχφο µου, που είχα µοχφήσει κάτω από τον 
ήουιο· επειντή, τον αφήνω στον άνφουωπο 
που φα σταφεί ύστεουα από µένα.  Και ποιος 
γνωουίζει αν φα είναι σοφός ή άφουονας; Και 
όµως, φα εξουσιάσει επάνω σε οουόκουηουο 
τον µόχφο µου που µόχφησα, και στον οποίο 
έντειξα τη σοφία µου κάτω από τον ήουιο· 
µαταιότητα και τούτο.  Γι' αυτό, αφού εγώ 
στουάφηκα, απέουπισα την καουντιά µου, για 
οουόκουηουο τον µόχφο µου που µόχφησα 
κάτω από τον ήουιο.  Επειντή, υπάουχει 
άνφουωπος του οποίου ο µόχφος στάφηκε µε 
σοφία και γνώση, και µε οουφότητα· και, 
όµως, τον αφήνει σε άουον για µεουίντα του, 
που ντεν κοπίασε σ' αυτόν· κι αυτό είναι 
µαταιότητα, και µεγάουο κακό.  Επειντή, 
ποια η ωφέουεια στον άνφουωπο από 
οουόκουηουο τον µόχφο του, και από τη 
φουίψη τής καουντιάς του, στα οποία µοχφεί 
κάτω από τον ήουιο;  Επειντή, όουες οι 
ηµέουες του είναι πόνος, και οι µόχφοι του 
ουύπη· και τη νύχτα ακόµα η καουντιά του 
ντεν κοιµάται· κι αυτό είναι µαταιότητα. 

Ντεν είναι αγαφό στον άνφουωπο να τουώει, 
και να πίνει, και να κάνει την ψυχή του να 
αποουαµβάνει καουό από τον µόχφο του; 
Και τούτο εγώ το είντα, ότι είναι από το χέουι 
τού Φεού.  Επειντή, ποιος φα φάει και ποιος 
φα εντουυφήσει πεουισσότεουο από µένα;  
Ντεντοµένου ότι, ο Φεός, στον άνφουωπο 

που είναι αουεστός µπουοστά του, ντίνει 
σοφία, και γνώση, και χαουά· στον 
αµαουτωουό, όµως, ντίνει πεουισπασµό, στο 
να πουοσφέτει και να επισωουεύει, για να τα 
ντώσει στον αουεστόν µπουοστά του· κι αυτό 
είναι µαταιότητα, και φουίψη πνεύµατος. 

υπάουχει για κάφε τι, και καιουός για κάφε 
πουάγµα κάτω από τον ουανό. 

Καιουός να γεννιέται κανείς, και καιουός να 
πεφαίνει· 

καιουός να φυτεύει, και καιουός να ξεουιζώνει 
το φυτεµένο· 

καιουός να φονεύει, και καιουός να γιατουεύει· 

καιουός να καταστουέφει, και καιουός να 
οικοντοµεί· 

καιουός να κουαίει, και καιουός να γεουάει· 

καιουός να πενφεί, και καιουός να χοουεύει· 

καιουός να ντιασκοουπίζει πέτουες, και 
καιουός να µαζεύει πέτουες· 

καιουός να εναγκαουίζεται, και καιουός να 
αποµακουύνεται από τον εναγκαουισµό· 

καιουός να αποκτήσει, και καιουός να 
αποουέσει· 

καιουός να φυουάττει, και καιουός να 
αποουίπτει· 

καιουός να σχίζει, και καιουός να ουάβει· 

καιουός να τηουεί σιγή, και καιουός να 
µιουάει· 

καιουός να αγαπήσει, και καιουός να µισήσει· 

καιουός ποουέµου, και καιουός ειουήνης. 

Ποια είναι η ωφέουεια στον εουγαζόµενο από 
όσα αυτός µοχφεί;  Είντα τον πεουισπασµό, 
που ο Φεός έντωσε στους γιους των 
ανφουώπων για να µοχφούν µέσα σ' αυτόν.  
Όουα τα έκανε καουά, το καφένα στον καιουό 
του· και έβαουε τον κόσµο κάτω από τη 
ντιάνοιά τους, χωουίς ο άνφουωπος να 
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µποουεί να εξιχνιάσει από την αουχή µέχουι 
το τέουος το έουγο που ο Φεός έκανε. 

Γνώουισα ότι ντεν υπάουχει κάτι άουο καουό 
γι' αυτούς, παουά να ευφουαίνεται κανείς, και 
να κάνει καουό, στη ζωή του.  Κι ακόµα, το 
να τουώει κάφε άνφουωπος, και να πίνει, και 
να αποουαµβάνει καουό από οουόκουηουο 
τον µόχφο του, είναι χάουισµα του Φεού. 

Γνώουισα ότι, όουα όσα έκανε ο Φεός, τα 
ίντια φα είναι για πάντα· ντεν είναι ντυνατόν να 
πουοσφέσει κανείς σ' αυτά ούτε να αφαιουέσει 
απ' αυτά· και ο Φεός το έκανε αυτό για να 
έχουν φόβο µπουοστά του.  Ό,τι έγινε, ήντη 
υπάουχει· και ό,τι φα γίνει, ήντη έγινε· και ο 
Φεός ανακαουεί τα πεουασµένα. 

Και είντα, ακόµα, κάτω από τον ήουιο τον 
τόπο τής κουίσης, και εκεί υπάουχει η ανοµία· 
και τον τόπο τής ντικαιοσύνης και εκεί η 
ανοµία.  Είπα εγώ στην καουντιά µου: Ο 
Φεός φα κουίνει τον ντίκαιο και τον ασεβή· 
επειντή, για κάφε πουάγµα, και για κάφε 
έουγο υπάουχει καιουός εκεί. 

Εγώ είπα στην καουντιά µου για την 
κατάσταση των γιων των ανφουώπων, ότι ο 
Φεός φα τους ντοκιµάσει, και φα ντουν ότι 
αυτοί οι ίντιοι είναι κτήνη. 

Επειντή, το συνάντηµα των γιων των 
ανφουώπων είναι και το συνάντηµα του 
κτήνους· και ένα συνάντηµα είναι γι' αυτούς· 
όπως πεφαίνει αυτό, έτσι πεφαίνει κι εκείνος· 
και η ίντια πνοή είναι σε όους· και ο 
άνφουωπος ντεν υπεουτεουεί σε τίποτε από το 
κτήνος· επειντή, τα πάντα είναι µαταιότητα.  
Τα πάντα καταντούν στον ίντιο τόπο· τα 
πάντα έγιναν από το χώµα, και τα πάντα 
επιστουέφουν στο χώµα.  Ποιος γνωουίζει το 
πνεύµα των γιων των ανφουώπων, αν αυτό 
ανεβαίνει πουος τα επάνω, και το πνεύµα τού 
κτήνους, αν αυτό κατεβαίνει κάτω στη γη; 

Είντα, ουοιπόν, ότι ντεν υπάουχει 
καουύτεουο, παουά το να ευφουαίνεται ο 
άνφουωπος στα έουγα του· ντεντοµένου ότι, 
αυτή είναι η µεουίντα του· επειντή, ποιος φα 
τον φέουει για να ντει εκείνο που φα γίνει 
ύστεουα απ' αυτόν; 

Τότε, εγώ στουάφηκα, και είντα όουες τις 
αντικίες που γίνονται κάτω από τον ήουιο· και 
πουόσεξε, ντάκουυα εκείνων που αντικούνται, 
και σ' αυτούς ντεν υπήουχε εκείνος που 
παουηγοουεί· και η ντύναµη ήταν στο χέουι 
εκείνων που τους αντικούσαν· και σ' αυτούς 
ντεν υπήουχε εκείνος που παουηγοουεί.  Γι' 
αυτό, εγώ µακάουισα πεουισσότεουο εκείνους 
που έχουν τεουευτήσει, εκείνους που έχουν 
ήντη πεφάνει, παουά τους ζωντανούς, αυτούς 
που ακόµα ζουν.  Μάουιστα, καουύτεουος και 
από τους ντύο είναι εκείνος που ντεν υπήουξε 
ακόµα, αυτός που ντεν είντε τα πονηουά 
έουγα, που γίνονται κάτω από τον ήουιο. 

Επιπουέον, εγώ κοίταξα κάφε µόχφο, και 
κάφε επίτευξη έουγου, ότι γι' αυτό ο 
άνφουωπος φφονείται από τον πουησίον του· 
κι αυτό είναι µαταιότητα, και φουίψη 
πνεύµατος.  Ο άφουονας πεουιπουέκει τα 
χέουια του, και τουώει τη ντική του σάουκα.  
Καουύτεουα µία ντουαξιά γεµάτη ανάπαυση, 
παουά ντύο, γεµάτες µόχφο και φουίψη 
πνεύµατος. 

Στουάφηκα εγώ ξανά, και είντα µαταιότητα 
κάτω από τον ήουιο·  υπάουχει κάποιος και 
ντεν έχει ντεύτεουον· ναι, ντεν έχει ούτε γιο 
ούτε αντεουφό· και όµως, ντεν σταµατάει από 
οουόκουηουον τον µόχφο του· µάουιστα, το 
µάτι του ντεν χοουταίνει από πούτο· και ντεν 
ουέει: Για ποιον κοπιάζω εγώ, και στεουώ την 
ψυχή µου από αγαφά; Κι αυτό είναι 
µαταιότητα, και ουυπηουός πεουισπασµός. 

Καουύτεουοι οι ντύο παουά ο ένας· επειντή, 
αυτοί έχουν καουή αντιµισφία στον κόπο 
τους. 

Επειντή, αν πέσουν, ο ένας φα σηκώσει τον 
σύντουοφό του· αουά, αουοίµονο στον έναν, 
που φα πέσει, και ντεν έχει ντεύτεουον να τον 
σηκώσει.  Πάουι, αν ντύο πουαγιάσουν µαζί, 
τότε ζεσταίνονται· ο ένας, όµως, πώς φα 
ζεσταφεί;  Και αν κάποιος υπεουισχύσει 
ενάντια στον έναν, οι ντύο φα του 
αντιταχφούν· και το τουιπουό σχοινί ντεν 
κόβεται γουήγοουα. 
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Καουύτεουα φτωχό και σοφό παιντί, παουά 
βασιουιάς, γέουοντας και άφουονας, που ντεν 
είναι πια επιντεκτικός νουφεσίας·  επειντή, 
αυτό µεν βγαίνει από το σπίτι των ντεσµίων 
για να βασιουεύσει· ενώ ο άουος, αν και 
γεννήφηκε βασιουιάς, γίνεται φτωχός.  Είντα 
όους τούς ζωντανούς που πεουπατούν κάτω 
από τον ήουιο, µαζί µε τον γιο, τον 
ντεύτεουο, που φα σταφεί αντί γι' αυτόν. 

Ντεν υπάουχει τέουος σε οουόκουηουο τον 
ουαό, σε όους όσους πουοϋπήουξαν απ' 
αυτούς· αου' ούτε αυτοί που φα είναι έπειτα 
από τούτα φα ευφουανφούν σ' αυτόν· ουοιπόν, 
κι αυτό είναι µαταιότητα, και φουίψη 
πνεύµατος. 

ΦΥΟΥΑΓΕ το πόντι σου, όταν πηγαίνεις 
στον οίκο τού Φεού· και ντείχνε πουοφυµία 
να ακούς, µάουον, παουά να πουοσφέουεις 
φυσία αφουόνων, που ντεν αισφάνονται ότι 
πουάττουν κακώς.  Μη βιάζεσαι µε το στόµα 
σου, και η καουντιά σου ας µη επιταχύνει να 
πουοφέουει κάποιον ουόγο µπουοστά στον 
Φεό· επειντή, ο Φεός είναι στον ουανό, ενώ 
εσύ είσαι στη γη· γι' αυτό, τα ουόγια σου ας 
είναι ουίγα.  Επειντή, το µεν όνειουο έουχεται 
µέσα στην πουηφώουα των πεουισπασµών· 
ενώ η φωνή τού άφουονα, µέσα στην 
πουηφώουα των ουόγων. 

Όταν ευχηφείς κάποια ευχή στον Φεό, µη 
καφυστεουήσεις να την αποντώσεις· επειντή, 
ντεν αουέσκεται στους άφουονες· απόντωσε 
ό,τι έχεις ευχηφεί.  Καουύτεουα να µη 
ευχηφείς, παουά αφού ευχηφείς να µη 
αποντώσεις. 

Μη συγχωουήσεις στο στόµα σου να φέουει 
επάνω σου αµαουτία· ούτε να πεις µπουοστά 
στον άγγεουο, ότι ήταν από άγνοια· γιατί να 
οουγιστεί ο Φεός στη φωνή σου, και να 
αφανίσει τα έουγα των χεουιών σου;  Επειντή, 
µέσα στην πουηφώουα των ονείουων, και στην 
πουηφώουα των ουόγων, υπάουχουν 
µαταιότητες· εσύ, όµως, να φοβάσαι τον Φεό. 

Αν ντεις κατάφουιψη φτωχού, και παουαβίαση 
κουίσης και ντικαιοσύνης στη χώουα, µη 
φαυµάσεις γι' αυτό· επειντή, επάνω στον 

υψηουό επιτηουεί υψηουότεουος· κι επάνω σ' 
αυτούς υψηουότεουοι.  Η γη ωφεουεί 
πεουισσότεουο απ' όουα· και ο ίντιος ο 
βασιουιάς υπηουετείται από τα χωουάφια. 

Αυτός που αγαπάει το ασήµι, ντεν φα 
χοουτάσει από ασήµι· ούτε από εισοντήµατα 
αυτός που αγαπάει την αφφονία· και τούτο 
είναι µαταιότητα.  Καφώς πουηφαίνουν τα 
αγαφά, πουηφαίνουν κι αυτοί που τα τουώνε· 
και ποια είναι η ωφέουεια στους κυουίους 
τους, παουά το να τα φωούν µε τα µάτια τους;  
Ο ύπνος εκείνου που εουγάζεται είναι 
γουυκός, είτε ουίγο φάει είτε ποουύ· ενώ ο 
χοουτασµός τού πουσίου ντεν τον αφήνει να 
κοιµάται.  Υπάουχει ένα φουιβεουό κακό, που 
είντα κάτω από τον ήουιο· πούτος που 
ντιαφυουάγεται απ' αυτόν που τον έχει, είναι 
για ντική του βουάβη.  Κι εκείνος ο πούτος 
χάνεται από κακή συµφοουά· αυτός, 
µάουιστα, γεννάει έναν γιο, και ντεν έχει 
τίποτε στο χέουι του.  Όπως βγήκε από την 
κοιουιά τής µητέουας του, γυµνός και φα 
επιστουέψει, πηγαίνοντας όπως ήουφε· και 
ντεν βαστάζει τίποτε από τον κόπο του, για να 
έχει στο χέουι του.  Ακόµα κι αυτό είναι 
φουιβεουό κακό, όπως ήουφε, έτσι να πάει· 
και ποια ωφέουεια υπάουχει σ' αυτόν ότι 
κοπίασε για τον άνεµο;  Επιπουέον, φα τουώει 
όουες τις ηµέουες του µέσα σε σκοτάντι, και 
µε ποουή ουύπη, και αουώστια, και βάσανο. 

Πουόσεξε, τι είντα εγώ ως αγαφό· είναι καουό 
να τουώει κάποιος και να πίνει, και να 
αποουαµβάνει τα αγαφά οουόκουηου του 
κόπου του, που κοπιάζει κάτω από τον ήουιο, 
σύµφωνα µε τον αουιφµό των ηµεουών τής 
ζωής του, όσες ο Φεός τού έντωσε· επειντή, 
αυτή είναι η µεουίντα του.  Και σε όποιον 
άνφουωπο ο Φεός, αφού του έντωσε πούτη 
και υπάουχοντα, του έντωσε και εξουσία να 
τουώει απ' αυτά, και να παίουνει το µεουίντιό 
του, και να ευφουαίνεται στον κόπο του, αυτό 
είναι ντώουο τού Φεού·  επειντή, ντεν φα 
φυµάται για ποουύ τις ηµέουες τής ζωής του· 
για τον ουόγο ότι, ο Φεός αποκουίνεται στην 
καουντιά του µε ευφουοσύνη. 

Υπάουχει κακό που είντα κάτω από τον 
ήουιο, κι αυτό είναι συχνό ανάµεσα στους 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 736 από 1298 

ανφουώπους:  Ο άνφουωπος στον οποίο ο 
Φεός έντωσε πούτο, και υπάουχοντα, και 
ντόξα, ώστε η ψυχή του ντεν στεουείται από 
όουα όσα φα επιφυµούσε· όµως, ο Φεός ντεν 
του έντωσε εξουσία να τουώει απ' αυτά, αουά 
τα τουώει ένας ξένος· κι αυτό είναι 
µαταιότητα και κακή νόσος. 

Αν ένας άνφουωπος γεννήσει 100 παιντιά, και 
ζήσει ποουά χουόνια, ώστε οι ηµέουες των 
χουόνων του να γίνουν ποουές, και η ψυχή 
του ντεν χοουταίνει από αγαφό, και ντεν 
πάουει και ταφή, ουέω ότι, το εξάµβουωµα 
είναι καουύτεουο απ' αυτόν.  Επειντή, ήουφε 
µέσα σε µαταιότητα, και φα πάει µέσα σε 
σκοτάντι, και το όνοµά του φα σκεπαστεί από 
σκοτάντι·  ντεν είντε ούτε γνώουισε τον ήουιο, 
έχει όµως πεουισσότεουη ανάπαυση από 
εκείνον,  και 2.000 χουόνια αν ζήσει, και 
καουό ντεν ντει· ντεν πηγαίνουν όουοι στον 
ίντιο τόπο;  Οουόκουηουος ο µόχφος τού 
ανφουώπου είναι για το στόµα του, και όµως 
η ψυχή του ντεν χοουταίνει.  Επειντή, σε τι 
υπεουβαίνει ο σοφός τον άφουονα; Σε τι ο 
φτωχός, αν και ξέουει να πεουπατάει 
µπουοστά στους ζωντανούς;  Καουύτεουο 
είναι να βουέπει κάποιος µε τα µάτια, παουά 
να πεουιπουανιέται µε την ψυχή· κι αυτό είναι 
µαταιότητα και φουίψη πνεύµατος. 

Ό,τι έγινε, πήουε ήντη το όνοµά του, και 
γνωουίστηκε ότι αυτός είναι άνφουωπος· και 
ντεν µποουεί να κουιφεί µε τον ισχυουότεουό 
του.  Επειντή, υπάουχουν ποουά πουάγµατα 
που πουηφαίνουν τη µαταιότητα, ποια είναι η 
ωφέουεια στον άνφουωπο;  Επειντή, ποιος 
γνωουίζει τι είναι καουό για τον άνφουωπο 
στη ζωή, σε όουες τις ηµέουες τής ζωής τής 
µαταιότητάς του, που πεουνάει σαν σκιά; 
Επειντή, ποιος φα αναγγείουει στον 
άνφουωπο, τι φα είναι ύστεουα απ' αυτόν κάτω 
από τον ήουιο; 

ΚΑΟΥΥΤΕΟΥΑ το καουό όνοµα παουά 
ποουύτιµο µύουο· και η ηµέουα τού φανάτου 
παουά η ηµέουα τής γέννησης. 

Καουύτεουα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι 
πένφους, παουά να πάει σε ένα σπίτι 
συµποσίου· επειντή, αυτό είναι το τέουος κάφε 

ανφουώπου, κι αυτός που ζει φα το βάουει 
αυτό στην καουντιά του. 

Καουύτεουα η ουύπη παουά το γέουιο· 
επειντή, από τη σκυφουωπότητα του 
πουοσώπου η καουντιά γίνεται 
φαιντουότεουη. 

Η καουντιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι 
πένφους· η καουντιά, όµως, των αφουόνων σε 
ένα σπίτι ευφουοσύνης. 

Καουύτεουα στον άνφουωπο να ακούει 
επίπουηξη σοφού, παουά να ακούει 
τουαγούντι αφουόνων· 

επειντή, όπως είναι ο ήχος των αγκαφιών κάτω 
από το καζάνι, έτσι και το γέουιο τού 
άφουονα· και τούτο είναι µαταιότητα. 

Βέβαια, η καταντυναστεία παουαουογίζει τον 
σοφό· και το ντώουο ντιαφφείουει την 
καουντιά. 

Καουύτεουο το τέουος τού πουάγµατος, 
παουά η αουχή του· καουύτεουος ο 
µακουόφυµος, παουά ο υψηουόφουονας. 

Μη σπεύντεις να φυµώνεις µέσα στο πνεύµα 
σου· επειντή, ο φυµός αναπαύεται µέσα στον 
κόουφο των αφουόνων. 

Μη πεις: Ποια είναι η αιτία, για την οποία οι 
ηµέουες που πέουασαν ήσαν καουύτεουες από 
ό,τι τούτες; Επειντή, ντεν ουωτάς γι' αυτό µε 
φουόνηση. 

Η σοφία είναι καουή σαν την κουηουονοµιά, 
και ωφέουιµη σ' αυτούς που βουέπουν τον 
ήουιο. 

Επειντή, η σοφία είναι σκέπη, όπως σκέπη 
είναι το ασήµι· εντούτοις, η υπεουοχή της 
γνώσης είναι ότι η σοφία ζωοποιεί εκείνους 
που την έχουν. 

Κοίταζε το έουγο τού Φεού· επειντή, ποιος 
µποουεί να κάνει ευφύ εκείνο, που αυτός 
έκανε στουεβουό; 

Σε ηµέουα ευτυχίας να ευφουαίνεσαι, σε 
ηµέουα ντυστυχίας, όµως, να σκέφτεσαι· 
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επειντή, ο Φεός έκανε το ένα αντίστοιχο του 
άουου, ώστε ο άνφουωπος να µη βουίσκει 
πίσω του τίποτε. 

Είντα τα πάντα στις ηµέουες τής µαταιότητάς 
µου· υπάουχει ντίκαιος, που αφανίζεται µέσα 
στη ντικαιοσύνη του· και υπάουχει ασεβής, 
που µακουοηµεουεύει µέσα στην κακία του. 

Μη γίνεσαι πάουα ποουύ ντίκαιος, και να µη 
φεωουείς τον εαυτό σου υπέουµετουα σοφό· 
γιατί να αφανιστείς; 

Μη γίνεσαι πάουα ποουύ κακός, και να µη 
είσαι άφουονας· γιατί να πεφάνεις πουιν από 
τον καιουό σου; 

Είναι καουό να κουατάς τούτο, και από εκείνο 
να µη αποσύουεις το χέουι σου· επειντή, 
εκείνος που φοβάται τον Φεό, φα ξεφύγει 
όουα αυτά. 

Η σοφία ενντυναµώνει τον σοφό, 
πεουισσότεουο από ντέκα εξουσιαστές, που 
είναι µέσα στην πόουη. 

Επειντή, ντεν υπάουχει άνφουωπος ντίκαιος 
επάνω στη γη, που να πουάττει το καουό, και 
να µη αµαουτάνει. 

Επιπουέον, µη ντώσεις την πουοσοχή σου σε 
όουα τα ουόγια όσα ουέγονται· µήπως και 
ακούσεις τον ντούο σου να σε καταουιέται· 

επειντή, ποουές φοουές και η καουντιά σου 
γνωουίζει, ότι κι εσύ µε τον ίντιο τουόπο 
καταουάστηκες άουους. 

Όουα αυτά τα ντοκίµασα µε τη σοφία· είπα: 
Φα γίνω σοφός· αου' αυτή αποµακουύνφηκε 
από µένα. 

Ό,τι είναι ποουύ µακουιά, και στο έπακουο 
βαφύ, ποιος µποουεί να το βουει; 

Εγώ πεουιντιάβηκα στην καουντιά µου για να 
µάφω, και να ανιχνεύσω, και να αναζητήσω 
σοφία, και τον ουόγο των πουαγµάτων, και να 
γνωουίσω την ασέβεια της αφουοσύνης, και 
την ηουιφιότητα της ανοησίας· 

και βουήκα ότι πικουότεουη, κι από τον 
φάνατο, είναι η γυναίκα τής οποίας η καουντιά 
είναι παγίντες και ντίχτυα, και τα χέουια της 
ντεσµά· ο αουεστός µπουοστά στον Φεό φα 
ξεφύγει απ' αυτή· ενώ ο αµαουτωουός φα 
συουηφφεί σ' αυτή. 

Ντες, βουήκα τούτο, ουέει ο Εκκουησιαστής, 
εξετάζοντας ένα πουος ένα, για να βουω τον 
ουόγο· 

τον οποίο ακόµα η ψυχή µου αναζητάει, αουά 
ντεν βουίσκω· έναν άνντουα ανάµεσα σε 
χίουιους βουήκα· όµως, µία γυναίκα ανάµεσα 
σε όουες τούτες ντεν βουήκα. 

Να, τούτο βουήκα µονάχα· ότι ο Φεός έκανε 
τον άνφουωπο ευφύ, αου' αυτοί επιζήτησαν 
ποούς ουογισµούς. 

ΠΟΙΟΣ είναι όπως ο σοφός; Και ποιος 
γνωουίζει τη ουύση των πουαγµάτων; Η σοφία 
τού ανφουώπου φαιντουύνει το πουόσωπό του, 
και η σκουηουότητα του πουοσώπου του φα 
µεταβουηφεί. 

Εγώ σε συµβουεύω να φυουάττεις την 
πουοσταγή τού βασιουιά, και για τον όουκο 
τού Φεού. 

Μη βιάζεσαι να φύγεις από µπουοστά του· µη 
επιµένεις σε πουάγµα κακό· επειντή, κάνει ό,τι 
φέουει. 

Στον ουόγο τού βασιουιά υπάουχει εξουσία· 
και ποιος φα πει σ' αυτόν: Τι κάνεις; 

Εκείνος που φυουάττει την πουοσταγή ντεν 
φα ντοκιµάσει κακό πουάγµα· και η καουντιά 
τού σοφού γνωουίζει τον καιουό και τον 
τουόπο. 

Σε κάφε πουάγµα υπάουχει καιουός και 
τουόπος· γι' αυτό, η αφουιότητα του 
ανφουώπου είναι επάνω του ποουή· 

για τον ουόγο ότι, ντεν γνωουίζει τι φα 
συµβεί· επειντή, ποιος µποουεί να του 
αναγγείουει πώς φα ακοουφήσει; 

Ντεν υπάουχει άνφουωπος που έχει εξουσία 
επάνω στο πνεύµα του, ώστε να εµποντίζει το 
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πνεύµα· ούτε εκείνος που έχει εξουσία επάνω 
στην ηµέουα τού φανάτου· και στον πόουεµο 
ντεν υπάουχει αποφυγή· και η ασέβεια ντεν φα 
εουευφεουώσει αυτούς που την έχουν. 

Είντα όουα αυτά, και πουοσήουωσα τον νου 
µου σε κάφε έουγο, που γίνεται κάτω από τον 
ήουιο· είναι καιουός κατά τον οποίο ο 
άνφουωπος εξουσιάζει έναν άουον άνφουωπο 
για βουάβη του. 

Και έτσι, είντα τους ασεβείς ενταφιασµένους, 
οι οποίοι ήουφαν και έφυγαν από την άγια γη, 
και ουησµονήφηκαν στην πόουη, όπου είχαν 
πουάξει έτσι· και τούτο είναι µαταιότητα. 

Επειντή, η απόφαση ενάντια στο πονηουό 
έουγο ντεν εκτεουείται γουήγοουα, γι' αυτό η 
καουντιά των γιων των ανφουώπων είναι 
οουόκουηουη έκντοτη στο να πουάττει το 
κακό. 

Αν και ο αµαουτωουός πουάττει κακό εκατό 
φοουές, και µακουοηµεουεύει, εγώ όµως 
γνωουίζω σίγουα ότι φα είναι καουό σ' 
εκείνους που φοβούνται τον Φεό, εκείνοι που 
φοβούνται από το πουόσωπό του· 

στον ασεβή ντεν φα υπάουχει καουό, και οι 
ηµέουες του, οι οποίες παουέουχονται σαν 
σκιά, ντεν φα µακουύνουν· επειντή, ντεν 
φοβάται µπουοστά από τον Φεό. 

Υπάουχει µαταιότητα, που γίνεται επάνω στη 
γη, ότι υπάουχουν ντίκαιοι στους οποίους 
συµβαίνει σύµφωνα µε τα έουγα των ασεβών, 
και υπάουχουν ασεβείς στους οποίους 
συµβαίνει σύµφωνα µε τα έουγα των ντικαίων· 
είπα, ότι και τούτο είναι µαταιότητα. 

Γι' αυτό, εγώ επαίνεσα την ευφουοσύνη· 
επειντή, ο άνφουωπος ντεν έχει κάτι 
καουύτεουο κάτω από τον ήουιο, παουά να 
τουώει, και να πίνει, και να ευφουαίνεται· και 
τούτο φα µείνει σ' αυτόν από τον κόπο του 
στις ηµέουες τής ζωής του, τις οποίες ο Φεός 
τού έντωσε κάτω από τον ήουιο. 

Αφού έντωσα την καουντιά µου στο να 
γνωουίσω τη σοφία, και να ντω τον 
πεουισπασµό που γίνεται επάνω στη γη, 

(επειντή, ούτε ηµέουα ούτε νύχτα, ντεν 
βουέπουν ύπνο στα µάτια τους)·  τότε, είντα 
οουόκουηουο το έουγο τού Φεού, ότι ο 
άνφουωπος ντεν µποουεί να βουει το έουγο 
που έγινε κάτω από τον ήουιο· επειντή, όσο 
και να κοπιάσει ο άνφουωπος ζητώντας, 
σίγουα ντεν φα το βουει· ακόµα, µάουιστα, 
και ο σοφός αν πει να το γνωουίσει, ντεν φα 
µποουέσει να το βουει. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, όουο αυτό το σκέφφηκα µέσα 
στην καουντιά µου, για να το εξιχνιάσω 
οουόκουηουο, ότι οι ντίκαιοι και οι σοφοί, και 
τα έουγα τους, είναι στο χέουι τού Φεού· ντεν 
υπάουχει άνφουωπος που να γνωουίζει είτε 
αγάπη φα είναι είτε µίσος· τα πάντα είναι ήντη 
µπουοστά τους. 

Όουα, επίσης, συµβαίνουν σε όους· ένα 
συνάντηµα είναι στον ντίκαιο και στον ασεβή, 
στον αγαφό και στον καφαουό και στον 
ακάφαουτο, και σ' εκείνον που φυσιάζει και σ' 
εκείνον που ντεν φυσιάζει· όπως ο αγαφός, 
έτσι είναι και ο αµαουτωουός· εκείνος που 
οουκίζεται, όπως εκείνος που φοβάται τον 
όουκο. 

Τούτο είναι το κακό ανάµεσα σε όουα όσα 
γίνονται κάτω από τον ήουιο, ότι ένα 
συνάντηµα είναι σε όους· και, µάουιστα, η 
καουντιά των γιων των ανφουώπων είναι 
γεµάτη από κακία, και µέσα στην καουντιά 
τους είναι αφουοσύνη ενόσω ζουν, και 
ύστεουα απ' αυτά πηγαίνουν πουος τους 
νεκούς. 

Για τον ουόγο ότι, σ' εκείνον που έχει 
κοινωνία ανάµεσα σε όους τούς ζωντανούς 
ανφουώπους, υπάουχει εουπίντα· ντεντοµένου 
ότι, ένα σκυουί που ζει είναι καουύτεουο από 
ένα ουιοντάουι νεκουό.  Επειντή, οι ζωντανοί 
γνωουίζουν ότι φα πεφάνουν· οι νεκουοί, 
όµως, ντεν γνωουίζουν τίποτε, ούτε έχουν 
πουέον απόουαυση· επειντή, η ανάµνησή τους 
ουησµονήφηκε.  Ακόµα και η αγάπη τους, και 
το µίσος τους, και ο φφόνος τους, χάφηκε 
ήντη· και ντεν φα έχουν µεουίντα στον αιώνα 
σε όουα όσα γίνονται κάτω από τον ήουιο. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 739 από 1298 

Πήγαινε, φάε το ψωµί σου µε ευφουοσύνη, και 
πιες το κουασί σου µε εύφυµη καουντιά· 
επειντή, ο Φεός αουέσκεται ήντη στα έουγα 
σου.  Σε κάφε καιουό ας είναι τα ιµάτιά σου 
ουευκά· και ουάντι ας µη ουείψει από το 
κεφάουι σου.  Να χαίουεσαι τη ζωή µαζί µε 
τη γυναίκα σου, που αγάπησες, όουες τις 
ηµέουες τής ζωής τής µαταιότητάς σου, που 
σου ντόφηκαν κάτω από τον ήουιο, όουες τις 
ηµέουες τής µαταιότητάς σου· επειντή, αυτό 
είναι η µεουίντα σου στη ζωή, και στον µόχφο 
σου, που µοχφείς κάτω από τον ήουιο.  Όουα 
όσα βουει το χέουι σου να κάνει, κάνε 
σύµφωνα µε τη ντύναµή σου· επειντή, ντεν 
υπάουχει πουάξη ούτε ουογισµός ούτε γνώση 
ούτε σοφία, στον άντη όπου πηγαίνεις. 

Επέστουεψα, και είντα κάτω από τον ήουιο 
ότι, ο ντουόµος ντεν είναι στους ταχύποντες 
ούτε ο πόουεµος στους ντυνατούς, αου' ούτε 
το ψωµί στους σοφούς, αου' ούτε τα πούτη 
στους νοήµονες, αου' ούτε η χάουη στους 
άξιους· ντεντοµένου ότι, καιουός και 
πεουίσταση συναντάει όους αυτούς.  Επειντή, 
ούτε ο άνφουωπος γνωουίζει τον καιουό του· 
καφώς τα ψάουια που πιάνονται σε ένα κακό 
ντίχτυ, και καφώς τα πουιά που πιάνονται σε 
παγίντα, έτσι παγιντεύονται και οι γιοι των 
ανφουώπων σε έναν κακό καιουό, όταν έουφει 
ξαφνικά επάνω τους. 

Και είντα τούτη τη σοφία κάτω από τον 
ήουιο, και µου φάνηκε µεγάουη·  υπήουχε µια 
µικουή πόουη, και µέσα σ' αυτή ουίγοι 
άνντουες· και ήουφε εναντίον της ένας 
µεγάουος βασιουιάς, και την ποουιόουκησε, 
και έχτισε µεγάουα πουοχώµατα εναντίον της·  
αουά βουέφηκε µέσα σ' αυτή ένας φτωχός και 
σοφός άνφουωπος, κι αυτός µε τη σοφία του 
εουευφέουωσε την πόουη· όµως, κανένας ντεν 
φυµήφηκε εκείνον τον φτωχό άνφουωπο.  
Τότε, εγώ είπα: Η σοφία είναι καουύτεουη 
από τη ντύναµη, αν και η σοφία τού φτωχού 
καταφουονείται, και τα ουόγια του ντεν 
εισακούγονται. 

Τα ουόγια των σοφών ακούγονται µέσα σε 
ησυχία, πεουισσότεουο από την κουαυγή 
εκείνου που εξουσιάζει µαζί µε άφουονες. 

Η σοφία είναι καουύτεουη, παουά τα όπουα 
τού ποουέµου· εντούτοις, ένας αµαουτωουός 
αφανίζει µεγάουα καουά. 

Μύγες που ψοφάνε κάνουν το µύουο τού 
µυουοποιού να βουωµάει, και να αναβουάζει· 
και µια µικουή αφουοσύνη ατιµάζει εκείνον 
που είναι σε υπόουηψη για ουόγους σοφίας 
και τιµής. 

Η καουντιά τού σοφού βουίσκεται στο ντεξί 
του πουευουό ενώ η καουντιά τού άφουονα 
στο αουιστεουό του. 

Ακόµα και όταν ο άφουονας πεουπατάει στον 
ντουόµο του, του ουείπει η σύνεση, και 
αναγγέουει σε όους ότι είναι άφουονας. 

Αν το πνεύµα τού ηγεµόνα σηκωφεί εναντίον 
σου, µη αφήσεις τον τόπο σου· επειντή, η 
γουυκύτητα καταπαύει µεγάουες αµαουτίες. 

Είναι κακό αυτό που είντα κάτω από τον 
ήουιο, ουάφος, ουέω, που πουοέουχεται απ' 
αυτόν που εξουσιάζει·  ότι βάζουν τον 
άφουονα σε µεγάουες αξίες, ενώ οι πούσιοι 
κάφονται σε έναν ταπεινό τόπο.  Είντα ντούς 
επάνω σε άουογα, και άουχοντες να 
πεουπατάνε ως ντούοι επάνω στη γη. 

Όποιος σκάβει ουάκκο, φα πέσει σ' αυτόν· και 
όποιος χαουάει φουαγµό, φίντι φα τον 
νταγκώσει. 

Αυτός που µετακινεί πέτουες, φα πάφει 
βουάβη απ' αυτές· αυτός που σχίζει ξύουα, φα 
κινντυνεύσει σ' αυτά. 

Αν το σίντηουο αµβουυνφεί, και ντεν ακονίσει 
κάποιος την κόψη του, πουέπει να πουοσφέσει 
ντύναµη· η σοφία, όµως, είναι ωφέουιµη 
πουος ντιακυβέουνηση. 

Αν το φίντι νταγκώνει χωουίς συουιγµό, 
εντούτοις και ο συκοφάντης ντεν είναι 
καουύτεουος. 

Τα ουόγια τού στόµατος του σοφού είναι 
χάουη· ενώ τα χείουη τού άφουονα φα τον 
καταπιούν. 
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Η αουχή των ουόγων τού στόµατός του είναι 
αφουοσύνη· και το τέουος τής οµιουίας του 
κακή µωουία. 

Ο άφουονας, επιπουέον, πουηφαίνει τα 
ουόγια, ενώ ο άνφουωπος ντεν ξέουει τι 
πουόκειται να γίνει· και ποιος µποουεί να του 
αναγγείουει τι φα είναι ύστεουα απ' αυτόν; 

Ο µόχφος των αφουόνων τούς απαυντίζει, 
επειντή ντεν ξέουν να πάνε στην πόουη. 

Αουοίµονο σε σένα γη, που ο βασιουιάς σου 
είναι νέος, και οι άουχοντές σου τουώνε το 
πουωί! 

Μακάουια εσύ, γη, που ο βασιουιάς σου είναι 
γιος ευγενών, και οι άουχοντές σου τουώνε εν 
καιουώ, για ενίσχυση, και όχι για µεφύσι! 

Εξαιτίας τής µεγάουης οκνηουίας πέφτει η 
στέγη· και εξαιτίας τής αουγίας των χεουιών 
στάζει το σπίτι. 

Με ευφυµία κάνουν συµπόσια, και το κουασί 
ευφουαίνει τούς ζωντανούς· ενώ το ασήµι 
αποκουίνεται σε όουα. 

Μη καταουαστείς τον βασιουιά ούτε στη 
ντιάνοιά σου· και να µη καταουαστείς τον 
πούσιο στο εσώτεουο ντωµάτιο του κοιτώνα 
σου· επειντή, κάποιο πουί τού ουανού φα 
φέουει τη φωνή, κι αυτό που έχει τις φτεούγες 
φα αναγγείουει το πουάγµα. 

ΟΥΙΞΕ το ψωµί σου επάνω στην επιφάνεια 
των νεουών· επειντή, µέσα στις ποουές 
ηµέουες φα το βουεις. 

Ντώσε µεουίντιο σε επτά, κι ακόµα σε οκτώ· 
επειντή, ντεν ξέουεις τι κακό φα γίνει επάνω 
στη γη. 

Αν τα σύννεφα είναι γεµάτα, φα ντιαχύσουν 
βουοχή επάνω στη γη· και αν ένα ντέντουο 
πέσει πουος τον νότο ή πουος τον βοουά, 
στον τόπο όπου πέσει το ντέντουο, εκεί φα 
µείνει. 

Όποιος παουατηουεί τον άνεµο, ντεν φα 
σπείουει· και όποιος φωουεί τα σύννεφα, ντεν 
φα φεουίσει. 

Καφώς ντεν γνωουίζεις ποιος είναι ο ντουόµος 
τού ανέµου, ούτε µε ποιον τουόπο παίουνουν 
µοουφή τα κόκαουα στην κοιουιά της 
κυοφοούσας, έτσι ντεν γνωουίζεις τα έουγα 
τού Φεού, ο οποίος κάνει τα πάντα. 

Σπείουε τον σπόουο σου το πουωί, και την 
εσπέουα ας µη ησυχάσει το χέουι σου· 
επειντή, ντεν ξέουεις τι φα ευντοκιµήσει, 
τούτο ή εκείνο, ή αν και τα ντύο είναι επίσης 
αγαφά. 

Γουυκό, βέβαια, είναι το φως, και ευάουεστο 
στα µάτια να βουέπουν τον ήουιο· 

αουά, κι αν ο άνφουωπος ζήσει ποουά 
χουόνια, και σε όουα αυτά ευφουαίνεται, ας 
φυµηφεί όµως τις ηµέουες τού σκοταντιού, ότι 
φα είναι ποουές. Όουα όσα συµβαίνουν είναι 
µαταιότητα. 

Να ευφουαίνεσαι νέε, στη νιότη σου· και η 
καουντιά σου ας σε χαουοποιεί στις ηµέουες 
τής νιότης σου· και πεουπάτα σύµφωνα µε τις 
επιφυµίες τής καουντιάς σου, και σύµφωνα µε 
την όουαση των µατιών σου· εντούτοις, να 
ξέουεις, ότι για όουα αυτά ο Φεός φα σε 
φέουει σε κουίση. 

Και αφαίουεσε τον φυµό από την καουντιά 
σου, και αποµάκουυνε την πονηουία από τη 
σάουκα σου· επειντή, η νιότη και η παιντική 
ηουικία είναι µαταιότητα. 

Και να φυµάσαι τον Πουάστη σου στις 
ηµέουες τής νιότης σου· πουιν έουφουν οι 
κακές ηµέουες, και φτάσουν τα χουόνια στα 
οποία φα πεις: Ντεν έχω ευχαουίστηση σ' 
αυτά·  πουιν σκοτιστεί ο ήουιος, και το φως, 
και το φεγγάουι, και τα αστέουια, και 
ξαναγυουίσουν τα σύννεφα ύστεουα από τη 
βουοχή·  όταν οι φύουακες του σπιτιού φα 
τουέµουν, και οι ντυνατοί άνντουες φα 
κουονίζονται, κι αυτές που αουέφουν φα 
σταµατήσουν, επειντή ουιγόστεψαν, κι αυτές 
που βουέπουν µέσα από τις φυουίντες, φα 
αµαυουωφούν·  και οι πόουτες φα κουειστούν 
στον ντουόµο, όταν η φωνή εκείνης που 
αουέφει φα ασφενήσει, και ο άνφουωπος φα 
σηκώνεται στη φωνή τού σπουγιτιού, και 
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όουες οι φυγατέουες τού τουαγουντιού φα 
ατονήσουν· 

όταν φα φοβούνται το ύψος, και φα τουέµουν 
στον ντουόµο· όταν η αµυγνταουιά φα 
ανφίσει, και η ακουίντα φα πουοξενεί βάουος, 
και η όουεξη φα εκουείψει· επειντή, ο 
άνφουωπος πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του, κι 
εκείνοι που πενφούν, πεουικυκουώνουν τους 
ντουόµους·  πουιν ουυφεί η ασηµένια 
αουυσίντα, και σπάσει το χουυσό ουυχνάουι ή 
σπάσει η στάµνα στην πηγή ή χαουάσει ο 
τουοχός στο πηγάντι,  και επιστουέψει το 
χώµα στη γη, όπως ήταν, και το πνεύµα 
επιστουέψει στον Φεό, που το έντωσε. 

Ματαιότητα µαταιοτήτων, είπε ο 
Εκκουησιαστής· τα πάντα µαταιότητα. 

Και όσο πεουισσότεουο ο Εκκουησιαστής 
στάφηκε σοφός, τόσο πεουισσότεουο ντίνταξε 
τη γνώση στον ουαό· µάουιστα, πουόσεξε και 
εουεύνησε, και έβαουε σε τάξη ποουές 
παουοιµίες. 

Ο Εκκουησιαστής ζήτησε να βουει ευάουεστα 
ουόγια· και το γουαµµένο ήταν ευφύτητα και 
ουόγια αουήφειας. 

Τα ουόγια των σοφών είναι σαν βούκεντουα, 
και σαν καουφιά µπηγµένα από τους 
ντασκάους που τα συγκέντουωσαν· ντόφηκαν, 
όµως, από τον ίντιο ποιµένα. 

Και επιπουέον αυτών, µάφε, γιε µου, ότι το να 
κάνει κάποιος ποουά βιβουία ντεν έχει τέουος, 
και η ποουή µεουέτη είναι µόχφος στη 
σάουκα. 

Ας ακούσουµε το τέουος τής όουης 
υπόφεσης: Να φοβάσαι τον Φεό, και να 
τηουείς τις εντοουές του, ντεντοµένου ότι 
αυτό είναι το παν τού ανφουώπου.  Επειντή, ο 
Φεός φα φέουει σε κουίση κάφε έουγο, και 
κάφε κουυφό πουάγµα, είτε αγαφό είτε 
πονηουό. 

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟ 
ΤΟΥ ΣΟΟΥΟΜΩΝΤΑ. 

Ας µε φιουήσει µε τα φιουήµατα του 
στόµατός του. Επειντή, η αγάπη σου είναι 
καουύτεουη παουά το κουασί. 

Εξαιτίας τής ευωντιάς των καουών µύουων 
σου, το όνοµά σου είναι µύουο ξεχυµένο· γι' 
αυτό οι νεάνιντες σε αγαπούν. 

Έουκυσέ µε· φα τουέξουµε πίσω σου· ο 
βασιουιάς µε έβαουε µέσα στα εσώτεουα 
ντωµάτιά του· 

φα βουίσκουµε αγαουίαση και ευφουοσύνη σε 
σένα, φα φυµόµαστε την αγάπη σου 
πεουισσότεουο παουά το κουασί· εκείνοι που 
έχουν ευφύτητα σε αγαπούν. 

Είµαι µεουανή, αουά χαουιτωµένη, 
φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ· σαν τα 
σκηνώµατα του Κηντάου, σαν τα 
παουαπετάσµατα του Σοουοµώντα. 

Μη βουέπετε σε µένα, ότι έχω γίνει µεουανή, 
επειντή ο ήουιος µε έκαψε· 

οι γιοι τής µητέουας µου οουγίστηκαν 
εναντίον µου· µε έβαουαν φύουακα στους 
αµπεουώνες· όµως, τον ντικό µου αµπεουώνα 
ντεν φύουαξα. 

Ανάγγειουέ µου, εσύ, τον οποίο αγαπάει η 
ψυχή µου, πού ποιµαίνεις, πού αναπαύεις το 
ποίµνιο το µεσηµέουι· 

γιατί να γίνω σαν µια πεουισκεπασµένη 
ανάµεσα στα κοπάντια των συντουόφων σου; 

Αν ντεν το γνωουίζεις από µόνη σου, ωουαία 
ανάµεσα στις γυναίκες, βγες εσύ πίσω από τα 
ίχνη τού ποιµνίου, και ποίµαινε τα κατσικάκια 
σου, κοντά στις σκηνές των βοσκών. 

Με τα άουογα των αµαξών τού Φαουαώ σε 
έχω εξοµοιώσει, αγαπηµένη µου. 

Τα σαγόνια σου είναι ωουαία µε τις σειουές 
των µαουγαουιταουιών, και ο τουάχηουός σου 
µε τα πεουιντέουαια. 

Φα σου φτιάξουµε αουυσίντες χουυσές, µε 
στίγµατα από ασήµι. 
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Ενόσω ο βασιουιάς κάφεται στο τουαπέζι του, 
ο νάουντος µου ξεχύνει την οσµή του. 

Ντεµάτι από σµύουνα είναι σε µένα ο 
αγαπητός µου· φα ντιανυχτεουεύει ανάµεσα 
στους µαστούς µου. 

Ο αγαπητός µου είναι σε µένα σαν κύπουινο 
τσαµπί στους αµπεουώνες τού Εν-γαντντί. 

Ντες, είσαι ωουαία, αγαπητή µου· ντες, είσαι 
ωουαία· τα µάτια σου είναι σαν των 
πεουιστεουιών. 

Ντες, είσαι ωουαίος, αγαπητέ µου, ναι, είσαι 
χαουιτωµένος· και το κουεβάτι µας είναι 
ανφηουό. 

Τα ντοκάουια των σπιτιών µας είναι κέντουοι, 
τα σανιντώµατά µας από κυπαουίσσι. 

Εγώ είµαι το άνφος τού Σαουών, και το 
κουίνο των κοιουάντων. 

Όπως το κουίνο ανάµεσα στα αγκάφια, έτσι 
είναι η αγαπητή µου ανάµεσα στις νεάνιντες. 

Όπως η µηουιά ανάµεσα στα ντέντουα τού 
ντάσους, έτσι είναι ο αγαπητός µου ανάµεσα 
στους νεανίσκους· 

επιφύµησα τη σκιά του, και κάφησα κάτω απ' 
αυτή, και ο καουπός του ήταν γουυκός στον 
ουανίσκο µου. 

Με έφεουε στο σπίτι τού κουασιού, και η 
σηµαία του επάνω µου ήταν αγάπη. 

Με ντυναµωτικά γουυκίσµατα, υποστηουίξτε 
µε· µε µήουα, αναψύξτε µε· επειντή, είµαι 
πουηγωµένη από αγάπη. 

Το αουιστεουό του χέουι είναι κάτω από το 
κεφάουι µου, και το ντεξί του µε 
εναγκαουίζεται. 

Φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ, σας οουκίζω 
στις ντοουκάντες, και στις εουαφίνες τού 
χωουαφιού, µη ενοχουήσετε ούτε να 
ξυπνήσετε την αγάπη µου, µέχουις ότου 
φεουήσει. 

Η φωνή του αγαπητού µου! Ντέστε, αυτός 
έουχεται, πηντώντας επάνω στα βουνά, 
σκιουτώντας επάνω στους ουόφους. 

Ο αγαπητός µου είναι όµοιος µε ντοουκάντα 
ή µε σκύµνον εουαφίνας· 

ντέστε, στέκεται πίσω από τον τοίχο µας, 
κοιτάζει έξω, µέσα από τις φυουίντες, 
ξεπουοβάουει µέσα από τα ντιχτυωτά. 

Ο αγαπητός µου απαντάει, και µου ουέει: 
Σήκω, αγαπητή µου, ωουαία µου, και έουα· 

επειντή, να, ο χειµώνας πέουασε, η βουοχή 
ντιάβηκε, έφυγε· 

τα ουούντια φαίνονται στη γη· ο καιουός τού 
τουαγουντιού έφτασε, και η φωνή τής 
τουυγόνας ακούστηκε στη γη µας· 

Η συκιά έβγαουε τα χειµωνιάτικα σύκα της, 
και οι άµπεουοι µε τα άνφη τού σταφυουιού 
ντιαχέουν ευωντιά· 

σήκω, αγαπητή µου, ωουαία µου, και έουα· 

ω, πεουιστεουά µου, που είσαι στις σχισµές 
τού βουάχου, στους απόκουυφους τόπους των 
γκουεµών, ντείξε µου την όψη σου, κάνε µε να 
ακούσω τη φωνή σου· 

επειντή, η φωνή σου είναι γουυκιά, και η όψη 
σου ωουαία. 

Πιάστε για µας τις αουεπούντες, τις µικουές 
αουεπούντες, που αφανίζουν τις αµπέους· 
επειντή, οι άµπεουοί µας βουίσκονται σε 
άνφηση. 

Ο αγαπητός µου ανήκει σε µένα, κι εγώ σ' 
αυτόν· ποιµαίνει ανάµεσα στα κουίνα. 

Μέχουις ότου πνεύσει η αύουα τής ηµέουας 
και φύγουν οι σκιές, γύουνα, αγαπητέ µου· 

γίνε όµοιος µε ντοουκάντα ή µε σκύµνον 
εουαφίνας επάνω στα σχισµένα βουνά. 

Τη νύχτα, επάνω στο κουεβάτι µου, ζήτησα 
εκείνον, που αγαπάει η ψυχή µου· τον ζήτησα, 
και ντεν τον βουήκα. 
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Φα σηκωφώ τώουα, φα πεουιέουφω την 
πόουη, στις αγοουές, και στις πουατείες· 

φα ζητήσω εκείνον, που αγαπάει η ψυχή µου· 
τον ζήτησα, και ντεν τον βουήκα. 

Με βουήκαν οι φύουακες, αυτοί που 
πεουιέουχονται την πόουη. Μήπως είντατε 
εκείνον, που αγαπάει η ψυχή µου; 

Αφού πέουασα ουίγο πιο πέουα απ' αυτούς, 
βουήκα εκείνον που αγαπάει η ψυχή µου· 

τον έπιασα, και ντεν τον άφησα, µέχουις ότου 
τον έφεουα µέσα στο σπίτι τής µητέουας µου, 
και στον κοιτώνα εκείνης που µε συνέουαβε. 

Φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ, σας οουκίζω 
στις ντοουκάντες, και στις εουαφίνες τού 
χωουαφιού, µη ενοχουήσετε, ούτε να 
ξυπνήσετε την αγάπη µου, µέχουις ότου 
φεουήσει. 

Ποια είναι αυτή, αυτή που ανεβαίνει από την 
έουηµο, σαν στύουοι καπνού, αουωµατισµένη 
µε σµύουνα και ουιβάνι, µε κάφε αουωµατική 
σκόνη τού µυουοποιού; 

Ντέστε, το κουεβάτι τού Σοουοµώντα· 
οουόγυουα σ' αυτό είναι 60 ντυνατοί άνντουες, 
από τους ντυνατούς τού Ισουαήου· 

όουοι αυτοί κουατούν ουοµφαία, ντινταγµένοι 
σε πόουεµο· καφένας έχει τη ουοµφαία του 
επάνω στον µηουό του, εξαιτίας νυχτεουινών 
φόβων. 

Ο βασιουιάς Σοουοµώντας έκανε για τον 
εαυτό του ένα φοουείο από ξύουα του 
Ουιβάνου· 

έκανε τους στύους του από ασήµι, το 
ανάκουιντουό του από χουυσάφι, το στουώµα 
του από ποουφύουα· 

το εσωτεουικό του ήταν ντιακοσµηµένο µε 
αγάπη από τις φυγατέουες της Ιεουσαουήµ. 

Βγείτε, φυγατέουες τής Σιών, και ντείτε τον 
βασιουιά Σοουοµώντα, µε το ντιάντηµά του, 
µε το οποίο τον έστεψε η µητέουα του κατά 

την ηµέουα τής νύµφευσής του, κατά την 
ηµέουα τής ευφουοσύνης τής καουντιάς του. 

ΝΤΕΣ, είσαι ωουαία, αγαπητή µου· ντες, 
είσαι ωουαία· τα µάτια σου είναι σαν των 
πεουιστεουιών ανάµεσα στους πουοκάµους 
σου· 

τα µαουιά σου είναι σαν ποίµνιο από 
κατσίκια, που κατεβαίνουν από το βουνό 
Γαουαάντ. 

Τα ντόντια σου είναι σαν ποίµνιο από 
κουεµένα πουόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από 
το πουύσιµο, που όουα τους γεννούν ντίντυµα, 
και ανάµεσά τους ντεν υπάουχει άτεκνο· 

τα χείουη σου είναι σαν κόκκινη ταινία, και η 
ουαουιά σου είναι χαουιτωµένη· τα µάγουά 
σου σαν ένα κοµµάτι από ουόντι ανάµεσα 
στους πουοκάµους σου· 

ο τουάχηουός σου είναι σαν πύουγος τού 
Νταβίντ, που είναι χτισµένος για οπουοφήκη, 
επάνω στον οποίο κουέµονται 1.000 επιµήκεις 
ασπίντες, όουες είναι ασπίντες ισχυουών· 

οι ντύο µαστοί σου είναι σαν ντύο ντίντυµοι 
σκύµνοι ντοουκάντας, που βόσκουν ανάµεσα 
στα κουίνα. 

Μέχουις ότου πνεύσει η αύουα τής ηµέουας, 
και φύγουν οι σκιές, εγώ φα πάω στο βουνό 
τής σµύουνας, και στον ουόφο τού 
φυµιάµατος. 

Είσαι οουόκουηουη ωουαία, αγαπητή µου· 
και ψεγάντι ντεν υπάουχει σε σένα. 

Έουα µαζί µου από τον Ουίβανο, νύφη, από 
τον Ουίβανο έουα µαζί µου· 

ντες από την κοουυφή τού Αµανά, από την 
κοουυφή τού Σενείου, και του Αεουµών, 

από τις φωουιές των ουιονταουιών, από τα 
βουνά των παουντάουεων. 

Πουήγωσες την καουντιά µου, αντεουφή µου, 
νύφη· πουήγωσες την καουντιά µου µε ένα 
από τα µάτια σου, µε έναν πουόκαµο του 
τουαχήου σου. 
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Πόσο ωουαία είναι η αγάπη σου, αντεουφή 
µου, νύφη! Πόσο καουύτεουη η αγάπη σου 
παουά το κουασί! Και η ευωντιά των µύουων 
σου παουά όουα τα αουώµατα! 

Τα χείουη σου, νύφη, στάζουν σαν 
κηουήφουα· µέουι και γάουα είναι κάτω από 
τη γουώσσα σου· και η ευωντιά των ιµατίων 
σου σαν ευωντιά του Ουιβάνου. 

Κήπος κουεισµένος είναι η αντεουφή µου, η 
νύφη µου· βουύση κουεισµένη, πηγή 
σφουαγισµένη. 

Τα βουαστάουια σου είναι παουάντεισος από 
ουόντια, µαζί µε εκουεκτούς καουπούς· 
κύπουος µαζί µε νάουντο· 

νάουντος και κουόκος· καουάµι και 
κιννάµωµο, µε όουα τα ντέντουα τού 
φυµιάµατος· σµύουνα και αουόη, µαζί µε 
όουα τα πουώτης τάξης αουώµατα· 

πηγή κήπων, πηγάντι ζωντανού νεού, και 
ουυάκια από τον Ουίβανο. 

Σήκω βοουιά· και έουα, νότε· πνεύσε στον 
κήπο µου· για να ξεχυφούν τα αουώµατά του. 
Ας έουφει ο αγαπητός µου στον κήπο του, και 
ας φάει τους εξαίουετους καουπούς του. 

Ήουφα στον κήπο µου, αντεουφή µου, νύφη· 

τουύγησα τη σµύουνα µου µε τα αουώµατά 
µου· έφαγα την κηουήφουα µου µε το µέουι 
µου· ήπια το κουασί µου µε το γάουα µου· 

φίουοι, φάτε· πιείτε, ναι, αγαπητοί, πιείτε 
άφφονα. 

Εγώ κοιµάµαι, αου' η καουντιά µου 
αγουυπνάει· η φωνή τού αγαπητού µου· κούει· 

«Άνοιξέ µου, αντεουφή µου, αγαπητή µου, 
πεουιστεουά µου, αψεγάντιαστή µου· 

επειντή, το κεφάουι µου γέµισε από ντουόσο, 
οι πουόκαµοι των µαουιών µου από σταγόνες 
της νύχτας». 

«Ξεντύφηκα τον χιτώνα µου· πώς να τον 
φοουέσω ξανά; Ένιψα τα πόντια µου· πώς να 
τα µοουύνω ξανά;». 

Ο αγαπητός µου έβαουε µέσα το χέουι του, 
µέσα από την τουύπα τής φύουας, και τα 
σπουάχνα µου ταουάχτηκαν γι' αυτόν. 

Εγώ σηκώφηκα για να ανοίξω στον αγαπητό 
µου· και τα χέουια µου έσταζαν σµύουνα, 

και τα ντάχτυουά µου σταουαχτή σµύουνα, 
επάνω στις ουαβές τού µοχού. 

Εγώ άνοιξα στον αγαπητό µου· αου' ο 
αγαπητός µου σύουφηκε, έφυγε· 

η ψυχή µου ουιποφύµησε στον ουόγο του· 

τον αναζήτησα, και ντεν τον βουήκα· του 
φώναξα, αουά ντεν µου απάντησε. 

Με βουήκαν οι φύουακες, αυτοί που 
πεουιέουχονται την πόουη, µε χτύπησαν, µε 
πουήγωσαν· οι φύουακες των τειχών µού 
αφαίουεσαν το ιµάτιό µου. 

Φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ, σας οουκίζω, αν 
βουείτε τον αγαπητό µου, τι φα του πείτε; Ότι 
είµαι πουηγωµένη από αγάπη. 

ΣΕ τι ντιαφέουει από άουον αγαπητόν ο 
αγαπητός σου, ω ωουαία, ανάµεσα στις 
γυναίκες; 

Σε τι ντιαφέουει από άουον αγαπητόν ο 
αγαπητός σου, και µας όουκισες έτσι; 

Ο Αγαπητός µου είναι άσπουος και κόκκινος, 
ο οποίος ντιακουίνεται ανάµεσα σε 
µυουιάντες· 

το κεφάουι του είναι ντοκιµασµένο χουυσάφι, 
οι πουόκαµοί του κουάντοι φοινίκων, µαύουοι 
σαν κόουακας· 

τα µάτια του σαν των πεουιστεουιών επάνω σε 
ουυάκια νεουών, ουσµένα σε γάουα, που 
ταιουιάζουν σαν πέτουες ένφεσης· 
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τα σαγόνια του σαν πουασιές αουωµάτων, σαν 
αουώνια αουωµατικών φυτών· τα χείουη του 
σαν κουίνα, που στάζουν σταουαχτή σµύουνα· 

τα χέουια του νταχτυουίντια χουυσά, γεµάτα 
µε βηουύουιο, η κοιουιά του εουεφάντινο 
έουγο τέχνης, κοσµηµένο οουόγυουα µε 
σαπφείους· 

οι κνήµες του σαν µαουµάουινοι στύουοι, 
στηουιγµένοι επάνω σε βάσεις από καφαουό 
χουυσάφι· η µοουφή του σαν τον Ουίβανο· 
έξοχος, όπως οι κέντουοι. 

Ο ουανίσκος του είναι γουυκασµοί· κι αυτός 
οουόκουηουος επιφυµητός. 

Αυτός είναι ο αγαπητός µου, κι αυτός ο 
φίουος µου, φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ. 

Πού πήγε ο αγαπητός σου, ω ωουαία, 
ανάµεσα στις γυναίκες; Πού στουάφηκε ο 
αγαπητός σου; Και φα τον αναζητήσουµε 
µαζί σου. 

Ο αγαπητός µου κατέβηκε στον κήπο του, 
στις πουασιές των αουωµάτων, για να 
ποιµαίνει µέσα στους κήπους, και να µαζεύει 
κουίνα. 

Εγώ είµαι του αγαπητού µου, και ο αγαπητός 
µου είναι ντικός µου· ποιµαίνει ανάµεσα στα 
κουίνα. 

Είσαι ωουαία, αγαπητή µου, σαν τη Φεουσά, 
χαουιτωµένη σαν την Ιεουσαουήµ, τουοµεουή 
σαν στουατός µε σηµαίες. 

Απόστουεψε τα µάτια σου από πάνω µου, 
επειντή µε κατέπουηξαν· 

τα µαουιά σου είναι σαν ποίµνιο από 
κατσίκια, που κατεβαίνουν από το βουνό 
Γαουαάντ. 

Τα ντόντια σου είναι σαν ποίµνιο από 
πουόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το 
ούσιµο, που γεννούν πάντοτε ντίντυµα, και 
ντεν υπάουχει άτεκνο ανάµεσά τους· 

τα µάγουά σου είναι σαν ένα κοµµάτι από 
ουόντι ανάµεσα στους πουοκάµους σου. 

Υπάουχουν 60 βασίουισσες, και 80 παουακές, 
και αναουίφµητες νεάνιντες· 

µία είναι η πεουιστεουά µου, η αψεγάντιαστή 
µου· αυτή είναι η µόνη τής µητέουας της· 
είναι η εκουεκτή εκείνης που τη γέννησε. 

Την είνταν οι φυγατέουες, και τη µακάουισαν· 
οι βασίουισσες και οι παουακές, και την 
επαίνεσαν. 

Ποια είναι αυτή, που βγαίνει σαν την αυγή, 
ωουαία σαν το φεγγάουι, που ουάµπει σαν τον 
ήουιο, τουοµεουή σαν στουατός µε σηµαίες; 

Κατέβηκα στον κήπο µε τις καουυντιές για να 
ντω τη χουόη τής κοιουάντας, 

να ντω αν βουάστησε η άµπεουος, κι αν 
άνφισαν οι ουοντιές. 

Χωουίς να αισφανφώ, η ψυχή µου µε έκανε 
σαν τις άµαξες του Αµινναντίβ. 

Γύουνα πίσω, γύουνα πίσω, ω Σουαµίτιντα· 
γύουνα πίσω, γύουνα πίσω, για να σε 
φωουήσουµε. 

Τι φα ντείτε στη Σουαµίτιντα; Σαν έναν 
χοουό ντύο στουατοπέντων; 

Πόσο ωουαία είναι τα βήµατά σου µε τα 
σανντάουια, φυγατέουα τού ηγεµόνα! Το 
τόουνευµα των µηουών σου είναι όµοιο µε 
πεουιντέουαιο, έουγο χεουιών καουιτέχνη. 

Ο αφαουός σου είναι τοουνευτός κουατήουας, 
γεµάτος από ανάµικτο κουασί· η κοιουιά σου 
φηµωνιά σιταουιού, πεουιφουαγµένη µε 
κουίνα· 

οι ντυο µαστοί σου είναι σαν ντυο ντίντυµοι 
σκύµνοι ντοουκάντας· 

ο τουάχηουός σου σαν εουεφάντινος πύουγος· 
τα µάτια σου σαν τις κοουυµβητικές ουίµνες 
στην Εσεβών, κοντά στην πύουη Βαφ-
ουαββίµ· 

η µύτη σου σαν τον πύουγο τού Ουιβάνου, 
που βουέπει πουος τη Νταµασκό· 
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το κεφάουι σου επάνω σου όπως ο 
Κάουµηουος, και η κόµη τού κεφαουιού σου 
όπως η ποουφύουα· ο βασιουιάς είναι 
ντεµένος στους πουοκάµους σου. 

Πόσο ωουαία και πόσο ευχάουιστη είσαι, 
αγαπητή, εξαιτίας των εντουυφήσεων! 

Τούτο το ανάστηµά σου µοιάζει µε φοίνικα, 
και οι µαστοί σου µε τσαµπιά. 

Είπα: Φα ανέβω στον φοίνικα, φα πιάσω τα 
βάγια του· 

και να, οι µαστοί σου φα είναι σαν τσαµπιά 
τής αµπέου, και η οσµή τής µύτης σου σαν 
µήουα· 

και ο ουανίσκος σου όπως το καουό κουασί, 
που ουέει ευχάουιστα για τον αγαπητό µου, 
και κάνει να µιούν τα χείουη αυτών που 
κοιµούνται. 

Εγώ είµαι του αγαπητού µου, και η επιφυµία 
του είναι σε µένα. 

Έουα, αγαπητέ µου, ας βγούµε στο χωουάφι· 
ας ντιανυχτεουεύσουµε στις κωµοπόουεις. 

Ας ξηµεουωφούµε στους αµπεουώνες· ας 
ντούµε αν βουάστησε η άµπεουος, αν άνοιξε 
το άνφος τού σταφυουιού, κι αν άνφισαν οι 
ουοντιές· εκεί φα ντώσω την αγάπη µου σε 
σένα. 

Οι µανντουαγόουες έντωσαν οσµή, και στις 
φύουες µας υπάουχει κάφε είντος από 
αουεστούς καουπούς, νέους και παουιούς, που 
φύουαξα, αγαπητέ µου, για σένα. 

Είφε να ήσουν σαν αντεουφός µου, που να 
είχες φηουάσει τους µαστούς της µητέουας 
µου! 

Αν σε έβουισκα έξω, φα σε φιούσα, και ντεν 
φα µε καταφουονούσαν. 

Φα σε έσεουνα, και φα σε έβαζα µέσα στο 
σπίτι τής µητέουας µου, για να µε ντιντάξεις· 

φα σε πότιζα αουωµατικό κουασί, και χυµό 
τού ουοντιού µου. 

Το αουιστεουό του χέουι φα ήταν κάτω από 
το κεφάουι µου, και το ντεξί του φα µε είχε 
αγκαουιάσει. 

Φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ, σας οουκίζω, 
µη ενοχουήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη 
µου, µέχουις ότου φεουήσει. 

Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει από την 
έουηµο, που επιστηουίζεται επάνω στον 
αγαπητό της; 

Εγώ σε ξύπνησα κάτω από τη µηουιά· εκεί σε 
κοιουοπόνησε η µητέουα σου· εκεί σε γέννησε 
αυτή που σε έτεκε. 

Βάουε µε, σαν σφουαγίντα, επάνω στην 
καουντιά σου, σαν σφουαγίντα επάνω στον 
βουαχίονά σου· 

επειντή, η αγάπη είναι ισχυουή σαν τον 
φάνατο· η ζηουοτυπία σκουηουή σαν τον 
άντη· 

οι φουόγες της είναι φουόγες φωτιάς, µια 
οουµητικότατη ανάφουεξη. 

Ποουά νεουά ντεν µποούν να σβήσουν την 
αγάπη, ούτε ποτάµια µποούν να την πνίξουν· 

αν κάποιος ντώσει όουα τα υπάουχοντα του 
σπιτιού του για την αγάπη, φα τα 
καταφουονήσουν οουοκουηουωτικά. 

Εµείς έχουµε µια µικουή αντεουφή, και ντεν 
έχει µαστούς· 

τι φα κάνουµε στην αντεουφή µας, την 
ηµέουα που φα γίνει ουόγος γι' αυτή; 

Αν υπάουχει τείχος, φα οικοντοµήσουµε 
επάνω της ασηµένιο παουάτι· και αν υπάουχει 
φύουα, φα την ασφαουίσουµε οουόγυουα µε 
κέντουινες σανίντες. 

Εγώ είµαι τείχος, και οι µαστοί µου σαν 
πύουγοι· τότε ήµουν στα µάτια του σαν εκείνη 
που βουίσκει ειουήνη. 

Ο Σοουοµώντας είχε έναν αµπεουώνα στη 
Βάαου-χαµών· έντωσε τον αµπεουώνα σε 
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φύουακες· κάφε ένας έπουεπε να φέουει για 
τον καουπό του 1.000 αουγύουια. 

Ο αµπεουώνας µου είναι µπουοστά µου· τα 
1.000 αουγύουια ας είναι για σένα, ω 
Σοουοµώντα, και 200 γι' αυτούς που 
φυουάττουν τον καουπό του. 

Ω, εσύ, που κάφεσαι στους κήπους, οι 
σύντουοφοι πουοσέχουν στη φωνή σου· κάνε 
µε να την ακούσω. 

Φεύγε, αγαπητέ µου, και γίνε όµοιος µε 
ντοουκάντα ή µε σκύµνον εουαφίνας επάνω 
στα βουνά των αουωµάτων. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΜΩΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΟΥΣΑΟΥΗΜ, ΣΤΙΣ 
ΗΜΕΟΥΕΣ ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΦΑΜ, 
ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, 
ΒΑΣΙΟΥΙΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΤΑ. 

Ακούστε, ουανοί, και ακουοάσου γη· επειντή, 
ο Κύουιος µίουησε. 

Γιους έφουεψα και ύψωσα, αυτοί, όµως, 
αποστάτησαν από µένα. 

Το βόντι γνωουίζει το αφεντικό του, και το 
γαϊντούι τη φάτνη τού κυουίου του· 

ο Ισουαήου, όµως, ντεν γνωουίζει, ο ουαός 
µου ντεν εννοεί. 

Αουοίµονο, έφνος αµαουτωουό, ουαέ 
φοουτωµένε ανοµία, σπέουµα κακοποιών, γιοι 
ντιεφφαουµένοι· 

εγκατέουειψαν τον Κύουιο, καταφουόνησαν 
τον Άγιο του Ισουαήου, στουάφηκαν πουος 
τα πίσω. 

Γιατί, ενώ πεουνάτε από παιντεία, φα 
επιπουοσφέτετε στασιασµό; 

Οουόκουηουο το κεφάουι είναι άουωστο, και 
όουη η καουντιά εξαντουηµένη· 

από το πέουµα τού ποντιού µέχουι το 
κεφάουι ντεν υπάουχει σ' αυτόν ακεουαιότητα, 

αουά τουαύµατα, και µεουανιές, και σάπια 
έουκη· 

ντεν πιέστηκαν ούτε ντέφηκαν ούτε 
µαουακώφηκαν µε αουοιφή· 

η γη σας είναι έουηµη, οι πόουεις σας 
πυουοκαµένες· 

τη γη σας, την κατατουώνε µπουοστά σας 
ξένοι· και είναι έουηµη, σαν ποουφηµένη από 
αουόφυους· 

και η φυγατέουα Σιών εγκαταουειµµένη σαν 
καουύβα µέσα σε αµπεουώνα, σαν 
οπωουοφυουάκιο σε κήπο αγγουιών· σαν 
πόουη που ποουιοουκείται. 

Αν ο Κύουιος των ντυνάµεων ντεν άφηνε σε 
µας ένα µικουό υπόουοιπο, σαν τα Σόντοµα 
φα είχαµε γίνει, και µε τα Γόµοουα φα είχαµε 
εξοµοιωφεί. 

Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, άουχοντες 
των Σοντόµων· ακουοαστείτε τον νόµο τού 
Φεού µας, ουαέ των Γοµόουων. 

Ποια ανάγκη έχω από την πουηφώουα των 
φυσιών σας; ουέει ο Κύουιος· 

είµαι χοουτάτος από οουοκαυτώµατα 
κουιαουιών, και από το πάχος των σιτευτών· 
και ντεν αουέσκοµαι σε αίµα ταύουων ή 
αουνιών ή τουάγων. 

Όταν έουχεστε να εµφανιστείτε µπουοστά 
µου, ποιος το ζήτησε αυτό από τα χέουια σας, 
να πατάτε τις αυουές µου; 

Μη φέουνετε πουέον µάταιες πουοσφοουές· 
το φυµίαµα είναι σε µένα βντέουυγµα· 

τις νεοµηνίες σας και τα σάββατα, το 
συγκάουεσµα των συνάξεων, ντεν µποουώ να 
υποφέουω, ανοµία και πανηγυουική σύναξη. 

Τις νεοµηνίες σας και τις ντιαταγµένες 
γιοουτές σας µισεί η ψυχή µου· είναι φοουτίο 
σε µένα· βαουέφηκα να υποφέουω. 

Και όταν απουώνετε τα χέουια σας, φα 
κουύβω από σας τα µάτια µου· 
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ναι, όταν πουηφαίνετε ντεήσεις, ντεν φα 
εισακούω· τα χέουια σας είναι γεµάτα από 
αίµατα. 

Ουστείτε, καφαουιστείτε· αποβάουετε την 
κακία των πουάξεών σας µπουοστά από τα 
µάτια µου· 

σταµατήστε πουάττοντας το κακό,  µάφετε να 
πουάττετε το καουό· 

εκζητήστε κουίση, κάντε ευφύτητα στον 
καταντυναστευµένο, να κουίνετε τον οουφανό, 
πουοστατεύστε τη ντίκη τής χήουας. 

Εουάτε τώουα, και ας ντιαντικαστούµε, ουέει 
ο Κύουιος· 

αν οι αµαουτίες σας είναι σαν το ποουφυούν, 
φα γίνουν άσπουες σαν χιόνι· αν είναι 
εουυφουές σαν κόκκινο, φα γίνουν σαν 
άσπουο µαουί. 

Αν φέουετε, και υπακούσετε, φα φάτε τα 
αγαφά τής γης· 

αν, όµως, ντεν φέουετε, και αποστατήσετε, φα 
καταφαγωφείτε από µάχαιουα· επειντή, το 
στόµα τού Κυουίου µίουησε. 

Πώς η πιστή πόουη έγινε πόουνη! 

Ήταν γεµάτη από κουίσεις· η ντικαιοσύνη 
κατοικούσε µέσα σ' αυτή· αουά, τώουα, 
φονιάντες. 

Το ασήµι σου έγινε σκουιά· το κουασί σου 
ανακατεύτηκε µε νεουό. 

Οι άουχοντές σου είναι απειφείς, και 
σύντουοφοι µε τους κουέφτες· όουοι αγαπούν 
ντώουα, και κυνηγούν αντιπουηουωµές· 

ντεν κουίνουν τον οουφανό ούτε έουχεται σ' 
αυτούς η ντίκη τής χήουας. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος ουέει, ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Ισχυουός τού Ισουαήου: 

Ω! Φα χοουτάσω επάνω στους εναντίους µου, 
και φα εκντικηφώ ενάντια στους εχφούς µου· 

φα στουέψω το χέουι µου επάνω σου, και φα 
αποκαφαουίσω τη σκουιά σου, και φα 
αφαιουέσω όουο σου τον κασσίτεουο. 

Και φα αποκαταστήσω τους κουιτές σου όπως 
και πουιν, και τους συµβούς σου όπως και 
αουχικά· 

έπειτα απ' αυτά, φα ονοµαστείς: Η πόουη τής 
ντικαιοσύνης. Η πιστή πόουη. 

Η Σιών φα εξαγοουαστεί µε κουίση, κι 
εκείνοι, που επέστουεψαν σ' αυτή, µε 
ντικαιοσύνη. 

Και οι παουάνοµοι και οι αµαουτωουοί µαζί 
φα καταστουαφούν, κι αυτοί που 
εγκατέουειψαν τον Κύουιο, φα 
καταναουωφούν. 

Επειντή, φα καταντουοπιαστείτε για τα άουση 
που επιφυµήσατε, και φα ντουαπείτε για τους 
κήπους που ντιαουέξατε. 

επειντή, φα γίνετε σαν βεουανιντιά, που τα 
φύουα της µαουαίνονται, και σαν κήπος, που 
ντεν έχει νεουό. 

Και ο ντυνατός φα είναι σαν καουάµι από 
στουπί, και το έουγο του σαν σπινφήουας, 

και φα καούν και τα ντύο µαζί, και ντεν φα 
υπάουχει εκείνος που να τα σβήνει. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΟΟΥΑΜΑ 
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ 
ΑΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΕΟΥΟΥΣΑΟΥΗΜ. 

Στις έσχατες ηµέουες, το βουνό τού οίκου 
τού Κυουίου φα στηουιχφεί επάνω στην 
κοουυφή των βουνών, και φα υψωφεί 
υπεουάνω των βουνών· 

και όουα τα έφνη φα συουέουν σ' αυτό,  και 
ποουοί ουαοί, φα πάνε, 

και φα πουν: Εουάτε, και ας ανέβουµε στο 
βουνό τού Κυουίου, στον οίκο τού Φεού τού 
Ιακώβ· και φα µας ντιντάξει τους ντουόµους 
του, και φα πεουπατήσουµε στα µονοπάτια 
του. 
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Επειντή, από τη Σιών φα βγει νόµος, και 
ουόγος Κυουίου από την Ιεουσαουήµ. 

και φα κουίνει ανάµεσα στα έφνη, και φα 
εουέγξει ποούς ουαούς· 

και φα σφυουηουατήσουν τις µάχαιουές τους 
σε υνία, και τις ουόγχες τους σε ντουεπάνια· 

ντεν φα σηκώσουν µάχαιουα, έφνος ενάντια σε 
έφνος, ούτε φα µάφουν πουέον τον πόουεµο. 

Οίκος τού Ιακώβ, εουάτε, και ας 
πεουπατήσουµε στο φως τού Κυουίου. 

Βέβαια, εσύ εγκατέουειψες τον ουαό σου, τον 
οίκο τού Ιακώβ, επειντή γέµισαν από την 
Ανατοουή, 

και έγιναν µάντεις, όπως οι Φιουισταίοι, και 
ενώφηκαν µαζί µε τα παιντιά των 
αουοφύουων. 

Και η γη τους γέµισε από ασήµι και 
χουυσάφι, και ντεν υπάουχει τέουος στους 
φησαυούς τους· 

η γη τους γέµισε και από άουογα, και ντεν 
υπάουχει τέουος στις άµαξές τους. 

Και η γη τους γέµισε από είντωουα· 
ουάτουευσαν το κατασκεύασµα των χεουιών 
τους, εκείνο που έκαναν τα ντάχτυουά τους· 

και ο κοινός άνφουωπος υπέκυψε, και ο 
µεγάουος ταπεινώφηκε· και ντεν φα τους 
συγχωουήσεις. 

Μπες µέσα στον βουάχο, και κουύψου στο 
χώµα, εξαιτίας τού φόβου τού Κυουίου, και 
εξαιτίας τής ντόξας τής µεγαουειότητάς του. 

Τα υπεουήφανα µάτια τού ανφουώπου φα 
ταπεινωφούν, και η έπαουση των ανφουώπων 
φα υποκύψει· 

και ο Κύουιος, µόνος, φα υψωφεί κατά την 
ηµέουα εκείνη. 

Επειντή, η ηµέουα τού Κυουίου των 
ντυνάµεων φάουφει επάνω σε κάφε αουαζόνα 

και υπεουήφανο, κι επάνω σε κάφε υψωµένον· 
και φα ταπεινωφεί· 

κι επάνω σε όους τούς κέντους τού Ουιβάνου, 
τους ψηούς και υπεουήφανους, κι επάνω σε 
όουες τις βεουανιντιές τής Βασάν, 

κι επάνω σε όουα τα ψηουά βουνά, 

κι επάνω σε κάφε ψηουόν πύουγο, κι επάνω σε 
κάφε πεουιφουαγµένο τείχος, 

κι επάνω σε όουα τα πουοία τής Φαουσείς, κι 
επάνω σε όουα τα ηντονικά φεάµατα. 

Και το ύψος τού ανφουώπου φα υποκύψει, και 
η υπεουηφάνεια των ανφουώπων φα 
ταπεινωφεί· 

και ο Κύουιος, µόνος, φα υψωφεί κατά την 
ηµέουα εκείνη. 

Και τα είντωουα φα καταστουαφούν 
οουοκουηουωτικά. 

Κι αυτοί φα µπουν µέσα στα σπήουαια των 
βουάχων, και στις τουύπες τής γης, 

εξαιτίας τού φόβου τού Κυουίου, και εξαιτίας 
τής ντόξας τής µεγαουειότητάς του, όταν 
σηκωφεί για να κουονίσει τη γη. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο άνφουωπος φα 
ουίξει στους τυφουοπόντικες και στις 
νυχτεουίντες τα ασηµένια του είντωουα, και τα 
χουυσά του είντωουα, που είχε κάνει για τον 
εαυτό του για να τα πουοσκυνάει· 

για να µπουν στις σχισµές των βουάχων, και 
στις πέτουινες σπηουιές, 

εξαιτίας τού φόβου τού Κυουίου, και εξαιτίας 
της ντόξας τής µεγαουειότητάς του, όταν 
σηκωφεί για να κουονίσει τη γη. 

Παουαιτηφείτε από άνφουωπο, που η πνοή 
του είναι στους µυκτήουες του· επειντή, σε τι 
είναι άξιος ουόγου; 

Επειντή, ντέστε, ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
φα αφαιουέσει από την Ιεουσαουήµ και από 
τον Ιούντα, κάφε υποστήουιγµα και βοήφεια, 
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οουόκουηουο το υποστήουιγµα του ψωµιού, 
και οουόκουηουο το υποστήουιγµα του νεού, 

κάφε ισχυουόν, και ποουεµιστή, κουιτή, και 
πουοφήτη, και συνετόν, και πουεσβύτεουο, 

πεντηκόνταουχο, και έντιµον, και σύµβουο, 
και σοφόν τεχνίτη, και συνετόν γοητευτή. 

Και φα ντώσει παιντάουια για άουχοντές τους, 
και νήπια φα εξουσιάζουν επάνω τους. 

Και ο ουαός φα καταντυναστεύεται, 
άνφουωπος από άνφουωπο, και κάφε ένας από 
τον πουησίον του· 

το παιντί φα φέουεται αουαζονικά πουος τον 
γέουοντα, και ο ποταπός πουος τον έντιµο. 

Αν κάποιος πιάσει τον αντεουφό του, από το 
σπίτι τού πατέουα του, ουέγοντας: Έχεις 
ιµάτιο, γίνε αουχηγός µας, κι αυτός ο 
αφανισµός ας είναι κάτω από το χέουι σου· 

κατά την ηµέουα εκείνη, φα οουκιστεί, 
ουέγοντας: Ντεν φα γίνω φεουαπευτής· 
επειντή, στο σπίτι µου ντεν υπάουχει ούτε 
ψωµί ούτε ιµάτιο· µη µε κάνετε αουχηγό τού 
ουαού· 

επειντή, η Ιεουσαουήµ αφανίστηκε, και ο 
Ιούντας έπεσε, 

για τον ουόγο ότι, η γουώσσα τους και τα 
έουγα τους είναι ενάντια στον Κύουιο, για να 
παουοξύνουν τα µάτια τής ντόξας του. 

Η όψη τού πουοσώπου τους µαουτυουεί 
εναντίον τους· και κηουύττουν την αµαουτία 
τους, όπως τα Σόντοµα· ντεν την κουύβουν. 

Αουοίµονο στην ψυχή τους! Επειντή, 
ανταπέντωσαν κακά στον εαυτό τους. 

Πείτε στον ντίκαιο, ότι σ' αυτόν φα υπάουχει 
καουό· επειντή, φα φάει τον καουπό των 
έουγων του. 

Αουοίµονο στον άνοµο! Σ' αυτόν φα 
υπάουχει κακό· επειντή, φα του γίνει η 
ανταπόντοση των χεουιών του. 

Τον ουαό µου, τον καταντυναστεύουν 
παιντάουια, και γυναίκες εξουσιάζουν επάνω 
του. 

Ουαέ µου, οι οντηγοί σου σε κάνουν να 
πουανιέσαι, και καταστουέφουν τον ντουόµο 
των βηµάτων σου. 

Ο Κύουιος σηκώνεται για να ντικάσει, και 
στέκεται για να κουίνει τούς ουαούς. 

Ο Κύουιος φα µπει σε κουίση µε τους 
πουεσβύτεους του ουαού του, και µε τους 
άουχοντές του· 

επειντή, εσείς έχετε καταφάει τον αµπεουώνα· 
οι αουπαγές από τον φτωχό είναι µέσα στα 
σπίτια σας. 

Γιατί καταντυναστεύετε τον ουαό µου, και 
καταφουίβετε τα πουόσωπα των φτωχών; 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων. 

Και ο Κύουιος ουέει: Επειντή, οι φυγατέουες 
τής Σιών υπεουηφανεύφηκαν, και πεουπατούν 
µε υψωµένον τουάχηουο, και µε άσεµνα 
µάτια, 

πεουπατώντας τουυφηουά, και τουίζοντας µε 
τα πόντια τους, 

γι' αυτό, ο Κύουιος φα φαουακουώσει την 
κοουυφή τού κεφαουιού των φυγατέουων τής 
Σιών, και ο Κύουιος φα ξεσκεπάσει τη 
ντουοπή τους. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο Κύουιος φα 
αφαιουέσει τη ντόξα των στοουισµών που 
τουίζουν, και τα πεουιπουέγµατα, και τους 
µηνίσκους, 

τα πεουιντέουαια, και τα βουαχιόουια, και τις 
καουύπτουες, 

τα ντιχτυωτά επιφέµατα του κεφαουιού, και 
τις πεουισκεουίντες, και τα κεφαουόντεσµα, 

και τις µυουοφήκες, και τα σκουαουίκια,  τα 
νταχτυουίντια, και τους χαουκάντες της µύτης, 
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και τις ποικίουες στοουές, και τα 
επανωφόουια, και τα πεουικαουύµµατα, και 
τις τσάντες, 

τους καφουέφτες, και τα ουεπτά ουινά, και τις 
µίτουες, και τα εουαφουά καουοκαιουινά 
ενντύµατα. 

Και αντί της γουυκιάς ευωντίας, φα είναι 
ντυσωντία· και αντί για ζώνη, σχοινί· 

και αντί για ωουαία κόµµωση, φαουάκουωµα· 
και αντί για επιστοµάχιο ένντυµα, πεουίζωµα 
από σακί· ηουιόκαµα, αντί για ωουαιότητα. 

Οι άνντουες σου φα πέσουν µε µάχαιουα, και 
η ντύναµή σου σε πόουεµο. 

Και οι πύουες της φα στενάξουν και φα 
πενφήσουν· κι αυτή φα κείτεται εουηµωµένη 
επάνω στο ένταφος. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, επτά γυναίκες 
φα πιάσουν έναν άνντουα, ουέγοντας: Φα 
τουώµε το ψωµί µας, φα ντυνόµαστε τα ιµάτιά 
µας· µόνον ας αναφέουεται το όνοµά σου 
επάνω µας, για να αφαιουέσεις τη ντουοπή 
µας. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο κουάντος τού 
Κυουίου φα είναι ωουαίος και ένντοξος, 

και ο καουπός τής γης εξαίουετος και 
ευφουόσυνος σ' εκείνους που φα έχουν 
ντιασωφεί από τον Ισουαήου· 

και ο υπόουοιπος στη Σιών, κι αυτός που 
εναπέµεινε στην Ιεουσαουήµ, φα ονοµαστεί 
άγιος, όουοι οι γουαµµένοι ανάµεσα στους 
ζωντανούς στην Ιεουσαουήµ, 

όταν ο Κύουιος φα ξεπουύνει την ακαφαουσία 
των φυγατέουων τής Σιών, και φα καφαουίσει 
το αίµα τής Ιεουσαουήµ από µέσα της, µε 
πνεύµα κουίσης, και µε πνεύµα καύσης. 

Και ο Κύουιος φα ντηµιουγήσει επάνω σε 
κάφε τόπο τού βουνού Σιών, κι επάνω στις 
συνάξεις της, σύννεφο και καπνό την ηµέουα, 
ενώ τη νύχτα ουαµπουότητα φουογεουής 
φωτιάς· 

επειντή, σε κάφε ντόξα φα υπάουχει 
υπεουάσπιση, 

και φα υπάουχει σκηνή, για να επισκιάζει την 
ηµέουα από καύµα, και για να είναι καταφύγιο 
και σκέπη από ανεµοζάουη και από βουοχή. 

ΤΩΟΥΑ φα ψάουω στον αγαπηµένο µου ένα 
τουαγούντι τού αγαπητού µου για τον 
αµπεουώνα του. 

Ο αγαπηµένος µου είχε έναν αµπεουώνα 
επάνω σε παχύτατο ουόφο.  Και τον έφουαξε 
οουόγυουα, και συγκέντουωσε απ' αυτόν τις 
πέτουες, και τον φύτεψε µε τα πουέον 
εκουεκτά κουήµατα, και έκτισε στο µέσον του 
έναν πύουγο, κι ακόµα κατασκεύασε µέσα σ' 
αυτόν ένα πατητήουι· και πεουίµενε να κάνει 
σταφύουια, αουά έκανε αγουιοστάφυουα. 

Και τώουα, κάτοικοι της Ιεουσαουήµ, και 
άνντουες τού Ιούντα, κουίνετε, παουακαουώ, 
ανάµεσα σε µένα και στον αµπεουώνα µου.  
Τι ήταν ντυνατόν να κάνω ακόµα στον 
αµπεουώνα µου, και ντεν του το έκανα σ' 
αυτόν; Γιατί, ουοιπόν, ενώ πεουίµενα να κάνει 
σταφύουια, έκανε αγουιοστάφυουα; 

Τώουα, ουοιπόν, φα σας αναγγείουω τι φα 
κάνω εγώ στον αµπεουώνα µου· φα 
αφαιουέσω τον φουαγµό του, και φα 
καταφαγωφεί· φα χαουάσω τον τοίχο του, και 
φα καταπατηφεί·  και φα τον κάνω έουηµο· 
ντεν φα κουαντευτεί ούτε φα σκαφτεί, αου' 
εκεί φα βουαστήσουν τουιβόουια και αγκάφια· 
φα πουοστάξω ακόµα τα σύννεφα να µη 
βουέξουν επάνω του βουοχή. 

Αουά, ο αµπεουώνας τού Κυουίου των 
ντυνάµεων είναι ο οίκος Ισουαήου, και οι 
άνντουες τού Ιούντα, το αγαπητό του φυτό· 

και πεουίµενε κουίση, εντούτοις, ντέστε, 
καταντυνάστευση· ντικαιοσύνη, εντούτοις, 
ντέστε, κουαυγή. 

Ουαί σ' εκείνους, που ενώνουν σπίτι µε σπίτι, 
και συνντέουν χωουάφι µε χωουάφι, µέχουις 
ότου µη µείνει τόπος, ώστε να κατοικούν 
µόνοι τους στο µέσον τής γης! 
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Στα αυτιά µου, ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
είπε: Βέβαια, ποουά σπίτια φα µείνουν 
εουηµωµένα, µεγάουα και καουά, χωουίς 
κατοίκους· 

ναι, ντέκα στουέµµατα αµπεουώνα φα 
ντώσουν ένα βαφ, και ο σπόουος ενός χοµόου 
φα ντώσει ένα εφά. 

Ουαί σ' εκείνους που, καφώς σηκώνονται το 
πουωί, αναζητούν σίκεουα· οι οποίοι 
εξακοουφούν µέχουι το βουάντυ, µέχουις 
ότου τους ανάψει το κουασί! 

Και η κιφάουα και η ουύουα, το τύµπανο και 
ο αυουός, και το κουασί, είναι στα συµπόσιά 
τους· 

αουά, ντεν παουατηούν το έουγο τού 
Κυουίου, και ντεν φωούν την ενέουγεια των 
χεουιών του. 

Γι' αυτό, ο ουαός µου φέουφηκε σε 
αιχµαουωσία, επειντή ντεν έχει επίγνωση· 

και οι έντιµοι απ' αυτούς ουιµοκτονούν, και 
το πουήφος τους καταξεουάφηκε από ντίψα. 

Γι' αυτά ο άντης πουάτυνε τον εαυτό του, και 
άνοιξε υπέουµετουα το στόµα του· 

και η ντόξα τους, και το πουήφος τους, και ο 
φόουυβός τους, κι αυτοί που εντουυφούν, φα 
κατέβουν σ' αυτόν. 

Και ο κοινός άνφουωπος φα υποκύψει, και ο 
ντυνατός φα ταπεινωφεί, και τα µάτια των 
ψηουών φα χαµηουώσουν. 

Και ο Κύουιος των ντυνάµεων φα υψωφεί σε 
κουίση, και ο Άγιος Φεός φα αγιαστεί σε 
ντικαιοσύνη. 

Τότε, τα αουνιά φα βοσκηφούν σύµφωνα µε 
τη συνήφειά τους, και οι ξένοι φα φάνε τους 
έουηµους τόπους µε τα παχιά. 

Ουαί σ' εκείνους που σέουνουν την ανοµία µε 
σχοινιά µαταιότητας, και την αµαουτία σαν 
µε ουουιά άµαξας· 

αυτοί που ουένε: Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το 
έουγο του, για να ντούµε· και η βουή τού 
Αγίου τού Ισουαήου ας πουησιάσει κι ας 
έουφει, για να µάφουµε! 

Ουαί σ' εκείνους που ουένε το κακό καουό, 
και το καουό κακό· αυτοί που βάζουν το 
σκοτάντι για φως, και το φως για σκοτάντι· 
αυτοί που βάζουν το πικουό για γουυκό, και 
το γουυκό για πικουό! 

Ουαί σε όσους είναι σοφοί στα µάτια τους, 
και φουόνιµοι στον εαυτό τους! 

Ουαί σε όσους είναι ντυνατοί για να πίνουν 
κουασί, και ισχυουοί στο να ανακατεύουν 
σίκεουα· 

οι οποίοι ντικαιώνουν τον παουάνοµο για 
ντώουα, και το ντίκιο τού ντικαίου το αφαιούν 
απ' αυτόν! 

Γι' αυτό, όπως η γουώσσα τής φωτιάς 
κατατουώει το καουάµι, και το άχυουο 
αφανίζεται στη φουόγα, έτσι και η ουίζα τους 
φα γίνει σαν σαπίουα, και το άνφος τους φα 
ανέβει σαν σκόνη· 

επειντή, απέουιψαν τον νόµο τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, και καταφουόνησαν τον ουόγο τού 
Αγίου τού Ισουαήου. 

Γι' αυτό, ο φυµός τού Κυουίου άναψε ενάντια 
στον ουαό του, και απουώνοντας το χέουι του 
εναντίον τους, τους πάταξε· 

και τα βουνά έτουεµαν, και τα πτώµατά τους 
έγιναν σαν κοπουιά στο µέσον των ντουόµων. 

Σε όουα αυτά ο φυµός του ντεν 
αποστουάφηκε, αουά το χέουι του είναι 
ακόµα απουωµένο. 

Και φα υψώσει ένα σηµείο στα έφνη, από 
µακουιά, και φα συουίξει πουος αυτά από την 
άκουη τής γης· 

και ντέστε, φάουφουν γουήγοουα, µε βιασύνη· 

κανένας ανάµεσά τους ντεν φα αποκάµει ούτε 
φα πουοσκούσει· κανένας ντεν φα νυστάξει 
ούτε φα κοιµηφεί· 
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ούτε η ζώνη τής οσφύος τους φα ουυφεί ούτε 
το ουουί των υποντηµάτων τους φα κοπεί· 

τα βέουη των οποίων είναι οξέα, και όουα τα 
τόξα τους τεντωµένα· 

τα νύχια των αουόγων τους φα νοµιστούν σαν 
σπινφηουοβόουα πέτουα, και οι τουοχοί των 
αµαξών τους σαν ανεµοστουόβιουος· 

οι βουυχηφµοί τους φα είναι σαν 
ουιονταουιού· φα βουυχάζουν σαν σκύµνοι 
ουιονταουιού· 

ναι, φα βουυχάζουν, και φα αουπάξουν µαζί 
το φήουαµα, και φα φύγουν· και ντεν φα 
υπάουχει κανένας που να εουευφεουώνει. 

Και όταν κατά την ηµέουα εκείνη βοήσουν 
εναντίον τους σαν βοή φάουασσας, 

φα κοιτάξουν στη γη, και ντέστε, σκοτάντι, 
ουύπη, και το φως σκοτίστηκε στον ουανό 
της. 

ΚΑΤΑ τον χουόνο που πέφανε ο βασιουιάς 
Οζίας, είντα τον Κύουιο να κάφεται επάνω σε 
έναν φουόνο ψηουό και υπεουυψωµένο, και το 
κουάσπεντό του γέµισε τον ναό.  Από πάνω 
του στέκονταν Σεουαφείµ, που το κάφε ένα 
είχε έξι φτεούγια· µε τα ντύο σκέπαζε το 
πουόσωπό του, και µε τα άουα ντύο σκέπαζε 
τα πόντια του, και µε τα υπόουοιπα ντύο 
πετούσε.  Και το ένα έκουαζε πουος το άουο, 
και έουεγε: 

Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύουιος των ντυνάµεων· 

οουόκουηουη η γη είναι πουήουης από τη 
ντόξα του. 

Και οι παουαστάτες τής φύουας σείσφηκαν 
από τη φωνή εκείνου που έκουαζε, και ο οίκος 
γέµισε από καπνό. 

Τότε, είπα: Ω, ταουαίπωουος εγώ! Επειντή, 
χάφηκα· για τον ουόγο ότι, είµαι άνφουωπος 
µε ακάφαουτα χείουη, και κατοικώ ανάµεσα 
σε ουαό µε ακάφαουτα χείουη· επειντή, τα 
µάτια µου είνταν τον Βασιουιά, τον Κύουιο 
των ντυνάµεων. 

Τότε, πέταξε πουος εµένα ένα από τα 
Σεουαφείµ, έχοντας στο χέουι του ένα 
κάουβουνο φωτιάς, που πήουε µε τη ουαβίντα 
από το φυσιαστήουιο.  Και το άγγιξε στο 
στόµα µου, και είπε: Ντες, αυτό άγγιξε τα 
χείουη σου· και η ανοµία σου εξαουείφφηκε, 
και η αµαουτία σου καφαουίστηκε. 

Και άκουσα τη φωνή τού Κυουίου, που 
έουεγε: Ποιον φα αποστείουω, και ποιος φα 
πάει για µας; 

Τότε, είπα: Νάµαι, εγώ, απόστειουέ µε. 

Και είπε: Πήγαινε, και πες σ' αυτό τον ουαό: 
Με την ακοή φα ακούσετε, και ντεν φα 
εννοήσετε· και βουέποντας φα ντείτε, και ντεν 
φα καταουάβετε·  η καουντιά αυτού τού 
ουαού πάχυνε, και τα αυτιά τους έγιναν 
βαουιά, και έκουεισαν τα µάτια τους, για να 
µη βουέπουν µε τα µάτια τους, και ακούν µε 
τα αυτιά τους, και καταουάβουν µε την 
καουντιά τους, και επιστουέψουν και 
φεουαπευφούν. 

Τότε, είπα: Κύουιε, µέχουι πότε; 

Κι απάντησε: Μέχουις ότου εουηµωφούν οι 
πόουεις, ώστε να µη υπάουχει κάτοικος, και 
τα σπίτια, ώστε να µη υπάουχει άνφουωπος, 
και η γη να εουηµωφεί οουοκουηουωτικά· 

και ο Κύουιος αποµακουύνει τους 
ανφουώπους, και γίνει µεγάουη εγκατάουειψη, 
στο µέσον τής γης. 

Εντούτοις, φα µείνει σ' αυτή ακόµα ένα 
ντέκατο, κι αυτό πάουι φα καταφαγωφεί· 

όπως η τεουέβινφος και η βεουανιντιά, που ο 
κοουµός µένει σ' αυτά όταν κόβονται, έτσι το 
άγιο σπέουµα φα είναι ο κοουµός της. 

ΚΑΙ στις ηµέουες τού Άχαζ, γιου τού 
Ιωάφαµ, γιου τού Οζία, βασιουιά τού Ιούντα, 
ο Ουεσίν, ο βασιουιάς τής Συουίας, και ο 
Φεκά, ο γιος τού Ουεµαουία, ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου, ανέβηκαν στην Ιεουσαουήµ για να 
την ποουεµήσουν· αουά, ντεν µπόουεσαν να 
την ποουιοουκήσουν. 
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Και ανήγγειουαν στον οίκο τού Νταβίντ, 
ουέγοντας: Η Συουία συµφώνησε µαζί µε τον 
Εφουαϊµ. Και η καουντιά τού Άχαζ, και η 
καουντιά τού ουαού του κουονίστηκε, όπως τα 
ντέντουα τού ντάσους κουονίζονται από τον 
αέουα. 

Τότε, ο Κύουιος είπε στον Ησαϊα: Βγες 
τώουα έξω σε συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο 
Σεάου-ιασούβ, ο γιος σου, στην άκουη του 
υντουαγωγού τής άνω κοουυµβητικής 
ουίµνης, πουος τον µεγάουο ντουόµο τού 
χωουαφιού τού γναφέα·  και πες του: 
Πουόσεχε να µένεις ήσυχος· να µη φοβηφείς 
ούτε να µικουοψυχήσεις από τις ντύο ουές 
αυτών των νταυουών που καπνίζουν, για τον 
άγουιο φυµό τού Ουεσίν και της Συουίας, και 
του γιου τού Ουεµαουία.  Επειντή, η Συουία, 
ο Εφουαϊµ, και ο γιος τού Ουεµαουία, 
βουεύφηκαν κακή βουή εναντίον σου, 
ουέγοντας:  Ας ανέβουµε εναντίον τού Ιούντα, 
και ας τον στενοχωουήσουµε, και ας τον 
µοιουαστούµε στον εαυτό µας, και ας βάουµε 
έναν βασιουιά ανάµεσά του, τον γιο τού 
Ταβεήου·  έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αυτό 
ντεν φα σταφεί ούτε φα γίνει.  Επειντή, το 
κεφάουι τής Συουίας είναι η Νταµασκός, και 
το κεφάουι τής Νταµασκού ο Ουεσίν· και σε 
65 χουόνια ο Εφουαϊµ φα συντουιφτεί, ώστε 
να µη είναι ουαός.  Και το κεφάουι τού 
Εφουαϊµ είναι η Σαµάουεια, και το κεφάουι 
τής Σαµάουειας ο γιος τού Ουεµαουία. Αν 
ντεν πιστεύετε, σίγουα ντεν φα στεουεωφείτε. 

Και ο Κύουιος µίουησε ακόµα στον Άχαζ, 
ουέγοντας:  Ζήτησε ένα σηµάντι από τον 
Κύουιο τον Φεό σου· ζήτησέ το είτε στο 
βάφος είτε στο ύψος άνω. 

Ο Άχαζ, όµως, είπε: Ντεν φα ζητήσω ούτε φα 
πειουάξω τον Κύουιο. 

Και ο Ησαϊας είπε: Μικουό πουάγµα είναι για 
σας να βαουύνετε ανφουώπους, και φα 
βαουύνετε ακόµα και τον Φεό µου;  Γι' αυτό, 
ο ίντιος ο Κύουιος φα σας ντώσει ένα 
σηµάντι· Ντέστε, η παουφένος φα συουάβει 
και φα γεννήσει γιο, και το όνοµά του φα 
αποκουηφεί Εµµανουήου.  Φα φάει βούτυουο 
και µέουι, µέχουις ότου µάφει να αποουίπτει 

το κακό, και να ντιαουέγει το αγαφό.  
Επειντή, πουιν το παιντί µάφει να αποουίπτει 
το κακό, και να ντιαουέγει το αγαφό, η γη, 
που αποστουέφεσαι, φα εγκαταουειφφεί από 
τους ντύο βασιουιάντες της. 

Ο Κύουιος φα φέουει επάνω σου, και επάνω 
στον ουαό σου, και επάνω στην οικογένεια 
του πατέουα σου, ηµέουες, που ντεν είχαν 
έουφει αφότου χωουίστηκε ο Εφουαϊµ από 
τον Ιούντα, ντιαµέσου τού βασιουιά τής 
Ασσυουίας.  Και κατά την ηµέουα εκείνη, ο 
Κύουιος φα συουίξει στις µύγες, που 
βουίσκονται στους έσχατους ποταµούς τής 
Αιγύπτου, και στις µέουισσες, που είναι στη 
γη τής Ασσυουίας·  και φάουφουν, και όουες 
φα αναπαυφούν επάνω στις εουηµωµένες 
κοιουάντες, και στις τουύπες των βουάχων, κι 
επάνω σε κάφε βάτο, κι επάνω σε κάφε 
ωουαίο ντέντουο. 

Και κατά την ίντια ηµέουα, ο Κύουιος φα 
ξυουίσει µε το ξυουάφι, που είναι µισφωµένο 
από την πέουα πουευουά του ποταµού, µαζί 
µε τον βασιουιά τής Ασσυουίας, το κεφάουι, 
και τις τουίχες των ποντιών· φα αφαιουέσει 
ακόµα και το πηγούνι.  Και κατά την ηµέουα 
εκείνη, ένας άνφουωπος που φα τουέφει µία 
ντάµαουη και ντύο πουόβατα,  από την 
αφφονία τού γάουακτος που φα ντίνουν, φα 
τουώει βούτυουο· επειντή, φα τουώει 
βούτυουο και µέουι καφένας που εναπέµεινε 
στο µέσον τής γης.  Και κατά την ηµέουα 
εκείνη, κάφε τόπος, στον οποίο υπήουχαν 
1.000 άµπεουοι 1.000 ασηµένιων νοµισµάτων, 
φα είναι για τουιβόουια και αγκάφια.  Με 
βέουη και µε τόξα φάουφουν εκεί· επειντή, 
οουόκουηουη η γη φα γίνει τουιβόουια και 
αγκάφια.  Και κάφε βουνό γεωουγηµένο µε 
ντικέουι, όπου ντεν έχει έουφει φόβος από 
τουιβόουια και αγκάφια, φα είναι για να 
στέουνονται εκεί βόντια, και για να 
καταπατιέται από πουόβατα. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µου είπε: Πάουε για τον 
εαυτό σου έναν µεγάουο τόµο, και γουάψε 
µέσα σ' αυτόν µε γουαφίντα ανφουώπου για 
τον Μαχέου-σαουάου-χας-βαζ. 
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Και πήουα κοντά µου πιστούς µάουτυουες, 
τον Ουία τον ιεουέα, και τον Ζαχαουία, τον 
γιο τού Ιεβεουεχία. 

Και ήουφα στην πουοφήτισσα, που 
συνέουαβε, και γέννησε γιο. Και ο Κύουιος 
µου είπε: Να αποκαουέσεις το όνοµά του, 
Μαχέου-σαουάου-χας-βαζ·  επειντή, πουιν το 
παιντί µάφει να πουοφέουει: Πατέουα µου, 
και µητέουα µου, τα πούτη τής Νταµασκού, 
και τα ουάφυουα της Σαµάουειας φα 
ντιαουπαχφούν, µπουοστά στον βασιουιά τής 
Ασσυουίας. 

Και ο Κύουιος µου µίουησε ακόµα, 
ουέγοντας:  Επειντή, ο ουαός αυτός απέβαουε 
τα νεουά τού Σιουωάµ, που έουεαν ήσυχα, και 
χαίουεται στον Ουεσίν και στον γιο τού 
Ουεµαουία,  γι' αυτό, ντες, ο Κύουιος 
ανεβάζει εναντίον τους τα νεουά τού ποταµού, 
τα ντυνατά και τα ποουά, τον βασιουιά τής 
Ασσυουίας, και οουόκουηουη τη ντόξα του· 
και φα υπεουβεί όουα τα αυουάκια του, και φα 
πουηµµυουίσει όουες τις όχφες του·  και φα 
πεουάσει ντιαµέσου τού Ιούντα, φα 
πουηµµυουίσει, και φα ξεχειουίσει, φα φτάσει 
µέχουι τον ουαιµό· και το άπουωµα των 
πτεουύγων του, φα γεµίσει το πουάτος τής γης 
σου, Εµµανουήου. 

Ενωφείτε, ουαοί, και φα κατακοπείτε· και 
ακουοαστείτε, όουοι εσείς που είστε στα 
έσχατα της γης· ζωστείτε, και φα κατακοπείτε· 
ζωστείτε και φα κατακοπείτε. 

Βουευφείτε βουή, και φα µαταιωφεί· µιουήστε 
έναν ουόγο, και ντεν φα σταφεί· ντεντοµένου 
ότι, µαζί µας είναι ο Φεός. 

Επειντή, έτσι µου µίουησε ο Κύουιος, µε 
ισχυουό χέουι, και µε ντίνταξε να µη 
πεουπατάω στον ντουόµο αυτού τού ουαού, 
ουέγοντας:  Μη πείτε: Συνωµοσία, για κάφε τι 
που αυτός ο ουαός φα πει: Συνωµοσία· και 
τον φόβο του, µη φοβηφείτε ούτε να 
τουοµάξετε.  Τον Κύουιο των ντυνάµεων, 
αυτόν αγιάστε· κι αυτός ας είναι ο φόβος σας, 
κι αυτός ας είναι ο τουόµος σας.  Και φα είναι 
για αγιαστήουιο· φα είναι, όµως, για πέτουα 
πουοσκόµµατος και για βουάχο πτώσης 

στους ντύο οίκους Ισουαήου· για παγίντα και 
για βουόχους στους κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ.  Και ποουοί φα πουοσκόψουν 
επάνω σ' αυτά, και φα πέσουν, και φα 
συντουιφτούν, και φα παγιντευτούν, και φα 
πιαστούν.  Ντέσε τη µαουτυουία, σφουάγισε 
τον νόµο ανάµεσα στους µαφητές µου.  Εγώ, 
όµως, φα πεουιµείνω τον Κύουιο, που κουύβει 
το πουόσωπό του από τον οίκο Ιακώβ, κι 
επάνω σ' αυτόν φα έχω την πεποίφησή µου.  
Ντέστε, εγώ και τα παιντιά, που µου έντωσε ο 
Κύουιος, για σηµεία και για τεουάστια 
πουάγµατα στον Ισουαήου από τον Κύουιο 
των ντυνάµεων, που κατοικεί στο όουος Σιών.  
Και όταν σας πουν: Ουωτήστε εκείνους που 
έχουν πνεύµα µαντείας, και τους 
νεκουοµάντεις, αυτούς που µοουµυουίζουν 
και ψιφυουίζουν, να αποκουιφείτε: Ο ουαός 
ντεν φα ουωτήσει τον Φεό του; Φα 
πουοστουέξει στους νεκούς για τους 
ζωντανούς;  Στον νόµο και στη µαουτυουία· 
αν ντεν µιούν σύµφωνα µ' αυτό τον ουόγο, 
σίγουα ντεν υπάουχει φως µέσα τους.  Και φα 
πεουάσουν µέσα απ' αυτή τη γη σκουηουά 
καταπονηµένοι, και υποφέουοντας από πείνα· 
και όταν πεινάσουν, φα αγανακτούν, και φα 
κακοουογούν τον βασιουιά τους και τον Φεό 
τους, και φα σηκώσουν τα µάτια πουος τα 
επάνω.  Έπειτα, φα κοιτάξουν στη γη, και 
ντέστε, ταουαχή και σκοτάντι, φάµπωµα 
αγωνίας· και φα εκβουηφούν έξω στο 
σκοτάντι. 

Ντεν φα είναι, όµως, τέτοιο φάµπωµα στη 
φουιµµένη γη· στους πουοηγούµενους καιούς 
εξουφένησε τη γη Ζαβουών, και τη γη 
Νεφφαουείµ· ενώ στους κατοπινούς έκανε 
ένντοξα τα µέουη πουος τον ντουόµο της 
φάουασσας, πέουα από τον Ιοουντάνη, τη 
Γαουιουαία των εφνών.  Ο ουαός, που 
πεουπατούσε µέσα σε σκοτάντι, είντε ένα 
µεγάουο φως· σ' αυτούς που κάφονταν σε γη 
σκιάς φανάτου, φως έουαµψε επάνω τους. 

Ποουαπουασίασες το έφνος, του αύξησες τη 
χαουά· χαίουονται µπουοστά σου σαν τη 
χαουά τού φεουισµού, όπως αγάουονται αυτοί 
που ντιαµοιουάζονται τα ουάφυουα.  Επειντή, 
εσύ σύντουιψες τον ζυγό τού φοουτίου του, 
και τη ουάβντο τού ώµου του, και τη µάστιγα 
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εκείνου που τον καταντυνάστευε, όπως στην 
ηµέουα τού Μαντιάµ.  Επειντή, κάφε 
πεουικνηµίντα ποουεµιστή που µάχεται µε 
φόουυβο, και κάφε στοουή κυουισµένη σε 
αίµατα φα είναι για καύση και υουικό φωτιάς. 

Επειντή, παιντί γεννήφηκε σε µας, γιος 
ντόφηκε σε µας· και η εξουσία φα είναι επάνω 
στον ώµο του· και το όνοµά του φα 
αποκουηφεί: Φαυµαστός, Σύµβουος, 
Ισχυουός Φεός, Πατέουας τού Μέουοντα 
Αιώνα, Άουχοντας Ειουήνης.  Στην αύξηση 
της εξουσίας του και της ειουήνης ντεν φα 
υπάουχει τέουος, επάνω στον φουόνο τού 
Νταβίντ, κι επάνω στη βασιουεία του, για να 
τη ντιατάξει, και να τη στεουεώσει, µε κουίση 
και ντικαιοσύνη, από τώουα και µέχουι τον 
αιώνα. Ο ζήουος τού Κυουίου των ντυνάµεων 
φα το εκτεουέσει. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ έστειουε ουόγο ενάντια στον 
Ιακώβ, και έπεσε επάνω στον Ισουαήου.  Και 
οουόκουηουος ο ουαός φα το γνωουίσει, ο 
Εφουαϊµ και ο κάτοικος της Σαµάουειας, που 
ουένε υπεουήφανα και µε έπαουση καουντιάς:  
Οι πουίφες έπεσαν, εµείς όµως φα κτίσουµε 
µε πεουεκητές πέτουες· οι συκοµουιές 
κόπηκαν, εµείς όµως φα τις αουάξουµε µε 
κέντους.  Γι' αυτό, ο Κύουιος φα σηκώσει 
τούς εχφούς τού Ουεσίν εναντίον του, και φα 
συνενώσει τούς ποουεµίους του·  τους 
Συουίους από µπουοστά, και τους 
Φιουισταίους από πίσω· και φα καταφάνε τον 
Ισουαήου µε ανοιχτό στόµα. 

Σε όουα αυτά ο φυµός τού Κυουίου ντεν 
αποστουάφηκε, αουά το χέουι του είναι 
ακόµα απουωµένο. 

Εντούτοις, ο ουαός ντεν επιστουέφει σ' 
εκείνον που τον πάταξε ούτε ζητούν τον 
Κύουιο των ντυνάµεων.  Γι' αυτό, ο Κύουιος 
φα αποκόψει από τον Ισουαήου κεφάουι και 
ουά, κουαντί και σπάουτο, σε µια ηµέουα.  Ο 
πουεσβύτεουος και ο έντιµος, αυτός είναι το 
κεφάουι, και ο πουοφήτης που ντιντάσκει 
ψέµατα, αυτός είναι η ουά.  Επειντή, αυτοί 
που µακαουίζουν αυτόν τον ουαό, τον 
πουανούν· κι αυτοί που µακαουίζονται απ' 
αυτούς, αφανίζονται.  Γι' αυτό, ο Κύουιος ντεν 

φα ευφουανφεί στους νεανίσκους τους ούτε φα 
εουεήσει τους οουφανούς και τις χήουες τους· 
επειντή, όουοι είναι υποκουιτές και κακοποιοί, 
και κάφε στόµα µιουάει µε ασέβεια. 

Σε όουα αυτά ο φυµός του ντεν 
αποστουάφηκε, αουά το χέουι του είναι 
ακόµα απουωµένο. 

Επειντή, η ανοµία αφανίζει όπως η φωτιά, που 
κατατουώει τα τουιβόουια και τα αγκάφια, κι 
αυτό που ανάβει φουόγα στα πυκνότατα του 
ντάσους· κι αυτά φα ανέβουν σε στήουη 
καπνού που πεουιτυουίγεται.  Από τον φυµό 
τού Κυουίου των ντυνάµεων η γη σκοτίστηκε, 
και ο ουαός φα είναι σαν υουικό φωτιάς· 
άνφουωπος ντεν φα εουεήσει τον αντεουφό 
του.  Και φα αουπάξει στα ντεξιά, όµως φα 
πεινάσει· και φα φάει στα αουιστεουά, όµως 
ντεν φα χοουτάσει· κάφε άνφουωπος φα φάει 
τη σάουκα τού βουαχίονά του·  ο Μανασσής 
τον Εφουαϊµ, και ο Εφουαϊµ τον Μανασσή· 
αυτοί µάουιστα φα είναι µαζί εναντίον τού 
Ιούντα. 

Σε όουα αυτά, ο φυµός του ντεν 
αποστουάφηκε, αουά το χέουι του είναι 
ακόµα απουωµένο. 

Αουοίµονο σ' αυτούς που ψηφίζουν 
ψηφίσµατα άντικα, και στους γουαµµατείς που 
γουάφουν καταντυνάστευση·  για να 
στεουήσουν αυτόν που έχει ανάγκη από την 
κουίση, και για να αουπάξουν το ντίκιο των 
φτωχών τού ουαού µου, για να γίνουν οι 
χήουες ουάφυουό τους, και να γυµνώσουν 
τους οουφανούς!  Και τι φα κάνετε κατά την 
ηµέουα τής επίσκεψης, και κατά τον 
όουεφουο που φάουφει από µακουιά; Σε 
ποιον φα πουοστουέξετε για βοήφεια; Και 
πού φα αφήσετε τη ντόξα σας,  παουά στο ότι 
φα υποκύψουν στα ντεσµά, και φα πέσουν από 
κάτω από τους φονευµένους; 

Και σε όουα αυτά ο φυµός τού Κυουίου ντεν 
αποστουάφηκε, αουά το χέουι του είναι 
ακόµα απουωµένο. 

ΟΥΑΙ στον Ασσύουιο, τη ουάβντο τού φυµού 
µου, αν και η µάστιγα στο χέουι του είναι η 
οουγή µου!  Φα τον στείουω ενάντια σε ένα 
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υποκουιτικό έφνος, και φα του ντώσω 
πουοσταγή εναντίον τού ουαού τού φυµού 
µου, για να ουαφυουαγωγήσει ουάφυουα, και 
να ουεηουατήσει ουεηουασία, και να τους 
καταπατήσει σαν τη ουάσπη των ντουόµων. 

Εντούτοις, αυτός ντεν καταουαβαίνει έτσι, και 
η καουντιά του ντεν σκέφτεται έτσι· αουά, 
στην καουντιά του σκέφτεται τούτο, να 
καταστουέψει και να εξοουοφουεύσει έφνη, 
όχι ουίγα.  Επειντή, ουέει: «Οι άουχοντές µου 
ντεν είναι όουοι βασιουιάντες;  Ντεν είναι η 
Χαουάνη σαν τη Χαουχεµίς; Ντεν είναι η 
Αιµάφ σαν την Αουφάντ; Ντεν είναι η 
Σαµάουεια σαν τη Νταµασκό;  Όπως το 
χέουι µου κατακουάτησε τα βασίουεια των 
ειντώουων, που τα γουυπτά τους είχαν 
πεουισσότεουη ισχύ παουά εκείνα τής 
Ιεουσαουήµ και της Σαµάουειας,  ντεν φα 
κάνω όπως έκανα στη Σαµάουεια και στα 
είντωουά της, έτσι και στην Ιεουσαουήµ και 
στα είντωουά της;». 

Γι' αυτό, αφού ο Κύουιος εκτεουέσει 
οουόκουηουο το έουγο του επάνω στο βουνό 
Σιών κι επάνω στην Ιεουσαουήµ, φα 
παιντεύσω, ουέει, τον καουπό τής υψωµένης 
καουντιάς τού βασιουιά τής Ασσυουίας, και 
την αουαζονεία των ψηουών µατιών του. 

Επειντή, ουέει: «Με τη ντύναµη του χεουιού 
µου το έκανα, και µε τη σοφία µου, επειντή 
είµαι συνετός· και µετακίνησα τα όουια των 
ουαών, και ντιάουπαξα τους φησαυούς τους, 
και καφαίουεσα, ως ισχυουός, αυτούς που 
κάφονται σε ύψος·  και το χέουι µου βουήκε, 
σαν σε φωουιά, τα πούτη των ουαών· και 
καφώς κάποιος µαζεύει αφηµένα αυγά, έτσι 
συγκέντουωσα εγώ οουόκουηουη τη γη· και 
κανένας ντεν κούνησε φτεούγα ή άνοιξε στόµα 
ή ψιφύουισε». 

Φα µποούσε να καυχηφεί η αξίνα ενάντια σ' 
αυτόν που κόβει µ' αυτή; Φα µποούσε να 
κοµπάσει το πουιόνι ενάντια σ' αυτόν που το 
κινεί; Σαν να µποούσε να κινηφεί η ουάβντος 
ενάντια σ' αυτούς που την υψώνουν· σαν να 
µποούσε το µπαστούνι να υψώσει τον εαυτό 
του σαν να µη είναι ξύουο. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος, ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, φα αποστείουει στους παχείς του 
ισχνότητα· και κάτω από τη ντόξα του φα 
ανάψει καύση, σαν µια καύση φωτιάς.  Και το 
φως τού Ισουαήου φα γίνει φωτιά, και ο ντικός 
του Άγιος φουόγα· και φα κάψει και φα 
καταφάει τα αγκάφια του και τα τουιβόουια 
του σε µια ηµέουα·  και φα αφανίσει τη ντόξα 
τού ντάσους του, και του καουποφόου 
χωουαφιού του, από ψυχή µέχουι σάουκα· και 
φα είναι όπως όταν ένας σηµαιοφόουος 
ουειποψυχεί.  Και το υπόουοιπο των 
ντέντουων τού ντάσους του φα είναι 
ευάουιφµο, ώστε ένα παιντί να τα 
καταγουάψει. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, το υπόουοιπο 
του Ισουαήου, και οι ντιασωσµένοι τού οίκου 
Ιακώβ, ντεν φα επιστηουίζονται πια σ' αυτόν 
που τους πάταξε, αουά φα επιστηουίζονται 
στον Κύουιο, τον Άγιο του Ισουαήου, µε 
αουήφεια.  Το υπόουοιπο φα επιστουέψει, το 
υπόουοιπο του Ιακώβ, πουος τον ισχυουό 
Φεό.  Επειντή, αν και ο ουαός σου, ο 
Ισουαήου, είναι σαν την άµµο τής φάουασσας, 
απ' αυτούς ένα υπόουοιπο φα επιστουέψει· η 
κατανάουωση που αποφασίστηκε φα 
συντεουεστεί µε ντικαιοσύνη.  Επειντή, ο 
Κύουιος, ο Φεός των ντυνάµεων, φα κάνει 
κατανάουωση, βέβαια πουοσντιοουισµένη, 
στο µέσον οουόκουηουης της γης. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των 
ντυνάµεων: Ουαέ µου, ο οποίος κατοικείς στη 
Σιών, µη φοβηφείς από τον Ασσύουιο· φα σε 
πατάξει µε ουάβντο, και φα σηκώσει τη 
βακτηουία του εναντίον σου σύµφωνα µε τον 
τουόπο τής Αιγύπτου·  επειντή, ακόµα ουίγο, 
και η οουγή φα σταµατήσει· και ο φυµός µου 
φα είναι σε όουεφουο εκείνων.  Και ο Κύουιος 
των ντυνάµεων φα σηκώσει επάνω του 
µάστιγα, σύµφωνα µε την πουηγή τού 
Μαντιάµ στον βουάχο Ωουήβ· και καφώς η 
ουάβντος του υψώφηκε επάνω στη φάουασσα, 
έτσι φα την υψώσει, σύµφωνα µε τον τουόπο 
τής Αιγύπτου.  Και κατά την ηµέουα εκείνη, 
το φοουτίο του φα αφαιουεφεί από τον ώµο 
σου, και ο ζυγός του από τον τουάχηουό σου, 
και ο ζυγός φα συντουιφτεί εξαιτίας τού 
χουίσµατος. 
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Αυτός ήουφε στην Αϊάφ, πέουασε στη 
Μιγουών· στη Μιχµάς φα βάουει τα σκεύη 
του·  ντιάβηκαν το πέουασµα· κατέουυσαν στη 
Γεβά· η Ουαµά τουόµαξε· η Γαβαά τού Σαού 
έφυγε.  Ύψωσε τη φωνή σου, φυγατέουα τής 
Γαουείµ· φτωχή Αναφώφ, κάν' την να 
ακουστεί στη Ουαισά.  Η Μαντµηνά 
µετατοπίστηκε· οι κάτοικοι της Γεβείµ έφυγαν 
µαζί.  Και κατά την ηµέουα εκείνη φα µείνει 
στη Νωβ, φα σείσει το χέουι του ενάντια στο 
βουνό τής φυγατέουας τής Σιών, ενάντια στον 
ουόφο τής Ιεουσαουήµ. 

Ντες, ο Κύουιος, ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
φα κόψει τα κουαντιά µε τουοµεουό κουότο· 
και οι υψωµένοι φα συντουιφτούν, και οι 
υπεουήφανοι φα ταπεινωφούν.  Και φα κόψει 
µε σίντεουο τα πυκνά τού ντάσους, και ο 
Ουίβανος φα πέσει ντιαµέσου ενός ισχυού. 

ΚΑΙ φα βγει ουάβντος από τον κοουµό τού 
Ιεσσαί, και κουάντος φα ανέβει από τις ουίζες 
του·  και το πνεύµα τού Κυουίου φα 
αναπαυφεί επάνω του, πνεύµα σοφίας και 
σύνεσης, πνεύµα βουής και ντύναµης, πνεύµα 
γνώσης και φόβου τού Κυουίου·  και φα τον 
κάνει οξυντεουκή στον φόβο τού Κυουίου, 
ώστε ντεν φα κουίνει σύµφωνα µε τη φεωουία 
των µατιών του ούτε φα εουέγχει σύµφωνα µε 
την ακουόαση των αυτιών του·  αουά, φα 
κουίνει τους φτωχούς µε ντικαιοσύνη, και φα 
υπεουασπίζεται τους ταπεινούς τής γης µε 
ευφύτητα· και φα πατάξει τη γη µε τη ουάβντο 
τού στόµατός του, και µε την πνοή των 
χειουέων του φα φανατώνει τον ασεβή.  Και η 
ζώνη τής οσφύος του φα είναι ντικαιοσύνη, και 
η ζώνη των πουευουών του πίστη. 

Και ο ουύκος φα συγκατοικεί µαζί µε το 
αουνί, και η ουεοπάουνταουη φα αναπαύεται 
µαζί µε το κατσικάκι· και το µοσχάουι και το 
ουιονταουάκι και τα σιτευτά µαζί, και ένα 
µικουό παιντί φα τα οντηγεί.  Και η ντάµαουη 
και η αουκούντα φα βόσκουν µαζί, τα παιντιά 
τους φα αναπαύονται µαζί, και το ουιοντάουι 
φα τουώει άχυουο, όπως το βόντι.  Και το 
παιντί που φηουάζει φα παίζει στην τουύπα 
τής έχιντνας, και το απογαουακτισµένο παιντί 
φα βάουει το χέουι του στη φωουιά τής οχιάς.  
Ντεν φα κακοποιούν ούτε φα φφείουν σε όουο 

το άγιό µου βουνό· επειντή, η γη φα είναι 
πουήουης τής γνώσης τού Κυουίου, όπως τα 
νεουά σκεπάζουν τη φάουασσα. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, πουος τη ουίζα 
του Ιεσσαί, η οποία φα στέκεται σηµαία των 
ουαών, σ' αυτόν φα πουοστουέξουν τα έφνη, 
και η ανάπαυσή του φα είναι ντόξα. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη ο Κύουιος φα 
βάουει το χέουι του πάουι, µια ντεύτεουη 
φοουά, για να αναουάβει το υπόουοιπο του 
ουαού του, που φα µείνει, από την Ασσυουία, 
και από την Αίγυπτο, και από την Παφουώς, 
και από την Αιφιοπία, και από το Εουάµ, και 
από τη Σεναάου, και από την Αιµάφ, και από 
τα νησιά της φάουασσας.  Και φα υψώσει 
σηµαία στα έφνη, και φα συγκεντουώσει τούς 
αποουιµµένους τού Ισουαήου, και φα 
συναφουοίσει τούς ντιασκοουπισµένους τού 
Ιούντα από τις τέσσεουις γωνίες τής γης.  Και 
ο φφόνος τού Εφουαϊµ φα αφαιουεφεί, κι 
αυτοί που εχφουεύονται τον Ιούντα φα 
αποκοπούν· ο Εφουαϊµ ντεν φα φφονεί τον 
Ιούντα, και ο Ιούντας ντεν φα φουίβει τον 
Εφουαϊµ.  Αουά, φα οουµήσουν εναντίον των 
οουίων των Φιουισταίων πουος τη ντύση· φα 
ουεηουατήσουν και τους γιους τής ανατοουής, 
όους µαζί· φα βάουν το χέουι τους επάνω 
στον Εντώµ και τον Μωάβ· και οι γιοι τού 
Αµµών φα υποταχφούν σ' αυτούς. 

Και ο Κύουιος φα καταξεουάνει τη γουώσσα 
τής Αιγυπτιακής φάουασσας· και µε τον βίαιο 
αυτόν άνεµο φα σείσει το χέουι του επάνω 
στον ποταµό, και φα τον πατάξει σε επτά 
ουεύµατα, και φα κάνει να ντιαβαίνουν µε 
υποντήµατα.  Και φα είναι ένας πουατύς 
ντουόµος στο υπόουοιπο του ουαού του, το 
οποίο φα µείνει, από την Ασσυουία· όπως 
ήταν στον Ισουαήου, κατά την ηµέουα που 
ανέβηκε από την Αίγυπτο. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα πεις: 

Κύουιε, φα σε ντοξοουογήσω· 

επειντή, αν και οουγίστηκες εναντίον µου, ο 
φυµός σου στουάφηκε, και µε 
παουηγόουησες. 
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Ντέστε, ο Φεός είναι η σωτηουία µου· φα έχω 
φάουος, και ντεν φα φοβάµαι· 

επειντή, ο Κύουιος ο Φεός είναι η ντύναµή 
µου, και το τουαγούντι· και στάφηκε η 
σωτηουία µου. 

Και φα αντουήσετε νεουό µε ευφουοσύνη από 
τις πηγές τής σωτηουίας. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα πείτε: 

Ντοξοουογείτε τον Κύουιο, επικαουείστε το 
όνοµά του, κάντε γνωστά τα έουγα του στα 
έφνη, να φυµάστε ότι υψώφηκε το όνοµά του. 

Να ψάουετε στον Κύουιο· επειντή έκανε 
ένντοξα πουάγµατα· είναι γνωστό σε όουη τη 
γη. 

Αγάουου και ευφουαίνου, κάτοικε της Σιών· 

επειντή, ο Άγιος του Ισουαήου είναι µέγας 
ανάµεσά σου. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 
ΒΑΒΥΟΥΩΝΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΤΕ Ο ΗΣΑΪΑΣ, 
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΩΣ. 

Σηκώστε σηµαία επάνω στο ψηουό βουνό, 
υψώστε πουος αυτούς τη φωνή, κινήστε το 
χέουι για να µπουν µέσα στις πύουες των 
αουχόντων. 

Εγώ πουόσταξα τους ντιοουισµένους µου, 
µάουιστα φώναξα τους ντυνατούς µου, για να 
εκτεουέσουν τον φυµό µου, αυτούς που 
χαίουν στη ντόξα µου. 

Φωνή πουήφους επάνω στα βουνά σαν 
µεγάου ουαού· φοουυβώντης φωνή των 
συγκεντουωµένων βασιουείων των εφνών· ο 
Κύουιος των ντυνάµεων επισκέπτεται τον 
στουατό τής µάχης.  Έουχονται από 
µακουινή γη, από τα πέουατα του ουανού, ο 
Κύουιος και τα όπουα τής αγανάκτησής του, 
για να αφανίσουν οουόκουηουη τη γη. 

Οουοουύζετε, επειντή η ηµέουα του Κυουίου 
πουησίασε· φάουφει σαν όουεφουος από τον 
Παντοντύναµο.  Γι' αυτό, όουα τα χέουια φα 
παουαουύσουν, και κάφε καουντιά ανφουώπου 

φα ντιαουυφεί.  Και φα τουοµάξουν· πόνοι και 
φουίψεις φα τους κατακυουιεύσουν· φα είναι 
µέσα σε πόνο, σαν αυτή που γεννάει· φα 
µείνουν εκστατικοί ο ένας πουος τον άουον· 
τα πουόσωπά τους φα είναι φουογισµένα. 

Ντέστε, η ηµέουα τού Κυουίου έουχεται, 
σκουηουή, και γεµάτη από φυµό και 
φουογεουή οουγή, για να κάνει τη γη έουηµη, 
και φα εξαουείψει απ' αυτή τους αµαουτωούς 
της.  Επειντή, τα αστέουια τού ουανού και οι 
αστεουισµοί του ντεν φα ντώσουν το φως 
τους· ο ήουιος φα σκοτεινιάσει στην ανατοουή 
του, και το φεγγάουι ντεν φα εκπέµψει το φως 
του.  Και φα παιντεύσω τον κόσµο για την 
κακία του, και τους ασεβείς για την ανοµία 
τους· και φα σταµατήσω τον κοµπασµό των 
υπεουήφανων, και φα ταπεινώσω την 
υψηουοφουοσύνη των φοβεουών.  Φα κάνω 
έναν άνφουωπο πεουισσότεουο ποουύτιµον 
από καφαουό χουυσάφι· µάουιστα, έναν 
άνφουωπο πεουισσότεουο από το χουυσάφι 
τού Οφείου. 

Γι' αυτό, φα ταουάξω τούς ουανούς, και η γη 
φα σειστεί από τον τόπο της, στον φυµό τού 
Κυουίου των ντυνάµεων, και κατά την ηµέουα 
τής φουογεουής οουγής του.  Και φα είναι 
σαν ζαουκαντάκι που το κυνηγούν, και σαν 
εγκαταουειµµένο πουόβατο· κάφε ένας φα 
στουέφεται στον ουαό του, και κάφε ένας φα 
φεύγει στον τόπο του.  Κάφε ένας που έχει 
βουεφεί, φα ντιαπεουαστεί· και όουοι οι 
συγκεντουωµένοι φα πέσουν µε µάχαιουα.  
Και τα παιντιά τους φα τα συντουίψουν 
µπουοστά τους· τα σπίτια τους φα τα 
ουεηουατήσουν, και τις γυναίκες τους φα τις 
βιάσουν. 

Ντέστε, φα ξεσηκώσω τους Μήντους εναντίον 
τους, οι οποίοι ντεν φα σκεφφούν το ασήµι· 
και στο χουυσάφι ντεν φα ευχαουιστηφούν σ' 
αυτό·  αουά τα τόξα τους φα συντουίψουν τούς 
νεανίσκους· και ντεν φα εουεήσουν τον 
καουπό τής κοιουιάς· το µάτι τους ντεν φα 
ουυπηφεί παιντιά. 

Και η Βαβυουώνα, η ντόξα των βασιουείων, 
το ένντοξο καύχηµα των Χαουνταίων, φα είναι 
όπως όταν ο Φεός είχε καταστουέψει τα 
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Σόντοµα και τα Γόµοουα·  ουντέποτε φα 
κατοικηφεί ούτε φα κατασκηνωφεί από γενεά 
σε γενεά· ούτε Άουαβες φα στήσουν τις 
σκηνές τους εκεί ούτε ποιµένες φα 
αναπαύονται εκεί·  αουά, εκεί φα αναπαύονται 
φηουία· και τα σπίτια τους φα είναι γεµάτα 
από ζώα που οουοουύζουν· και 
στουφοκάµηουοι φα κατοικούν εκεί, και 
σάτυουοι φα χοουεύουν εκεί·  και οι αίουουοι 
φα φωνάζουν µέσα στα εουηµωµένα σπίτια 
τους, και τσακάουια στα παουάτια τής 
απόουαυσής τους· και ο καιουός της 
πουησιάζει νάουφει, και οι ηµέουες της ντεν 
φα µακουύνουν. 

Επειντή, ο Κύουιος φα εουεήσει τον Ιακώβ, 
φα εκουέξει ακόµα και τον Ισουαήου, και φα 
τους εγκαταστήσει στη γη τους· και οι ξένοι 
φα ενωφούν µαζί τους, και φα 
πουοσκοουηφούν στον οίκο τού Ιακώβ.  Και 
οι ουαοί φα τους πάουν και φα τους φέουν 
στον τόπο τους· και ο οίκος τού Ισουαήου φα 
τους κουηουονοµήσει στη γη τού Κυουίου για 
ντούς και ντούες· και φα είναι ντικοί τους 
αιχµάουωτοι εκείνοι που τους είχαν 
αιχµαουωτίσει, και φα γίνουν κύουιοι εκείνων 
που τους είχαν καταφουίψει. 

Και κατά την ηµέουα που ο Κύουιος φα σε 
αναπαύσει από τη φουίψη σου, και από τον 
φόβο σου, και από τη σκουηουή σου ντουεία, 
στην οποία ήσουν καταντουωµένος,  φα 
µεταχειουιστείς αυτή την παουοιµία ενάντια 
στον βασιουιά τής Βαβυουώνας, ουέγοντας: 

Πώς παύφηκε ο καταντυνάστης! Πώς παύφηκε 
η φοουοουόγος τού χουυσαφιού! 

Ο Κύουιος σύντουιψε τη ουάβντο των 
ασεβών, το σκήπτουο των ντυναστών. 

Αυτός που µε φυµό χτυπάει τον ουαό µε 
ακατάπαυστο χτύπηµα, αυτός που µε οουγή 
ντεσπόζει επάνω στα έφνη, καταντιώκεται, και 
ντεν υπάουχει κανένας που να εµποντίζει. 

Όουη η γη αναπαύεται, ησυχάζει· εκφωνούν 
τουαγούντια αγαουίασης. 

Χαίουν σε σένα και τα εουάτια, οι κέντουοι 
τού Ουιβάνου, που ουένε: Αφότου εσύ 

κοιµήφηκες, ντεντουοκόπος ντεν ανέβηκε 
εναντίον µας. 

Ο άντης από κάτω κινήφηκε για σένα, για να 
συναντήσει τον εουχοµό σου· για σένα 
ξεσήκωσε τους νεκούς, όους τούς ηγεµόνες 
τής γης· 

σήκωσε από τους φουόνους τους όους τους 
βασιουιάντες των εφνών. 

Όουοι αυτοί φα αποκουιφούν και φα σου 
πουν: Κι εσύ έγινες αντύνατος όπως κι εµείς; 
Έγινες όµοιος µε µας; 

Ο κοµπασµός σου φέουφηκε κάτω στον τάφο, 
και ο φόουυβος των µουσικών σου οουγάνων· 

το σκουήκι είναι στουωµένο από κάτω σου, 
και τα σκουήκια σε σκεπάζουν· 

πώς έπεσες από τον ουανό, Εωσφόουε, γιε τής 
αυγής! Συντουίφτηκες καταγής, εσύ που 
καταπατούσες τα έφνη! 

Εσύ έουεγες στην καουντιά σου: «Φα ανέβω 
στον ουανό, φα υψώσω τον φουόνο µου πιο 
πάνω από τα αστέουια τού Φεού· 

και φα καφήσω επάνω στο βουνό τής σύναξης, 
πουος τα µέουη τού βοουά· 

φα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων· φα 
είµαι όµοιος µε τον Ύψιστο». 

Όµως, φα κατέβεις στον άντη, στα βάφη τού 
ουάκκου. 

Αυτοί που σε βουέπουν, φα ατενίσουν σε 
σένα, φα σε παουατηούν, ουέγοντας: «Αυτός 
είναι ο άνφουωπος, που έκανε τη γη να 
τουέµει, που έσειε τα βασίουεια; 

Αυτός που εουήµωνε την οικουµένη, και 
κατέστουεφε τις πόουεις της; Αυτός που ντεν 
απέουυε τους φυουακισµένους του στα σπίτια 
τους;». 

Όουοι οι βασιουιάντες των εφνών, όουοι 
αναπαύονται σε ντόξα, κάφε ένας στο παουάτι 
του· 
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εσύ, όµως, αποουίφφηκες από τον τάφο σου 
σαν αηντιαστικό κουαντί, σαν ιµάτιο 
ανφουώπων τουυπηµένων, φονευµένων µε 
µάχαιουα, που κατεβαίνουν στις πέτουες τού 
ουάκκου· σαν πτώµα που καταπατιέται. 

Ντεν φα ενωφείς µαζί τους σε ενταφιασµό, 
επειντή αφάνισες τη γη σου, φόνευσες τον 
ουαό σου· 

το σπέουµα των κακοποιών ουντέποτε φα 
ονοµαστεί. 

Ετοιµάστε σφαγή στα παιντιά του εξαιτίας τής 
ανοµίας των πατέουων τους, για να µη 
σηκωφούν και κουηουονοµήσουν τη γη, και 
γεµίσουν το πουόσωπο της οικουµένης από 
πόουεις.  Επειντή, φα σηκωφώ εναντίον τους, 
ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων· και φα 
εξαουείψω από τη Βαβυουώνα το όνοµα, και 
το υπόουοιπο, και γιο, και εγγονό, ουέει ο 
Κύουιος·  και φα την κάνω κουηουονοµιά 
αχινών, και ουίµνες νεουών· και φα τη 
σαουώσω µε το σάουωτουο της απώουειας, 
ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Ο Κύουιος των ντυνάµεων οουκίστηκε, 
ουέγοντας: Όπως φέουησα, έτσι φα γίνει, 
εξάπαντος· και όπως αποφάσισα, έτσι φα 
µείνει,  να συντουίψω τον Ασσύουιο στη γη 
µου, και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά 
µου· τότε, ο ζυγός του φα σηκωφεί απ' 
αυτούς, και το φοουτίο του φα αφαιουεφεί 
από τους ώµους τους.  Αυτή είναι η βουή, που 
είναι αποφασισµένη ενάντια σε οουόκουηουη 
τη γη· κι αυτό είναι το χέουι το απουωµένο 
επάνω σε όουα τα έφνη.  Επειντή, ο Κύουιος 
των ντυνάµεων αποφάσισε, και ποιος φα το 
αναιουέσει; Και το χέουι του απουώφηκε, και 
ποιος φα το αποστουέψει; 

Κατά τον χουόνο που πέφανε ο βασιουιάς 
Άχαζ, έγινε τούτη η όουαση: 

Μη χαίουε, οουόκουηουη η Παουαιστίνη, 
επειντή συντουίφτηκε η ουάβντος εκείνου που 
σε πάταξε· για τον ουόγο ότι, από τη ουίζα 
τού φιντιού φα βγει έχιντνα, και ο καουπός 
της φα είναι ένα φουογεουό φίντι που πετάει. 

Και οι πουωτότοκοι του φτωχού φα 
τουαφούν, κι αυτοί που έχουν ανάγκη φα 
αναπαύονται µε ασφάουεια· και φα φανατώσω 
τη ουίζα σου µε πείνα, και φα φονεύσω το 
υπόουοιπό σου. 

Οουόουυζε, ω πύουη, βόα, ω πόουη· χάφηκες, 
ω Παουαιστίνη οουόκουηουη· επειντή, 
έουχεται καπνός από τον βοουά, και ούτε 
ένας ντεν φα ουείψει από την εκστουάτευσή 
του, στους καφοουισµένους καιούς.  Και ποια 
απόκουιση φα ντοφεί στους πουεσβευτές των 
εφνών; Ότι ο Κύουιος φεµεουίωσε τη Σιών, 
και σ' αυτήν φα εουπίζουν οι φτωχοί τού 
ουαού του. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΩΑΒ. 

Επειντή, η Αου τού Μωάβ ποουφήφηκε τη 
νύχτα, και αφανίστηκε· επειντή, η Κιου τού 
Μωάβ ποουφήφηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε·  
ανέβηκε στο σπίτι, και στη Νταιβών, τους 
ψηούς τόπους, για να κουάψει· ο Μωάβ φα 
οουοουύξει για τη Νεβώ, και για τη Μεντεβά· 
όουα τα κεφάουια φα φαουακουωφούν, κάφε 
γένι φα ξυουιστεί.  Στους ντουόµους τους φα 
είναι πεουιζωσµένοι µε σάκους· επάνω στις 
ταουάτσες τους, και στις πουατείες τους όουοι 
φα οουοουύξουν µε µεγάουον κουαυφµό·  και 
η Εσεβών φα βοά, και η Εουεαουή· η βοή 
τους φα ακουστεί µέχουι την Ιασσά· γι' αυτό, 
οι οπουοφόουοι άνντουες τού Μωάβ φα 
οουοουύξουν· η ψυχή τους φα οουοουύξει γι' 
αυτούς. 

Η καουντιά µου φα αναβοήσει για τον Μωάβ· 
οι φυγάντες του φα τουέξουν µέχουι τη 
Σηγώου, σαν τουιετής ντάµαουη· επειντή, φα 
ανέβουν κουαίγοντας από την ανάβαση της 
Ουείφ· επειντή, στον ντουόµο τής Οουοναϊµ 
φα υψώσουν φωνή εξοουοφουεµού·  επειντή, 
τα νεουά της Νιµουείµ φα εκουείψουν· 
επειντή, το χοουτάουι ξεουάφηκε, η χουόη 
εξέουιπε, ντεν υπάουχει τίποτε χουωουό. 

Γι' αυτό, η αφφονία που σύναξαν, και εκείνο 
που αποταµίευσαν, φα φεουφεί στην 
κοιουάντα µε τις ιτιές.  Επειντή, η φωνή 
έφτασε οουόγυουα στα όουια του Μωάβ· ο 
οουοουυγµός της µέχουι την Εγουαϊµ, και ο 
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οουοουυγµός της στη Βηου-αιουείµ.  
Επειντή, τα νεουά της Ντειµών φα γεµίσουν 
από αίµα· επειντή, ακόµα φα επιφέουω ντεινά 
επάνω στη Ντειµών, ουιοντάουια ενάντια σ' 
εκείνον που ντιασώφηκε από τον Μωάβ, και 
ενάντια στα υπόουοιπα του τόπου. 

Στείουτε το αουνί στον άουχοντα της γης από 
τη Σεουά µέσα στην έουηµο, πουος το βουνό 
τής φυγατέουας τής Σιών.  Επειντή, σαν το 
πουί που πουανιέται, ντιωγµένο από τη 
φωουιά του, έτσι οι φυγατέουες τού Μωάβ φα 
είναι στις ντιαβάσεις τού Αουνών. 

Παίουνε αποφάσεις, εκτέουεσε το ντίκιο· στο 
µέσον της ηµέουας κάνε τη σκιά σου σαν 
νύχτα· κουύψε αυτούς που ντιώκονται· µη 
φανεουώσεις αυτόν που πεουιπουανιέται.  Οι 
ντιωγµένοι µου ας παουοικήσουν κοντά σου, 
ω Μωάβ· γίνε σ' αυτούς σκέπη από το 
πουόσωπο του ποουφητή· επειντή, ο 
αουπαχτής τεουείωσε, ο ποουφητής 
σταµάτησε, οι καταντυνάστες 
εξοουοφουεύφηκαν από τη γη.  Και ο 
φουόνος φα στηφεί µε έουεος, κι επάνω σ' 
αυτόν φα καφήσει µε αουήφεια, στη σκηνή 
τού Νταβίντ, αυτός που κουίνει, και αναζητάει 
κουίση, και σπεύντει για ντικαιοσύνη. 

Ακούσαµε την υπεουηφάνεια του Μωάβ, είναι 
αουκετά υπεουήφανος· την υψηουοφουοσύνη 
του, και την αουαζονεία του, και τη µανία του· 
τα ψέµατά του φα µαταιωφούν.  Γι' αυτό, ο 
Μωάβ φα οουοουύξει· όουοι φα οουοουύξουν 
για τον Μωάβ· φα φουηνοουογήσετε για τα 
φεµέουια της Κιου-αουεσέφ· χτυπήφηκαν, 
βέβαια.  Επειντή, οι πεντιάντες τής Εσεβών 
είναι ατονισµένες, και η άµπεουος της Σιβµά· 
οι κύουιοι των εφνών κατασύντουιψαν τα 
καουύτεουα φυτά της, που έφταναν µέχουι την 
Ιαζήου, και πεουιπουανιόνταν ντιαµέσου τής 
εουήµου· τα κουαντιά της ήσαν απουωµένα, 
ντιάβαιναν τη φάουασσα. 

Γι' αυτό, µε κουαυφµό τής Ιαζήου φα κουάψω 
την άµπεουο της Σιβµά· φα σε βουέξω µε τα 
ντάκουυά µου, Εσεβών, και Εουεαουή· 
επειντή, επάνω στους καουοκαιουινούς 
καουπούς σου, κι επάνω στον φεουισµό σου, 
επέπεσε αουαουαγµός.  Και αφαιουέφηκε η 

ευφουοσύνη και η αγαουίαση από την 
καουποφόουο πεντιάντα· και στους 
αµπεουώνες σου ντεν φα υπάουχουν πουέον 
τουαγούντια ούτε φωνές αγαουίασης· οι 
πατητές σε πατητήουια ντεν φα πατούν το 
κουασί στα πατητήουια· εγώ κατέπαυσα τον 
αουαουαγµό τού τουυγητού.  Γι' αυτό, τα 
εντόσφιά µου φα ηχήσουν, σαν κιφάουα, για 
τον Μωάβ, και τα εσωτεουικά µου για την 
Κιου-άουες. 

Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαµε επάνω 
στους βωµούς του, φα µπει µέσα στο 
αγιαστήουιό του για να πουοσευχηφεί· όµως, 
ντεν φα πετύχει. 

Αυτός είναι ο ουόγος, που έκτοτε ο Κύουιος 
µίουησε για τον Μωάβ.  Τώουα, όµως, ο 
Κύουιος µίουησε, ουέγοντας: Σε τουία 
χουόνια, όπως είναι τα χουόνια τού µισφωτού, 
η ντόξα τού Μωάβ φα καταφουονηφεί, µε 
όουο το µεγάουο πουήφος του· και το 
υπόουοιπο φα είναι πάουα ποουύ ουίγο και 
αντύνατο. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 
ΝΤΑΜΑΣΚΟ. 

Ντέστε, η Νταµασκός έχει παύσει να είναι 
πόουη, και φα είναι ένας σωουός από 
εουείπια.  Οι πόουεις τής Αουοήου 
εγκαταουείφφηκαν· φα είναι για τα κοπάντια, 
που φα αναπαύονται εκεί, και ντεν φα 
υπάουχει αυτός που εκφοβίζει.  Και από τον 
Εφουαϊµ φα εκουείψει η βοήφεια, και το 
βασίουειο από τη Νταµασκό, και το 
υπόουοιπο της Συουίας φα γίνει όπως η ντόξα 
των γιων τού Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, η ντόξα τού 
Ιακώβ φα µικουύνει, και το πάχος τής 
σάουκας του φα γίνει ισχνό.  Και φα είναι, 
όπως όταν ο φεουιστής µαζεύει το σιτάουι, 
και φεουίζει τα στάχυα µε τον βουαχίονά του· 
και φα είναι, όπως εκείνος που µαζεύει τα 
στάχυα στην κοιουάντα Ουαφαείµ.  Φα 
µείνουν, όµως, µέσα σ' αυτή ουώγες, όπως 
στον τιναγµό τής εουιάς, ντυο τουεις εουιές 
επάνω στην κοουυφή των ψηουότεουων 
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κουάντων, τέσσεουις πέντε επάνω στους 
µακουύτεους από τους καουποφόους 
κουάντους της, ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο άνφουωπος φα 
ανασηκώσει τα µάτια του πουος τον 
Ντηµιουγό του, και τα µάτια του φα 
ενατενίσουν πουος τον Άγιο του Ισουαήου.  
Και ντεν φα ανασηκώσει τα µάτια του πουος 
τους βωµούς, το έουγο των χεουιών του, ούτε 
φα σεβαστούν εκείνο που έκαναν τα 
ντάχτυουά του ούτε τα άουση ούτε τα 
είντωουα. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, οι οχυουές πόουεις 
του φα είναι σαν ένα εγκαταουειµµένο 
κουαντί, και ένα ακουότατο κουωνάουι, που 
άφησαν εξαιτίας των γιων Ισουαήου· και φα 
είναι εουήµωση. 

Επειντή, ουησµόνησες τον Φεό τής 
σωτηουίας σου, και ντεν φυµήφηκες τον 
βουάχο τής ντύναµής σου, γι' αυτό φα 
φυτέψεις αουεστά φυτά, και φα κάνεις το 
φύτεµα µε ξένα βουαστήµατα·  την ηµέουα φα 
κάνεις το φυτό σου να αυξηφεί, και το πουωί 
φα κάνεις τον σπόουο σου να ανφίσει· όµως, 
το καουοκαίουι φα ντιαουπαχφεί, στην 
ηµέουα τού πόνου και της απεουπισµένης 
φουίψης. 

Ουαί στο πουήφος ποουών ουαών, που 
κάνουν ταουαχή, σαν την ταουαχή των 
φαουασσών· και στον φόουυβο των εφνών, 
που φοουυβούν, σαν τον φόουυβο ποουών 
νεουών.  Τα έφνη φα φοουυβήσουν, σαν τον 
φόουυβο ποουών νεουών· ο Φεός, όµως, φα 
τα εουέγξει, και φα φύγουν µακουυά, και φα 
εκντιωχφούν, σαν το άχυουο των βουνών 
µπουοστά στον άνεµο, και σαν σκόνη 
µπουοστά στον ανεµοστουόβιουο.  Πουος 
την εσπέουα, ντέστε, ταουαχή· και πουιν από 
την αυγή ντεν υπάουχει. Αυτή είναι η 
µεουίντα εκείνων που µας ουεηουατούν, και ο 
κουήουος αυτών που µας ντιαουπάζουν. 

ΟΥΑΙ! Ω, γη, που σκιάζεις µε τις φτεούγες 
σου, που είσαι πέουα από τους ποταµούς τής 
Αιφιοπίας,  εσύ που στέουνεις πουεσβευτές 

ντιαµέσου τής φάουασσας, και µε σπάουτινα 
πουοία επάνω στα νεουά. Ταχύντουοµοι 
αγγεουιαφόουοι, πηγαίνετε σε ένα 
ντιαουπαγµένο και κατασπαουαγµένο έφνος, 
σε έναν ουαό τουοµεουό, από την αουχή του 
µέχουι σήµεουα, ένα έφνος µετουηµένο και 
καταπατηµένο, του οποίου τη γη ντιάουπαξαν 
οι ποταµοί!  Όουοι οι κάτοικοι του κόσµου, 
κι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, 
βουέπετε, όταν υψωφεί σηµαία επάνω στα 
βουνά· και ακούστε, όταν εκπεµφφεί φωνή 
σάουπιγγας. 

Επειντή, έτσι µου είπε ο Κύουιος: Φα 
ησυχάσω, και φα επιβουέψω στο 
κατοικητήουιό µου, σαν καύσωνας, 
ουαµπουότεουος από το φως, σαν σύννεφο 
ντουοσιάς στον καύσωνα του καουοκαιουιού.  
Επειντή, πουιν από το καουοκαίουι, όταν το 
βουάστηµα γίνει τέουειο, και η αγουίντα 
ωουιµάσει από το άνφος, φα κόψει τούς 
βουαστούς µε κουαντευτήουια, και αφού 
αποκόψει τις κουηµατίντες, φα αφαιουέσει.  
Φα εγκαταουειφφούν µαζί για τα όουνεα των 
βουνών, και για τα φηουία τής γης· και τα 
όουνεα φα πεουάσουν το καουοκαίουι επάνω 
τους, και όουα τα φηουία τής γης φα 
παουαχειµάσουν επάνω τους. 

Και κατά τον καιουό εκείνο, φα φεουφεί ένα 
ντώουο στον Κύουιο των ντυνάµεων από τον 
ντιαουπαγµένο και κατασπαουαγµένο ουαό, 
και από έναν τουοµεουό ουαό από την αουχή 
του µέχουι σήµεουα, ενός έφνους 
µετουηµένου και καταπατηµένου, του οποίου 
τη γη ντιάουπαξαν οι ποταµοί, στον τόπο τού 
ονόµατος του Κυουίου των ντυνάµεων, το 
βουνό Σιών. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΙΓΥΠΤΟ. 

Ντέστε, ο Κύουιος επιβαίνει επάνω σε 
ευκίνητη νεφέουη, και φα επιπέσει επάνω στην 
Αίγυπτο· και τα είντωουα της Αιγύπτου φα 
σειστούν από το πουόσωπό του, και η 
καουντιά τής Αιγύπτου φα ντιαουυφεί στο 
µέσον της.  Και φα σηκώσει Αιγυπτίους 
ενάντια σε Αιγυπτίους, και φα ποουεµήσουν 
κάφε ένας ενάντια στον αντεουφό του, και 
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κάφε ένας ενάντια στον πουησίον του· µια 
πόουη ενάντια στην άουη, βασιουεία ενάντια 
σε βασιουεία.  Και το πνεύµα τής Αιγύπτου 
φα εκουείψει, στο µέσον της· και φα 
ανατουέψω τη βουή της· και φα ουωτήσουν τα 
είντωουα, και τους µάγους, και τους 
εγγαστουίµυφους, και τους µάντεις.  Και φα 
παουαντώσω τους Αιγυπτίους σε χέουι 
σκουηουών κυουίων· και ένας άγουιος 
βασιουιάς φα τους εξουσιάζει, ουέει ο 
Κύουιος, ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Και τα νεουά από τις φάουασσες φα 
εκουείψουν, και ο ποταµός φα αφανιστεί και 
φα καταξεουαφεί.  Και οι ποταµοί φα 
στεουέψουν· τα πεουιφουαγµένα ουυάκια φα 
αντειάσουν και φα καταξεουαφούν· η 
καουαµιά και το σπάουτο φα µαουαφούν·  τα 
ουειβάντια κοντά στα ουυάκια, επάνω στα 
στόµια των ουυακιών, και κάφε τι το 
σπαουµένο κοντά στα ουυάκια, φα ξεουαφεί, 
φα αποουιφφεί, και φα αφανιστεί.  Και οι 
ψαουάντες φα στενάξουν, και όουοι όσοι 
ουίχνουν αγκίστουι στα ουυάκια, φα 
φουηνήσουν, κι αυτοί που βάζουν ντίχτυα 
επάνω στα νεουά, φα νεκουωφούν.  Και όσοι 
εουγάζονται σε ουεπτό ουινάουι, και όσοι 
πουέκουν ντίχτυα, φα ταουαχφούν.  Και οι 
στύουοι της φα συντουιφτούν, και όουοι όσοι 
κεουντίζουν από ιχφυοτουοφεία. 

Βέβαια, οι άουχοντες της Τάνης είναι µωουοί, 
η βουή των σοφών συµβούων του Φαουαώ 
έγινε ασύνετη· πώς κάφε ένας από σας ουέτε 
στον Φαουαώ: Εγώ είµαι γιος σοφών, γιος 
αουχαίων βασιουιάντων;  Πού, πού είναι οι 
σοφοί σου; Και ας πουν τώουα σε σένα, και ας 
καταουάβουν τι βουεύφηκε ο Κύουιος των 
ντυνάµεων ενάντια στην Αίγυπτο.  Οι 
άουχοντες της Τάνης µωουάφηκαν, οι 
άουχοντες της Μέµφης πουανήφηκαν· και οι 
άουχοντες των φυουών της πουάνησαν την 
Αίγυπτο. 

Ο Κύουιος µοίουασε ανάµεσά της πνεύµα 
παουαφουοσύνης· και πουάνησαν την Αίγυπτο 
σε όουα τα έουγα της, όπως εκείνος που 
µεφάει, πουανιέται µέσα στον εµετό του.  Και 
ντεν φα υπάουξει έουγο για την Αίγυπτο, που 

το κεφάουι ή η ουά, το κουαντί ή ο σπάουτος, 
να µποουεί να κάνει. 

Κατά την ηµέουα εκείνη οι Αιγύπτιοι φα είναι 
σαν γυναίκες, και φα τουοµάξουν και φα 
φοβηφούν από το χέουι τού Κυουίου των 
ντυνάµεων που σείεται, το οποίο σείει επάνω 
τους.  Και η γη τού Ιούντα φα είναι φουίκη 
στους Αιγυπτίους· καφένας που τη φυµάται, 
φα φουίττει, εξαιτίας τής βουής τού Κυουίου 
των ντυνάµεων, την οποία αποφάσισε εναντίον 
τους. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα υπάουχουν πέντε 
πόουεις στη γη τής Αιγύπτου, που φα µιούν 
τη γουώσσα τής Χαναάν, και φα οουκίζονται 
στον Κύουιο των ντυνάµεων· η µία φα 
ονοµάζεται: Η πόουη Αχέουες. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, στο µέσον τής γης 
τής Αιγύπτου φα υπάουχει φυσιαστήουιο στον 
Κύουιο, και µία στήουη κατά το όουιό της 
στον Κύουιο.  Και φα υπάουχει στη γη τής 
Αιγύπτου για σηµείο και για µαουτυουία στον 
Κύουιο των ντυνάµεων· επειντή, φα βοούν 
πουος τον Κύουιο εξαιτίας εκείνων που φα 
τους καταφουίβουν, και φα τους στείουει 
σωτήουα, και µεγάουον, και φα τους σώσει. 

Και ο Κύουιος φα γνωουιστεί στους 
Αιγυπτίους· και οι Αιγύπτιοι φα γνωουίσουν 
τον Κύουιο κατά την ηµέουα εκείνη, και φα 
πουοσφέουν φυσία και πουοσφοουά· και φα 
ευχηφούν µία ευχή στον Κύουιο, και φα την 
εκπουηουώσουν.  Και ο Κύουιος φα χτυπήσει 
την Αίγυπτο· φα τη χτυπήσει και φα τη 
φεουαπεύσει· και φα επιστουαφούν στον 
Κύουιο· και φα παουακουηφεί απ' αυτούς, και 
φα τους γιατουέψει. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα υπάουχει ένας 
µεγάουος ντουόµος από την Αίγυπτο πουος 
την Ασσυουία, και οι Ασσύουιοι φάουφουν 
στην Αίγυπτο, και οι Αιγύπτιοι στην 
Ασσυουία, και οι Αιγύπτιοι µαζί µε τους 
Ασσυουίους φα ντουέψουν στον Κύουιο. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο Ισουαήου φα είναι 
ο τουίτος µαζί µε τον Αιγύπτιο και µαζί µε 
τον Ασσύουιο· φα είναι ευουογία στο µέσον 
τής γης·  επειντή, ο Κύουιος των ντυνάµεων 
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φα τους ευουογήσει, ουέγοντας: Ευουογηµένη 
η Αίγυπτος ο ουαός µου, και η Ασσυουία το 
έουγο των χεουιών µου, και ο Ισουαήου η 
κουηουονοµία µου. 

ΚΑΙ κατά το έτος, κατά το οποίο ο Ταουτάν 
ήουφε στην Άζωτο, όταν τον έστειουε ο 
Σαουγών, ο βασιουιάς της Ασσυουίας, και 
ποουέµησε ενάντια στην Άζωτο και την 
κυουίευσε,  κατά τον ίντιο καιουό, ο Κύουιος 
µίουησε στον Ησαϊα, τον γιο τού Αµώς, 
ουέγοντας: Πήγαινε και ουύσε τον σάκο από 
την οσφύ σου, και βγάουε τα σαντάουια σου 
από τα πόντια σου. Και έκανε έτσι, 
πεουπατώντας γυµνός και ανυπόντητος. 

Και ο Κύουιος είπε: Όπως ο ντούος µου ο 
Ησαϊας πεουπατούσε γυµνός και ανυπόντητος 
τουία χουόνια, για σηµείο και τεουάστιο 
ενάντια στην Αίγυπτο, και ενάντια στην 
Αιφιοπία,  έτσι ο βασιουιάς τής Ασσυουίας φα 
απαγάγει ντέσµιους τους Αιγυπτίους, και 
αιχµάουωτους τους Αιφίοπες, νέους και 
γέουοντες, γυµνούς και ανυπόντητους, 
µάουιστα µε γυµνά τα οπίσφιά τους, πουος 
εντουοπή τής Αιγύπτου.  Και φα τουοµάξουν 
και φα ντουαπούν για την Αιφιοπία, το 
φάουος τους· και για την Αίγυπτο, το 
καύχηµά τους.  Και οι κάτοικοι αυτού τού 
τόπου, εκείνη την ηµέουα, φα ουένε: 
Κοιτάξτε, τέτοιο είναι το καταφύγιό µας, στο 
οποίο καταφεύγουµε για βοήφεια, για να 
εουευφεουωφούµε από τον βασιουιά τής 
Ασσυουίας· και πώς φα σωφούµε εµείς; 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΟΥΗΜΟ ΤΗΣ ΦΑΟΥΑΣΣΑΣ. 

Όπως οι ντιαβαίνοντες ανεµοστουόβιουοι του 
µεσηµεουιού, έτσι έουχεται από την έουηµο, 
από µια γη τουοµεουή.  Ένα σκουηουό 
όουαµα φανεουώφηκε σε µένα· εκείνος που 
καταντυναστεύει, καταντυναστεύει, κι εκείνος 
που ποουφεί, ποουφεί. Ανέβα, Εουάµ· 
ποουιόουκησε, Μηντία· σταµάτησα όουες τις 
καταντυναστείες της. 

Γι' αυτό, η οσφύς µου είναι γεµάτη από 
οντύνη· πόνοι µε κυουίευσαν, όπως οι πόνοι 
εκείνης που γεννάει· κυουτώφηκα στο 

άκουσµά του· συνταουάχφηκα στη φέα του.  
Η καουντιά µου κουονίζεται· τουόµος µε 
εξέπουηξε· η νύχτα της ευφουοσύνης µου 
µεταβουήφηκε µέσα µου σε φουίκη. 

Ετοιµάζεται το τουαπέζι· φυουάττουν σκοπιά, 
τουώνε, πίνουν· σηκωφείτε στουατάουχες, 
ετοιµάστε ασπίντες.  Επειντή, ο Κύουιος µου 
είπε τα εξής: Πήγαινε, στήσε έναν 
παουατηουητή, για να αναγγέουει ό,τι 
βουέπει.  Και είντε ντύο καβαουάουηντες 
αουόγων, έναν καβαουάουη γαϊντουιού, και 
έναν καβαουάουη καµήουας· και πουόσεξε µε 
επιµέουεια, µε ποουή πουοσοχή.  Και φώναξε 
σαν ουιοντάουι: Κύουιέ µου, ασταµάτητα 
στέκοµαι στη σκοπιά την ηµέουα, και 
φυουάττω όουες τις νύχτες·  και να, έουχονται 
εντώ ντύο καβαουάουηντες άνντουες, 
καβαουάουηντες αουόγων. Και απάντησε και 
είπε: Έπεσε, έπεσε η Βαβυουώνα, και όουες οι 
γουυπτές εικόνες των φεών της συντουίφτηκαν 
καταγής. 

Αουώνισµά µου, και σιτάουι τού αουωνιού 
µου, σας φανέουωσα εκείνο που άκουσα από 
τον Κύουιο των ντυνάµεων, τον Φεό του 
Ισουαήου. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΝΤΟΥΜΑ. 

Σε µένα φωνάζει από τη Σηείου: Φουουέ, τι 
έχεις να πεις για τη νύχτα; Φουουέ, τι έχεις να 
πεις για τη νύχτα;  Ο φουουός είπε: Το πουωί 
ήουφε, ακόµα και η νύχτα· αν φέουετε να 
ουωτήσετε, ουωτάτε· επιστουέψτε, και 
έουφετε. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΟΥΑΒΙΑ. 

Στο ντάσος τής Αουαβίας φα 
ντιανυχτεουεύσετε, συνοντείες των 
Νταιντανιτών.  Φέουτε νεουό σε συνάντηση 
εκείνου που ντιψάει, κάτοικοι της γης τής 
Φαιµάν· πουοϋπαντάτε µε ψωµιά εκείνον που 
φεύγει.  Επειντή, φεύγουν µπουοστά από τα 
ξίφη, µπουοστά από το γυµνωµένο ξίφος, και 
µπουοστά από το τεντωµένο τόξο, και 
µπουοστά από την οουµή τού ποουέµου. 
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Επειντή, έτσι µου είπε ο Κύουιος: Μέσα σε 
έναν χουόνο, όπως είναι τα χουόνια τού 
µισφωτού, φα εκουείψει οουόκουηουη η ντόξα 
τής Κηντάου·  και το υπόουοιπο του 
αουιφµού των ντυνατών τοξοτών από τους 
γιους τού Κηντάου φα εουαττωφούν· επειντή, 
ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου, µίουησε. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΟΥΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΟΥΑΜΑΤΟΣ. 

Τι σου έγινε τώουα, ότι εσύ, οουόκουηουη, 
ανέβηκες επάνω στις ταουάτσες;  Εσύ, που 
ήσουν γεµάτη βοή, µια πόουη φοουύβου, µια 
πόουη ευφυµίας· οι φονευµένοι σου ντεν 
φονεύφηκαν µε µάχαιουα ούτε πέφαναν στη 
µάχη.  Όουοι οι άουχοντές σου έφυγαν µαζί· 
φεύγοντας από το τόξο, ντεσµεύφηκαν όουοι 
όσοι βουίσκονταν µέσα σε σένα· αυτοί που 
κατέφυγαν από µακουιά, ντεσµεύφηκαν µαζί. 

Γι' αυτό, είπα: Αποσυουφείτε από µένα· φα 
κουάψω πικουά· µη αγωνίζεστε να µε 
παουηγοουήσετε εξαιτίας τής ντιαουπαγής τής 
φυγατέουας τού ουαού µου.  Επειντή, είναι 
ηµέουα ταουαχής, και καταπάτησης, και 
αµηχανίας στην κοιουάντα τού οουάµατος, 
από τον Κύουιο τον Φεό των ντυνάµεων· 
ηµέουα καταστουοφής των τειχών· και η 
κουαυγή φα φτάσει στα βουνά.  Και ο Εουάµ 
πήουε τη φαουέτουα µε άµαξες ανντουών και 
καβαουάουηντες, και ο Κιου ξεσκέπασε την 
ασπίντα.  Και οι εκουεκτές κοιουάντες σου 
γέµισαν µε άµαξες, και οι καβαουάουηντες 
παουατάχφηκαν στην πύουη.  Και σηκώφηκε 
το κάουυµµα του Ιούντα· και κατά την 
ηµέουα εκείνη έστουεψες τα µάτια σου στην 
οπουοφήκη τού σπιτιού τού ντάσους.  Και 
είντατε ότι οι χαουάστουες τής πόουης τού 
Νταβίντ είναι ποουές, και συγκεντουώσατε τα 
νεουά τού κάτω υντουοστασίου.  Και 
απαουιφµήσατε τα σπίτια τής Ιεουσαουήµ, 
και για να οχυουώσετε το τείχος χαουάσατε 
τα σπίτια.  Επιπουέον αυτών, κάνατε έναν 
ουάκκο ανάµεσα στα ντύο τείχη για το νεουό 
τού παουιού υντουοστασίου· αουά, ντεν 
στουέψατε τα µάτια σας πουος τον 
Ντηµιουγό όουων αυτών ούτε κοιτάξατε 
πουος εκείνον που τα έκτισε από παουιά. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη ο Κύουιος ο 
Φεός των ντυνάµεων σας κάουεσε σε 
κουαυφµό, και σε πένφος, και σε ξύουισµα, 
και σε ζώσιµο σάκου·  αουά, ντέστε, χαουά 
και ευφυµία· σφάζουν βόντια, και φυσιάζουν 
πουόβατα, τουώνε κουέατα και πίνουν κουασί, 
ουέγοντας: Ας φάµε και ας πιούµε· επειντή, 
αύουιο φα πεφάνουµε.  Και αποκαουύφφηκε 
στα αυτιά µου από τον Κύουιο των 
ντυνάµεων: Βέβαια, αυτή η ανοµία σας ντεν 
φα καφαουιστεί µέχουι να πεφάνετε, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των ντυνάµεων: 
Πήγαινε, µπες µέσα σ' αυτόν τον 
φησαυουοφύουακα, στον Σοµνά, τον επιστάτη 
τού οίκου, και πες του:  Τι έχεις εντώ; Κι εντώ 
ποιον έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντώ ένα 
µνηµείο για τον εαυτό σου; Κατασκευάζει τον 
τάφο του ψηουά, και κόβει ένα σπίτι µέσα σε 
πέτουα για τον εαυτό του.  Ντες, ο Κύουιος 
φα σε βγάουει µε βίαιη έξωση, και φα σε 
πεουισκεπάσει µε ντουοπή.  Σίγουα φα σε 
στουιφογυουίσει, και φα σε τινάξει βίαια σαν 
µια σφαίουα σε έναν ευουύχωουο τόπο· εκεί 
φα πεφάνεις, κι εκεί φα είναι οι άµαξες της 
ντόξας σου, ω ντουοπή τού οίκου τού κυουίου 
σου.  Και φα σε εξώσω από τη στάση σου, και 
φα σε γκουεµίσω από το αξίωµά σου. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα καουέσω τον 
ντούο µου τον Εουιακείµ, τον γιο τού 
Χεουκία·  και φα τον ντύσω µε τη στοουή 
σου, φα τον πεουιζώσω µε τη ζώνη σου, και 
την εξουσία σου φα τη ντώσω στο χέουι του, 
και φα είναι πατέουας στους κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ, και στον οίκο τού Ιούντα.  Και 
φα βάουω επάνω στον ώµο του το κουειντί 
τού οίκου τού Νταβίντ· και φα ανοίγει, και 
κανένας ντεν φα κουείνει· και φα κουείνει, και 
κανένας ντεν φα ανοίγει.  Και φα τον 
στηουίξω σαν πάσσαουο σε στεουεό τόπο, και 
φα είναι σαν φουόνος ντόξας τής οικογένειας 
του πατέουα του.  Και απ' αυτόν φα 
κουεµάσουν οουόκουηουη τη ντόξα τής 
οικογένειας του πατέουα του, τα εγγόνια και 
τους απογόνους, όουα τα σκεύη τα µικουά, 
από τα σκεύη των ποτηουιών µέχουι και όουα 
τα σκεύη των φιαουών. 
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Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, το στηουιγµένο καουφί στον 
στεουεό τόπο φα κινηφεί, και φα βγει και φα 
πέσει, και το φοουτίο που φα είναι επάνω του 
φα γκουεµιστεί· επειντή, ο Κύουιος µίουησε. 

Η ΟΟΥΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΤΥΟΥΥΟ. 

Οουοουύζετε, ω πουοία τής Φαουσείς· 
επειντή, εξοουοφουεύτηκε, ώστε να µη 
υπάουχει σπίτι ούτε είσοντος· τους 
αναγγέουφηκε αυτό από τη γη των Κητιαίων.  
Σιωπήστε, ω κάτοικοι του νησιού· εσύ, το 
οποίο γέµισαν οι έµποουοι της Σιντώνας, 
αυτοί που ντιαβαίνουν επάνω στη φάουασσα.  
Και το εισόντηµά της είναι ο σπόουος τού 
Σιώου, το καουοκαίουι τού ποταµού, που 
φέουνονται µέσα από ποουά νεουά· κι αυτή 
έγινε το εµπόουιο των εφνών.  Να 
ντουοπιαστείς, Σιντώνα· επειντή, η φάουασσα, 
το οχύουωµα της φάουασσας, µίουησε, 
ουέγοντας: Ντεν κοιουοπονώ ούτε γεννάω 
ούτε ανατουέφω νέους ούτε µεγαουώνω 
παουφένες.  Όταν ακουστεί στην Αίγυπτο, φα 
ουυπηφούν ακούγοντας για την Τύουο.  
Πεουάστε στη Φαουσείς· οουοουύξτε, 
κάτοικοι του νησιού.  Αυτή είναι η εύφυµη 
πόουη σας, της οποίας η αουχαιότητα είναι 
από τις παουιές ηµέουες; Τα πόντια της φα τη 
φέουν µακουιά για να παουοικήσει. 

Ποιος το βουεύφηκε αυτό ενάντια στην 
Τύουο, αυτή που ντιαµοιουάζει στέµµατα, της 
οποίας οι έµποουοι είναι ηγεµόνες, της 
οποίας οι πουαγµατευτές είναι οι ένντοξοι της 
γης;  Ο Κύουιος των ντυνάµεων το βουεύφηκε 
αυτό, για να καταντουοπιάσει την 
υπεουηφάνεια κάφε ντόξας, για να 
εξευτεουίσει κάφε ένντοξον της γης. 

Ντιαπέουνα τη γη σου σαν ποτάµι, ω 
φυγατέουα τής Φαουσείς· ντεν υπάουχει 
πουέον ντύναµη.  Άπουωσε το χέουι του 
επάνω στη φάουασσα, έσεισε βασίουεια· ο 
Κύουιος έντωσε πουοσταγή ενάντια στη 
Χαναάν, για να καταστουέψουν τα 
οχυουώµατά της.  Και είπε: Ντεν φα 
αγάουεσαι πουέον, ω παουφένα φουιµµένη, 

φυγατέουα τής Σιντώνας· σήκω, πέουνα πουος 
τους Κητιαίους· ούτε εκεί φα έχεις ανάπαυση. 

Ντέστε, η γη των Χαουνταίων· αυτός ο ουαός 
ντεν υπήουχε· ο Ασσύουιος τον φεµεουίωσε, 
γι' αυτούς που κατοικούν στην έουηµο· 
σήκωσαν τους πύουγους της, ύψωσαν τα 
παουάτια της· και την έκαναν εουείπια.  
Οουοουύζετε, ω πουοία τής Φαουσείς· 
επειντή, το οχύουωµά σας εουηµώφηκε. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, η Τύουος φα 
ουησµονηφεί για 70 χουόνια, σύµφωνα µε τις 
ηµέουες ενός βασιουιά· ύστεουα, όµως, από 
τα 70 χουόνια φα είναι µέσα στην Τύουο σαν 
τουαγούντι τής πόουνης.  Πάουε µια κιφάουα, 
γύουνα οουόγυουα την πόουη, ω ξεχασµένη 
πόουνη, παίζε γουυκά, τουαγούντα ποουά 
τουαγούντια, για να σε φυµηφούν. 

Και ύστεουα από τα 70 χουόνια, ο Κύουιος 
φα επισκεφφεί την Τύουο· κι αυτή φα 
επιστουέψει στο µίσφωµά της, και φα 
παουαντίνεται σε ποουνεία µε όουα τα 
βασίουεια του κόσµου επάνω στο πουόσωπο 
της γης.  Και το εµπόουιό της και το 
µίσφωµά της φα αφιεουωφεί στον Κύουιο· 
ντεν φα φησαυουιστεί ούτε φα ταµιευτεί· 
επειντή, το εµπόουιό της φα είναι για εκείνους 
που κατοικούν µπουοστά στον Κύουιο· για να 
τουώνε σε χοουτασµό, και να έχουν εκουεκτά 
ενντύµατα. 

ΝΤΕΣΤΕ, ο Κύουιος αντειάζει τη γη, και την 
εουηµώνει, και την ανατουέπει, και 
ντιασκοουπίζει τούς κατοίκους της.  Και φα 
είναι, σαν τον ουαό, έτσι και ο ιεουέας· σαν 
τον υπηουέτη, έτσι και ο κύουιός του· σαν την 
υπηουέτουια, έτσι και η κυουία της· σαν τον 
αγοουαστή, έτσι και ο πωουητής· σαν τον 
ντανειστή, έτσι και εκείνος που ντανείζεται· 
σαν αυτόν που παίουνει τόκο, έτσι κι εκείνος 
που πουηουώνει σ' αυτόν τόκο.  Η γη φα 
αντειάσει οουοκουηουωτικά, και φα 
απογυµνωφεί οουοκουηουωτικά· επειντή, ο 
Κύουιος µίουησε αυτόν τον ουόγο. 

Η γη πενφεί, µαουαίνεται, ο κόσµος ατονεί, 
µαουαίνεται, οι ψηουοί από τους ουαούς τής 
γης είναι ατονισµένοι.  Και η γη µοουύνφηκε 
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κάτω από τους κατοίκους της· επειντή, 
παουέβηκαν τους νόµους, άουαξαν το 
ντιάταγµα, αφέτησαν αιώνια ντιαφήκη.  Γι' 
αυτό, η κατάουα κατέφαγε τη γη, κι αυτοί που 
κατοικούσαν σ' αυτή εουηµώφηκαν· γι' αυτό, 
οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν, και έµειναν 
ουίγοι άνφουωποι.  Το νέο κουασί πενφεί, η 
άµπεουος είναι σε ατονία, όουοι αυτοί που 
ευφουαίνονται στην καουντιά στενάζουν.  Η 
ευφουοσύνη των τυµπάνων σταµατάει· ο 
φόουυβος αυτών που ευφυµούν τεουειώνει· 
σταµατάει η ευφουοσύνη τής κιφάουας.  Ντεν 
φα πίνουν κουασί µαζί µε τουαγούντια· το 
σίκεουα φα είναι πικουό σ' αυτούς που το 
πίνουν. 

Η πόουη τής εουήµωσης αφανίστηκε· κάφε 
σπίτι κουείστηκε, ώστε κανένας να µη µπει 
µέσα.  Υπάουχει κουαυγή στους ντουόµους 
για το κουασί· κάφε ευφυµία πέουασε· η 
χαουά τού τόπου έφυγε.  Στην πόουη έµεινε 
εουηµιά, και η πύουη χτυπήφηκε από 
αφανισµό.  Όταν γίνει έτσι στο µέσον τής γης 
ανάµεσα στους ουαούς, φα είναι σαν τιναγµός 
εουιάς, σαν το σταφυουοουόγηµα, αφού 
σταµατήσει ο τουυγητός. 

Αυτοί φα υψώσουν τη φωνή τους, φα ψάουουν 
εξαιτίας τής µεγαουειότητας του Κυουίου, φα 
µιούν µεγαουόφωνα από τη φάουασσα.  Γι' 
αυτό, ντοξάστε τον Κύουιο στις κοιουάντες, 
το όνοµα του Κυουίου τού Φεού τού 
Ισουαήου στα νησιά τής φάουασσας.  
Ακούσαµε τουαγούντια από την άκουη τής 
γης: Ντόξα στον ντίκαιο. Αουά, εγώ είπα: 
Ταουαιπωουία µου, ταουαιπωουία µου! 
Αουοίµονο σε µένα! Οι άπιστοι έπουαξαν 
άπιστα· ναι, οι άπιστοι έπουαξαν ποουύ 
άπιστα.  Φόβος, και ουάκκος, και παγίντα 
είναι επάνω σε σένα, κάτοικε της γης.  Κι 
αυτός που φεύγει από τον ήχο τού φόβου, φα 
πέσει στον ουάκκο· κι αυτός που ανεβαίνει 
µέσα από τον ουάκκο, φα πιαστεί στην 
παγίντα· επειντή, οι φυουίντες από πάνω είναι 
ανοιχτές, και τα φεµέουια της γης σείονται.  
Η γη κατασυντουίφτηκε, η γη ντιαουύφηκε 
οουοκουηουωτικά, η γη κινήφηκε 
υπεουβοουικά.  Η γη φα κουονιστεί εντώ και 
εκεί, σαν τον µεφυσµένο, και φα µετακινηφεί 
σαν καουύβα· και η ανοµία της φα βαουύνει 

επάνω της· και φα πέσει, και ντεν φα σηκωφεί 
πουέον. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη ο Κύουιος φα 
παιντέψει τον στουατό των υψηουών µέσα στο 
ύψος, και τους βασιουιάντες τής γης επάνω 
στη γη.  Και φα συγκεντουωφούν όπως 
συγκεντουώνονται οι αιχµάουωτοι στον 
ουάκκο, και φα κουειστούν στη φυουακή, και 
ύστεουα από ποουές ηµέουες φα τους γίνει 
επίσκεψη.  Τότε, το φεγγάουι φα ντουαπεί, και 
ο ήουιος φα αισχυνφεί, όταν ο Κύουιος των 
ντυνάµεων βασιουεύσει στο βουνό Σιών και 
στην Ιεουσαουήµ, και φα ντοξαστεί µπουοστά 
στους πουεσβυτέους του. 

ΚΥΟΥΙΕ, εσύ είσαι ο Φεός µου· φα σε 
υψώνω, φα υµνώ το όνοµά σου· 

επειντή, έκανες φαυµαστά πουάγµατα· οι 
βουές σου απ' την αουχή είναι πίστη και 
αουήφεια. 

Επειντή, εσύ µια πόουη την έκανες έναν 
σωουό, µια οχυουωµένη πόουη, ένα εουείπιο· 

τα οχυουώµατα των αουογενών, ώστε να µη 
είναι πόουη· ποτέ ντεν φα ανοικοντοµηφούν. 

Γι' αυτό, ο ισχυουός ουαός φα σε ντοξάσει, η 
πόουη των τουοµεουών εφνών φα σε φοβηφεί. 

Επειντή, στάφηκες ντύναµη στον φτωχό, 
ντύναµη του ενντεή στη στενοχώουια του, 

καταφύγιο ενάντια στην ανεµοζάουη, σκιά 
ενάντια στον καύσωνα, όταν το φύσηµα των 
τουοµεουών πουοσβάουει σαν ανεµοζάουη 
ενάντια σε τοίχο. 

Φα καταπαύσεις τον φόουυβο των αουογενών, 
σαν τον καύσωνα σε έναν ξεουό τόπο, τον 
καύσωνα ντιαµέσου τής σκιάς τού νέφους· 

ο φουίαµβος των τουοµεουών φα ταπεινωφεί. 

Κι επάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύουιος των 
ντυνάµεων φα κάνει σε όους τούς ουαούς 
ευωχία από παχιά, ευωχία από κουασιά στον 
τουύγο τους, από παχιά γεµάτα µυεουό, από 
καφαουισµένα κουασιά επάνω στον τουυγητό.  
Και στο βουνό τούτο φα αφανίσει το 
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πουόσωπο του πεουικαουύµµατος εκείνου 
που πεουισκεπάζει όους τούς ουαούς, και το 
κάουυµµα, αυτό που σκεπάζει όουα τα έφνη.  
Φα καταπιεί τον φάνατο µε νίκη· και ο 
Κύουιος ο Φεός φα σφουγγίσει τα ντάκουυα 
από όουα τα πουόσωπα· και φα εξαουείψει το 
όνειντος αυτού του ουαού από οουόκουηουη 
τη γη· επειντή, ο Κύουιος µίουησε. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα πουν: Να, 
αυτός είναι ο Φεός µας· τον πεουιµείναµε, και 
φα µας σώσει· αυτός είναι ο Κύουιος· τον 
πεουιµείναµε· φα χαούµε και φα 
ευφουανφούµε στη σωτηουία του. 

Επειντή, σ' αυτό το βουνό, φα αναπαυφεί το 
χέουι τού Κυουίου, και ο Μωάβ φα 
καταπατηφεί από κάτω του, όπως 
καταπατιέται το άχυουο για τον κοπουώνα.  
Και φα απουώσει τα χέουια του ανάµεσά 
τους, όπως απουώνει τα χέουια του ο 
κοουυµβητής για να κοουυµπήσει· και φα 
ταπεινώσει την υπεουηφάνειά τους µαζί µε τις 
πανουγίες των χεουιών τους.  Και τα ψηουά 
οχυουώµατα των τειχών σου φα ταπεινωφούν, 
φα γκουεµιστούν, φα κατενταφιστούν, µέχουι 
το ένταφος. 

ΚΑΤΑ την ηµέουα εκείνη στη γη τού Ιούντα 
φα ψαουεί τούτο το τουαγούντι: 

Έχουµε µια οχυουή πόουη· ο Φεός φα 
βάουει σωτηουία αντί για τείχη και 
πεουιτειχίσµατα. 

Πύουες, ανοίξτε, και φα µπει το ντίκαιο 
έφνος, αυτό που φυουάττει την αουήφεια. 

Φα φυουάξεις σε τέουεια ειουήνη το πνεύµα 
που επιστηουίζεται επάνω σε σένα, επειντή, σε 
σένα έχει το φάουος του. 

Έχετε το φάουος σας στον Κύουιο, πάντοτε· 
επειντή, στον Κύουιο τον Φεό υπάουχει 
αιώνια ντύναµη. 

Επειντή, ταπεινώνει αυτούς που κατοικούν 
ψηουά· γκουεµίζει την ψηουή πόουη· την 
γκουεµίζει µέχουις εντάφους· την καταβάουει 
µέχουι το χώµα. 

Το πόντι φα την καταπατήσει, τα πόντια τού 
φτωχού, τα βήµατα του ενντεή. 

Ο ντουόµος τού ντικαίου είναι ευφύτητα· εσύ, 
ευφύτατε, σταφµίζεις τον ντουόµο τού 
ντικαίου. 

Ναι, στον ντουόµο των κουίσεών σου, 
Κύουιε, σε πεουιµείναµε· ο πόφος τής ψυχής 
µας είναι στο όνοµά σου, και στην ενφύµησή 
σου. 

Με την ψυχή µου σε πόφησα τη νύχτα· ναι, µε 
το πνεύµα µου µέσα µου σε εκζήτησα το 
πουωί· 

επειντή, όταν οι κουίσεις σου είναι στη γη, οι 
κάτοικοι του κόσµου φα µάφουν ντικαιοσύνη. 

Και αν ακόµα ο ασεβής εουεηφεί, ντεν φα 
µάφει ντικαιοσύνη· στη γη τής ευφύτητας φα 
πουάξει άντικα, και ντεν φα κοιτάξει στη 
µεγαουειότητα του Κυουίου. 

Το χέουι σου, Κύουιε, υψώνεται, αυτοί, όµως, 
ντεν φα ντουν· φα ντουν, πάντως, και φα 
καταντουοπιαστούν· ο ζήουος, που είναι 
υπέου του ουαού σου, µάουιστα η φωτιά, που 
είναι ενάντια στους εχφούς σου, φα τους 
καταφάει. 

Κύουιε, φα ντώσεις σε µας ειουήνη· επειντή, 
εσύ έκανες και όουα µας τα έουγα για µας. 

Κύουιε, ο Φεός µας, άουοι κύουιοι, εκτός 
από σένα, εξουσίασαν επάνω µας· αουά, 
τώουα, µόνον µε σένα φα αναφέουµε το 
όνοµά σου. 

Πέφαναν, ντεν φα αναζήσουν· έπαυσαν να 
ζουν, ντεν φα αναστηφούν· 

γι' αυτό, επισκέφφηκες και τους 
εξοουόφουευσες, και εξάουειψες 
οουόκουηουη την ανάµνησή τους. 

Πουήφυνες το έφνος, Κύουιε, πουήφυνες το 
έφνος· ντοξάστηκες· το µάκουυνες σε όουα τα 
έσχατα της γης. 
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Κύουιε, στη φουίψη πουόστουεξαν σε σένα· 
ξέχυσαν στεναγµό, όταν η  παιντεία σου ήταν 
επάνω τους. 

Όπως η έγκυος γυναίκα, όταν πουησιάσει στη 
γέννα, κοιουοπονεί, φωνάζοντας µέσα στους 
πόνους της, έτσι γίναµε µπουοστά σου, 
Κύουιε. 

Συουάβαµε, κοιουοπονήσαµε, όµως σαν να 
γεννήσαµε άνεµο· 

ντεν κατοουφώσαµε καµιά απεουευφέουωση 
στη γη· ούτε έπεσαν οι κάτοικοι του κόσµου. 

Οι νεκουοί σου φα ζήσουν, µαζί µε το νεκουό 
µου σώµα φα αναστηφούν· 

σηκωφείτε και ψάουετε, εσείς που κατοικείτε 
στο χώµα· επειντή, η ντουόσος σου είναι σαν 
τη ντουόσο των χόουτων, και η γη φα 
ξεπετάξει τούς νεκούς. 

Έουα, ουαέ µου, µπες µέσα στα ταµεία σου, 
και κουείσε τις φύουες σου από πίσω σου· 

κουύψου για ουίγο καιουό, µέχουις ότου 
πεουάσει η οουγή. 

Επειντή, ντέστε, ο Κύουιος βγαίνει από τον 
τόπο του για να παιντεύσει τούς κατοίκους τής 
γης εξαιτίας τής ανοµίας τους· 

η ντε γη φα ξεσκεπάσει τα αίµατά της, και 
ντεν φα σκεπάσει πουέον τους φονευµένους 
της. 

ΚΑΤΑ την ηµέουα εκείνη, ο Κύουιος φα 
παιντεύσει, µε τη µάχαιουά του, τη σκουηουή, 
τη µεγάουη και τη ντυνατή, τον Ουευιάφαν, 
το φίντι που ουοξοβατεί, ναι, τον Ουευιάφαν, 
το σκοουιό φίντι· και φα φονεύσει τον 
ντουάκοντα που είναι στη φάουασσα. 

Κατά την ηµέουα εκείνη ψάουετε σ' αυτή: 
Αγαπητή άµπεουος·  εγώ ο Κύουιος φα τη 
φυουάττω· σε κάφε στιγµή φα την ποτίζω· για 
να µη τη βουάψει κανένας, νύχτα και ηµέουα 
φα τη φυουάττω·  οουγή ντεν υπάουχει µέσα 
µου· ποιος φα αντέτασσε ενάντια σε µένα 
τουιβόουια και αγκάφια στη µάχη; Φα 
πεουνούσα από µέσα τους, φα τα κατέκαιγα 

µαζί·  ή, ας πιαστεί από τη ντύναµή µου, για 
να κάνει µαζί µου ειουήνη· και φα κάνει µαζί 
µου ειουήνη. 

Στο εουχόµενο φα ουιζώσει τον Ιακώβ· ο 
Ισουαήου φα ανφίσει και φα βουαστήσει, και 
φα γεµίσει το πουόσωπο της οικουµένης από 
καουπούς.  Μήπως τον πάταξε, όπως πάταξε 
αυτούς που τον είχαν πατάξει; Ή, φανατώφηκε 
σύµφωνα µε τον φάνατο εκείνων που 
φανατώφηκαν απ' αυτόν;  Φα ντώσεις µάχη 
µαζί της µε µέτουο, όταν την αποβάουεις· 
πουοσντιοουίζει µε αναουογία τον σφοντουό 
του άνεµο κατά την ηµέουα τού ανατοουικού 
ανέµου.  Γι' αυτό, µε τούτο φα καφαουιστεί η 
ανοµία τού Ιακώβ· κι αυτό φα είναι 
οουόκουηουος ο καουπός, για να εξαουειφφεί 
η αµαουτία του, όταν σπάσει 
οουοκουηουωτικά όουες τις πέτουες των 
βωµών σαν ουεπτή σκόνη ασβέστης, και τα 
άουση και τα είντωουα ντεν φα µένουν πουέον 
όουφια. 

Επειντή, η οχυουωµένη πόουη φα εουηµωφεί, 
η κατοικία φα παουατηφεί και εγκαταουειφφεί 
σαν έουηµη· εκεί φα βοσκηφεί το µοσχάουι, 
κι εκεί φα αναπαυφεί, και φα καταφάει τα 
κουαντιά της.  Όταν τα κουαντιά της 
ξεουαφούν, φα αποκοπούν· φάουφουν οι 
γυναίκες, και φα τα κατακάψουν· επειντή, είναι 
ουαός ασύνετος· γι' αυτό, αυτός που τον 
ντηµιούγησε, ντεν φα τον ουυπηφεί, κι αυτός 
που τον έπουασε, ντεν φα τον εουεήσει. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη ο Κύουιος φα 
εκτινάξει από τη ντιώουυγα του ποταµού 
µέχουι το ουεύµα τής Αιγύπτου, κι εσείς φα 
συναχφείτε ένας ένας χωουιστά, εσείς οι γιοι 
Ισουαήου.  Και κατά την ηµέουα εκείνη φα 
σαουπιχτεί µεγάουη σάουπιγγα, και φάουφουν 
αυτοί που καταφφείουονταν στη γη τής 
Ασσυουίας, και οι αποντιωγµένοι στη γη τής 
Αιγύπτου, και φα ουατουεύσουν επάνω στο 
άγιο βουνό στην Ιεουσαουήµ. 

ΟΥΑΙ στο στεφάνι τής υπεουηφάνειας των 
µέφυσων του Εφουαϊµ, των οποίων η ένντοξη 
ωουαιότητα είναι άνφος που µαουαίνεται· οι 
οποίοι κατακυουιεύονται από το κουασί 
επάνω στις κοουυφές των παχέων κοιουάντων! 
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Να, ο Κύουιος έχει έναν ισχυουό και ντυνατό, 
που σαν φόουυβος από χαουάζι, σαν 
καταστουεπτικός ανεµοστουόβιουος, σαν 
κατακουυσµός ντυνατών νεουών, που 
πουηµµυουίζουν, φα καταουίψει τα πάντα στη 
γη, µε το χέουι του.  Το στεφάνι τής 
υπεουηφάνειας των µέφυσων του Εφουαϊµ φα 
καταπατηφεί κάτω από τα πόντια.  Και το 
άνφος τής ένντοξης ωουαιότητάς τους, που 
είναι στην κοουυφή τής παχιάς κοιουάντας, 
καφώς µαουαίνεται, φα γίνει σαν τον πουώιµο 
καουπό του καουοκαιουιού· τον οποίο, 
εκείνος που φα τον ντει, καφώς τον πάουει στο 
χέουι του, τον καταπίνει. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο Κύουιος των 
ντυνάµεων φα είναι στεφάνι ντόξας, και 
ντιάντηµα ωουαιότητας στο υπόουοιπο του 
ουαού του,  και πνεύµα κουίσης σ' εκείνον που 
κάφεται για κουίση, και ντύναµη σ' αυτούς 
που απωφούν τον πόουεµο µέχουι των 
πυουών. 

Πουην, κι αυτοί πουανήφηκαν από κουασί, 
και παουαντουόµησαν από σίκεουα· ο ιεουέας 
και ο πουοφήτης πουανήφηκαν από σίκεουα, 
τους κατάπιε το κουασί, παουαντουόµησαν 
από σίκεουα· πουανιούνται κατά την όουαση, 
πουοσκόπτουν κατά την κουίση.  Επειντή, 
όουα τα τουαπέζια είναι γεµάτα από εµετό 
και ακαφαουσία, κανένας τόπος ντεν µένει 
καφαουός. 

Ποιος φα ντιντάξει τη σοφία; Και ποιον φα 
κάνει να καταουάβει τη ντιντασκαουία; Αυτοί 
είναι σαν απογαουακτισµένα βουέφη, 
αποσπασµένα από τους µαστούς.  Επειντή, µε 
ντιντασκαουία επάνω σε ντιντασκαουία, µε 
ντιντασκαουία επάνω σε ντιντασκαουία, µε 
στίχο επάνω σε στίχο, στίχο επάνω σε στίχο, 
ουίγο εντώ, ουίγο εκεί,  επειντή, µε 
ψεουίζοντα χείουη, και µε άουη γουώσσα, φα 
µιουάει σ' αυτόν τον ουαό·  στον οποίο είπε: 
Αυτή είναι η ανάπαυση, µε την οποία 
µποουείτε να αναπαύσετε τον κουασµένο, κι 
αυτή είναι η άνεση· αου' αυτοί ντεν φέουησαν 
να ακούσουν.  Και ο ουόγος τού Κυουίου φα 
τους είναι ντιντασκαουία επάνω σε 
ντιντασκαουία, ντιντασκαουία επάνω σε 
ντιντασκαουία, στίχος επάνω σε στίχο, στίχος 

επάνω σε στίχο, ουίγο εντώ, ουίγο εκεί· για να 
πεουπατήσουν, και να πουοσκόψουν πουος τα 
πίσω, και να συντουιφτούν, και να 
παγιντευτούν, και να πιαστούν. 

Γι' αυτό, ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, 
άνφουωποι χουευαστές, οι οποίοι οντηγείτε 
αυτόν τον ουαό, που είναι στην Ιεουσαουήµ.  
Επειντή, είπατε: Εµείς κάναµε συνφήκη µε 
τον φάνατο, και συµφωνήσαµε µε τον άντη· 
όταν η µάστιγα ντιαβαίνει πουηµµυουίζοντας, 
ντεν φάουφει σε µας· ντεντοµένου ότι, 
καταφύγιό µας κάναµε το ψέµα, και φα 
κουυφτούµε κάτω από την ψευτιά·  γι' αυτό, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντέστε, βάζω 
ένα φεµέουιο στη Σιών, µια πέτουα, µια 
εκουεκτή πέτουα, µια ποουύτιµη 
ακουογωνιαία πέτουα, ένα σίγουο φεµέουιο· 
εκείνος που πιστεύει σ' αυτόν, ντεν φα 
ντουοπιαστεί.  Και φα βάουω την κουίση στον 
κανόνα, και τη ντικαιοσύνη στη στάφµη· και 
το χαουάζι φα εξαφανίσει το καταφύγιο της 
ψευτιάς, και τα νεουά φα πουηµµυουίσουν τον 
κουυψώνα.  Και η συνφήκη σας µε τον φάνατο 
φα ακυουωφεί, και η συµφωνία σας µε τον 
άντη ντεν φα σταφεί· όταν ντιαβαίνει η 
µάστιγα που πουηµµυουίζει, τότε φα 
καταπατηφείτε απ' αυτή.  Αµέσως µόουις 
ντιαβεί, φα σας πιάσει· επειντή, κάφε πουωί φα 
ντιαβαίνει, ηµέουα και νύχτα· και µονάχα να 
ακούσει κάποιος τη βοή, φα είναι φουίκη.  
Επειντή, το κουεβάτι είναι µικουότεουο, 
παουά το να µποουεί κανείς να ξαπουώσει· και 
το σκέπασµα στενότεουο, παουά ώστε να 
µποουεί να πεουιτυουιχφεί. 

Επειντή, φα σηκωφεί ο Κύουιος σαν στο 
βουνό Φεουασείµ, φα φυµώσει σαν στην 
κοιουάντα τού Γαβαών, για να ενεουγήσει το 
έουγο του, το παουάντοξο έουγο του, και να 
εκτεουέσει την πουάξη του, την εξαίσια 
πουάξη του. 

Τώουα, ουοιπόν, µη είστε χουευαστές, για να 
µη γίνουν ντυνατότεουα τα ντεσµά σας· 
επειντή, εγώ άκουσα από τον Κύουιο τον Φεό 
των ντυνάµεων συντέουεια και απόφαση 
επάνω σε οουόκουηουη τη γη. 
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Ακουοαστείτε, και ακούστε τη φωνή µου· 
πουοσέξτε, και ακούστε τον ουόγο µου.  
Εκείνος που αουοτουιάζει µήπως 
αουοτουιάζει οουόκουηουη την ηµέουα για να 
σπείουει, ντιανοίγοντας και βωουοκοπώντας 
τον αγουό του;  Αφού εξοµαουίσει την 
επιφάνειά του, ντεν ντιασκοουπίζει τον 
αουακά, και ντιασπείουει το κύµινο, και βάζει 
το σιτάουι στο καουύτεουο µέουος, και το 
κουιφάουι στον ντιοουισµένο τόπο του, και τη 
βουίζα στο µέουος της, αυτό που του ανήκει;  
Επειντή, ο Φεός του τον µαφαίνει να 
ντιακουίνει, και τον ντιντάσκει.  Επειντή, ο 
αουακάς ντεν αουωνίζεται µε αουωνιστικό 
όουγανο ούτε τουοχός άµαξας 
πεουιστουέφεται επάνω στο κύµινο· αου' ο 
αουακάς χτυπιέται µε ουάβντο, και το κύµινο 
µε µαγκούα.  Το σιτάουι, όµως, για το ψωµί 
κατασυντουίβεται· αουά, ντεν φα το αουωνίζει 
για πάντα ούτε φα το συντουίψει µε τον 
τουοχό της άµαξάς του ούτε φα το ουεπτύνει 
µε τα νύχια των αουόγων του. 

Κι αυτό βγήκε από τον Κύουιο των 
ντυνάµεων, που είναι φαυµαστός σε βουή, 
µεγάουος σε σύνεση. 

ΟΥΑΙ στην Αουιήου, την Αουιήου, την 
πόουη όπου κατοίκησε ο Νταβίντ· 
πουοσφέστε χουονιά επάνω σε χουονιά· ας 
σφάζουν γιοουταστικές φυσίες.  Εγώ, όµως, 
φα στενοχωουήσω την Αουιήου, και εκεί φα 
είναι βάουος και φουίψη· και σε µένα φα είναι 
σαν Αουιήου. 

Και φα στουατοπεντεύσω εναντίον σου 
οουόγυουα, και φα στήσω εναντίον σου 
ποουιοουκία µε χαουάκωµα, και φα 
ανεγείουω εναντίον σου φούια.  Και φα 
ουιχτείς κάτω, φα µιουάς από το ένταφος, και 
η ουαουιά σου φα είναι ταπεινή από το χώµα, 
και η φωνή σου από το ένταφος φα είναι σαν 
του εγγαστουίµυφου, και η ουαουιά σου φα 
ψιφυουίζει από το χώµα.  Και το πουήφος των 
εχφουών σου φα είναι σαν σκόνη, και το 
πουήφος των φοβεουών σαν άχυουο, που 
πεουιφέουεται από τον άνεµο· ναι, αυτό φα 
γίνει ξαφνικά, σε µια στιγµή. 

Φα γίνει σε σένα επίσκεψη από τον Κύουιο 
των ντυνάµεων, µαζί µε βουοντή, και µαζί µε 
σεισµό, και ντυνατή φωνή, µαζί µε 
ανεµοζάουη, και ανεµοστουόβιουο, και 
φουόγα φωτιάς που κατατουώει.  Και το 
πουήφος όουων των εφνών, που ποουεµούν 
ενάντια στην Αουιήου, όουοι βέβαια που 
µάχονται ενάντια σ' αυτή και στα 
οχυουώµατά της, κι αυτοί που τη στενοχωούν, 
φα είναι σαν όνειουο από νυχτεουινό όουαµα.  
Καφώς µάουιστα ονειουεύεται αυτός που 
πεινάει, ότι, να, τουώει· όµως, σηκώνεται, και 
η ψυχή του είναι αντειανή· ή, καφώς 
ονειουεύεται αυτός που ντιψάει, ότι, να, πίνει· 
όµως, σηκώνεται, και ντες, είναι 
εξαντουηµένος, και η ψυχή του ντιψάει· έτσι 
φα είναι τα πουήφη όουων των εφνών, που 
ποουεµούν ενάντια στο βουνό Σιών. 

Σταφείτε, και φαυµάστε· αναβοήστε, και 
ανακουάξτε· αυτοί µεφούν, αου' όχι από 
κουασί· παουαφέουονται, αου' όχι από 
σίκεουα.  Επειντή, ο Κύουιος ξέχυσε επάνω 
σας πνεύµα από βαφύ ύπνο, και έκουεισε τα 
µάτια σας· πεουισκέπασε τους πουοφήτες και 
τους άουχοντές σας, αυτούς που βουέπουν 
οουάσεις.  Και κάφε όουαση φα είναι σε σας 
σαν τα ουόγια ενός σφουαγισµένου βιβουίου, 
που φα το έντιναν σε κάποιον που ξέουει να 
ντιαβάζει, ουέγοντας: Ντιάβασέ το, 
παουακαουώ· και εκείνος ουέει: Ντεν µποουώ, 
επειντή είναι σφουαγισµένο·  και ντίνουν το 
βιβουίο σ' εκείνον που ντεν ξέουει να 
ντιαβάζει, και ουένε: Ντιάβασέ το, 
παουακαουώ· και εκείνος ουέει: Ντεν ξέουω 
να ντιαβάζω. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος ουέει: Επειντή ο ουαός 
αυτός µε πουησιάζει µε το στόµα του, και µε 
τιµάει µε τα χείουη του, αου' η καουντιά του 
απέχει µακουιά από µένα, και µε σέβονται, 
ντιντάσκοντας ντιντασκαουίες, εντάουµατα 
ανφουώπων·  γι' αυτό, ντέστε, φα πουοσφέσω 
να κάνω ένα φαυµαστό έουγο ανάµεσα σε 
τούτο τον ουαό, ένα έουγο φαυµαστό και 
εξαίσιο· επειντή, η σοφία των σοφών του φα 
χαφεί, και η σύνεση των συνετών του φα 
κουυφτεί. 
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Ουαί σ' εκείνους που σκάβουν βαφιά για να 
κουύψουν τη βουή τους από τον Κύουιο, και 
των οποίων τα έουγα είναι µέσα στο σκοτάντι, 
και ουένε: Ποιος µας βουέπει; Και ποιος µας 
ξέουει;  Ω, ντιεστουαµµένοι, ο κεουαµέας φα 
νοµιστεί σαν πηουός; Το πουάσµα φα πει γι' 
αυτόν που το έπουασε: Ντεν µε έπουασε 
αυτός; Ή, το ντηµιούγηµα φα πει γι' αυτόν 
που το ντηµιούγησε: Αυτός ντεν είχε νόηση; 

Ντεν φα είναι ακόµα ποουύ ουίγος καιουός, 
και ο Ουίβανος φα µεταβουηφεί σε 
καουποφόουα πεντιάντα, και η καουποφόουα 
πεντιάντα φα φεωουηφεί σαν ντάσος;  Και 
κατά την ηµέουα εκείνη, οι κουφοί φα 
ακούσουν τα ουόγια τού βιβουίου, και τα 
µάτια των τυφουών φα ντουν, αφού 
εουευφεουωφούν από το σκοτάντι και από την 
οµίχουη.  Και οι πουάοι φα επαυξήσουν τη 
χαουά τους για τον Κύουιο, και οι φτωχοί των 
ανφουώπων φα ευφουανφούν για τον Άγιο του 
Ισουαήου.  Επειντή, ο τουοµεουός ντεν 
υπάουχει, και ο χουευαστής 
εξοουοφουεύφηκε, και όουοι όσοι 
παουαφυουάττουν την ανοµία, εξαουείφφηκαν·  
οι οποίοι κάνουν τον άνφουωπο φταίχτη για 
έναν ουόγο, και στήνουν παγίντα σ' αυτόν που 
εουέγχει στην πύουη, και ντιαστουέφουν το 
ντίκιο µε ψέµα. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος, αυτός που ουύτουωσε 
τον Αβουαάµ, ουέει για τον οίκο τού Ιακώβ 
τα εξής: Ο Ιακώβ ντεν φα ντουοπιαστεί 
πουέον, και το πουόσωπό του ντεν φα 
ωχουιάσει πουέον.  Όταν, όµως, ντει τα 
παιντιά του, το έουγο των χεουιών µου, 
ανάµεσά του, φα αγιάσουν το όνοµά µου, και 
φα αγιάσουν τον Άγιο του Ιακώβ, και φα 
φοβούνται τον Φεό τού Ισουαήου. 

Και εκείνοι που πουανιούνται κατά το πνεύµα, 
φάουφουν σε σύνεση, και αυτοί που 
γογγύζουν, φα µάφουν ντιντασκαουία. 

ΟΥΑΙ στα παιντιά που αποστάτησαν, ουέει ο 
Κύουιος, τα οποία παίουνουν απόφαση, όµως 
όχι από µένα· και που κάνουν συνφήκες, όµως 
όχι ντιαµέσου τού πνεύµατός µου, για να 
πουοσφέσουν αµαουτία σε αµαουτία·  τα 
οποία πηγαίνουν για να κατέβουν στην 

Αίγυπτο, και ντεν ουωτούν το στόµα µου, για 
να ενντυναµωφούν µε τη ντύναµη του 
Φαουαώ, και να εµπιστευφούν στη σκιά τής 
Αιγύπτου!  Και η ντύναµη του Φαουαώ φα 
είναι ντουοπή σας, και η πεποίφησή σας 
επάνω στη σκιά τής Αιγύπτου, όνειντος.  
Επειντή, οι αουχηγοί του στάφηκαν στην 
Τάνη, και οι πουεσβευτές του ήουφαν στη 
Χανές.  Όουοι ντουοπιάστηκαν για έναν ουαό 
που ντεν µπόουεσε να τους ωφεουήσει, ούτε 
να σταφεί βοήφεια ή όφεουος, αουά ντουοπή, 
και µάουιστα όνειντος. 

Η όουαση ενάντια στα ζώα τού νότου: Μέσα 
στη γη τής φουίψης και της στενοχώουιας, 
όπου βουίσκονται το ντυνατό ουιοντάουι, και 
το γεουασµένο ουιοντάουι, η έχιντνα και το 
φουογεουό φτεουωτό φίντι, εκεί φα φέουν τα 
πούτη τους επάνω σε ώµους µικουών 
γαϊντουιών, και τους φησαυούς τους επάνω 
στο κύουτωµα των καµήουων, σε έναν ουαό 
που ντεν φα τους ωφεουήσει.  Επειντή, οι 
Αιγύπτιοι µάταια και ανωφεουώς φα 
βοηφήσουν· γι' αυτό, βόησα για τούτο: Η 
ντύναµή τους είναι να κάφονται ήσυχοι. 

Πήγαινε, γουάψε µπουοστά τους επάνω σε 
πινακίντιο, και σηµείωσέ το σε βιβουίο, για να 
ντιατηουείται στον µέουοντα καιουό, µέχουι 
τον αιώνα·  ότι ο ουαός αυτός είναι απειφής, 
είναι γιοι αναουηφείς, που ντεν φέουν να 
ακούσουν τον νόµο τού Κυουίου·  οι οποίοι 
ουένε πουος τους βουέποντες: Μη βουέπετε· 
και στους πουοφήτες: Μη πουοφητεύετε σε 
µας τα σωστά, µιουάτε µας κοουακευτικά, 
πουοφητεύετε απατηουά·  αποσυουφείτε από 
τον ντουόµο, ξεκουίνετε από το µονοπάτι, 
σηκώστε από µπουοστά µας τον Άγιο του 
Ισουαήου. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Άγιος του Ισουαήου: 
Επειντή, καταφουονείτε αυτό τον ουόγο, και 
εουπίζετε στην απάτη και στην πονηουία, και 
επιστηουίζεστε σ' αυτά·  γι' αυτό, αυτή η 
ανοµία φα είναι σε σας σαν ετοιµόουοπο 
χάουασµα, σαν κοιουιά σε έναν ψηουό τοίχο, 
που ο συντουιµµός του έουχεται ξαφνικά, σε 
µια στιγµή.  Και φα το συντουίψει σαν 
σύντουιµµα από πήουινο αγγείο, που 
κατασυντουίβεται ανεουέητα, ώστε να µη 
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βουίσκεται ανάµεσα στα φουαύσµατά του ένα 
πήουινο κοµµάτι, για να πάουει κάποιος 
φωτιά από την εστία ή να πάουει νεουό από 
τον ουάκκο. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ο 
Άγιος του Ισουαήου: Στην επιστουοφή και 
ανάπαυση φα σωφείτε· στην ησυχία και 
πεποίφηση φα είναι η ντύναµή σας· αουά, ντεν 
φεουήσατε·  και είπατε: Όχι· αουά, φα 
φεύγουµε έφιπποι· γι' αυτό, φα φεύγετε· και: 
Φα ιππεύσουµε επάνω σε ταχύποντα· γι' αυτό, 
αυτοί που σας καταντιώκουν φα είναι 
ταχύποντες.  Φα φεύγετε 1.000 στην απειουή 
ενός, και όουοι στην απειουή πέντε, µέχουις 
ότου µείνετε σαν στύουος επάνω στην 
κοουυφή βουνού, και σαν σηµαία επάνω σε 
ουόφο. 

Και έτσι φα πουοσµείνει ο Κύουιος για να 
σας εουεήσει, και έτσι φα υψωφεί για να σας 
ουυπηφεί· επειντή, ο Κύουιος είναι Φεός 
κουίσης· µακάουιοι όουοι αυτοί που τον 
πουοσµένουν.  Επειντή, ο ουαός φα 
κατοικήσει στη Σιών στην Ιεουσαουήµ· ντεν 
φα κουάψεις πια· σίγουα, φα σε εουεήσει στη 
φωνή τής κουαυγής σου· όταν την ακούσει, φα 
σου απαντήσει.  Και αν ο Κύουιος σας ντίνει 
ψωµί φουίψης, και νεουό στενοχώουιας, οι 
ντάσκαουοί σου, όµως, ντεν φα αφαιουεφούν 
πουέον, αουά τα µάτια σου φα βουέπουν τους 
ντασκάους σου·  και τα αυτιά σου φα ακούν 
από πίσω σου έναν ουόγο, που φα ουέει: 
Αυτός είναι ο ντουόµος, πεουπατάτε επάνω σ' 
αυτόν· όταν στουέφεστε πουος τα ντεξιά, και 
όταν στουέφεστε πουος τα αουιστεουά.  Και 
ως µοουυσµένα, φα αποστουαφείτε το 
σκέπασµα των ασηµένιων γουυπτών σας, και 
τον στοουισµό των χουυσών χωνευτών σας· 
φα τα αποουίψεις σαν ένα ακάφαουτο ουάκος· 
φα πεις σ' αυτά: Φεύγετε από εντώ. 

Τότε, φα ντώσει βουοχή για τον σπόουο σου, 
που φα έσπεουνες στο χωουάφι· και ψωµί τού 
γεννήµατος της γης, που φα είναι παχύ και 
άφφονο· κατά την ηµέουα εκείνη τα κτήνη 
σου φα βόσκονται σε ευουύχωουα 
βοσκοτόπια.  Και τα βόντια, και τα νεαουά 
γαϊντούια σου, που εουγάζονται τη γη, φα 
τουώνε καφαουό άχυουο ουικµισµένο µε το 

φτυάουι και το ανεµιστήουι.  Και φα είναι 
επάνω σε κάφε ψηουό βουνό, κι επάνω σε 
κάφε ψηουό ουόφο, ποτάµια και ουεύµατα 
νεουών, κατά την ηµέουα τής µεγάουης 
σφαγής, όταν καταπέφτουν οι πύουγοι.  Και 
το φως τού φεγγαουιού φα είναι σαν το φως 
τού ήουιου, και το φως τού ήουιου φα είναι 
επταπουάσιο, σαν το φως επτά ηµεουών, κατά 
την ηµέουα κατά την οποία ο Κύουιος 
επιντένει το σύντουιµµα του ουαού του, και 
φεουαπεύει την πουηγή τού τουαυµατισµού 
τους. 

Ντέστε, το όνοµα του Κυουίου έουχεται από 
µακουιά· ο φυµός του είναι φουογεουός, και 
το φοουτίο του βαουύ· τα χείουη του είναι 
γεµάτα αγανάκτηση, και η γουώσσα του σαν 
φωτιά που κατατουώει·  και η πνοή του σαν 
ουεύµα που πουηµµυουίζει, που φτάνει 
µέχουι το µέσον τού τουαχήου, για να 
κοσκινίσει τα έφνη στο κόσκινο της 
µαταίωσης· και φα είναι χαουινός στις 
σιαγόνες των ουαών, που φα τους κάνει να 
πεουιπουανιούνται. 

Σε σας φα υπάουχει τουαγούντι, όπως τη 
νύχτα µιας γιοουτής που πανηγυουίζεται· και 
ευφουοσύνη καουντιάς, όπως όταν πάνε µε 
φουογέουες για νάουφουν στο βουνό τού 
Κυουίου, στον Ισχυουό τού Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος φα κάνει να ακουστεί η ντόξα 
τής φωνής του, και φα ντείξει το κατέβασµα 
του βουαχίονά του, µαζί µε την αγανάκτηση 
από τον φυµό, και τη φουόγα τής φωτιάς που 
κατατουώει, τους εκτιναγµούς, και την 
ανεµοζάουη, και τις πέτουες τού χαουαζιού.  
Επειντή, ο Ασσύουιος, µε τη φωνή τού 
Κυουίου, φα καταβουηφεί· φα χτυπηφεί µε 
ουάβντο.  Και απ' όπου ντιαβεί η 
ντιοουισµένη ουάβντος, που ο Κύουιος φα 
καταφέουει επάνω του, φα είναι τύµπανα και 
κιφάουες· και µε τουοµεούς ποουέµους φα 
ποουεµήσει εναντίον τους.  Επειντή, ο Τοφέφ 
είναι παουασκευασµένος πουο καιού· ναι, 
ετοιµασµένος για τον βασιουιά· αυτός τον 
έκανε βαφύ και πουατύ· ο τόπος καύσης του 
είναι φωτιά και ποουά ξύουα· η πνοή τού 
Κυουίου, σαν ουεύµα από φειάφι, φα την 
ανάψει. 
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ΟΥΑΙ σε όσους κατεβαίνουν στην Αίγυπτο 
για βοήφεια, και επιστηουίζονται σε άουογα, 
και έχουν το φάουος τους σε άµαξες, επειντή 
είναι ποουυάουιφµες· και σε καβαουάουηντες, 
επειντή είναι ποουύ ντυνατοί· και ντεν 
αποβουέπουν στον Άγιο του Ισουαήου, και 
ντεν εκζητούν τον Κύουιο. 

Όµως, αυτός είναι σοφός, και φα επιφέουει 
κακά, και ντεν φα ανακαουέσει τα ουόγια του, 
αουά φα σηκωφεί ενάντια στις οικογένειες των 
κακοποιών, και ενάντια στη βοήφεια εκείνων 
που εουγάζονται την ανοµία. 

Οι Αιγύπτιοι, όµως, είναι άνφουωποι, και όχι 
Φεός· και τα άουογά τους σάουκες, και όχι 
πνεύµα. Όταν ο Κύουιος απουώσει το χέουι 
του, κι εκείνος που βοηφάει φα πουοσκόψει, 
κι εκείνος που βοηφιέται φα πέσει, και όουοι 
µαζί φα αποουεστούν. 

Επειντή, έτσι µίουησε σε µένα ο Κύουιος: 
Όπως το ουιοντάουι και ο σκύµνος τού 
ουιονταουιού που βουυχάζει για το φήουαµά 
του, αν και συγκεντουώφηκε εναντίον του ένα 
πουήφος από βοσκούς, ντεν φοβάται στη 
φωνή τους ούτε συστέουεται στον φόουυβό 
τους· έτσι και ο Κύουιος των ντυνάµεων φα 
κατέβει για να ποουεµήσει υπέου του βουνού 
τής Σιών, και υπέου των ουόφων της.  Σαν 
πουιά που πετούν πουος τα νεοσσά, έτσι ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, φα υπεουασπιστεί 
την Ιεουσαουήµ, υπεουασπίζοντας και 
εουευφεουώνοντάς την, ντιαβαίνοντας και 
σώζοντάς την. 

Επιστουαφείτε πουος εκείνον, από τον οποίο 
οι γιοι Ισουαήου αποστάτησαν 
οουοκουηουωτικά.  Επειντή, κατά την ηµέουα 
εκείνη κάφε άνφουωπος φα ουίξει τα ασηµένια 
του είντωουα και τα χουυσά του είντωουα, 
που τα χέουια σας είχαν κατασκευάσει σε σας 
για αµαουτία.  Τότε, ο Ασσύουιος φα πέσει µε 
µάχαιουα, όχι από άνντουα· και φα τον 
καταφάει µάχαιουα, όχι από άνφουωπο· και 
φα φεύγει µπουοστά από τη µάχαιουα, και οι 
νέοι του φα είναι για φόουο.  Και από τον 
φόβο φα παουατουέξει το οχύουωµά του, και 
οι αουχηγοί του φα κατατουοµάξουν στη 
σηµαία, ουέει ο Κύουιος, που η φωτιά του 

είναι µέσα στη Σιών και το καµίνι του στην 
Ιεουσαουήµ. 

ΝΤΕΣΤΕ, ένας βασιουιάς φα βασιουεύσει µε 
ντικαιοσύνη, και άουχοντες φα κυβεουνούν µε 
κουίση.  Και ο άνφουωπος φα είναι σαν σκέπη 
από τον άνεµο, και σαν καταφύγιο από την 
τουικυµία· σαν ποταµοί νεού µέσα σε ξεουή 
γη, σαν σκιά µεγάου βουάχου σε γη που 
ντιψάει.  Και τα µάτια εκείνων που βουέπουν 
ντεν φα είναι σκοτισµένα, και τα αυτιά εκείνων 
που ακούν φα είναι πουοσεκτικά.  Και η 
καουντιά των παουάτοουµων φα καταουάβει 
σοφία, και η γουώσσα εκείνων που 
τουαυουίζουν φα επιταχύνει να µιουάει 
καφαουά.  Ο αχουείος ντεν φα ονοµάζεται πια 
εουευφέουιος, και ο φιουάουγυουος ντεν φα 
ουέγεται µεγαουοπουεπής.  Επειντή, ο 
αχουείος φα µιουάει αχουεία, και η καουντιά 
του φα εουγάζεται ανοµία, για να εκτεουεί 
πονηουία, και να πουοφέουει πουάνη ενάντια 
στον Κύουιο, ώστε να στεουεί την ψυχή 
εκείνου που πεινάει, και να εµποντίζει την 
πόση σ' εκείνον που ντιψάει.  Και τα όπουα 
τού φιουάουγυου είναι άντικα· αυτός 
βουεύεται πονηουίες για να αφανίσει τον 
φτωχό µε ουόγια αναουηφή, ακόµα και όταν 
ο ενντεής µιουάει ντίκαια.  Ο εουευφέουιος, 
όµως, βουεύεται εουευφέουια, κι αυτός φα 
στηουίζεται σε εουευφέουια. 

ΣΗΚΩΦΕΙΤΕ, ω εύποουες γυναίκες· 
ακούστε τη φωνή µου, αµέουιµνες 
φυγατέουες· ακουοαστείτε τα ουόγια µου·  
ηµέουες και χουόνια φα είστε ταουαγµένες, 
εσείς οι αµέουιµνες· επειντή, φα χαφεί ο 
τουυγητός, ντεν φάουφει η συγκοµιντή·  
τουέµετε, οι εύποουες· ταουαχφείτε, οι 
αµέουιµνες· ξεντυφείτε και ξεγυµνωφείτε, και 
πεουιζώστε τις οσφύες µε σακιά.  Φα 
χτυπήσουν τα στήφια εξαιτίας των ηντονικών 
χωουαφιών, εξαιτίας των καουποφόουων 
αµπεουώνων. 

Αγκάφια και τουιβόουια φα βουαστήσουν 
επάνω στη γη τού ουαού µου· ακόµα κι επάνω 
σε όουα τα σπίτια τής χαουάς µέσα στην 
ευφουαινόµενη πόουη.  Επειντή, τα παουάτια 
φα εγκαταουειφφούν· το πουήφος τής πόουης 
φα εουηµωφεί· τα φούια και οι πύουγοι φα 
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γίνουν σπηουιές µέχουι τον αιώνα, 
ευχαουίστηση άγουιων γαϊντουιών, βοσκή 
κοπαντιών· 

µέχουις ότου το πνεύµα ξεχυφεί επάνω µας εξ 
ύψους, και η έουηµος γίνει καουποφόουα 
πεντιάντα, ενώ η καουποφόουα πεντιάντα 
φεωουηφεί σαν ντάσος.  Τότε, στην έουηµο 
φα κατασκηνώσει κουίση, και στην 
καουποφόουα πεντιάντα φα κατοικήσει 
ντικαιοσύνη.  Και το έουγο τής ντικαιοσύνης 
φα είναι ειουήνη· και το αποτέουεσµα της 
ντικαιοσύνης, ησυχία και ασφάουεια στον 
αιώνα.  Και ο ουαός µου φα κατοικεί σε 
ειουηνική κατοικία, και ασφαουή οικήµατα, 
και ήσυχους τόπους ευποουίας,  και φα πέφτει 
χαουάζι που κατασυντουίβει το ντάσος, και η 
πόουη φα ανατουαπεί µε όουεφουο. 

Μακάουιοι εσείς που σπέουνετε κοντά σε 
κάφε νεουό, εσείς που στέουνετε εκεί τα 
πόντια τού βοντιού και του γαϊντουιού. 

ΟΥΑΙ σε σένα που κυουιεύεις, και ντεν 
κυουιεύτηκες· και καταντυναστεύεις, και ντεν 
καταντυναστεύτηκες· όταν σταµατήσεις να 
κυουιεύεις, φα κυουιευτείς· όταν τεουειώσεις 
να καταντυναστεύεις, φα καταντυναστευτείς. 

Κύουιε, εουέησέ µας· σε πουοσµένουµε· να 
είσαι ο βουαχίονάς τους τα πουωινά, και 
σωτηουία µας σε καιουό φουίψης. 

Από τη φωνή του φοουύβου έφυγαν οι ουαοί· 
από την ανύψωσή σου ντιασκοουπίστηκαν τα 
έφνη.  Και τα ουάφυουά σας φα συναχφούν, 
όπως µαζεύουν οι βούχοι· φα πηντήσουν 
επάνω του, όπως πηντάει εντώ κι εκεί η 
ακουίντα. 

Ο Κύουιος υψώφηκε· επειντή, κατοικεί στα 
υψηουά· γέµισε τη Σιών από κουίση και 
ντικαιοσύνη.  Σοφία, όµως, και επιστήµη φα 
είναι η στεουέωση των καιουών σου, και η 
σωτήουια ντύναµη· ο φόβος τού Κυουίου, 
αυτός είναι ο φησαυουός του. 

Να, οι ανντουείοι τους φα βοήσουν απέξω, 
και οι πουεσβευτές τής ειουήνης φα κουάψουν 
πικουά.  Οι ντουόµοι εουηµώφηκαν, οι 
οντοιπόουοι έπαυσαν· ντιέουυσε τη συνφήκη, 

απέβαουε τις πόουεις, ντεν σκέφτεται 
άνφουωπο.  Η γη πενφεί, µαουαίνεται· ο 
Ουίβανος ντουέπεται, κατακόβεται· ο Σαουών 
µοιάζει µε έουηµο· και η Βασάν και ο 
Κάουµηουος κατατινάχτηκαν. 

Τώουα, φα σηκωφώ, ουέει ο Κύουιος· τώουα, 
φα υψωφώ, τώουα, φα µεγαουυνφώ.  Χνούντι 
φα πιάσετε, και άχυουο φα γεννήσετε· η πνοή 
σας φα σας καταφάει σαν φωτιά.  Και οι ουαοί 
φα είναι σαν καύσεις ασβέστης· σαν κοµµένα 
αγκάφια φα καούν σε φωτιά. 

Όσοι είστε µακουιά, ακούστε τι έκανα· κι 
εσείς που είστε κοντά, γνωουίστε τη ντύναµή 
µου.  Οι αµαουτωουοί που είναι στη Σιών φα 
τουοµάξουν· τουόµος φα καταουάβει τους 
υποκουιτές, ώστε φα ουένε: Ποιος από 
ανάµεσά µας φα κατοικήσει µαζί µε τη φωτιά 
που κατατουώει; Ποιος από ανάµεσά µας φα 
κατοικήσει µαζί µε τις αιώνιες καύσεις; 

Αυτός που πεουπατάει µε ντικαιοσύνη, κι 
αυτός που µιουάει µε ευφύτητα· αυτός που 
καταφουονεί το κέουντος των 
καταντυναστεύσεων, αυτός που σείει τα χέουια 
του από ντωουοουηψίες, αυτός που βουώνει 
τα αυτιά του για να µη ακούει για αίµα, κι 
αυτός που κουείνει τα µάτια του για να µη 
ντει το κακό·  αυτός φα κατοικήσει στα 
υψηουά· οι τόποι τής υπεουάσπισής του φα 
είναι τα οχυουώµατα των βουάχων· ψωµί φα 
του ντοφεί· το νεουό του φα είναι βέβαιο.  Τα 
µάτια σου φα ντουν τον βασιουιά στην 
ωουαιότητά του· φα ντουν τη µακουινή γη.  Η 
καουντιά σου φα µεουετάει τον τουόµο που 
παουήουφε, φωνάζοντας: Πού είναι ο 
γουαµµατέας; Πού είναι ο συζητητής; Πού 
είναι ο ουογιστής των πύουγων;  Ντεν φα ντεις 
έναν άγουιο ουαό, έναν ουαό µε βαφιά φωνή, 
ώστε να µη ντιακουίνεις· µε τουαυουίζουσα 
γουώσσα, ώστε να µη καταουαβαίνεις. 

Κοίταξε ψηουά στη Σιών, την πόουη των 
γιοουτών µας· τα µάτια σου φα ντουν την 
Ιεουσαουήµ ήσυχη κατοικία, σκηνή που ντεν 
φα την κατεβάσουν· οι πάσσαουοί της ντεν φα 
µετακινηφούν στον αιώνα, και κανένα από τα 
σχοινιά της ντεν φα κοπεί.  Αου' εκεί, ο 
Κύουιος της ντόξας φα είναι σε µας τόπος 
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από πουατιά ποτάµια και ουεύµατα· εκεί ντεν 
φα µπει πουοίο µε κουπιά ούτε φα πεουάσει 
από εκεί κάποιο µεγαουοπουεπές πουοίο.  
Επειντή, ο Κύουιος είναι ο κουιτής µας· ο 
Κύουιος είναι ο νοµοφέτης µας· ο Κύουιος 
είναι ο βασιουιάς µας· αυτός φα µας σώσει.  
Τα σχοινιά σου έγιναν πουανταουά· ντεν 
µποούν να στεουεώσουν το κατάουτι τους, 
ντεν µποούν να απουώσουν τα πανιά· τότε, 
ουεία από µεγάουα ουάφυουα φα 
ντιαµοιουαστεί· οι χωουοί φα ντιαουπάξουν τη 
ουεία·  και ο κάτοικος ντεν φα ουέει: 
Ατόνησα· ο ουαός, που κατοικεί σ' αυτή, φα 
ουάβει άφεση ανοµίας. 

ΠΟΥΗΣΙΑΣΤΕ, ω έφνη, για να ακούσετε· 
και πουοσέξτε, ω ουαοί· ας ακούσει η γη, και 
το πουήουωµά της· η οικουµένη, και όουα 
όσα γεννιούνται σ' αυτή.  Επειντή, ο φυµός 
τού Κυουίου είναι ενάντια σε όουα τα έφνη, 
και η φουογεουή οουγή του ενάντια σε όουα 
τα στουατεύµατά τους· τα κατέστουεψε 
οουοκουηουωτικά· τα παουέντωσε σε σφαγή.  
Και οι φονευµένοι τους φα ουιχτούν έξω, και 
η ντυσωντία τους φα ανέβει από τα πτώµατά 
τους· και τα βουνά φα ντιαουυφούν από το 
αίµα τους.  Και οουόκουηουη η στουατιά τού 
ουανού φα ουιώσει, και οι ουανοί φα 
πεουιτυουιχφούν σαν βιβουίο, και 
οουόκουηουη η στουατιά τους φα πέσει, όπως 
πέφτει το φύουο από την άµπεουο, και όπως 
πέφτουν τα φύουα από τη συκιά. 

Επειντή, η µάχαιουά µου στον ουανό µέφυσε· 
να, επάνω στην Ιντουµαία, κι επάνω στον 
ουαό τής καταστουοφής µου φα κατέβει για 
κουίση.  Η µάχαιουα του Κυουίου είναι 
γεµάτη από αίµα· πάχυνε µε το πάχος, µε το 
αίµα των αουνιών και των τουάγων, µε το 
πάχος των νεφουών των κουιαουιών· επειντή, 
ο Κύουιος έχει φυσία στη Βοσόουα, και 
µεγάουη σφαγή στη γη τής Ιντουµαίας.  Και 
οι µονόκεουοι φα κατέβουν µαζί τους, και τα 
µοσχάουια µαζί µε τους ταύους· και η γη τους 
φα µεφύσει από αίµα, και το χώµα τους φα 
παχύνει από πάχος.  Επειντή, είναι ηµέουα 
εκντίκησης του Κυουίου, χουονιά 
ανταποντόσεων για την κουίση τής Σιών. 

Και τα ουεύµατά της φα µεταβουηφούν σε 
πίσσα, και το χώµα της σε φειάφι, και η γη 
της φα γίνει πίσσα που καίγεται·  νύχτα και 
ηµέουα ντεν φα σβήσει· ο καπνός της φα 
ανεβαίνει ακατάπαυστα· από γενεά σε γενεά 
φα µένει εουηµωµένη· και ντεν φα υπάουχει 
αυτός που ντιαβαίνει µέσα απ' αυτή σε αιώνα 
τού αιώνα.  Αου' ο πεουεκάνος και ο 
σκαντζόχοιουος φα την κουηουονοµήσουν· 
και η κουκουβάγια και ο κόουακας φα 
κατοικούν σ' αυτή· και ο Κύουιος φα 
απουώσει επάνω της σχοινί εουήµωσης, και 
στάφµη γκουεµίσµατος.  Φα καουέσουν τους 
µεγιστάνες της στη βασιουεία, αουά κανένας 
ντεν φα είναι εκεί· και όουοι οι άουχοντές της 
φάουφουν στο µηντέν.  Και τα αγκάφια φα 
βουαστήσουν στα παουάτια της, τσουκνίντες 
και βάτοι στα οχυουώµατά της· και φα είναι 
κατοικία τσακαουιών, αυουή 
στουφοκαµήουων.  Και οι ουύκοι φα 
συναντιούνται εκεί µε τις αγουιόγατες· και ο 
σάτυουος φα φωνάζει στον σύντουοφό του· ο 
κούκος φα αναπαύεται ακόµα εκεί, 
βουίσκοντας για τον εαυτό του τόπο 
ανάπαυσης.  Εκεί φα κάνει φωουιά ο 
νυχτοκόουακας, και φα γεννάει, και φα 
επωάζει, και φα µαζεύει τούς νεοσσούς κάτω 
από τη σκιά του· εκεί φα µαζεύονται και οι 
γύπες, καφένας µε τον σύντουοφό του. 

Αναζητήστε µέσα στο βιβουίο τού Κυουίου, 
και ντιαβάστε· κανένα απ' αυτά ντεν φα 
ουείψει, κανένα ντεν φα είναι χωουίς τον 
σύντουοφό του· επειντή, το ίντιο το στόµα τού 
Κυουίου πουόσταξε, και το ίντιο το πνεύµα 
του τα συγκέντουωσε αυτά.  Κι αυτός έουιξε 
τον κουήουο του γι' αυτά, και το χέουι του 
ντιαµοίουασε σ' αυτά µε στάφµη εκείνη τη γη· 
φα την κουηουονοµήσουν στον αιώνα· φα 
κατοικούν σ' αυτή από γενεά σε γενεά. 

Η ΕΟΥΗΜΟΣ και η άνυντουη γη φα 
ευφουανφούν γι' αυτά, και η εουηµιά φα 
αγαουιαστεί, και φα ανφίσει σαν ουόντο.  Φα 
ανφίσει άφφονα, και µάουιστα φα αγαουιαστεί 
χαίουοντας και αουαουάζοντας· η ντόξα του 
Ουιβάνου φα ντοφεί σ' αυτή, η τιµή τού 
Καουµήου και του Σαουών· οι τόποι αυτοί φα 
ντουν τη ντόξα τού Κυουίου, και τη 
µεγαουοσύνη τού Φεού µας. 
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Ενισχύστε τα εξασφενηµένα χέουια· και 
στεουεώστε τα παουαουυµένα γόνατα.  Πείτε 
στους φοβισµένους στην καουντιά: Γίνετε 
ισχυουοί, µη φοβάστε· ντέστε, ο Φεός σας 
φάουφει µε εκντίκηση, ο Φεός µε 
ανταπόντοση· αυτός φάουφει, και φα σας 
σώσει. 

Τότε, τα µάτια των τυφουών φα ανοιχτούν, 
και τα αυτιά των κουφών φα ακούσουν.  Τότε, 
ο χωουός φα πηντάει σαν εουαφίνα, και η 
γουώσσα τού µογιουάου φα ψάουει· επειντή, 
στην έουηµο φα αναβουύσουν νεουά, και στην 
εουηµιά ουεύµατα.  Και η ξεουή γη φα γίνει 
ουίµνη, και η γη που ντιψάει φα γίνει πηγές 
νεού· στην κατοικία των τσακαουιών, όπου 
κείτονταν, φα είναι χουόη µαζί µε καουάµια 
και σπάουτα. 

Και εκεί φα υπάουχει ουεωφόουος, και 
ντουόµος, και φα ονοµαστεί: Άγιος ντουόµος· 
και ο ακάφαουτος ντεν φα πεουάσει απ' αυτόν, 
αουά φα είναι γι' αυτούς· αυτός που 
πεουπατάει και οι µωουοί ντεν φα 
πουανιούνται.  Ουιοντάουι ντεν φα είναι εκεί, 
και αουπαχτικό φηουίο ντεν φα ανέβει εκεί· 
ντεν φα βουεφεί εκεί· αουά, οι ουυτουωµένοι 
φα πεουπατούν εκεί.  Και οι ουυτουωµένοι 
τού Κυουίου φα επιστουέψουν, και φάουφουν 
στη Σιών µε αουαουαγµό· και αιώνια 
ευφουοσύνη φα είναι επάνω στο κεφάουι τους· 
φα αποουαύσουν αγαουίαση και ευφουοσύνη· 
ενώ η ουύπη και ο στεναγµός φα φύγουν. 

ΚΑΤΑ τον 14ο χουόνο του βασιουιά Εζεκία, 
ανέβηκε ο Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας, ενάντια σε όουες τις οχυουές 
πόουεις τού Ιούντα, και τις κυουίευσε. 

Και ο βασιουιάς τής Ασσυουίας έστειουε τον 
Ουαβ-σάκη από τη Ουαχείς στην 
Ιεουσαουήµ, στον βασιουιά Εζεκία, µε 
µεγάουη ντύναµη. Και στάφηκε στον 
υντουαγωγό τής άνω κοουυµβητικής ουίµνης, 
στον µεγάουο ντουόµο τού χωουαφιού τού 
γναφέα.  Τότε, βγήκαν πουος αυτόν ο 
Εουιακείµ, ο γιος τού Χεουκία, ο οικονόµος, 
και ο Σοµνάς ο γουαµµατέας, και ο Ιωάχ, ο 
γιος τού Ασάφ, ο υποµνηµατογουάφος. 

Και ο Ουαβ-σάκης είπε σ' αυτούς: Να πείτε 
τώουα στον Εζεκία: Έτσι ουέει ο µεγάουος 
βασιουιάς, ο βασιουιάς τής Ασσυουίας: Ποιο 
είναι το φάουος, επάνω στο οποίο φαουείς;  
Ουες, (όµως, είναι ουόγια χειουέων): Έχω 
φέουηση και ντύναµη για πόουεµο. Αου' 
επάνω σε ποιον έχεις το φάουος, ώστε 
αποστάτησες εναντίον µου;  Ντες, έχεις το 
φάουος επάνω στη ουάβντο εκείνου τού 
συντουιµµένου καουαµιού, επάνω στην 
Αίγυπτο· επάνω στο οποίο αν κάποιος 
στηουιχφεί, φα µπηχτεί στο χέουι του, και φα 
το τουυπήσει· τέτοιος είναι ο Φαουαώ, ο 
βασιουιάς της Αιγύπτου, σε όους εκείνους που 
έχουν το φάουος επάνω σ' αυτόν.  Αουά, αν 
µου πεις: Επάνω στον Κύουιο τον Φεό µας 
έχουµε το φάουος, ντεν είναι αυτός, που ο 
Εζεκίας αφαίουεσε τους ψηούς τόπους του, 
και τα φυσιαστήουια, και είπε στον Ιούντα και 
στην Ιεουσαουήµ: Μπουοστά σ' αυτό το 
φυσιαστήουιο φα πουοσκυνήσετε;  Τώουα, 
ουοιπόν, ντώσε ενέχυουα στον κύουιό µου τον 
βασιουιά τής Ασσυουίας, κι εγώ φα σου 
ντώσω 2.000 άουογα, αν µποουείς από µέους 
σου να ντώσεις καβαουάουηντες επάνω τους.  
Πώς, ουοιπόν, φα στουέψεις πουος τα πίσω το 
πουόσωπο ενός τοπάουχη από τους 
εουάχιστους των ντούων τού κυουίου µου, και 
έουπισες επάνω στην Αίγυπτο για άµαξες και 
καβαουάουηντες;  Και τώουα, χωουίς τον 
Κύουιο ανέβηκα εγώ ενάντια σ' αυτόν τον 
τόπο, για να τον καταστουέψω; Ο Κύουιος 
είπε σε µένα: Ανέβα ενάντια σ' αυτή τη γη, και 
κατάστουεψέ την. 

Τότε, είπε ο Εουιακείµ, και ο Σοµνάς, και ο 
Ιωάχ, στον Ουαβ-σάκη: Μίουησε στους ντούς 
σου, παουακαουώ, στη Συουιακή γουώσσα· 
επειντή, την καταουαβαίνουµε· και µη µας 
µιουάς στην Ιουνταϊκή, σε επήκοον του 
ουαού, που είναι επάνω στο τείχος. 

Αουά ο Ουαβ-σάκης είπε: Μήπως ο κύουιός 
µου µε έστειουε στον κύουιό σου, και σε σένα, 
για να µιουήσω αυτά τα ουόγια; Ντεν µε 
έστειουε πουος τους άνντουες, που κάφονται 
επάνω στο τείχος, για να φάνε την κόπουο 
τους, και να πιουν τα ούα τους µαζί µε σας. 
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Τότε, ο Ουαβ-σάκης στάφηκε και φώναξε 
στην Ιουνταϊκή, µε ντυνατή φωνή, και είπε: 
Ακούστε τα ουόγια τού µεγάου βασιουιά, του 
βασιουιά τής Ασσυουίας·  έτσι ουέει ο 
βασιουιάς: Μη σας απατάει ο Εζεκίας· 
επειντή, ντεν φα µποουέσει να σας 
ουυτουώσει.  Και µη σας κάνει ο Εζεκίας να 
έχετε το φάουος σας επάνω στον Κύουιο, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος, βέβαια, φα µας 
ουυτουώσει· η πόουη αυτή ντεν φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Ασσυουίας.  Μη ακούτε τον Εζεκία· επειντή, 
έτσι ουέει ο βασιουιάς τής Ασσυουίας: Κάντε 
συµβιβασµό µαζί µου, και βγείτε πουος 
εµένα· και φάτε κάφε ένας από την άµπεουό 
του, και κάφε ένας από τη συκιά του, και 
πιείτε κάφε ένας από τα νεουά τής ντεξαµενής 
του·  µέχουις ότου έουφω και σας πάουω σε 
µια γη όµοια µε τη γη σας, γη µε σιτάουι και 
κουασί, γη µε ψωµί και αµπεουώνες.  Μη σας 
απατάει ο Εζεκίας, ουέγοντας: Ο Κύουιος φα 
µας ουυτουώσει. Μήπως, κάποιος από τους 
φεούς των εφνών ουύτουωσε τη γη του από το 
χέουι τού βασιουιά τής Ασσυουίας;  Πού είναι 
οι φεοί τής Αιµάφ και της Αουφάντ; Πού είναι 
οι φεοί τής Σεφαουϊµ; Μήπως ουύτουωσαν 
από το χέουι µου τη Σαµάουεια;  Ποιοι, 
ανάµεσα σε όους τους φεούς αυτών των 
τόπων, ουύτουωσαν τη γη τους από το χέουι 
µου, ώστε και ο Κύουιος να ουυτουώσει από 
το χέουι µου την Ιεουσαουήµ; 

Κι εκείνοι σιωπούσαν, και ντεν του 
αποκουίφηκαν ούτε έναν ουόγο· επειντή, ο 
βασιουιάς τούς είχε πουοστάξει, ουέγοντας: 
Μη του απαντήσετε. 

Τότε, ο Εουιακείµ, ο γιος τού Χεουκία, ο 
οικονόµος, και ο Σοµνάς ο γουαµµατέας, και 
ο Ιωάχ, ο γιος τού Ασάφ, ο 
υποµνηµατογουάφος, ήουφαν στον Εζεκία µε 
ξεσχισµένα τα ιµάτια, και του ανήγγειουαν τα 
ουόγια τού Ουαβ-σάκη. 

ΚΑΙ όταν ο βασιουιάς Εζεκίας το άκουσε, 
ξέσχισε τα ιµάτιά του, και σκεπάστηκε µε 
σάκο, και µπήκε στον οίκο τού Κυουίου.  Και 
έστειουε, σκεπασµένους µε σάκους, τον 
Εουιακείµ τον οικονόµο, και τον Σοµνά τον 
γουαµµατέα, και τους πουεσβύτεους των 

ιεουέων, πουος τον πουοφήτη Ησαϊα, τον γιο 
τού Αµώς·  και του είπαν: Έτσι ουέει ο 
Εζεκίας: Αυτή η ηµέουα είναι ηµέουα 
φουίψης, και ονειντισµού, και βουασφηµίας· 
επειντή, τα παιντιά ήουφαν στην ακµή τής 
γέννας, όµως ντεν υπάουχει ντύναµη σ' αυτή 
που γεννάει·  είφε ο Κύουιος ο Φεός σου να 
άκουσε τα ουόγια τού Ουαβ-σάκη, που ο 
βασιουιάς τής Ασσυουίας, ο κύουιός του, τον 
έστειουε για να ονειντίσει τον ζωντανό Φεό, 
και να εξυβουίσει, µε τα ουόγια, που ο 
Κύουιος ο Φεός σου άκουσε· γι' αυτό, ύψωσε 
ντέηση υπέου τού σωζόµενου υποουοίπου. 

Και ήουφαν στον Ησαϊα οι ντούοι τού 
βασιουιά Εζεκία.  Και ο Ησαϊας είπε σ' 
αυτούς: Έτσι φα πείτε στον κύουιό σας: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Μη φοβάσαι από τα ουόγια 
που άκουσες, µε τα οποία οι ντούοι τού 
βασιουιά τής Ασσυουίας µε ονείντισαν·  ντες, 
εγώ φα του βάουω ένα τέτοιο πνεύµα, ώστε, 
αφού ακούσει φόουυβο, φα επιστουέψει στη 
γη του· και φα τον κάνω να πέσει µε µάχαιουα 
µέσα στη γη του. 

Ο Ουαβ-σάκης, ουοιπόν, επέστουεψε, και 
βουήκε τον βασιουιά τής Ασσυουίας να 
ποουεµάει ενάντια στη Ουιβνά· επειντή, 
άκουσε ότι είχε φύγει από τη Ουαχείς. 

Και ο βασιουιάς άκουσε να ουένε για τον 
Φιουακά, τον βασιουιά τής Αιφιοπίας: Βγήκε 
να σε ποουεµήσει. Και όταν το άκουσε, 
έστειουε πουεσβευτές στον Εζεκία, ουέγοντας:  
Έτσι φα πείτε στον Εζεκία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, ουέγοντας: Ο Φεός σου, επάνω στον 
οποίο έχεις το φάουος σου, ας µη σε απατάει, 
ουέγοντας: Η Ιεουσαουήµ ντεν φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Ασσυουίας.  Ντες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι 
βασιουιάντες τής Ασσυουίας σε όους τούς 
τόπους, καταστουέφοντάς τους· και φα 
ουυτουωφείς εσύ;  Μήπως οι φεοί των εφνών 
ουύτουωσαν εκείνους, που οι πατέουες µου 
κατέστουεψαν, τη Γωζάν, και τη Χαουάν, και 
τη Ουεσέφ, και τους γιους τού Εντέν, που 
είναι στην Τεουασσάου;  Πού είναι ο 
βασιουιάς τής Αιµάφ, και ο βασιουιάς τής 
Αουφάντ, και ο βασιουιάς τής πόουης 
Σεφαουϊµ, Ενά, και Αυά; 
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Και παίουνοντας ο Εζεκίας την επιστοουή 
από το χέουι των πουεσβευτών, τη ντιάβασε· 
και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο τού 
Κυουίου, και την ξετύουιξε µπουοστά στον 
Κύουιο.  Και ο Εζεκίας πουοσευχήφηκε στον 
Κύουιο, ουέγοντας:  Κύουιε των ντυνάµεων, 
Φεέ του Ισουαήου, εσύ που κάφεσαι επάνω 
στα χεουβείµ, εσύ ο ίντιος είσαι ο Φεός, ο 
µόνος, όουων των βασιουείων τής γης· εσύ 
έκανες τον ουανό και τη γη.  Στουέψε, 
Κύουιε, το αυτί σου, και άκουσε· άνοιξε τα 
µάτια σου, Κύουιε, και ντες· και άκουσε όουα 
τα ουόγια τού Σενναχειουείµ, που έστειουε 
αυτόν για να ονειντίσει τον ζωντανό Φεό.  
Αουηφινά, Κύουιε, οι βασιουιάντες τής 
Ασσυουίας εουήµωσαν όουα τα έφνη, και τους 
τόπους τους,  και έουιξαν τους φεούς τους στη 
φωτιά· επειντή, ντεν ήσαν φεοί, αουά έουγο 
χεουιών ανφουώπου, ξύουα και πέτουες· γι' 
αυτό, τους κατέστουεψαν.  Τώουα, ουοιπόν, 
Κύουιε Φεέ µας, σώσε µας από το χέουι του· 
ώστε, όουα τα βασίουεια της γης να 
γνωουίσουν ότι, εσύ είσαι ο Κύουιος, ο µόνος. 

Τότε, ο Ησαϊας, ο γιος τού Αµώς, έστειουε 
στον Εζεκία, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου: Άκουσα όσα 
πουοσευχήφηκες σε µένα ενάντια στον 
Σενναχειουείµ, τον βασιουιά τής Ασσυουίας.  
Αυτός είναι ο ουόγος, που ο Κύουιος µίουησε 
γι' αυτόν: 

Σε καταφουόνησε, σε έπαιξε, η παουφένα, η 
φυγατέουα τής Σιών· κούνησε πίσω σου 
κεφάουι, η φυγατέουα τής Ιεουσαουήµ. 

Ποιον ονείντισες και βουασφήµησες; Ενάντια 
σε ποιον ύψωσες τη φωνή, και σήκωσες ψηουά 
τα µάτια σου; Ενάντια στον Άγιο του 
Ισουαήου. 

Τον Κύουιο ονείντισες ντιαµέσου των ντούων 
σου, και είπες: 

«Με το πουήφος των αµαξών µου εγώ 
ανέβηκα στο ύψος των βουνών, στα πουευουά 
τού Ουιβάνου· 

και φα κόψω τους ψηούς κέντους του, τα 
εκουεκτά εουάτια του· 

και φα µπω στο ύψος των άκουων του, στο 
ντάσος τού Καουµήου του· 

εγώ ανέσκαψα, και ήπια νεουά· και µε το 
ίχνος των ποντιών µου ξέουανα όουα τα 
ποτάµια των ποουιοουκούµενων». 

Μήπως ντεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό 
από παουιά, και το αποφάσισα από τις 
αουχαίες ηµέουες; 

Τώουα, όµως, το εκτέουεσα, ώστε να είσαι για 
να καταστουέφεις οχυουωµένες πόουεις σε 
σωούς εουειπίων· 

γι' αυτό, οι κάτοικοί τους ήσαν µικουής 
ντύναµης, τουόµαξαν και 
καταντουοπιάστηκαν· 

ήσαν σαν το χοουτάουι τού χωουαφιού, και 
σαν τη χουόη, σαν το χοουτάουι των 
ταουατσών, και σαν το σιτάουι που καίγεται 
πουιν καουαµώσει. 

Όµως, εγώ ξέουω την κατοικία σου, και την 
έξοντό σου, και την είσοντό σου, και τη 
ουύσσα σου, που έχεις εναντίον µου. 

Επειντή, η ουύσσα σου εναντίον µου, και η 
αουαζονεία σου ανέβηκαν στα αυτιά µου, 

γι' αυτό, φα βάουω τον κουίκο µου στα 
ουφούνια σου, και τον χαουινό µου στα 
χείουη σου, και φα σε γυουίσω πίσω από τον 
ντουόµο ντιαµέσου τού οποίου ήουφες. 

Και τούτο φα είναι σε σένα το σηµάντι: Αυτή 
τη χουονιά φα φάτε ό,τι είναι αυτοφυές· και τη 
ντεύτεουη χουονιά, ό,τι εκφύεται από το ίντιο· 
ενώ την τουίτη χουονιά, να σπείουετε, και να 
φεουίσετε, και να φυτέψετε αµπεουώνες, και 
να φάτε τον καουπό τους.  Και το υπόουοιπο 
από τον οίκο τού Ιούντα, που ντιασώφηκε, φα 
ουιζώσει και πάουι από κάτω, και φα ντώσει 
επάνω καουπούς.  Επειντή, από την 
Ιεουσαουήµ φα βγει το υπόουοιπο, και από 
το βουνό Σιών, αυτό που ντιασώφηκε· ο 
ζήουος τού Κυουίου των ντυνάµεων φα το 
εκτεουέσει. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος για τον 
βασιουιά τής Ασσυουίας: Ντεν φα µπει µέσα 
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σ' αυτή την πόουη ούτε φα τοξεύσει εκεί 
βέουος ούτε φα πουοβάουει εναντίον της 
ασπίντες ούτε φα υψώσει εναντίον της 
πουόχωµα·  από τον ντουόµο ντιαµέσου τού 
οποίου ήουφε, απ' αυτόν φα γυουίσει, και σ' 
αυτή την πόουη µέσα ντεν φα µπει, ουέει ο 
Κύουιος·  επειντή, φα υπεουασπιστώ αυτή την 
πόουη, ώστε να τη σώσω, για χάουη µου, και 
για χάουη τού ντού µου του Νταβίντ. 

Τότε, ο άγγεουος του Κυουίου βγήκε, και 
χτύπησε στο στουατόπεντο των Ασσυουίων 
185.000· και όταν σηκώφηκαν το πουωί, να, 
όουοι ήσαν νεκουά σώµατα. 

Και σηκώφηκε και έφυγε, και επέστουεψε ο 
Σενναχειουείµ, ο βασιουιάς τής Ασσυουίας, 
και κατοίκησε στη Νινευή. 

Κι ενώ πουοσκυνούσε στον οίκο τού 
Νισουώκ, του φεού του, ο Αντουαµµέουεχ 
και ο Σαουασάου, οι γιοι του, τον χτύπησαν 
µε µάχαιουα, κι αυτοί έφυγαν στη γη τής 
Αουµενίας· και αντ' αυτού βασίουευσε ο 
Εσαουαντντών, ο γιος του. 

ΚΑΤΑ τις ηµέουες εκείνες, ο Εζεκίας 
αουώστησε µέχουι φανάτου· και ήουφε ο 
Ησαϊας ο πουοφήτης, ο γιος τού Αµώς, και 
του είπε: Έτσι ουέει ο Κύουιος· Βάουε σε 
τάξη ό,τι αφοουά την οικογένειά σου· επειντή, 
πεφαίνεις, και ντεν φα ζήσεις. 

Τότε, ο Εζεκίας έστουεψε το πουόσωπό του 
πουος τον τοίχο, και πουοσευχήφηκε στον 
Κύουιο,  και είπε: Παουακαουώ, Κύουιε, 
φυµήσου τώουα, πώς πεουπάτησα µπουοστά 
σου µε αουήφεια, και µε τέουεια καουντιά, και 
έπουαξα µπουοστά σου το αουεστό. Και ο 
Εζεκίας έκουαψε µεγάουον κουαυφµό. 

Τότε, έγινε ουόγος Κυουίου στον Ησαϊα, 
ουέγοντας:  Πήγαινε, και πες στον Εζεκία: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Νταβίντ 
τού πατέουα σου: Άκουσα την πουοσευχή 
σου, είντα τα ντάκουυά σου· ντες, φα 
πουοσφέσω στις ηµέουες σου 15 χουόνια·  και 
φα εουευφεουώσω εσένα κι αυτή την πόουη 
από το χέουι τού βασιουιά τής Ασσυουίας, και 
φα υπεουασπιστώ αυτή την πόουη·  και τούτο 
φα είναι σε σένα το σηµείο από τον Κύουιο, 

ότι ο Κύουιος φα κάνει αυτό το πουάγµα, που 
µίουησε·  ντες, φα στουέψω ντέκα βαφµούς 
πουος τα πίσω τη σκιά των βαφµών, που 
κατέβηκε στο ηουιακό ηµεουοουόγιο του 
Άχαζ. 

Και στουάφηκε ο ήουιος ντέκα βαφµούς από 
τους οποίους είχε κατέβει. 

Αυτά είναι που γουάφτηκαν από τον Εζεκία, 
τον βασιουιά τού Ιούντα, όταν αουώστησε, 
και ανέουωσε από την αουώστια του: 

Εγώ είπα: Στο µεσηµέουι των ηµεουών µου, 
φα πάω στις πύουες τού τάφου· στεουήφηκα 
το υπόουοιπο των χουόνων µου. 

Είπα: Ντεν φα ντω ξανά τον Κύουιο, τον 
Κύουιο σε γη ζωντανών ανφουώπων· ντεν φα 
ξαναντώ άνφουωπο µαζί µε τους κατοίκους 
τού κόσµου. 

Η ζωή µου έφυγε, και µετατοπίστηκε από 
µένα σαν σκηνή βοσκού· κόπηκε η ζωή µου 
σαν από έναν υφαντή· 

Φα µε κόψει από το στηµόνι· από το πουωί 
µέχουι την εσπέουα φα µε τεουειώσεις. 

Στοχαζόµουν µέχουι το πουωί, φα σπάσει 
όουα τα κόκαουά µου σαν ουιοντάουι· από το 
πουωί µέχουι την εσπέουα φα µε τεουειώσεις. 

Σαν γεουανός, σαν χεουιντόνι, έτσι ψέουιζα· 
οντυουόµουν σαν τουυγόνι· 

τα µάτια µου απέκαναν ατενίζοντας πουος τα 
επάνω. Καταφουίβοµαι, Κύουιε· ανακούφισέ 
µε. 

Τι να πω; Αυτός και είπε σε µένα, και 
εκτέουεσε· φα πεουνάω όουα τα χουόνια µου 
µέσα στην πικουία τής ψυχής µου. 

Εντούτοις, Κύουιε, οι άνφουωποι ζουν, και σε 
όουα αυτά υπάουχει η ζωή τού πνεύµατός 
µου· εσύ, βέβαια, µε φεουαπεύεις, και µε 
αναζωοποιείς. 

Ντες, αντί για ειουήνη, ήουφε επάνω µου 
µεγάουη πικουία· αουά, εσύ, για αγάπη τής 
ψυχής µου, τη ουύτουωσες από τον ουάκκο 
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τής φφοουάς· επειντή, έουιξες πίσω από τα 
νώτα σου όουες µου τις αµαουτίες. 

Επειντή, ο τάφος ντεν φα σε υµνήσει· ο 
φάνατος ντεν φα σε ντοξοουογήσει· αυτοί που 
κατεβαίνουν στον ουάκκο ντεν φα εουπίζουν 
στην αουήφεια σου. 

Αυτός που ζει, αυτός που ζει, αυτός φα σε 
υµνεί, όπως εγώ αυτή την ηµέουα· ο πατέουας 
φα γνωστοποιήσει στα παιντιά την αουήφεια 
σου. 

Ο Κύουιος ήουφε για να µε σώσει· γι'αυτό φα 
ψάουουµε το τουαγούντι µου επάνω σε 
έγχοουντα όουγανα όουες τις ηµέουες τής 
ζωής µας στον οίκο τού Κυουίου. 

Επειντή, ο Ησαϊας είχε πει: Ας πάουν µια 
παουάφη από σύκα, και ας τη βάουν σαν 
έµπουαστουο επάνω στο έουκος, και φα 
γιατουευτεί.  Και ο Εζεκίας είχε πει: Τι είναι 
το σηµείο ότι εγώ φα ανέβω στον οίκο τού 
Κυουίου; 

ΚΑΤΑ τον καιουό εκείνο, ο Μεουωντάχ-
βαουαντάν, ο γιος τού Βαουαντάν, βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας, έστειουε στον Εζεκία 
επιστοουές και ντώουα, όταν άκουσε ότι 
αουώστησε, και ανέουωσε.  Και ο Εζεκίας 
χάουηκε γι' αυτά, και τους έντειξε τον οίκο 
των ποουύτιµων πουαγµάτων του, το ασήµι, 
και το χουυσάφι, και τα αουώµατα, και τα 
ποουύτιµα µύουα, και οουόκουηουη την 
οπουοφήκη του, και κάφε τι που βουισκόταν 
µέσα στους φησαυούς του· ντεν υπήουχε 
τίποτε µέσα στο παουάτι του ούτε κάτω από 
οουόκουηουη την εξουσία του, που ο Εζεκίας 
ντεν το έντειξε σ' αυτούς. 

Και ο Ησαϊας ο πουοφήτης ήουφε στον 
βασιουιά Εζεκία, και του είπε: Τι ουένε οι 
άνφουωποι αυτοί, και από πού ήουφαν σε 
σένα; 

Και ο Εζεκίας είπε: Έουχονται σε µένα από 
µια µακουινή γη, από τη Βαβυουώνα. 

Και εκείνος είπε: Τι είνταν στο παουάτι σου; 
Και ο Εζεκίας απάντησε: Είνταν το κάφε τι 
που είναι µέσα στο παουάτι µου· ντεν 

υπάουχει τίποτε στους φησαυούς µου, που 
ντεν τους το έντειξα. 

Τότε, ο Ησαϊας είπε στον Εζεκία: Άκουσε τον 
ουόγο τού Κυουίου των ντυνάµεων:  Ντες, 
έουχονται ηµέουες, κατά τις οποίες το κάφε τι 
που είναι µέσα στο παουάτι σου, και ό,τι 
εναποταµίευσαν οι πατέουες σου µέχουι αυτή 
την ηµέουα, φα µετακοµιστεί στη 
Βαβυουώνα· ντεν φα µείνει τίποτε, ουέει ο 
Κύουιος·  φα πάουν και από τους γιους σου, 
που φα βγουν από σένα, τους οποίους φα 
γεννήσεις· και φα γίνουν ευνούχοι στο παουάτι 
τού βασιουιά τής Βαβυουώνας. 

Τότε, ο Εζεκίας είπε στον Ησαϊα: Καουός ο 
ουόγος τού Κυουίου, που µίουησες. Είπε 
ακόµα: Επειντή, φα υπάουχει ειουήνη και 
ασφάουεια στις ηµέουες µου. 

ΠΑΟΥΗΓΟΟΥΕΙΤΕ, παουηγοουείτε τον 
ουαό µου, ουέει ο Φεός σας.  Μιουήστε 
παουηγοουητικά πουος την Ιεουσαουήµ, και 
φωνάξτε πουος αυτήν ότι, ο καιουός τής 
ταπείνωσής της οουοκουηουώφηκε, ότι η 
ανοµία της συγχωουήφηκε· επειντή, πήουε 
από το χέουι τού Κυουίου ντιπουάσιο για 
όουες τις αµαουτίες της. 

Μια φωνή κάποιου που βοά µέσα στην 
έουηµο: Ετοιµάστε τον ντουόµο τού 
Κυουίου· κάντε ίσια τα µονοπάτια τού Φεού 
µας στην έουηµο.  Κάφε φάουαγγα φα 
υψωφεί, και κάφε βουνό και ουόφος φα 
ταπεινωφεί· και τα στουεβουά φα γίνουν ίσια· 
και οι τουαχείς τόποι, οµαουοί·  και η ντόξα 
τού Κυουίου φα φανεουωφεί, και κάφε σάουκα 
ταυτόχουονα φα ντει· επειντή, το στόµα τού 
Κυουίου µίουησε. 

Μια φωνή, που ουέει: Φώναξε· και είπε: Τι να 
φωνάξω; Κάφε σάουκα είναι χοουτάουι, και 
κάφε ντόξα της σαν άνφος τού χωουαφιού.  
Το χοουτάουι ξεουάφηκε, το άνφος 
µαουάφηκε· επειντή, έπνευσε επάνω του το 
πνεύµα τού Κυουίου· χοουτάουι στ' αουήφεια 
είναι ο ουαός.  Το χοουτάουι ξεουάφηκε, το 
άνφος µαουάφηκε· ο ουόγος, όµως, του Φεού 
µας µένει στον αιώνα. 
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Εσύ, που φέουνεις στη Σιών αγαφές 
αγγεουίες, ανέβα στο ψηουό βουνό· εσύ, που 
φέουνεις αγαφές αγγεουίες στην Ιεουσαουήµ, 
ύψωσε ντυνατά τη φωνή σου· ύψωσε· µη 
φοβηφείς· πες στις πόουεις τού Ιούντα: 
Ντέστε, ο Φεός σας! 

Ντέστε, ο Κύουιος ο Φεός φάουφει µε 
ντύναµη, και ο βουαχίονάς του φα εξουσιάζει 
γι' αυτόν· ντέστε, ο µισφός του είναι µαζί του, 
και η αµοιβή του µπουοστά του.  Φα 
βοσκήσει το κοπάντι του σαν βοσκός· φα 
µαζέψει τα αουνιά µε τον βουαχίονά του, και 
φα τα βαστάξει στον κόουπο του· και φα 
οντηγεί αυτά που φηουάζουν. 

Ποιος µέτουησε τα νεουά στο κοίουωµα του 
χεουιού του, και στάφµισε τους ουανούς µε τη 
σπιφαµή, και συµπεουιέουαβε µε µέτουο το 
χώµα τής γης, και ζύγισε µε στατήουα τα 
βουνά και µε πουάστιγγα τους ουόφους;  
Ποιος στάφµισε το πνεύµα τού Κυουίου ή 
έγινε σύµβουός του, και τον ντίνταξε;  Με 
ποιον έκανε συµβούιο, ποιος τον έκανε 
συνετόν, και του ντίνταξε τον ντουόµο τής 
κουίσης, και του παουέντωσε επιστήµη, και 
του έντειξε τον ντουόµο τής σύνεσης;  
Ντέστε, τα έφνη είναι σαν σταγόνα από κάντο, 
και φεωούνται σαν τη ουεπτή σκόνη τής 
πουάστιγγας· ντέστε, µετατοπίζει τα νησιά σαν 
σκόνη.  Και ο Ουίβανος ντεν είναι ικανός για 
καύση ούτε τα ζώα του ικανά για 
οουοκαύτωµα.  Όουα τα έφνη, µπουοστά του, 
είναι σαν το µηντέν· φεωούνται γι' αυτόν 
ουιγότεουο από το µηντέν και τη µαταιότητα. 

Με ποιον, ουοιπόν, φα εξοµοιώσετε τον Φεό; 
Ή, τι οµοίωµα φα πουοσαουµόσετε σ' αυτόν;  
Ο τεχνίτης χωνεύει µια γουυπτή εικόνα, και ο 
χουυσοχόος απουώνει επάνω της χουυσάφι, 
και χύνει ασηµένιες αουυσίντες.  Ο φτωχός, 
κάνοντας πουοσφοουά, ντιαουέγει άσηπτο 
ξύουο· και αναζητάει για τον εαυτό του έναν 
επιντέξιο τεχνίτη, για να κατασκευάσει µια 
γουυπτή εικόνα, που ντεν σαουεύει. 

Ντεν γνωουίσατε; Ντεν ακούσατε; Ντεν σας 
αναγγέουφηκε από την αουχή; Ντεν 
εννοήσατε από την εποχή τής ντηµιουγίας τής 
γης;  Αυτός είναι που κάφεται επάνω στον 

γύουο τής γης, και οι κάτοικοί της είναι σαν 
ακουίντες· αυτός απουώνει τους ουανούς σαν 
παουαπέτασµα, και τους απουώνει σαν σκηνή 
για κατοίκηση·  αυτός φέουνει τους ηγεµόνες 
στο µηντέν, και κάνει τους κουιτές τής γης 
σαν µαταιότητα.  Αου' ούτε φα φυτευτούν· και 
ούτε φα σπαούν· αου' ούτε φα ουιζωφεί µέσα 
στη γη το στέουεχός τους· µόνον να πνεύσει 
επάνω τους, κι αµέσως φα ξεουαφούν, και ο 
ανεµοστουόβιουος φα τους αουπάξει σαν 
άχυουο. 

Με ποιον, ουοιπόν, φα µε εξοµοιώσετε, και 
φα εξισωφώ; ουέει ο Άγιος.  Σηκώστε ψηουά 
τα µάτια σας, και ντείτε, ποιος τα 
ντηµιούγησε αυτά; Αυτός που βγάζει το 
στουάτευµά τους κατά αουιφµό· αυτός που 
καουεί όουα αυτά µε το όνοµά τους στη 
µεγαουειότητα της ντύναµής του, επειντή, 
είναι ισχυουός σε εξουσία· ντεν του ουείπει 
τίποτε. 

Γιατί ουες, Ιακώβ, και γιατί µιουάς, 
Ισουαήου: Ο ντουόµος µου είναι κουυµµένος 
από τον Κύουιο, και η κουίση µου 
παουαµεουείται από τον Φεό µου; 

Ντεν γνώουισες; Ντεν άκουσες, ότι ο αιώνιος 
Φεός, ο Κύουιος, ο Ντηµιουγός των άκουων 
τής γης, ντεν ατονεί, και ντεν αποκάµει; Η 
φουόνησή του ντεν εξιχνιάζεται.  Ντίνει ισχύ 
στους εξασφενηµένους, και αυξάνει τη 
ντύναµη στους αντύνατους.  Οι νέοι, όµως, φα 
ατονήσουν και φα αποκάµουν, και οι 
εκουεκτοί νέοι φα εξασφενήσουν 
οουοκουηουωτικά·  αου' αυτοί που 
πουοσµένουν τον Κύουιο φα ανανεώσουν τη 
ντύναµή τους· φα ανέβουν µε φτεούγες σαν 
αετοί· φα τουέξουν, και ντεν φα αποκάµουν· 
φα πεουπατήσουν, και ντεν φα ατονήσουν. 

ΣΙΩΠΑΤΕ µπουοστά µου, ω νησιά· και οι 
ουαοί ας ανανεώσουν ντύναµη· ας 
πουησιάσουν, και τότε ας µιουήσουν· ας 
πουοσέουφουµε µαζί σε κουίση. 

Ποιος σήκωσε τον ντίκαιο από την ανατοουή, 
τον πουοσκάουεσε κατά πόντας του, του 
παουέντωσε τα έφνη, και τον έκανε κύουιο 
επάνω στους βασιουιάντες; Ποιος τους 
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παουέντωσε στη µάχαιουά του σαν χώµα, και 
στο τόξο του σαν άχυουο που σπουώχνεται 
από τον άνεµο;  Τους καταντίωξε, και 
πέουασε από µέσα µε ασφάουεια, από τον 
ντουόµο, που ντεν είχε πεουπατήσει µε τα 
πόντια του.  Ποιος ενέουγησε και το έκανε, 
καουώντας τις γενεές εξαουχής; Εγώ ο 
Κύουιος, ο πουώτος, κι αυτός που είµαι µε 
τους έσχατους· εγώ, ο ίντιος. 

Τα νησιά είνταν, και φοβήφηκαν· τα πέουατα 
της γης τουόµαξαν, πουησίασαν, και ήουφαν. 

Βοήφησαν κάφε ένας τον πουησίον του· και 
είπε στον αντεουφό του: Να είσαι ισχυουός.  
Και ο ξυουουγός ενίσχυε τον χουυσοχόο, κι 
αυτός που ουέπτυνε µε το σφυουί, αυτόν που 
σφυουοκοπούσε επάνω στο αµόνι, ουέγοντας: 
Είναι καουό για τη συγκόουηση· και το 
στεουεώνει µε καουφιά, για να µη κινείται. 

Αου' εσύ, Ισουαήου, ντούε µου, Ιακώβ, 
εκουεκτέ µου, το σπέουµα τού Αβουαάµ τού 
αγαπητού µου,  εσύ, τον οποίο πήουα από τα 
άκουα τής γης, και σε κάουεσα από τις 
εσχατιές της, και σου είπα: Εσύ είσαι ο ντούος 
µου· εγώ σε έκουεξα, και ντεν φα σε 
αποουίψω·  µη φοβάσαι· επειντή, εγώ είµαι 
µαζί σου· µη τουοµάζεις· επειντή, εγώ είµαι ο 
Φεός σου· σε ενίσχυσα· µάουιστα, σε 
βοήφησα· µάουιστα, σε υπεουασπίστηκα µε 
το ντεξί χέουι τής ντικαιοσύνης µου. 

Ντες, όουοι οι οουγισµένοι εναντίον σου φα 
καταισχυνφούν και φα ντουαπούν· φα είναι 
σαν ένα τίποτε· και οι αντίντικοί σου φα 
αφανιστούν.  Φα τους αναζητήσεις, και ντεν 
φα τους βουεις, τους εναντιούµενους σε σένα· 
αυτοί που ποουεµούν εναντίον σου φα γίνουν 
ένα τίποτε, και σαν εξουφένωµα.  Επειντή, 
εγώ ο Κύουιος ο Φεός σου είµαι που 
κουατάω το ντεξί σου χέουι, ουέγοντάς σου: 
Μη φοβάσαι· εγώ φα σε βοηφήσω. 

Μη φοβάσαι, ω σκουήκι Ιακώβ, ω φνητοί τού 
Ισουαήου· εγώ φα σε βοηφάω, ουέει ο 
Κύουιος· και ουυτουωτής σου είναι ο Άγιος 
του Ισουαήου.  Να, εγώ φα σε κάνω νέο 
κοφτεουό αουωνιστήουι όουγανο οντοντωτό· 
φα αουωνίσεις τα βουνά, και φα τα ουεπτύνεις, 

και φα κάνεις τους ουόφους σαν ουεπτό 
άχυουο.  Φα τα ανεµίσεις, και ο άνεµος φα τα 
σηκώσει, και ο ανεµοστουόβιουος φα τα 
ντιασκοουπίσει· εσύ, όµως, φα ευφουανφείς 
στον Κύουιο, και φα ντοξαστείς στον Άγιο 
του Ισουαήου. 

Όταν οι φτωχοί και οι ενντεείς ζητήσουν 
νεουό, και ντεν υπάουχει, και η γουώσσα τους 
φα ξεουαίνεται από τη ντίψα, εγώ ο Κύουιος 
φα τους εισακούσω, ο Φεός τού Ισουαήου 
ντεν φα τους εγκαταουείψω.  Φα ανοίξω 
ποτάµια σε ψηούς τόπους, και πηγές στο 
µέσον των κοιουάντων· φα κάνω την έουηµο 
ουίµνες νεουών, και την ξεουή γη πηγές 
νεουών.  Μέσα στην έουηµο φα φυτέψω τον 
κέντουο, το ντέντουο τής ακακίας, και τη 
µυουτιά, και το εουιόντεντουο· µέσα στην 
ακατοίκητη γη φα βάουω µαζί το έουατο, το 
πεύκο, και τον πύξο·  για να ντουν, και να 
γνωουίσουν, και να στοχαστούν, και να 
εννοήσουν ταυτόχουονα, ότι το χέουι του 
Κυουίου το έκανε, και ο Άγιος του Ισουαήου 
το ντηµιούγησε. 

Παουαστήστε τη ντίκη σας, ουέει ο Κύουιος· 
ντιατυπώστε τα ντυνατά σας επιχειουήµατα, 
ουέει ο Βασιουιάς τού Ιακώβ.  Ας 
πουησιάσουν και ας µας ντείξουν τι φα 
συµβεί· ας αναγγείουν τα πουογενέστεουα, τι 
ήσαν, για να τα στοχαστούµε, και να 
γνωουίσουµε τα έσχατά τους· ή, ας µας 
αναγγείουν τα µεουοντικά γεγονότα.  
Αναγγείουατε αυτά που φα συµβούν στο 
µετέπειτα ντιάστηµα, για να γνωουίσουµε ότι 
είστε φεοί· ακόµα, κάντε καουό ή κάντε κακό, 
για να φαυµάσουµε, και να ντούµε 
ταυτόχουονα.  Ντέστε, εσείς είστε ουιγότεουο 
και από το µηντέν, και το έουγο σας 
χειουότεουο και από το µηντέν· όποιος σας 
εκουέγει, είναι βντέουυγµα. 

Σήκωσα έναν από τον βοουά, και φάουφει· 
από την ανατοουή τού ήουιου φα επικαουείται 
το όνοµά µου· και φα πατήσει επάνω στους 
ηγεµόνες σαν επάνω σε πηουό, και όπως ο 
κεουαµέας καταπατάει τον άουγιουο. 

Ποιος τα ανήγγειουε αυτά εξαουχής, για να 
γνωουίσουµε; Και πουο του καιού τους, για 
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να πούµε: Αυτός είναι ο ντίκαιος; Αουά, 
κανένας ντεν υπάουχει που να αναγγέουει· 
αουά, κανένας ντεν υπάουχει που να 
ντιακηουύττει· αουά, κανένας ντεν υπάουχει 
που να ακούει τα ουόγια σας.  Εγώ ο πουώτος 
φα πω πουος τη Σιών: Ντες, ντες αυτά· και φα 
ντώσω στην Ιεουσαουήµ αυτόν που 
ευαγγεουίζεται.  Επειντή, κοίταξα, και ντεν 
υπήουχε κανένας, ναι, ανάµεσά τους, αουά 
ντεν υπήουχε σύµβουος, που να µποουεί να 
απαντήσει έναν ουόγο, όταν τους ουώτησα.  
Ντέστε, όουοι είναι µαταιότητα, τα έουγα 
τους είναι ένα µηντέν· τα χωνευτά τους άνεµος 
και µαταιότητα. 

ΝΤΕΣΤΕ, ο ντούος µου, που υποστήουιξα· ο 
εκουεκτός µου, στον οποίο η ψυχή µου 
ευαουεστήφηκε· έβαουα επάνω του το πνεύµα 
µου· φα εξαγγείουει κουίση στα έφνη.  Ντεν 
φα φωνάξει ούτε φα ανακουάξει ούτε φα κάνει 
τη φωνή του να ακουστεί στους ντουόµους.  
Καουάµι σπασµένο ντεν φα το συντουίψει, και 
ουινάουι που καπνίζει ντεν φα το σβήσει· φα 
εκφέουει κουίση µε αουήφεια.  Ντεν φα 
υποχωουήσει ούτε φα µικουοψυχήσει, µέχουις 
ότου βάουει κουίση επάνω στη γη· και τα 
νησιά φα πουοσµένουν τον νόµο του. 

Έτσι ουέει ο Φεός ο Κύουιος, αυτός που 
ντηµιούγησε τους ουανούς, και τους άπουωσε· 
αυτός που στεουέωσε τη γη, και όσα 
γεννιούνται απ' αυτή· αυτός που έντωσε πνοή 
στον ουαό, που είναι επάνω σ' αυτή, και 
πνεύµα σ' αυτούς που πεουπατούν επάνω σ' 
αυτή.  Εγώ ο Κύουιος σε κάουεσα µε 
ντικαιοσύνη, και φα κουατάω το χέουι σου, 
και φα σε ντιαφυουάττω, και φα σε κάνω 
ντιαφήκη τού ουαού, φως των εφνών·  για να 
ανοίξεις τα µάτια των τυφουών, και να 
βγάουεις τούς ντεσµίους από τα ντεσµά, 
αυτούς που κάφονται µέσα σε σκοτάντι από 
το σπίτι τής φυουακής.  Εγώ είµαι ο Κύουιος· 
αυτό είναι το όνοµά µου· και ντεν φα ντώσω 
τη ντόξα µου σε άουον ούτε την αίνεσή µου 
στα γουυπτά.  Ντέστε, ήουφαν τα εξαουχής· 
και εγώ αναγγέουω νέα πουάγµατα· πουιν 
αναφυτουώσουν, σας µιουάω γι' αυτά. 

Ψάουετε στον Κύουιο ένα νέο τουαγούντι, τη 
ντόξα του από τα άκουα τής γης, εσείς που 

κατεβαίνετε στη φάουασσα, και όουα όσα 
υπάουχουν µέσα σ' αυτή· τα νησιά, και όσοι 
κατοικούν σ' αυτά.  Η έουηµος και οι πόουεις 
της, ας υψώσουν φωνή, οι κωµοπόουεις που 
τις κατοικεί ο Κηντάου· ας ψάουουν οι 
κάτοικοι της Σεουά, ας αουαουάζουν από τις 
κοουυφές των βουνών.  Ας ντώσουν ντόξα 
στον Κύουιο, και ας αναγγείουν την αίνεσή 
του στα νησιά.  Ο Κύουιος φα βγει ως 
ισχυουός· φα ντιεγείουει ζήουο ως 
ποουεµιστής· φα φωνάξει, µάουιστα φα 
βουυχήσει, φα υπεουισχύσει ενάντια στους 
ποουεµίους του. 

Από ποουύ καιουό σιώπησα· φα µείνω 
ήσυχος; Φα κουατήσω τον εαυτό µου; Τώουα 
φα φωνάξω, σαν αυτή που γεννάει· φα 
καταστουέψω και φα καταπιώ µαζί.  Φα 
εουηµώσω βουνά και ουόφους, και φα 
καταξεουάνω κάφε χοουτάουι τους· και φα 
κάνω τους ποταµούς νησιά, και φα ξεουάνω 
τις ουίµνες.  Και φα φέουω τούς τυφούς από 
ντουόµο που ντεν ήξεουαν, φα τους οντηγήσω 
σε µονοπάτια που ντεν γνώουιζαν· φα κάνω 
µπουοστά τους το σκοτάντι φως, και τα 
στουεβουά ίσια. Αυτά τα πουάγµατα φα τους 
κάνω, και ντεν φα τους εγκαταουείψω.  
Στουάφηκαν πουος τα πίσω, 
καταντουοπιάστηκαν αυτοί που έχουν το 
φάουος τους στα γουυπτά, αυτοί που ουένε 
στα χωνευτά: Εσείς είστε οι φεοί µας. 

Ακούστε, ω κουφοί· κι ανοίξτε τα µάτια σας, 
ω τυφουοί, για να ντείτε.  Ποιος είναι 
τυφουός, παουά ο ντούος µου; Ή, κουφός, 
παουά ο µηνυτής µου, που εγώ έστειουα; 
Ποιος είναι τυφουός, παουά ο τέουειος; Και 
ποιος είναι τυφουός, παουά ο ντούος τού 
Κυουίου;  Βουέπεις ποουά, αουά ντεν 
παουατηουείς· ανοίγεις τα αυτιά, αουά ντεν 
ακούς. 

Ο Κύουιος έντειξε σ' αυτόν εύνοια ένεκα της 
ντικαιοσύνης του· φα µεγαουύνει τον νόµο 
του, και φα τον καταστήσει έντιµο.  Όµως, 
αυτός είναι ουαός ντιαουπαγµένος και 
γυµνωµένος· όουοι είναι παγιντευµένοι σε 
σπήουαια, και κουυµµένοι στις φυουακές· 
είναι ουάφυουο, και ντεν υπάουχει αυτός που 
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να ουυτουώνει· ντιάουπαγµα, και κανένας που 
να ουέει: Επίστουεψέ το. 

Ποιος από σας φα ντώσει σ' αυτό ακουόαση; 
Φα πουοσέξει και φα ακούσει στο ντιάστηµα 
µετά απ' αυτά;  Ποιος παουέντωσε τον Ιακώβ 
σε ντιαουπαγή, και τον Ισουαήου σε 
ουεηουατητές; Όχι ο Κύουιος, αυτός στον 
οποίο αµαουτήσαµε; Επειντή, ντεν φέουησαν 
να πεουπατήσουν στους ντουόµους του ούτε 
υπάκουσαν στον νόµο του.  Γι' αυτό, ξέχυσε 
επάνω σ' αυτόν τη σφοντουότητα της οουγής 
του, και την οουµή τού ποουέµου· και τον 
έβαουε σε φουόγες από παντού, αου' αυτός 
ντεν κατάουαβε· και τον έκαψε, αου' αυτός 
ντεν το έβαουε στην καουντιά του. 

Και τώουα, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο 
ντηµιουγός σου, Ιακώβ, και ο πουάστης σου, 
Ισουαήου· Μη φοβάσαι· επειντή, εγώ σε 
ουύτουωσα, σε κάουεσα µε το όνοµά σου· 
ντικός µου είσαι.  Όταν ντιαβαίνεις µέσα από 
τα νεουά, φα είµαι µαζί σου· και όταν πεουνάς 
µέσα από τα ποτάµια, ντεν φα 
πουηµµυουίζουν επάνω σου· όταν πεουπατάς 
µέσα από τη φωτιά, ντεν φα καείς ούτε φα 
εξαφφεί φουόγα επάνω σου.  Επειντή, εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός σου, ο Άγιος του 
Ισουαήου, ο Σωτήουας σου· για αντίουυτουό 
σου έντωσα την Αίγυπτο· την Αιφιοπία και τη 
Σεβά, αντί για σένα.  Αφότου στάφηκες 
ποουύτιµος στα µάτια µου, ντοξάστηκες, και 
εγώ σε αγάπησα· και φα ντώσω ποούς 
ανφουώπους αντί για σένα, και ουαούς αντί για 
το κεφάουι σου. 

Μη φοβάσαι· επειντή, εγώ είµαι µαζί σου· από 
την ανατοουή φα φέουω το σπέουµα σου, και 
από τη ντύση φα σε συνάξω·  φα πω στον 
βοουά: Ντώσε· και πουος τον νότο: Μη 
εµποντίσεις· φέουε τους γιους µου από 
µακουιά, και τις φυγατέουες µου από τα 
άκουα τής γης,  όους όσους ονοµάζονται µε 
το όνοµά µου· επειντή, τους ντηµιούγησα για 
τη ντόξα µου· τους έπουασα και τους έκανα. 

Βγάουε τον τυφουό ουαό, παουόουο που έχει 
µάτια, και τον κουφό, παουόουο που έχει 
αυτιά.  Ας συγκεντουωφούν όουα τα έφνη, και 
ας συγκεντουωφούν όουοι οι ουαοί· ποιος 

ανάµεσά τους το ανήγγειουε, και µας έντειξε 
τα πουογενέστεουα; Ας φέουν τους 
µάουτυουές τους, και ας ντικαιωφούν· ή, ας 
ακούσουν, και ας πουν: Αυτό είναι αουηφινό. 

Εσείς είστε µάουτυουές µου, ουέει ο Κύουιος, 
και ο ντούος µου, που έκουεξα, για να µάφετε 
και να πιστέψετε σε µένα, και να εννοήσετε ότι 
εγώ ο ίντιος είµαι· πουιν από µένα άουος 
Φεός ντεν υπήουξε ούτε ύστεουα από µένα φα 
υπάουχει.  Εγώ, εγώ είµαι ο Κύουιος· και 
εκτός από µένα άουος σωτήουας ντεν 
υπάουχει.  Εγώ ανήγγειουα, και έσωσα, και 
έντειξα· και ντεν στάφηκε σε σας ξένος φεός· 
κι εσείς είστε µάουτυουές µου, ουέει ο 
Κύουιος, και εγώ ο Φεός.  Και πουιν γίνει η 
ηµέουα, εγώ ήµουν ο ίντιος· και ντεν υπάουχει 
αυτός που ουυτουώνει από το χέουι µου· φα 
κάνω, και ποιος µποουεί να το εµποντίσει; 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Ουυτουωτής σας, ο 
Άγιος του Ισουαήου: Για σας έστειουα στη 
Βαβυουώνα, και κατέβαουα όους τούς 
φυγάντες της, και τους Χαουνταίους, αυτούς 
που καυχώνταν στα πουοία.  Εγώ είµαι ο 
Κύουιος, ο Άγιός σας, ο Ποιητής τού 
Ισουαήου, ο Βασιουιάς σας. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, που έκανε ντουόµο στη 
φάουασσα, και µονοπάτια στα ντυνατά νεουά·  
που έβγαουε άµαξες, και άουογα, στουατό, 
και ουωµαουέους· όουα ξαπουώφηκαν κάτω 
µαζί, ντεν σηκώφηκαν· αφανίστηκαν, έσβησαν 
σαν στουπί. 

Μη φυµάστε τα πουογενέστεουα, και µη 
συουογίζεστε τα παουιά.  Ντέστε, εγώ φα 
κάνω ένα νέο πουάγµα· τώουα φα ανατείουει· 
ντεν φα το γνωουίσετε; Φα κάνω, σίγουα, έναν 
ντουόµο µέσα στην έουηµο, ποταµούς µέσα 
στην άνυντουη γη.  Τα φηουία τού χωουαφιού 
φα µε ντοξάσουν, τα τσακάουια, και οι 
στουφοκάµηουοι· επειντή, ντίνω νεουά στην 
έουηµο, ποταµούς στην άνυντουη γη, για να 
ποτίσω τον ουαό µου, τον εκουεκτό µου.  Ο 
ουαός, που έπουασα για τον εαυτό µου, φα 
ντιηγείται την αίνεσή µου. 

Αου' εσύ, Ιακώβ, ντεν µε επικαουέστηκες· 
αου' εσύ, Ισουαήου, βαουέφηκες µαζί µου.  
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Ντεν µου πουόσφεουες τα αουνιά των 
οουοκαυτωµάτων σου ούτε µε τίµησες µε τις 
φυσίες σου. Εγώ ντεν σε ντούωσα µε 
πουοσφοουές ούτε σε βάουυνα µε φυµίαµα·  
ντεν αγόουασες µε ασήµι αουωµατικό 
καουάµι για µένα, ούτε µε γέµισες από το 
πάχος των φυσιών σου· αουά, µε ντούωσες µε 
τις αµαουτίες σου, µε επιβάουυνες µε τις 
ανοµίες σου.  Εγώ, εγώ είµαι, ο οποίος 
εξαουείφω τις παουαβάσεις σου για χάουη 
µου, και ντεν φα φυµηφώ τις αµαουτίες σου. 

Φύµησέ µου· ας κουιφούµε µαζί· ουέγε εσύ 
για να ντικαιωφείς.  Ο πουοπάτοουάς σου 
αµάουτησε, και οι ντάσκαουοί σου ανόµησαν 
σε µένα.  Γι' αυτό, φα κάνω τούς άουχοντες 
του αγιαστηουίου βέβηους, και φα 
παουαντώσω τον Ιακώβ σε κατάουα, και τον 
Ισουαήου σε ονειντισµούς. 

Αουά, τώουα, άκου, ντούε µου Ιακώβ, και 
Ισουαήου, τον οποίο έκουεξα·  έτσι ουέει ο 
Κύουιος, που σε έκανε, και σε έπουασε από 
την κοιουιά, και φα σε βοηφήσει· Μη 
φοβάσαι, ντούε µου Ιακώβ, κι εσύ Ιεσούν, τον 
οποίο έκουεξα.  Επειντή, φα ξεχύνω νεουό 
επάνω σ' αυτόν που ντιψάει, και ποταµούς 
επάνω στην ξηουά· φα ξεχύνω το πνεύµα µου 
επάνω στο σπέουµα σου, και την ευουογία 
µου επάνω στους εγγονούς σου·  και φα 
βουαστήσουν σαν ανάµεσα σε χοουτάουι, σαν 
ιτιές κοντά στα ουυάκια των νεουών.  Ο µεν 
ένας φα ουέει: Εγώ είµαι του Κυουίου· ενώ ο 
άουος φα ονοµάζεται µε το όνοµα του Ιακώβ· 
και άουος φα υπογουάφεται µε το χέουι του 
στον Κύουιο, και φα επονοµάζεται µε το 
όνοµα του Ισουαήου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Βασιουιάς τού 
Ισουαήου, και ο Ουυτουωτής του, ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Εγώ είµαι ο πουώτος, και εγώ 
ο έσχατος· και εκτός από µένα Φεός ντεν 
υπάουχει.  Και ποιος είναι, όπως εγώ, φα 
κουάξει και φα αναγγείουει, και φα ντιατάξει 
σε µένα, αφού σύστησα τον παουιό ουαό; Και 
τα επεουχόµενα και τα µέουοντα, ας τους τα 
αναγγείουν.  Μη φοβάστε ούτε να 
τουοµάζετε· έκτοτε ντεν σε έκανα να 
ακούσεις, και το ανήγγειουα; Εσείς, µάουιστα, 
είστε µάουτυουές µου· υπάουχει εκτός από 

µένα Φεός; Βέβαια, ντεν υπάουχει βουάχος· 
ντεν γνωουίζω κανέναν. 

Όσοι κατασκευάζουν είντωουα, είναι όουοι 
µαταιότητα· και τα ποουυαγαπηµένα τους 
είντωουα ντεν ωφεούν· κι αυτοί είναι 
µάουτυουες γι' αυτά ότι ντεν βουέπουν ούτε 
καταουαβαίνουν, για να καταντουοπιαστούν.  
Ποιος έπουασε φεό ή έχυσε είντωουο, που 
ντεν ωφεουεί σε τίποτε;  Ντέστε, όουοι οι 
σύντουοφοί του φα ντουοπιαστούν· και οι 
τεχνίτες, αυτοί είναι από ανφουώπους· ας 
συγκεντουωφούν όουοι µαζί· ας 
παουασταφούν· φα φοβηφούν, φα ντουαπούν 
όουοι µαζί.  Ο χαουκουγός κόβει σίντεουο, 
και εουγάζεται στα κάουβουνα, και το 
µοουφώνει µε τα σφυουιά, και το 
κατασκευάζει µε τη ντύναµη των βουαχιόνων 
του· µάουιστα, πεινάει, και η ντύναµή του 
αποκάµει· νεουό ντεν πίνει, και ατονεί.  Ο 
ξυουουγός απουώνει τον κανόνα, το σηµειώνει 
µε στάφµη, το εξοµαουύνει µε ουοκάνια, και 
το σηµειώνει µε τον ντιαβήτη, και το κάνει 
σύµφωνα µε την ανφουώπινη µοουφή, 
σύµφωνα µε την ανφουώπινη ωουαιότητα, για 
να κατοικεί στο σπίτι.  Κόβει κέντους για τον 
εαυτό του, και παίουνει το κυπαουίσσι και τη 
βεουανιντιά, που ντιαουέγει για τον εαυτό του 
ανάµεσα στα ντέντουα τού ντάσους· φυτεύει 
ένα πεύκο, και η βουοχή το αυξάνει.  Και φα 
είναι στον άνφουωπο χουήσιµο για κάψιµο· 
και απ' αυτό παίουνει και ζεσταίνεται· ακόµα, 
το καίει, και ψήνει ψωµί· επιπουέον, το κάνει 
φεό, και το πουοσκυνάει· το κάνει είντωουο, 
και γονατίζει µπουοστά του.  Απ' αυτό, το 
µισό το καίει σε φωτιά, και µε το άουο µισό 
τουώει το κουέας· ψήνει το ψητό, και 
χοουταίνει· και ζεσταίνεται, ουέγοντας: Ω! 
Ζεστάσφηκα, είντα τη φωτιά·  κι αυτό που 
απέµεινε το κάνει φεό, το γουυπτό του· 
γονατίζει µπουοστά του, και το πουοσκυνάει, 
και πουοσεύχεται σ' αυτό, και ουέει: 
Ουύτουωσέ µε, επειντή είσαι ο φεός µου. 

Ντεν καταουαβαίνουν ούτε έχουν νόηση· 
επειντή, έκουεισε τα µάτια τους για να µη 
βουέπουν, και τις καουντιές τους για να µη 
καταουαβαίνουν.  Και κανένας ντεν σκέφτεται 
στην καουντιά του ούτε υπάουχει µέσα του 
γνώση ούτε νόηση, ώστε να πει: «Απ' αυτό, το 
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µισό το έκαψα σε φωτιά· ακόµα, έψησα ψωµί 
επάνω στα κάουβουνά του· έψησα κουέας, και 
έφαγα· ύστεουα, το υπόουοιπό του φα το 
κάνω βντέουυγµα; Φα πουοσκυνήσω έναν 
κοουµό ντέντου;».  Βόσκεται από στάχτη· η 
απατηµένη καουντιά του τον αποπουάνησε, 
για να µη µποουεί να εουευφεουώσει την ψυχή 
του ούτε να πει: Αυτό, που είναι στα ντεξιά 
µου, ντεν είναι ψέµα; 

Φυµήσου αυτά, Ιακώβ και Ισουαήου· επειντή, 
είσαι ντούος µου· εγώ σε έπουασα· ντούος 
µου είσαι· Ισουαήου, ντεν φα ουησµονηφείς 
από µένα.  Εξάουειψα τις παουαβάσεις σου, 
σαν πυκνή οµίχουη, και τις αµαουτίες σου, 
σαν σύννεφο· γύουνα σε µένα· επειντή, εγώ σε 
ουύτουωσα. 

Ψάουετε, ουανοί· επειντή, αυτό το έκανε ο 
Κύουιος· αουαουάξτε, όσα είστε κάτω από τη 
γη· βγάουτε φωνή αγαουίασης, βουνά, ντάση, 
και όουα τα ντέντουα που είναι σ' αυτά· 
επειντή, ο Κύουιος ουύτουωσε τον Ιακώβ, και 
ντοξάστηκε στον Ισουαήου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο οποίος σε 
ουύτουωσε, και σε έπουασε από την κοιουιά: 
Εγώ είµαι ο Κύουιος, που ντηµιούγησα τα 
πάντα· ο µόνος που άπουωσα τους ουανούς, 
που στεουέωσα τη γη από µόνος µου·  που 
µαταιώνω τα σηµάντια των ψευντοουόγων, και 
κάνω τούς µάντεις παουάφουονες· που 
ανατουέπω τούς σοφούς, και µωουαίνω την 
επιστήµη τους·  που στεουεώνω τον ουόγο 
τού ντού µου και εκπουηουώνω τη βουή των 
µηνυτών µου· που ουέω στην Ιεουσαουήµ: 
Φα κατοικηφείς· και στις πόουεις τού Ιούντα: 
Φα ξαναχτιστείτε, και φα ανοουφώσω τα 
εουείπιά του·  που ουέω στην άβυσσο: Γίνε 
ξηουά, και φα ξεουάνω τούς ποταµούς σου·  
που ουέω στον Κύουο: Αυτός είναι ο 
ποιµένας µου, και φα εκπουηουώσει όουα τα 
φεουήµατά µου· και ουέω στην Ιεουσαουήµ: 
Φα ξανακτιστείς· και στον ναό: Φα µπουν τα 
φεµέουιά σου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος πουος τον χουισµένο 
του, τον Κύουο, του οποίου κουάτησα το 
ντεξί χέουι, για να υποτάξω µπουοστά του τα 
έφνη· και φα ουύσω την οσφύ των 

βασιουιάντων, για να ανοίξω µπουοστά του τα 
ντίφυουα· και οι πύουες ντεν φα κουειστούν.  
Εγώ φα πάω µπουοστά σου, και φα 
εξοµαουύνω τούς στουεβούς ντουόµους· φα 
συντουίψω τις χάουκινες φύουες, και φα κόψω 
τούς σιντεουένιους µοχούς.  Και φα σου 
ντώσω φησαυούς που φυουάσσονται σε 
σκοτάντι και πούτη, που είναι κουυµµένα σε 
απόκουυφα µέουη· για να γνωουίσεις ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος, που σε καουώ κατ' όνοµα, ο 
Φεός τού Ισουαήου.  Για τον Ιακώβ τον 
ντούο µου και τον Ισουαήου τον εκουεκτό 
µου, σε κάουεσα µάουιστα µε το όνοµά σου, 
σε επονόµασα, αν και ντεν µε γνώουισες.  Εγώ 
είµαι ο Κύουιος, και ντεν υπάουχει άουος· 
Φεός εκτός από µένα ντεν υπάουχει· εγώ σε 
πεουίζωσα, αν και ντεν µε γνώουισες,  για να 
γνωουίσουν από ανατοουών τού ήουιου 
µέχουι ντυσµών ότι, εκτός από µένα ντεν 
υπάουχει κανένας· εγώ είµαι ο Κύουιος, και 
ντεν υπάουχει άουος·  αυτός που κατασκεύασε 
το φως, και έφτιαξε το σκοτάντι· αυτός που 
κάνει ειουήνη, και κτίζει κακό· εγώ ο Κύουιος 
τα κάνω όουα αυτά. 

Ουανοί, σταουάξτε ντουόσο από πάνω, και τα 
σύννεφα ας ουάνουν ντικαιοσύνη· ας ανοίξει η 
γη, και ας γεννήσει σωτηουία, και ας 
βουαστήσει µαζί ντικαιοσύνη· εγώ ο Κύουιος 
το έκανα αυτό. 

Αουοίµονο σ' αυτόν που αντιµάχεται στον 
Ποιητή του! Ας αντιµάχεται το όστουακο 
πουος τα όστουακα της γης· ο πηουός φα πει 
σ' αυτόν που τον πουάφει: Τι κάνεις; Ή, το 
έουγο σου: Αυτός ντεν έχει χέουια;  
Αουοίµονο σ' αυτόν που ουέει στον πατέουα: 
Τι γεννάς; Ή, στη γυναίκα: Τι κοιουοπονάς; 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Άγιος του Ισουαήου, 
και ο Πουάστης του: Ουωτάτε µε για τα 
µέουοντα, για τους γιους µου, και πουοστάξτε 
µε για το έουγο των χεουιών µου.  Εγώ 
έκτισα τη γη, και ντηµιούγησα τον άνφουωπο 
επάνω σ' αυτή· εγώ µε τα χέουια µου 
άπουωσα τους ουανούς, και έντωσα ντιαταγές 
σε οουόκουηουη τη στουατιά τους.  Εγώ 
σήκωσα εκείνον σε ντικαιοσύνη, και φα 
ντιευφύνω όους τους ντουόµους του· αυτός φα 
οικοντοµήσει την πόουη µου, και φα 
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επιστουέψει τους αιχµαουώτους µου, όχι µε 
ουύτουο ούτε µε ντώουα, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ο κόπος τής 
Αιγύπτου, και το εµπόουιο της Αιφιοπίας, και 
των Σαβαίων, ανντουών µεγαουόσωµων, φα 
πεουάσουν σε σένα, και φα είναι ντικοί σου· 
φα ακοουφούν πίσω σου· φα πεουάσουν µε 
αουυσίντες, και φα σε πουοσκυνήσουν, φα σε 
ικετεύσουν, ουέγοντας: Βέβαια, ο Φεός είναι 
ανάµεσά σου, και ντεν υπάουχει κανένας 
άουος Φεός. 

Πουαγµατικά, εσύ είσαι Φεός που κουύβεσαι, 
Φεέ τού Ισουαήου, ο Σωτήουας. 

Όουοι αυτοί φα αισχυνφούν και φα 
ντουαπούν· οι εουγάτες των ειντώουων φα 
φύγουν µε ντουοπή, όουοι µαζί. 

Ο Ισουαήου, όµως, φα σωφεί ντιαµέσου τού 
Κυουίου µε αιώνια σωτηουία· ντεν φα 
αισχυνφείτε ούτε φα ντουαπείτε αιώνια.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος, αυτός που 
ντηµιούγησε τους ουανούς· αυτός ο Φεός που 
έπουασε τη γη και την έφτιαξε· ο οποίος τη 
στεουέωσε, την έκτισε όχι µάταια, αουά την 
έπουασε για να κατοικείται. Εγώ είµαι ο 
Κύουιος, και ντεν υπάουχει άουος.  Ντεν 
µίουησα στα κουυφά, ούτε σε σκοτεινόν τόπο 
τής γης· ντεν είπα στο σπέουµα τού Ιακώβ: 
Ζητήστε µε µάταια· εγώ είµαι ο Κύουιος, που 
µιουάω ντικαιοσύνη, που αναγγέουω 
ευφύτητα. 

Συγκεντουωφείτε και έουφετε· πουησιάστε 
µαζί, όσοι από τα έφνη έχουν σωφεί· ντεν 
έχουν νόηση, όσοι σηκώνουν το γουυπτό 
ξύουο τους, και πουοσεύχονται σε φεό που 
ντεν µποουεί να σώσει.  Αναγγείουατε, και 
φέουτε τους κοντά· µάουιστα, ας 
συµβουευφούν µαζί· ποιος το ανήγγειουε 
εξαουχής; Ποιος το φανέουωσε από εκείνο 
τον καιουό; Όχι εγώ ο Κύουιος; Και εκτός 
από µένα, ντεν υπάουχει άουος Φεός· Φεός 
ντίκαιος και Σωτήουας· εκτός από µένα ντεν 
υπάουχει. 

Ουίξτε το βουέµµα σας σε µένα, και σωφείτε, 
όουα τα πέουατα της γης· επειντή, εγώ είµαι ο 

Φεός, και ντεν υπάουχει άουος.  Οουκίστηκα 
στον εαυτό µου· ο ουόγος βγήκε από το 
στόµα µου µε ντικαιοσύνη, και ντεν φα 
επιστουέψει, ότι: Κάφε γόνατο φα ουυγίσει σε 
µένα, κάφε γουώσσα φα οουκίζεται σε µένα.  
Βέβαια, φα πουν για µένα: Στον Κύουιο είναι 
η ντικαιοσύνη και η ντύναµη· σ' αυτόν φα 
πουοσέουφουν, και φα ντουοπιαστούν όουοι 
εκείνοι που οουγίζονται εναντίον του.  Στον 
Κύουιο φα ντικαιωφεί και φα ντοξαστεί 
οουόκουηουο το σπέουµα τού Ισουαήου. 

ΟΟΥΟΚΟΥΗΟΥΩΤΙΚΑ ΟΥΥΓΙΣΕ ο 
Βηου, έσκυψε ο Νεβώ· τα είντωουά τους 
τοποφετήφηκαν επάνω σε ζώα, και κτήνη· οι 
άµαξές σας ήσαν φοουτωµένες µε κοπιαστικό 
φοουτίο.  Σκύβουν, ουυγίζουν µαζί· ντεν 
µποούν να σώσουν το φοουτίο, αουά κι αυτά 
φέουνονται σε αιχµαουωσία. 

Ακούστε µε, ω οίκος Ιακώβ, και 
οουόκουηουο το υπόουοιπο του οίκου 
Ισουαήου, που σας σήκωσα από την κοιουιά 
τής µητέουας σας, σας βάσταξα από τη 
µήτουα·  και µέχουι τα γηουατειά σας εγώ ο 
ίντιος είµαι· και µέχουι τις άσπουες τουίχες 
των µαουιών σας εγώ φα σας βαστάξω· εγώ 
σας έκανα, και εγώ φα σας σηκώσω· ναι, εγώ 
φα σας βαστάξω και φα σας σώσω. 

Με ποιον φα µε εξοµοιώσετε και φα µε 
εξισώσετε και φα µε συγκουίνετε, και φα 
είµαστε όµοιοι;  Χύνουν χουυσάφι από το 
βαουάντιο, και ζυγίζουν ασήµι µε τον 
στατήουα, και µισφώνουν έναν χουυσοχόο, 
και το κατασκευάζουν σε φεό· έπειτα 
πουοσπέφτουν, και πουοσκυνούν·  τον 
σηκώνουν επάνω στον ώµο· τον φέουνουν, και 
τον βάζουν στον τόπο του, και στέκεται· από 
τον τόπο του ντεν φα µετακινηφεί· επιπουέον, 
βοούν σ' αυτόν, αουά ντεν µποουεί να 
απαντήσει ούτε να τους σώσει από τη 
συµφοουά τους. 

Φυµηφείτε το, και φανείτε άνφουωποι· 
ανακαουέστε το στον νου σας, αποστάτες.  
Φυµηφείτε τα πουογενέστεουα, τα εξαουχής· 
επειντή, εγώ είµαι ο Φεός, και ντεν υπάουχει 
άουος· εγώ είµαι ο Φεός, και κανένας ντεν 
είναι όµοιος µε µένα·  ο οποίος εξαουχής 
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αναγγέουω το τέουος, και από πουωτύτεουα 
αυτά που ακόµη ντεν συνέβησαν, ουέγοντας: 
Η βουή µου φα σταφεί, και φα εκτεουέσω 
οουόκουηουο το φέουηµά µου·  ο οποίος 
κουάζω στο αουπακτικό πουί από ανατοουάς, 
τον άνντουα τής φέουησής µου από γη 
µακουινή· ναι, µίουησα, και φα κάνω να γίνει· 
βουεύφηκα, και φα το εκτεουέσω. 

Ακούστε µε, σκουηουόκαουντοι, εσείς που 
είστε µακουυά από τη ντικαιοσύνη µου.  
Έφεουα κοντά τη ντικαιοσύνη µου· ντεν φα 
είναι µακουιά, και η σωτηουία µου ντεν φα 
βουαντύνει· και φα ντώσω στη Σιών σωτηουία 
στον Ισουαήου, τη ντόξα µου. 

ΚΑΤΕΒΑ και κάφησε επάνω στο χώµα, 
παουφένα φυγατέουα της Βαβυουώνας· 
κάφησε καταγής· φουόνος ντεν υπάουχει 
πουέον, φυγατέουα των Χαουνταίων· επειντή, 
ντεν φα ονοµαστείς στο εξής απαουή και 
τουυφεουή.  Πιάσε τον χειουόµυουο, και 
άουεφε αουεύουι· ξεσκέπασε τους 
πουοκάµους σου, γύµνωσε τα πόντια, 
ξεσκέπασε τις κνήµες, πέουασε τους 
ποταµούς.  Η γύµνωσή σου φα ξεσκεπαστεί· 
ναι, η ντουοπή σου φα φανεί· φα πάουω 
εκντίκηση, και ντεν φα ουυπηφώ άνφουωπο.  
Του ουυτουωτή µας το όνοµα είναι: Ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, ο Άγιος του 
Ισουαήου. 

Κάφησε σιωπώντας, και µπες µέσα στο 
σκοτάντι, φυγατέουα των Χαουνταίων· 
επειντή, ντεν φα ονοµάζεσαι πουέον: Η 
κυουία των βασιουείων.  Οουγίστηκα ενάντια 
στον ουαό µου, µόουυνα την κουηουονοµία 
µου, και τους παουέντωσα στο χέουι σου· 
όµως, εσύ ντεν έντειξες σ' αυτούς έουεος· 
βάουυνες υπεουβοουικά τον ζυγό σου επάνω 
στον γέουοντα.  Και είπες: Φα είµαι κυουία 
παντοτινά· ώστε, αυτά ντεν τα έβαουες στην 
καουντιά σου, ούτε φυµήφηκες τα τεουευταία 
τους. 

Τώουα, ουοιπόν, άκουσε τούτο, εσύ που είσαι 
παουαντοµένη στις αποουαύσεις, κατοικείς 
αµέουιµνα, ουες στην καουντιά σου: Εγώ 
είµαι, και εκτός από µένα καµιά άουη· ντεν φα 
καφήσω χήουα, και ντεν φα γνωουίσω 

ατέκνωση.  Τα ντύο αυτά φάουφουν σίγουα 
επάνω σου, ξαφνικά, σε µια ηµέουα: 
Ατέκνωση και χηουεία· φάουφουν επάνω σου 
οουοκουηουωτικά, εξαιτίας τού πουήφους των 
µαγειών σου, εξαιτίας τής µεγάουης αφφονίας 
των γοητειών σου·  επειντή, απέκτησες φάουος 
ουόγω της πονηουίας σου, και είπες: Ντεν µε 
βουέπει κανένας. Η σοφία σου και η επιστήµη 
σου σε αποπουάνησαν· και είπες στην 
καουντιά σου: Εγώ είµαι, και εκτός από µένα 
καµιά άουη.  Γι' αυτό, φάουφει επάνω σου 
κακό, χωουίς να ξέουεις από πού γεννιέται· 
και συµφοουά φα πέσει εναντίον σου, χωουίς 
να µποουείς να την αποστουέψεις· φάουφει και 
όουεφουος επάνω σου ξαφνικά, χωουίς να 
ξέουεις. 

Στάσου, τώουα, µε τις γοητείες σου, και µε το 
πουήφος των µαγειών σου, στις οποίες 
αγωνίστηκες από τη νιότη σου· αν µποουείς 
να ωφεουηφείς, αν µποουείς να υπεουισχύσεις.  
Απέκαµες στο πουήφος των βουών σου. Ας 
σηκωφούν, τώουα, οι ουανοσκόποι, οι 
αστουοουόγοι, οι πουογνωστικοί µηνοουόγοι, 
κι ας σε σώσουν από όσα επέουχονται επάνω 
σου.  Ντες, φα είναι σαν άχυουο· φωτιά φα 
τους κατακάψει· ντεν φα µποουέσουν να 
σώσουν τον εαυτό τους από τη ντύναµη της 
φουόγας· ντεν φα µείνει κάουβουνο για να 
ζεσταφεί κάποιος, ούτε φωτιά για να καφήσει 
µπουοστά του.  Τέτοιοι φα είναι σε σένα 
εκείνοι, µαζί µε τους οποίους κοπίασες από 
τη νιότη σου, οι έµποουοί σου· φα φύγουν 
πεουιπουανώµενοι κάφε ένας στο µέουος του· 
κανένας ντεν φα σε σώσει. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο, οίκος Ιακώβ· εσείς που 
κουηφήκατε µε το όνοµα του Ισουαήου, και 
βγήκατε από την πηγή τού Ιούντα· που 
οουκίζεστε στο όνοµα του Κυουίου, και 
αναφέουετε τον Φεό τού Ισουαήου, όµως, όχι 
µε αουήφεια ούτε µε ντικαιοσύνη.  Επειντή, 
παίουνουν το όνοµά τους από την άγια 
πόουη, και στηουίζονται επάνω στον Φεό τού 
Ισουαήου· το όνοµά του είναι: Ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Έκτοτε, ανήγγειουα τα εξαουχής· και βγήκαν 
από το στόµα µου· και τα ντιακήουυξα· τα 
έκανα αυτά ξαφνικά, και έγιναν.  Επειντή, 
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γνωουίζω ότι είσαι σκουηουός, και ο 
τουάχηουός σου είναι σιντεουένιο νεύουο, και 
το µέτωπό σου χάουκινο.  Έκτοτε, µάουιστα, 
ανήγγειουα σε σένα τούτο, πουιν γίνει το 
ντιακήουυξα σε σένα, για να µη πεις: Το 
είντωουό µου τα έκανε· και το γουυπτό µου, 
και το χυτό µου, τα πουόσταξε. 

Άκουσες· ντες όουα αυτά· και ντεν φα 
οµοουογήσετε; Από τώουα ντιακηουύττω σε 
σένα νέα, µάουιστα τεουείως κουυµµένα, και 
τα οποία εσύ ντεν ήξεουες.  Τώουα έγιναν, και 
όχι από παουιά, και ούτε είχες ακούσει γι' 
αυτά πουιν από τούτη την ηµέουα, για να πεις: 
Ντες, εγώ τα ήξεουα.  Ούτε άκουσες ούτε 
ήξεουες ούτε εξαουχής είχαν ανοιχτεί τα 
αυτιά σου· επειντή, βέβαια, ήξεουα ότι φα 
φεουόσουν άπιστα, και είχες ονοµαστεί 
παουαβάτης από την κοιουιά τής µητέουας 
σου. 

Εξαιτίας τού ονόµατός µου, φα µακουύνω τον 
φυµό µου, και εξαιτίας τού επαίνου µου, φα 
συγκουατηφώ σε σένα, ώστε να µη σε 
εξοουοφουεύσω.  Να, σε καφάουισα, όχι 
όµως σαν ασήµι· σε έκανα εκουεκτό στο 
χωνευτήουι τής φουίψης.  Εξαιτίας µου, 
εξαιτίας µου, φα το κάνω· επειντή, πώς φα 
µοουυνόταν το όνοµά µου; Ναι, ντεν φα 
ντώσω τη ντόξα µου σε άουον. 

Άκουσέ µε, Ιακώβ, και Ισουαήου, τον οποίο 
εγώ κάουεσα· εγώ είµαι ο ίντιος· εγώ είµαι ο 
πουώτος και ο έσχατος.  Και το χέουι µου 
φεµεουίωσε τη γη και το ντεξί µου χέουι 
µέτουησε τους ουανούς µε σπιφαµή· όταν 
τους καουώ, παουαστέκονται µαζί.  Όουοι 
εσείς, συγκεντουωφείτε, και ακούστε· ποιος 
απ' αυτούς τα ανήγγειουε αυτά; Ο Κύουιος 
τον αγάπησε· γι' αυτό, φα εκπουηουώσει το 
φέουηµά του επάνω στη Βαβυουώνα, και ο 
βουαχίονάς του φα είναι ενάντια στους 
Χαουνταίους.  Εγώ, εγώ µίουησα· ναι, τον 
κάουεσα· τον έφεουα, και εγώ φα ευοντώσω 
τον ντουόµο του. 

Πουησιάστε σε µένα, ακούστε αυτό· εξαουχής 
ντεν µίουησα σε κουυφό τόπο· αφότου έγινε 
αυτό, εγώ ήµουν εκεί· και τώουα µε 
απέστειουε ο Κύουιος ο Φεός, και το πνεύµα 

του.  Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Ουυτουωτής 
σου, ο Άγιος του Ισουαήου: Εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σου, που σε ντιντάσκω για 
την ωφέουειά σου, σε οντηγώ ντιαµέσου του 
ντουόµου από τον οποίο έπουεπε να πας.  
Είφε να άκουγες τα πουοστάγµατά µου! Τότε, 
η ειουήνη σου φα ήταν σαν ποταµός, και η 
ντικαιοσύνη σου σαν κύµατα φάουασσας·  και 
το σπέουµα σου φα ήταν σαν την άµµο, και 
τα εγγόνια της κοιουιάς σου σαν τις πέτουες 
της· το όνοµά του ντεν φα αποκοβόταν ούτε 
φα εξαουειφόταν από µπουοστά µου. 

Βγείτε έξω από τη Βαβυουώνα, φεύγετε από 
τους Χαουνταίους, µε φωνή αουαουαγµού 
αναγγείουατε, ντιακηουύξτε τούτο, φωνάξτε το 
µέχουι εσχάτου της γης, να πείτε: Ο Κύουιος 
ουύτουωσε τον ντούο του τον Ιακώβ.  Και 
ντεν ντίψασαν, όταν τους οντηγούσε 
ντιαµέσου της εουήµου· έκανε γι' αυτούς να 
ουεύσουν νεουά από την πέτουα· και έσχισε 
την πέτουα, και τα νεουά έουευσαν.  Ειουήνη 
ντεν υπάουχει στους ασεβείς, ουέει ο Κύουιος. 

ΑΚΟΥΣΤΕ µε, τα νησιά· και πουοσέξτε, οι 
µακουινοί ουαοί. Ο Κύουιος µε κάουεσε από 
την κοιουιά τής µητέουας µου· από τα 
σπουάχνα της µητέουας µου ανέφεουε το 
όνοµά µου.  Και έκανε το στόµα µου σαν 
οξεία µάχαιουα· µε έκουυψε κάτω από τη 
σκιά τού χεουιού του, και µε έκανε σαν 
εκουεκτό βέουος, και µε έκουυψε στη 
φαουέτουα του,  και µου είπε: Εσύ είσαι ο 
ντούος µου, Ισουαήου, στον οποίο φα 
ντοξαστώ.  Και εγώ είπα: Κοπίασα µάταια· 
για το τίποτε και µάταια ανάουωσα τη 
ντύναµή µου· η κουίση µου, όµως, είναι µαζί 
µε τον Κύουιο, και το έουγο µου µαζί µε τον 
Φεό µου.  Τώουα, ουοιπόν, ουέει ο Κύουιος, 
αυτός που µε έπουασε για ντούον του από την 
κοιουιά τής µητέουας µου για να επαναφέουω 
σ' αυτόν τον Ιακώβ, και για να συγκεντουωφεί 
σ' αυτόν ο Ισουαήου, και φα ντοξαστώ στα 
µάτια τού Κυουίου, και ο Φεός µου φα είναι 
η ντύναµή µου·  και είπε: Είναι µικουό 
πουάγµα να είσαι ντούος µου για να 
ανοουφώσεις τις φυουές τού Ιακώβ, και να 
επαναφέουεις το υπόουοιπο του Ισουαήου· 
επιπουέον, φα σε ντώσω φως στα έφνη, για να 
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είσαι η σωτηουία µου µέχουις εσχάτου τής 
γης. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Ουυτουωτής τού 
Ισουαήου, ο Άγιός του, πουος εκείνον τον 
οποίο ο άνφουωπος καταφουονεί, πουος 
εκείνον που το έφνος αηντιάζει, πουος τον 
ντούο των εξουσιαστών: Βασιουιάντες φα σε 
ντουν και φα σηκωφούν, ηγεµόνες και φα σε 
πουοσκυνήσουν, ένεκα του Κυουίου, που είναι 
πιστός, του Αγίου τού Ισουαήου, που σε 
έκουεξε. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σε καιουό ντεκτό σε 
εισάκουσα, και σε ηµέουα σωτηουίας σε 
βοήφησα· και φα σε ντιαφυουάξω, και φα σε 
ντώσω για ντιαφήκη των ουαών, για να 
ανοουφώσεις τη γη, να κουηουοντοτήσεις 
εουηµωµένες κουηουονοµιές·  ουέγοντας 
στους ντεσµίους: Βγείτε 'εξω· σ' αυτούς που 
είναι στο σκοτάντι: Φανεουωφείτε. Φα 
βοσκηφούν κοντά στους ντουόµους, και οι 
βοσκές τους φα είναι σε όους τούς ψηούς 
τόπους.  Ντεν φα πεινάσουν ούτε φα 
ντιψάσουν· ντεν φα τους πουοσβάουει ούτε ο 
καύσωνας ούτε ο ήουιος· επειντή, αυτός που 
τους εουεεί, φα τους οντηγήσει, και φα τους 
φέουει ντιαµέσου πηγών µε νεουά.  Και όουα 
τα βουνά µου φα τα κάνω ντουόµους, και τα 
µονοπάτια µου φα υψωφούν.  Ντέστε, αυτοί 
φάουφουν από µακουιά· και ντέστε, αυτοί από 
βοουά και από νότο, κι αυτοί από τη γη τού 
Σινείµ. 

Ευφουαίνεστε, ουανοί· και αγάουου, γη· τα 
βουνά, αουαουάξτε· επειντή, ο Κύουιος 
παουηγόουησε τον ουαό του, και εουέησε 
τους φουιµµένους του. 

Αουά, η Σιών είπε: Ο Κύουιος µε 
εγκατέουειψε, και ο Κύουιός µου µε 
ουησµόνησε. 

Μποουεί η γυναίκα να ουησµονήσει το 
βουέφος της που φηουάζει, ώστε να µη 
εουεήσει το παιντί τής κοιουιάς της; Αουά, κι 
αν αυτές ουησµονήσουν, εγώ όµως ντεν φα σε 
ουησµονήσω.  Ντες, σε έχω ζωγουαφίσει 
επάνω στις παουάµες µου· τα τείχη σου είναι 
πάντοτε µπουοστά µου.  Τα παιντιά σου 

φάουφουν µε βιασύνη· αυτοί, όµως, που σε 
καταστουέφουν και σε εουηµώνουν, φα βγουν 
έξω από σένα.  Ύψωσε τα µάτια σου 
οουόγυουα, και ντες· όουοι αυτοί 
συγκεντουώνονται µαζί, έουχονται σε σένα. 
Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος, ότι όους αυτούς φα 
τους ντυφείς εσύ σαν κόσµηµα, και φα τους 
στοουιστείς σαν νύφη.  Επειντή, οι 
αφανισµένοι σου και οι εουηµωµένοι σου 
τόποι, και η καταφφαουµένη γη σου, φα είναι 
µάουιστα πάουα ποουύ στενοί για τους 
κατοίκους σου· και εκείνοι, που σε 
κατέτουωγαν, φα κουατηφούν µακουιά από 
σένα.  Τα παιντιά που φα αποκτήσεις ύστεουα 
από την ατεκνία σου, φα πουν επιπουέον στα 
αυτιά σου: Είναι στενός ο τόπος για µένα· 
κάνε µου έναν τόπο για να κατοικήσω.  Τότε, 
φα πεις στην καουντιά σου: Ποιος τα γέννησε 
αυτά σε µένα, ενώ εγώ ήµουν ατεκνωµένη, και 
έουηµη, αιχµάουωτη, και µεταφεουόµενη; Κι 
αυτά, ποιος τα έφουεψε; Ντέστε, εγώ είχα 
εγκαταουειφφεί µόνη· αυτά, πού ήσαν; 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, φα 
υψώσω το χέουι µου πουος τα έφνη, και φα 
στήσω τη σηµαία µου πουος τους ουαούς, και 
φα φέουν τούς γιους σου κουατώντας τους 
στην αγκαουιά, και οι φυγατέουες σου φα 
φεουφούν επάνω σε ώµους·  και οι 
βασιουιάντες φα είναι οι παιντοτουόφοι σου, 
και οι βασίουισσές τους οι τουοφοί σου· φα σε 
πουοσκυνήσουν µε το πουόσωπο πουος τη γη, 
και φα γουείφουν το χώµα των ποντιών σου· 
και φα γνωουίσεις ότι, εγώ είµαι ο Κύουιος, 
και ότι εκείνοι που µε πουοσµένουν, ντεν φα 
ντουοπιαστούν. 

 

Μποουεί να αφαιουεφεί το ουάφυουο από τον 
ισχυουό ή να εουευφεουωφούν εκείνοι που 
ντίκαια αιχµαουωτίστηκαν;  Ο Κύουιος, 
όµως, ουέει: Και οι αιχµάουωτοι του ισχυού 
φα αφαιουεφούν, και το ουάφυουο του 
τουοµεού φα αποσπαστεί· επειντή, εγώ φα 
ντώσω τη µάχη απέναντι σ' αυτούς που 
µάχονται εναντίον σου, και εγώ φα σώσω τα 
παιντιά σου.  Ενώ, αυτούς που σε 
καταφουίβουν, φα κάνω να φάνε τις ίντιες τους 
τις σάουκες· και φα µεφύσουν µε το ίντιο τους 
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το αίµα, σαν µε νέο κουασί· και κάφε σάουκα 
φα γνωουίσει, ότι εγώ ο Κύουιος είµαι ο 
Σωτήουας σου, και ο Ουυτουωτής σου, ο 
Ισχυουός τού Ιακώβ. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος: Πού είναι το 
έγγουαφο του ντιαζυγίου τής µητέουας σας, 
µε το οποίο την απέβαουα; Ή, ποιος είναι 
από τους ντανειστές µου στον οποίο σας 
πούησα; Ντέστε, για τις ανοµίες σας 
πουηφήκατε, και για τις παουαβάσεις σας 
αποβουήφηκε η µητέουα σας.  Γιατί, όταν 
ήουφα, ντεν υπήουχε κανένας; Και όταν 
κάουεσα, ντεν υπήουχε εκείνος που απαντάει; 
Μίκουυνε κατά τίποτε το χέουι µου, ώστε να 
µη µποουεί να ουυτουώσει; Ή, ντεν έχω 
ντύναµη να εουευφεουώσω; Ντέστε, εγώ, µε 
την επιτίµησή µου, ξέουανα τη φάουασσα, 
έκανα έουηµο τους ποταµούς· τα ψάουια τους 
ξεουάφηκαν από έουειψη νεού, και πέφαναν 
από τη ντίψα.  Εγώ ντύνω οουόγυουα τους 
ουανούς µε σκοτάντι, και για το 
πεουικάουυµµά τους βάζω έναν σάκο. 

Ο Κύουιος ο Φεός µού έντωσε γουώσσα 
όπως των ντινταγµένων, για να ξέουω πώς να 
µιουήσω έναν ουόγο πουος τον κουασµένο σε 
κατάουηουο καιουό· ντιεγείουει από πουωί σε 
πουωί, ντιεγείουει το αυτί µου για να ακούω, 
όπως οι ντινταγµένοι.  Ο Κύουιος ο Φεός 
άνοιξε σε µένα ένα αυτί, και εγώ ντεν 
απείφησα ούτε στουάφηκα πουος τα πίσω.  
Έντωσα τον νώτο µου σ' αυτούς που 
µαστιγώνουν, και τις σιαγόνες µου σ' αυτούς 
που µαντούν· ντεν έκουυψα το πουόσωπό µου 
από βουισιές και φτυσίµατα.  Επειντή, ο 
Κύουιος ο Φεός φα µε βοηφήσει· γι' αυτό, 
ντεν ντουάπηκα· γι' αυτό, έβαουα το 
πουόσωπό µου σαν σκουηουή πέτουα, και 
ξέουω ότι ντεν φα ντουοπιαστώ.  Αυτός που 
µε ντικαιώνει, είναι κοντά· ποιος φα κουιφεί 
µαζί µου; Ας παουασταφούµε µαζί· ποια είναι 
η αντίντικός µου; Ας µε πουησιάσει.  Ντέστε, 
ο Κύουιος ο Φεός φα µε βοηφήσει· ποιος φα 
µε καταντικάσει; Ντέστε, όουοι αυτοί φα 
παουιώσουν σαν ιµάτιο· το σκουήκι φα τους 
καταφάει. 

Ποιος είναι αναµεταξύ σας που φοβάται τον 
Κύουιο, που υπακούει στη φωνή τού ντού του; 

Αυτός, και αν πεουπατάει µέσα σε σκοτάντι, 
και ντεν έχει φως, ας έχει φάουος στο όνοµα 
του Κυουίου, και ας επιστηουίζεται στον Φεό 
του. 

Ντέστε, όουοι εσείς, που ανάβετε φωτιά, και 
είστε πεουικυκουωµένοι µε σπινφήουες, 
πεουπατάτε µέσα στο φως τής φωτιάς σας, και 
ντιαµέσου των σπινφήουων που ανάψατε. 
Αυτό έγινε σε σας από το χέουι µου, φα 
κείτεστε µέσα σε ουύπη. 

ΑΚΟΥΣΤΕ µε, εσείς που ακοουφείτε τη 
ντικαιοσύνη, που ζητάτε τον Κύουιο· κοιτάξτε 
στον βουάχο, από τον οποίο ουατοµηφήκατε, 
και στο στόµιο του ουάκκου, από τον οποίο 
ανοουυχφήκατε.  Κοιτάξτε στον Αβουαάµ τον 
πατέουα σας, και στη Σάουα, που σας 
γέννησε· επειντή, τον κάουεσα όταν ήταν ένας, 
και τον ευουόγησα, και τον πουήφυνα.  Ο 
Κύουιος, ουοιπόν, φα παουηγοουήσει τη 
Σιών· αυτός φα παουηγοουήσει όους τους 
εουηµωµένους τόπους της· και φα κάνει την 
έουηµό της σαν την Εντέµ, και την εουηµιά 
της σαν παουάντεισο του Κυουίου· 
ευφουοσύνη και αγαουίαση φα βουίσκεται 
µέσα σ' αυτή, ντοξοουογία, και φωνή αίνεσης. 

Άκουσέ µε, ουαέ µου· και ντώσε ακουόαση σε 
µένα, έφνος µου· επειντή, από µένα φα βγει 
νόµος, και φα στήσω την κουίση µου για φως 
των ουαών.  Η ντικαιοσύνη µου πουησιάζει· η 
σωτηουία µου βγήκε, και οι βουαχίονές µου 
φα κουίνουν τους ουαούς· τα νησιά φα 
πουοσµένουν εµένα, και φα εουπίζουν επάνω 
στον βουαχίονά µου.  Υψώστε τά µάτια σας 
στους ουανούς, και κοιτάξτε κάτω στη γη· 
επειντή, οι ουανοί φα ντιαουυφούν σαν 
καπνός, και η γη φα παουιώσει σαν ιµάτιο, και 
όσοι κατοικούν σ' αυτή, φα πεφάνουν εξίσου· 
αουά, η σωτηουία µου φα είναι στον αιώνα, 
και η ντικαιοσύνη µου ντεν φα εκουείψει. 

Ακούστε µε, εσείς που γνωουίζετε 
ντικαιοσύνη· ουαέ, στην καουντιά τού οποίου 
είναι ο νόµος µου· µη φοβάστε τον ονειντισµό 
των ανφουώπων, ούτε να ταουάζεστε στις 
ύβουεις τους.  Επειντή, σαν ιµάτιο φα τους 
καταφάει το σκουήκι, και σαν µαουί φα τους 
καταφάει ο σκόουος· η ντικαιοσύνη µου, 
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όµως, φα µένει στον αιώνα, και η σωτηουία 
µου σε γενεές γενεών. 

Σήκω επάνω, σήκω επάνω, ντύσου ντύναµη, ω, 
βουαχίονα του Κυουίου! Σήκω επάνω όπως 
στις αουχαίες ηµέουες, στις παουιές γενεές! 
Ντεν είσαι εσύ, που πάταξες τη Ουαάβ, και 
τουαυµάτισες τον ντουάκοντα;  Ντεν είσαι 
εσύ, που ξέουανες τη φάουασσα, τα νεουά τής 
µεγάουης αβύσσου; Που ντηµιούγησες τα 
βάφη τής φάουασσας ντουόµον ντιάβασης των 
ουυτουωµένων;  Και οι ουυτουωµένοι τού 
Κυουίου φα επιστουέψουν, και φάουφουν στη 
Σιών µε αουαουαγµό· και αιώνια ευφουοσύνη 
φα είναι επάνω στο κεφάουι τους· φα 
αποουαύσουν αγαουίαση και ευφουοσύνη· η 
ουύπη και ο στεναγµός φα φύγουν. 

Εγώ, εγώ είµαι που σας παουηγοουώ. Εσύ 
ποιος είσαι, και φοβάσαι από φνητόν 
άνφουωπο, και από γιον ανφουώπου, που φα 
γίνει σαν το χοουτάουι·  και ουησµόνησες τον 
Κύουιο τον Ντηµιουγό σου, αυτόν που 
άπουωσε τους ουανούς, και φεµεουίωσε τη γη· 
και φοβόσουν πάντοτε, καφηµεουινά, την 
οουγή εκείνου που σε κατέφουιβε, σαν να 
ήταν έτοιµος να καταστουέψει; Και πού είναι 
τώουα η οουγή εκείνου που κατέφουιβε;  Ο 
αιχµαουωτισµένος σπεύντει να ουυφεί, και να 
µη πεφάνει στον ουάκκο ούτε να στεουηφεί το 
ψωµί του·  επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σου, αυτός που ταουάζει τη φάουασσα, 
και τα κύµατά της ηχούν· το όνοµά του είναι 
ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Και έβαουα τα 
ουόγια µου στο στόµα σου, και σε σκέπασα 
µε τη σκιά τού χεουιού µου, για να 
στεουεώσω τούς ουανούς, και να φεµεουιώσω 
τη γη· και για να πω στη Σιών: Είσαι ουαός 
µου. 

Σήκω επάνω, σήκω επάνω, αναστήσου, 
Ιεουσαουήµ, που ήπιες από το χέουι τού 
Κυουίου το ποτήουι τού φυµού του· ήπιες, 
άντειασες ακόµα και αυτή τη ουάσπη τού 
κουασιού τού ποτηουιού τής ζάουης.  Από 
όους τούς γιους που γέννησε, ντεν υπάουχει 
εκείνος που να την οντηγεί· από όους τούς 
γιους που έφουεψε, ντεν υπάουχει εκείνος που 
να την πιάνει από το χέουι.  Αυτά τα ντύο 
ήουφαν επάνω σου· ποιος φα σε συουυπηφεί; 

Εουήµωση και καταστουοφή, και πείνα και 
µάχαιουα· µε τι να σε παουηγοουήσω;  Οι 
γιοι σου νεκουώφηκαν οουοσχεουώς· 
κείτονται στην άκουη όουων των ντουόµων, 
σαν άγουιος ταύουος µέσα σε ντίχτυα· είναι 
γεµάτοι από τον φυµό τού Κυουίου, από την 
επιτίµηση του Φεού σου. 

Γι' αυτό, άκου τώουα τούτο, φουιµµένη, και 
µεφυσµένη, όµως, όχι από κουασί·  έτσι ουέει 
ο Κύουιός σου, ο Κύουιος, και ο Φεός σου, 
που µάχεται υπέου τού ουαού του: Ντες, 
πήουα από τα χέουια σου το ποτήουι τής 
ζάουης, τη ουάσπη τού κουασιού από το 
ποτήουι τού φυµού µου· του ουοιπού ντεν φα 
το ξαναπιείς·  και φα το βάουω στο χέουι 
εκείνων που σε καταφουίβουν, που είπαν στην 
ψυχή σου: Σκύψε, για να πεουάσουµε· κι εσύ 
έβαουες το σώµα σου σαν γη, και σαν 
ντουόµο σ' εκείνους που ντιάβαιναν. 

Σήκω επάνω, σήκω επάνω, ντύσου τη ντύναµή 
σου, Σιών· ντύσου τα ιµάτια της 
µεγαουοπουέπειάς σου, Ιεουσαουήµ, άγια 
πόουη· επειντή, του ουοιπού ο απεουίτµητος 
και ο ακάφαουτος ντεν φα µπει ξανά µέσα σε 
σένα ·  ξετίναξε από πάνω σου το χώµα· σήκω, 
κάφησε, Ιεουσαουήµ· ουύσε τα ντεσµά από 
τον τουάχηουό σου, αιχµάουωτη φυγατέουα 
τής Σιών.  Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Πουηφήκατε για το µηντέν, και φα 
ουυτουωφείτε χωουίς ασήµι.  Επειντή, έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ο ουαός µου 
κατέβηκε πουωτύτεουα στην Αίγυπτο για να 
παουοικήσει εκεί, και οι Ασσύουιοι τους 
κατέφουιψαν χωουίς αιτία.  Τώουα, ουοιπόν, 
τι έχω να κάνω εντώ, ουέει ο Κύουιος, επειντή 
ο ουαός µου πάουφηκε αιχµάουωτος για το 
τίποτε; Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον 
κάνουν να οουοουύζει, ουέει ο Κύουιος· και 
βουασφηµείται το όνοµά µου πάντοτε, 
καφηµεουινά.  Γι' αυτό, ο ουαός µου φα 
γνωουίσει το όνοµά µου· γι' αυτό, κατά την 
ηµέουα εκείνη, φα γνωουίσει ότι εγώ είµαι 
αυτός που µιουάει· πουόσεξε, εγώ. 

Πόσο ωουαία είναι επάνω στα βουνά τα 
πόντια εκείνου που ευαγγεουίζεται, εκείνου 
που κηουύττει ειουήνη! Εκείνου που 
ευαγγεουίζεται αγαφά, εκείνου που κηουύττει 
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σωτηουία, εκείνου που ουέει στη Σιών: Ο 
Φεός σου βασιουεύει!  Οι φύουακές σου φα 
υψώσουν φωνή· µέσα στις φωνές φα 
αουαουάζουν µαζί· επειντή, φα ντουν µάτι 
πουος µάτι, όταν ο Κύουιος ανοουφώσει τη 
Σιών. 

Αουαουάξτε, ευφουανφείτε µαζί, εουηµωµένοι 
τόποι τής Ιεουσαουήµ· επειντή, ο Κύουιος 
παουηγόουησε τον ουαό του, ουύτουωσε την 
Ιεουσαουήµ.  Ο Κύουιος γύµνωσε τον άγιο 
βουαχίονά του µπουοστά σε όουα τα έφνη· 
και όουα τα πέουατα της γης φα ντουν τη 
σωτηουία τού Φεού µας. 

Συουφείτε, Συουφείτε, βγείτε έξω από εκεί, µη 
αγγίξετε ακάφαουτον· από µέσα απ' αυτή 
βγείτε έξω· καφαουιστείτε εσείς που 
βαστάζετε τα σκεύη τού Κυουίου·  επειντή, 
ντεν φα βγείτε έξω µε βία ούτε φα 
οντοιποουήσετε σε κατάσταση φυγής· επειντή, 
ο Κύουιος φα πάει µπουοστά σας, και ο Φεός 
τού Ισουαήου φα είναι η οπισφοφυουακή σας. 

ΝΤΕΣΤΕ, ο ντούος µου φα ευοντωφεί· φα 
υψωφεί, και φα ντοξαστεί, και φα ανέβει 
υπεουβοουικά ψηουά.  Όπως ποουοί έµειναν 
εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πουόσωπό του 
ήταν άντοξο, πεουισσότεουο από κάφε 
άνφουωπο, και η µοουφή του πεουισσότεουο 
από τους γιους των ανφουώπων!  Έτσι φα 
ουαντίσει ποουά έφνη· οι βασιουιάντες φα 
φουάξουν το στόµα τους εξαιτίας του· επειντή, 
φα ντουν εκείνο που ντεν είχε ουαουηφεί σ' 
αυτούς· και φα καταουάβουν εκείνο, που ντεν 
είχαν ακούσει. 

Ποιος πίστεψε στο κήουυγµά µας; Και ο 
βουαχίονας του Κυουίου σε ποιον 
αποκαουύφφηκε;  Επειντή, ανέβηκε µπουοστά 
του σαν τουυφεουό φυτό, και σαν ουίζα από 
ξεουή γη· ντεν έχει είντος ούτε κάουος· και 
τον είνταµε, και ντεν είχε ωουαιότητα, ώστε 
να τον επιφυµούµε.  Καταφουονηµένος και 
αποουιµµένος από τους ανφουώπους· 
άνφουωπος φουίψεων και ντόκιµος ασφένειας· 
και σαν άνφουωπος από τον οποίο κάποιος 
αποστουέφει το πουόσωπο, καταφουονήφηκε, 
και τον φεωουήσαµε σαν ένα τίποτα.  Αυτός, 
στην πουαγµατικότητα, βάσταξε τις ασφένειές 

µας, και επιφοουτίστηκε τις φουίψεις µας· ενώ, 
εµείς τον φεωουήσαµε τουαυµατισµένον, 
πουηγωµένον από τον Φεό, και 
ταουαιπωουηµένον.  Αυτός, όµως, 
τουαυµατίστηκε για τις παουαβάσεις µας· 
ταουαιπωουήφηκε για τις ανοµίες µας· η 
τιµωουία, που έφεουε τη ντική µας ειουήνη, 
ήταν επάνω σ' αυτόν· και ντιαµέσου των 
πουηγών του γιατουευτήκαµε εµείς.  Όουοι 
εµείς πουανηφήκαµε σαν πουόβατα· 
στουαφήκαµε κάφε ένας στον ντικό του 
ντουόµο· ο Κύουιος, όµως, έβαουε επάνω σ' 
αυτόν την ανοµία όουων µας.  Αυτός ήταν 
καταφουιµµένος και βασανισµένος, αουά ντεν 
άνοιξε το στόµα του· φέουφηκε σαν αουνί σε 
σφαγή, και σαν άφωνο πουόβατο µπουοστά σ' 
εκείνον που το κουεύει, έτσι ντεν άνοιξε το 
στόµα του.  Από κατάφουιψη και κουίση 
αναουπάχτηκε· τη γενιά του, όµως, ποιος φα 
τη ντιηγηφεί; Επειντή, αποκόπηκε από τη γη 
των ζωντανών ανφουώπων· για τις 
παουαβάσεις τού ουαού µου τουαυµατίστηκε.  
Και ο τάφος του ντιοουίστηκε µαζί µε τους 
κακούγους· εντούτοις, στον φάνατό του 
στάφηκε µαζί µε τον πούσιο· επειντή, ντεν 
έπουαξε ανοµία ούτε βουέφηκε ντόουος στο 
στόµα του.  Αουά, ο Κύουιος φέουησε να τον 
βασανίσει· τον ταουαιπώουησε. 

Αφού, όµως, ντώσεις την ψυχή του 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, φα ντει 
εγγόνια, φα µακουύνει τις ηµέουες του, και το 
φέουηµα του Κυουίου φα ευοντωφεί στο χέουι 
του.  Φα ντει τους καουπούς του πόνου της 
ψυχής του, και φα χοουτάσει· ο ντίκαιος 
ντούος µου φα ντικαιώσει ποούς ντιαµέσου 
τής επίγνωσής του· επειντή, αυτός φα σηκώσει 
τις ανοµίες τους.  Γι' αυτό, φα του ντώσω 
µεουίντα µαζί µε τους µεγάους, και φα 
µοιουαστεί για ουάφυουο τους ισχυούς, 
επειντή παουέντωσε σε φάνατο την ψυχή του, 
και µαζί µε ανόµους ουογαουιάστηκε, κι 
αυτός βάσταξε τις αµαουτίες ποουών, και 
υπέου των ανόµων φα µεσιτεύσει. 

ΝΑ ΕΥΦΟΥΑΝΦΕΙΣ, ω στείουα, εσύ που 
ντεν γεννάς· αναβόησε µε αγαουίαση, και να 
χαίουεσαι υπεουβοουικά, εσύ που ντεν 
κοιουοπονάς· επειντή, πεουισσότεουα είναι τα 
παιντιά τής εουηµωµένης, παουά τα παιντιά 
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εκείνης που έχει τον άνντουα, ουέει ο 
Κύουιος.  Πουάτυνε τον τόπο τής σκηνής 
σου, και ας εκτείνουν τα παουαπετάσµατα των 
κατοικιών σου· µη ουυπηφείς· µάκουυνε τα 
σχοινιά σου, και στεουέωσε τους πασσάους 
σου.  Επειντή, φα απουωφείς στα ντεξιά και 
στα αουιστεουά· και το σπέουµα σου φα 
κουηουονοµήσει τα έφνη, και φα κάνει να 
κατοικηφούν οι εουηµωµένες πόουεις. 

Μη φοβάσαι, επειντή, ντεν φα καταισχυνφείς· 
µη ντουέπεσαι, επειντή ντεν φα ντουοπιαστείς· 
για τον ουόγο ότι, φα ουησµονήσεις τη 
ντουοπή τής νιότης σου, και ντεν φα φυµηφείς 
πουέον το όνειντος της χηουείας σου.  
Επειντή, ο άνντουας σου είναι ο Ποιητής σου· 
το όνοµά του είναι: Ο Κύουιος των 
ντυνάµεων· και ο Ουυτουωτής σου είναι ο 
Άγιος του Ισουαήου· αυτός φα ονοµαστεί: Ο 
Φεός οουόκουηουης της γης.  Επειντή, ο 
Κύουιος σε κάουεσε ως γυναίκα 
εγκαταουειµµένη και φουιµµένη κατά το 
πνεύµα, και γυναίκα νιότης που αποβουήφηκε, 
ουέει ο Φεός σου.  Σε εγκατέουειψα για ουίγο 
καιουό· όµως, µε µεγάουο έουεος φα σε 
πεουισυουέξω.  Μέσα σε µικουό φυµό 
έκουυψα από σένα το πουόσωπό µου, για µια 
στιγµή· όµως, µε αιώνιο έουεος φα σε 
εουεήσω, ουέει ο Κύουιος ο Ουυτουωτής σου.  
Ντεντοµένου ότι, αυτό είναι σε µένα σαν τα 
νεουά τού Νώε· επειντή, όπως οουκίστηκα ότι 
τα νεουά τού Νώε ντεν φάουφουν πουέον 
επάνω στη γη, έτσι οουκίστηκα ότι ντεν φα 
είµαι πουέον σε φυµό εναντίον σου ούτε φα σε 
εουέγξω.  Επειντή, τα βουνά φα 
µετατοπιστούν, και οι ουόφοι φα 
µετακινηφούν· όµως, το έουεός µου ντεν φα 
εκουείψει από σένα, ούτε η ντιαφήκη τής 
ειουήνης µου φα µετακινηφεί, ουέει ο 
Κύουιος, αυτός που σε εουεεί. 

Ω, φουιµµένη, ταουαγµένη, απαουηγόουητη, 
ντες, εγώ φα στουώσω τις πέτουες σου από 
ποουφυουένια µάουµαουα, και φα βάουω τα 
φεµέουιά σου από σάπφειους.  Και φα κάνω 
τις επάουξεις σου από αχάτη, και τις πύουες 
σου από άνφουακες, και οουόκουηουο τον 
πεουίβοουό σου από εκουεκτές πέτουες.  
Μάουιστα, όουοι οι γιοι σου φα είναι 
ντιντακτοί από τον Κύουιο, και η ειουήνη των 

γιων σου φα είναι µεγάουη.  Φα στεουεωφείς 
µε ντικαιοσύνη· φα είσαι µακουιά από την 
καταντυναστεία, επειντή ντεν φα φοβάσαι· και 
από τον τουόµο, επειντή ντεν φα σε 
πουησιάσει. 

Ντες, σίγουα φα συγκεντουωφούν µαζί 
εναντίον σου, πάντως όχι από µένα. Όσοι 
συγκεντουωφούν µαζί εναντίον σου, φα 
πέσουν από σένα.  Ντες, εγώ έκανα τον 
χαουκουγό, που φυσάει τα κάουβουνα στη 
φωτιά, και βγάζει το εουγαουείο για το έουγο 
του· εγώ έκανα και τον ποουφητή για να 
καταστουέφει.  Κανένα όπουο, που 
κατασκευάστηκε εναντίον σου ντεν φα 
ευοντωφεί· και κάφε γουώσσα, που επουόκειτο 
να κινηφεί εναντίον σου, φα τη νικήσεις στην 
κουίση. Αυτή είναι η κουηουονοµία των 
ντούων τού Κυουίου· και η ντικαιοσύνη τους 
είναι από µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Ω, ΟΟΥΟΙ εσείς που ντιψάτε, εουάτε στα 
νεουά· και όσοι που ντεν έχετε ασήµι, εουάτε, 
αγοουάστε, και φάτε· ναι, εουάτε, αγοουάστε 
κουασί και γάουα, χωουίς ασήµι και χωουίς 
τιµή.  Γιατί ξοντεύετε χουήµατα όχι για ψωµί; 
Και τον κόπο σας όχι για χοουτασµό; 
Ακούσετε µε, µε πουοσοχή, και φα φάτε 
αγαφά, και η ψυχή σας φα ευφουανφεί στο 
πάχος.  Στουέψτε το αυτί σας, κι εουάτε 
πουος εµένα, ακούστε, και η ψυχή σας φα 
ζήσει· και φα κάνω σε σας αιώνια ντιαφήκη, τα 
εουέη τα πιστά τού Νταβίντ.  Ντες, τον 
έντωσα ως µαουτυουία στους ουαούς, 
άουχοντα και πουοστάζοντα στους ουαούς.  
Ντες, φα καουέσεις ένα έφνος που ντεν το 
γνώουιζες· και έφνη, που ντεν σε γνώουιζαν, 
φα πουοστουέξουν σε σένα, για τον Κύουιο 
τον Φεό σου, και για τον Άγιο του Ισουαήου· 
επειντή, σε ντόξασε. 

Ζητάτε τον Κύουιο, ενόσω µποουεί να 
βουεφεί· επικαουείστε αυτόν, ενόσω είναι 
κοντά.  Ο ασεβής ας εγκαταουείπει τον 
ντουόµο του, και ο άντικος τις βουές του· κι 
ας επιστουέψει στον Κύουιο, και φα τον 
εουεήσει· και στον Φεό µας, για τον ουόγο 
ότι αυτός φα συγχωουήσει άφφονα. 
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Επειντή, οι βουές µου ντεν είναι βουές σας 
ούτε οι ντουόµοι σας οι ντικοί µου ντουόµοι, 
ουέει ο Κύουιος.  Αου' όσο ψηουοί είναι οι 
ουανοί από τη γη, έτσι και οι ντουόµοι µου 
είναι ψηουότεουοι από τους ντουόµους σας, 
και οι βουές µου από τις ντικές σας βουές.  
Επειντή, όπως κατεβαίνει η βουοχή και το 
χιόνι από τον ουανό, και ντεν γυουίζει εκεί, 
αουά ποτίζει τη γη, και την κάνει να εκφύει 
και να βουασταίνει, για να ντώσει σπόουο σ' 
αυτόν που σπέουνει, και ψωµί σ' αυτόν που 
τουώει,  έτσι φα είναι και ο ουόγος µου, που 
βγαίνει από το στόµα µου· ντεν φα γυουίσει 
σε µένα αντειανός, αουά φα εκτεουέσει το 
φέουηµά µου, και φα ευοντωφεί σε ό,τι τον 
αποστέουω.  Επειντή, φα βγείτε έξω µε 
χαουά, και φα οντηγηφείτε µε ειουήνη· τα 
βουνά και οι ουόφοι φα αντηχήσουν 
µπουοστά σας από αγαουίαση, και όουα τα 
ντέντουα τού χωουαφιού φα 
χειουοκουοτήσουν.  Αντί της αγκαφιάς φα 
ανέβει κυπαουίσσι, αντί της τσουκνίντας φα 
ανέβει µυουσίνη· κι αυτό φα είναι στον 
Κύουιο για όνοµα, για αιώνιο σηµείο, που 
ντεν φα εκουείψει. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος: Φυουάττε κουίση, και 
πουάττετε ντικαιοσύνη· επειντή, πουησιάζει 
νάουφει η σωτηουία µου, και να 
αποκαουυφφεί η ντικαιοσύνη µου.  
Μακάουιος ο άνφουωπος που το κάνει αυτό, 
και ο γιος τού ανφουώπου ο οποίος το 
κουατάει· όποιος τηουεί το σάββατο, ώστε να 
µη το βεβηουώσει, και κουατάει το χέουι του, 
ώστε να µη πουάξει κανένα κακό.  Και ο γιος 
τού αουογενή, αυτός, που πουοστίφεται στον 
Κύουιο, ας µη πει, ουέγοντας: Ο Κύουιος φα 
µε χωουίσει από τον ουαό του 
οουοκουηουωτικά· ούτε ο ευνούχος ας ουέει: 
Ντες, εγώ είµαι ντέντουο ξεουό.  Επειντή, 
έτσι ουέει ο Κύουιος: Στους ευνούχους, όσοι 
τηούν τα σάββατά µου, και ντιαουέγουν 
εκείνα που µου αουέσουν, και κουατούν τη 
ντιαφήκη µου,  σ' αυτούς, µάουιστα, φα ντώσω 
µέσα στον οίκο µου, και µέσα στα τείχη µου, 
τόπο και όνοµα καουύτεουο από τους γιους 
και τις φυγατέουες· σ' αυτούς φα ντώσω αιώνιο 
όνοµα, που ντεν φα εκουείψει.  Και για τους 
γιους τού αουογενή, που φα πουοστίφενταν 
στον Κύουιο, για να ντουεύουν σ' αυτόν, και 

να αγαπούν το όνοµα του Κυουίου, για να 
είναι ντούοι του· όσοι τηούν το σάββατο, 
ώστε να µη το βεβηουώσουν, και κουατούν τη 
ντιαφήκη µου·  φα φέουω κι αυτούς στο άγιο 
βουνό µου, και φα τους ευφουάνω στον οίκο 
τής πουοσευχής µου· τα οουοκαυτώµατά τους 
και οι φυσίες τους φα είναι ντεκτές επάνω στο 
φυσιαστήουιό µου· επειντή, ο οίκος µου φα 
ονοµάζεται: Οίκος πουοσευχής για όους τους 
ουαούς.  Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός, αυτός 
που συγκεντουώνει τους ντιασκοουπισµένους 
τού Ισουαήου: Φα συγκεντουώσω ακόµα σ' 
αυτόν και άουους, εκτός από τους 
συγκεντωµένους του. 

ΕΟΥΑΤΕ, φάτε, όουα τα ζώα τού 
χωουαφιού, όουα τα φηουία τού ντάσους.  
Ενώ οι φύουακές του είναι τυφουοί· όουοι 
τους είναι χωουίς νόηση· όουοι είναι άουαουα 
σκυουιά, που ντεν µποούν να γαυγίσουν· που 
κοιµούνται, κείτονται, αγαπούν νυσταγµό·  
ναι, σκυουιά αντηφάγα, που ντεν γνωουίζουν 
χοουτασµό· και βοσκοί, που ντεν γνωουίζουν 
σύνεση· όουοι είναι στουαµµένοι πουος τον 
ντουόµο τους, κάφε ένας στο µέουος του, για 
το κέουντος τους.  Εουάτε, ουένε, φα φέουω 
κουασί, και φα µεφύσουµε µε σίκεουα· και 
αύουιο φα είναι σαν αυτή την ηµέουα, ποουύ 
πιο άφφονη. 

Ο ΝΤΙΚΑΙΟΣ πεφαίνει, και κανένας ντεν το 
βάζει αυτό στην καουντιά του· και οι άνντουες 
τού εουέους συουέγονται, χωουίς κανένας να 
το καταουαβαίνει, ότι ο ντίκαιος συουέγεται 
µπουοστά από την κακία.  Φα µπει µέσα σε 
ειουήνη· αυτοί που πεουπατούνστην ευφύτητά 
τους, φα αναπαυφούν στα κουεβάτια τους.  Κι 
εσείς,οι γιοι τής µάγισσας, σπέουµα µοιχού 
και πόουνης, πουησιάστε εντώ.  Ενάντια σε 
ποιον ζείτε µέσα σε αποουαύσεις; Ενάντια σε 
ποιον πουατύνατε τοστόµα, ανοίξατε τη 
γουώσσα; Ντεν είστε παιντιά ανοµίας, 
σπέουµαψευτιάς,  που µε τα είντωουα 
φουογίζεστε κάτω από κάφε 
πουάσινοντέντουο, σφάζοντας τα παιντιά µέσα 
στις φάουαγγες, κάτω από τους γκουεµούς 
των βουάχων;  Η µεουίντα σου είναι ανάµεσα 
στα χαουίκια των χειµάουων· αυτά, αυτά είναι 
η κουηουονοµιά σου· και σ' αυτά ξέχυσες 
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σπονντές, πουόσφεουες πουοσφοουά από 
άουφιτα· φα ευαουεστηφώ σ'αυτά; 

Επάνω σ' ένα ψηουό και µετέωουο βουνό 
έβαουες το κουεβάτι σου· και ανέβηκες εκεί 
για να πουοσφέουεις φυσία.  Και πίσω από τις 
φύουες και τους παουαστάτες έστησες την 
υπόµνησή σου για πουοσφοουά· επειντή, 
ξεσκέπασες τον εαυτό σου, αποστατώντας από 
µένα, και ανέβηκες· πουάτυνες το κουεβάτι 
σου, και συµφώνησες µαζί µ' εκείνους· 
αγάπησες το κουεβάτι τους, ντιάουεξες τους 
τόπους·  πήγες µάουιστα στον βασιουιά µε 
χουίσµατα, και αύξησες τα αουώµατά σου, 
και έστειουες τους πουεσβευτές σου µακουιά, 
και ταπείνωσες τον εαυτό σου µέχουι τον 
άντη.  Κοπίασες στο µάκουος τού ντουόµου 
σου· και ντεν είπες: Μάταια κοπιάζω· βουήκες 
τουόπο ζωής µε το ντικό σου χέουι· γι' αυτό 
ντεν απέκαµες.  Και ποιον πτοήφηκες ή 
φοβήφηκες, ώστε να πεις ψέµατα, και να µη 
µε φυµηφείς, ούτε να το βάουεις αυτό στην 
καουντιά σου; Ντεν είναι, επειντή εγώ 
σιώπησα, και µάουιστα πουο ποού, γι'αυτό 
εσύ ντεν µε φοβήφηκες;  Εγώ φα αναγγείουω 
τη ντικαιοσύνη σου, και τα έουγα σου· όµως, 
ντεν φα σε ωφεουήσουν.  Όταν αναβοήσεις, ας 
σε εουευφεουώσουν οι συγκεντουωµένοι σου· 
αουά, ο άνεµος φα αουπάξει όους αυτούς· η 
µαταιότητα φα τους πάουει· αυτός, όµως, που 
εουπίζει σε µένα, φα κουηουονοµήσει τη γη, 
και φα αποκτήσει το άγιο βουνό µου. 

Και φα πω: Υψώστε, υψώστε, ετοιµάστε τον 
ντουόµο, βγάουτε το πουόσκοµµα από τον 
ντουόµο τού ουαού µου. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Ύψιστος και ο 
Υπέουτατος, αυτός που κατοικεί την 
αιωνιότητα, του οποίου το όνοµα είναι: Ο 
Άγιος: Εγώ κατοικώ στα υψηουά, και σε άγιο 
τόπο· και µαζί µε του συντουιµµένου την 
καουντιά, και του ταπεινού το πνεύµα, για να 
ζωοποιώ το πνεύµα των ταπεινών, και να 
ζωοποιώ την καουντιά των συντουιµµένων.  
Επειντή, ντεν φα αντιµάχοµαι αιώνια ούτε φα 
είµαι πάντοτε οουγισµένος· ντεντοµένου ότι, 
τότε, φα εξέουειπαν από µπουοστά µου το 
πνεύµα και οι ψυχές που έκανα.  Είχα 
οουγιστεί εξαιτίας τής ανοµίας τής 

αισχουοκέουντειάς του, και τον πάταξα· 
έκουυψα το πουόσωπό µου, και οουγίστηκα· 
αυτός, όµως, ακοούφησε µε πείσµα τον 
ντουόµο τής καουντιάς του.  Είντα τούς 
ντουόµους του, και φα τον γιατουέψω· και φα 
τον οντηγήσω, και φα ντώσω σ' αυτόν ξανά 
παουηγοουίες, και στους φουιµµένους του.  
Εγώ ντηµιουγώ τον καουπό των χειουέων: 
Ειουήνη, ειουήνη σ' αυτόν που είναι µακουιά 
και σ' αυτόν που είναι κοντά, ουέει ο Κύουιος· 
και φα τον γιατουέψω.  Οι ασεβείς, όµως, 
είναι σαν την ταουαγµένη φάουασσα, όταν 
ντεν µποουεί να ησυχάσει· και τα κύµατά της 
ουίχνουν έξω καταπάτηµα και πηουό.  
Ειουήνη ντεν υπάουχει στους ασεβείς, ουέει ο 
Φεός µου. 

ΑΝΑΒΟΗΣΕ ντυνατά, µη ουυπηφείς· ύψωσε 
τη φωνή σου σαν σάουπιγγα, και ανάγγειουε 
στον ουαό µου τις ανοµίες τους, και στον οίκο 
Ιακώβ τις αµαουτίες τους.  Με ζητούν, όµως, 
καφηµεουινά, και επιφυµούν να µαφαίνουν 
τους ντουόµους µου, σαν έφνος που έκανε 
ντικαιοσύνη, και ντεν εγκατέουειψε την κουίση 
τού Φεού του· ζητούν από µένα κουίσεις 
ντικαιοσύνης· επιφυµούν να πουησιάζουν τον 
Φεό. 

Γιατί νηστέψαµε, ουένε, και ντεν είντες; 
Ταουαιπωουήσαµε την ψυχή µας, και ντεν 
γνώουισες; 

Ντέστε, κατά την ηµέουα τής νηστείας σας 
βουίσκετε ηντονή, και καταφουίβετε όους 
τους µισφωτούς σας.  Ντέστε, νηστεύετε για 
ντίκες και φιουονικίες, και γουονφοκοπάτε µε 
ασέβεια· για να ακουστεί από πάνω η φωνή 
σας, µη νηστεύετε όπως αυτή την ηµέουα.  
Τέτοια είναι η νηστεία που εγώ ντιάουεξα; Να 
ταουαιπωουεί ο άνφουωπος την ψυχή του µία 
ηµέουα; Να γέουνει το κεφάουι του σαν 
σπάουτο, και να στουώνει από κάτω σάκο και 
στάχτη για τον εαυτό του; Νηστεία φα το 
ονοµάσεις αυτό και ηµέουα ντεκτή στον 
Κύουιο; 

Η νηστεία που εγώ ντιάουεξα, ντεν είναι 
τούτη; Το να ουύνεις τούς ντεσµούς της 
κακίας, το να ντιαουύεις βαουιά φοουτία, και 
το να αφήνεις εουεύφεους τους 
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καταντυναστευµένους, και το να συντουίβεις 
κάφε ζυγό;  Ντεν είναι το να µοιουάζεις το 
ψωµί σου σ' αυτόν που πεινάει, και να βάζεις 
µέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς; 
Όταν βουέπεις τον γυµνό, να τον ντύνεις, και 
να µη κουύβεις τον εαυτό σου από τη σάουκα 
σου; 

Τότε, το φως σου φα εκουάµψει σαν την αυγή, 
και η υγεία σου γουήγοουα φα βουαστήσει· 
και η ντικαιοσύνη σου φα πουοποουεύεται 
µπουοστά σου· η ντόξα τού Κυουίου φα είναι 
η οπισφοφυουακή σου.  Τότε, φα κουάζεις, 
και ο Κύουιος φα απαντάει· φα φωνάζεις, και 
εκείνος φα ουέει: Ντες, νάµαι, εγώ. 

Αν βγάουεις από ανάµεσά σου τον ζυγό, την 
ανάταση του νταχτύου, και τα µάταια ουόγια·  
και ανοίγεις την ψυχή σου σ' εκείνον που 
πεινάει, και ευχαουιστείς τη φουιµµένη ψυχή· 
τότε, το φως σου φα ανατέουει µέσα στο 
σκοτάντι, και το σκοτάντι σου φα είναι σαν 
µεσηµέουι.  Και ο Κύουιος φα σε οντηγεί 
πάντοτε, και φα χοουταίνει την ψυχή σου 
µέσα σε ανοµβουίες, και φα παχύνει τα 
κόκαουά σου· και φα είσαι σαν κήπος που 
ποτίζεται, και σαν πηγή νεού, που τα νεουά 
της ντεν στεουεύουν.  Κι αυτοί που είναι από 
σένα, φα οικοντοµήσουν τις παουιές 
εουηµώσεις· φα ανεγείουεις τα φεµέουια 
ποουών γενεών· και φα ονοµαστείς: Ο 
Επιντιοουφωτής των χαουασµάτων, ο 
Ανοουφωτής των ντουόµων για την 
κατοίκηση. 

Αν αποστουέψεις το πόντι σου από το 
σάββατο, από το να κάνεις τα φεουήµατά σου 
µέσα στην άγια ηµέουα µου, και ονοµάζεις το 
σάββατο απόουαυση, άγια ηµέουα τού 
Κυουίου, αξιοτίµητη, και το τιµάς, χωουίς να 
ακοουφείς τους ντουόµους σου ούτε να 
βουίσκεις σ' αυτό το φέουηµά σου ούτε να 
µιουάς τα ντικά σου ουόγια,  τότε, φα 
εντουυφάς στον Κύουιο· και εγώ φα σε κάνω 
να ιππεύσεις επάνω στους ψηούς τόπους τής 
γης, και φα σε φουέψω µε την κουηουονοµία 
τού πατέουα σου Ιακώβ· επειντή, το στόµα 
τού Κυουίου µίουησε. 

ΝΤΕΣΤΕ, το χέουι τού Κυουίου ντεν 
µίκουυνε, ώστε να µη µποουεί να σώσει· ούτε 
βάουυνε το αυτί του, ώστε να µη µποουεί να 
ακούσει·  αουά, οι ανοµίες σας έβαουαν 
χωουίσµατα ανάµεσα σε σας και στον Φεό 
σας, και οι αµαουτίες σας έκουυψαν το 
πουόσωπό του από σας, για να µη ακούει.  
Επειντή, τα χέουια σας είναι µοουυσµένα από 
αίµα, και τα ντάχτυουά σας από ανοµία· τα 
χείουη σας µίουησαν ψέµατα· η γουώσσα σας 
µεουέτησε κακία.  Κανένας ντεν ζητάει 
ντικαιοσύνη ούτε κουίνει µε αουήφεια· έχουν 
το φάουος τους επάνω στη µαταιότητα, και 
µιουάνε ψέµατα· συουαµβάνουν κακία, και 
γεννούν ανοµία.  Επωάζουν αυγά οχιάς, και 
υφαίνουν ιστό αουάχνης· όποιος φάει από τα 
αυγά τους, πεφαίνει· και αν κανένα σπάσει, 
βγαίνει οχιά.  Τα πανιά τους ντεν φα 
χουησιµεύσουν για ενντύµατα ούτε φα 
ντυφούν από τα έουγα τους· τα έουγα τους 
είναι έουγα ανοµίας, και το έουγο τής βίας 
είναι στα χέουια τους.  Τα πόντια τους 
τουέχουν πουος το κακό, και σπεύντουν να 
χύσουν αφώο αίµα· οι συουογισµοί τους είναι 
συουογισµοί ανοµίας· εουήµωση και 
καταστουοφή είναι στους ντουόµους τους.  
Τον ντουόµο τής ειουήνης ντεν τον 
γνωουίζουν· και ντεν υπάουχει κουίση στα 
βήµατά τους· αυτοί ντιέστουεψαν για τον 
εαυτό τους τούς ντουόµους τους· καφένας που 
πεουπατάει σ' αυτούς, ντεν γνωουίζει ειουήνη. 

Γι' αυτό, η κουίση είναι µακουιά από µας, και 
η ντικαιοσύνη ντεν µας φτάνει· πουοσµένουµε 
φως, και να, σκοτάντι· ουάµψη, και να, 
πεουπατούµε µέσα σε πυκνό σκοτάντι.  
Ψηουαφούµε τον τοίχο σαν τους τυφούς, και 
ψηουαφούµε σαν να µη έχουµε µάτια· µέσ' το 
µεσηµέουι σκοντάφτουµε σαν µέσα σε νύχτα· 
είµαστε ανάµεσα στα αγαφά σαν νεκουοί.  
Όουοι ουουιάζουµε σαν αουκούντες, και 
στενάζουµε σαν τουυγόνες· πουοσµένουµε 
κουίση, αουά ντεν υπάουχει· σωτηουία, όµως, 
είναι µακουιά από µας.  Επειντή, οι 
παουαβάσεις µας πουήφυναν µπουοστά σου, 
και οι αµαουτίες µας είναι µάουτυουες 
εναντίον µας· επειντή, µαζί µας είναι οι 
παουαβάσεις µας· και τις ανοµίες µας, εµείς 
τις γνωουίζουµε·  παουαβήκαµε και 
ψευστήκαµε πουος τον Κύουιο, και 
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αποµακουυνφήκαµε από το να ακοουφούµε 
τον Φεό µας· µιουήσαµε άντικα και 
στασιαστικά· συουάβαµε και πουοφέουαµε 
από την καουντιά µας ουόγια ψευτιάς.  Και η 
κουίση στουάφηκε πίσω, και η ντικαιοσύνη 
στέκεται µακουιά· επειντή, η αουήφεια έπεσε 
στον ντουόµο, και η ευφύτητα ντεν µποουεί 
να εισχωουήσει.  Ναι, εξέουιπε η αουήφεια· κι 
αυτός που ξεκουίνει από το κακό, γίνεται 
φήουαµα. 

Και ο Κύουιος είντε, και ντυσαουεστήφηκε 
ότι ντεν υπήουχε κουίση·  και είντε ότι ντεν 
υπήουχε άνφουωπος, και φαύµασε ότι ντεν 
υπήουχε εκείνος που µεσιτεύει· γι' αυτό, ο 
βουαχίονάς του ενέουγησε σ' αυτόν σωτηουία· 
και η ντικαιοσύνη του, αυτή τον βάσταξε.  
Και ντύφηκε ντικαιοσύνη σαν φώουακα, και 
έβαουε την πεουικεφαουαία τής σωτηουίας 
οουόγυουα επάνω στο κεφάουι του· και 
φόουεσε τα ενντύµατα της εκντίκησης σαν 
ιµάτιο, και ντύφηκε οουόγυουα τον ζήουο σαν 
επανωφόουι.  Σύµφωνα µε τα έουγα τους, έτσι 
φα ανταποντώσει οουγή στους εναντίους του, 
ανταπόντοση στους εχφούς του· φα κάνει 
ανταπόντοση και στα νησιά.  Και φα 
φοβηφούν το όνοµα του Κυουίου από 
ντυσµάς, και τη ντόξα του από ανατοουάς 
ηουίου· όταν ο εχφουός φα επέουφει σαν 
ποταµός, το Πνεύµα τού Κυουίου φα υψώσει 
εναντίον του σηµαία.  Και ο Ουυτουωτής 
φάουφει στη Σιών, και πουος όσους, από τον 
Ιακώβ, επιστουέφουν από την παουάβαση, 
ουέει ο Κύουιος. 

Από µένα, όµως, αυτή είναι η ντιαφήκη µου σ' 
αυτούς, ουέει ο Κύουιος· το πνεύµα µου, που 
είναι επάνω σου, και τα ουόγια µου, που 
έβαουα στο στόµα σου, ντεν φα ουείψουν από 
το στόµα σου, ούτε από το στόµα τού 
σπέουµατός σου ούτε από το στόµα τού 
σπέουµατος του σπέουµατός σου, από τώουα 
και µέχουι τον αιώνα, ουέει ο Κύουιος. 

ΣΗΚΩ, φωτίζου· επειντή, το φως σου ήουφε, 
και η ντόξα τού Κυουίου ανέτειουε επάνω 
σου.  Επειντή, ντες, σκοτάντι φα σκεπάσει τη 
γη, και παχύ σκοτάντι τα έφνη· επάνω, όµως, 
σε σένα φα ανατείουει ο Κύουιος, και η ντόξα 
του φα φανεουωφεί επάνω σου.  Και τα έφνη 

φάουφουν στο φως σου, και οι βασιουιάντες 
στη ουάµψη τής ανατοουής σου.  Ύψωσε τα 
µάτια σου οουόγυουα, και ντες· όουοι αυτοί 
συγκεντουώνονται, έουχονται σε σένα· οι γιοι 
σου φάουφουν από µακουιά, και οι 
φυγατέουες σου φα τουαφούν στα πουευουά 
σου. 

Τότε, φα ντεις, και φα χαουείς, και η καουντιά 
σου φα εκπουαγεί και φα πουατυνφεί· επειντή, 
η αφφονία τής φάουασσας φα στουαφεί σε 
σένα· οι ντυνάµεις των εφνών φάουφουν σε 
σένα.  Πουήφος από καµήουες φα σε 
σκεπάσει, οι ντουοµάντες καµήουες τού 
Μαντιάµ και του Γεφά· όουοι εκείνοι από τη 
Σεβά φάουφουν· χουυσάφι και ουιβάνι φα 
φέουν· και φα ευαγγεουίζονται τους επαίνους 
τού Κυουίου.  Όουα τα πουόβατα του 
Κηντάου φα συναχφούν σε σένα· τα κουιάουια 
τού Νεβαϊώφ φα είναι σε ντική σου χουήση· 
φα πουοσφεουφούν ευπουόσντεκτα επάνω στο 
φυσιαστήουιό µου, και εγώ φα ντοξάσω τον 
οίκο τής ντόξας µου. 

Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα, και 
σαν πεουιστέουια στις φυουίντες τους;  Τα 
νησιά, βέβαια, φα πουοσµείνουν εµένα, και 
πουώτα απ' όουα τα πουοία τής Φαουσείς, για 
να φέουν τούς γιους σου από µακουιά, το 
ασήµι τους και το χουυσάφι τους µαζί τους, 
για το όνοµα του Κυουίου τού Φεού σου, και 
για τον Άγιο του Ισουαήου, επειντή σε 
ντόξασε.  Και οι γιοι των αουογενών φα 
ανοικοντοµήσουν τα τείχη σου, και οι 
βασιουιάντες τους φα σε υπηουετήσουν· 
επειντή, σε πάταξα µέσα στην οουγή µου, 
όµως χάουη τής εύνοιάς µου σε εουέησα.  
Και οι πύουες σου φα είναι πάντοτε ανοιχτές· 
ντεν φα κουειστούν, ηµέουα και νύχτα, για να 
οντηγούν µέσα σε σένα τις ντυνάµεις των 
εφνών, και να φέουνονται µέσα οι 
βασιουιάντες τους.  Επειντή, το έφνος και η 
βασιουεία, που ντεν φα σε ντούευαν, φα 
αφανιστούν· ναι, τα έφνη εκείνα φα 
εουηµωφούν, οουοκουηουωτικά. 

Η ντόξα τού Ουιβάνου φάουφει σε σένα, το 
έουατο, το πεύκο, και ο πύξος µαζί, για να 
στοουίσουν τον τόπο τού αγιαστηουίου µου· 
και φα ντοξάσω τον τόπο των ποντιών µου.  
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Και τα παιντιά εκείνων που σε ουύπησαν, 
φάουφουν σε σένα µε υπόκουιση· και όουοι 
όσοι σε καταφουόνησαν, φα πουοσκυνήσουν 
τα πέουµατα των ποντιών σου· και φα σε 
ονοµάζουν: Η πόουη τού Κυουίου, Η Σιών 
τού Αγίου τού Ισουαήου.  Αντί το ότι 
εγκαταουείφφηκες και µισήφηκες, ώστε 
κανένας ντεν ντιάβαινε από µέσα σου, φα σε 
κάνω αιώνιο αγαουίαµα, ευφουοσύνη σε 
γενεές γενεών.  Και φα φηουάσεις το γάουα 
των εφνών, και φα φηουάσεις τους µαστούς 
των βασιουιάντων· και φα γνωουίσεις ότι εγώ 
ο Κύουιος είµαι ο Σωτήουας σου και ο 
Ουυτουωτής σου, ο Ισχυουός τού Ιακώβ. 

Αντί για χαουκό φα φέουω χουυσάφι, και αντί 
για σίντεουο φα φέουω ασήµι, και αντί για 
ξύουο, χαουκό, και αντί για πέτουες, σίντεουο· 
και φα καταστήσω τους αουχηγούς σου 
ειουήνη, και τους επιστάτες σου ντικαιοσύνη.  
Ντεν φα ακούγεται πουέον βία µέσα στη γη 
σου, εουήµωση, και καταστουοφή στα όουιά 
σου· αουά, φα ονοµάζεις τα τείχη σου 
Σωτηουία, και τις πύουες σου Αίνεση.  Ντεν 
φα υπάουχει πουέον σε σένα ο ήουιος ως φως 
τής ηµέουας ούτε το φεγγάουι φα σε φωτίζει 
µε τη ουάµψη του· αου' ο Κύουιος φα είναι σε 
σένα αιώνιο φως, και ο Φεός σου η ντόξα σου.  
Ο ήουιος σου ντεν φα ντύει πουέον, ούτε το 
φεγγάουι σου φα ουείψει· επειντή, ο Κύουιος 
φα είναι το αιώνιο φως σου, και οι ηµέουες 
τού πένφους σου φα τεουειώσουν.  Και ο 
ουαός σου, φα είναι όουοι ντίκαιοι· φα 
κουηουονοµήσουν τη γη για πάντα, ο 
κουάντος τού φυτέµατός µου, το έουγο των 
χεουιών µου, για να ντοξάζοµαι.  Το 
εουάχιστο φα γίνει χίουια· και το ουιγοστό, 
ισχυουό έφνος· εγώ ο Κύουιος φα το 
επιταχύνω στον καιουό του. 

ΠΝΕΥΜΑ Κυουίου τού Φεού είναι επάνω 
µου· επειντή, ο Κύουιος µε έχουισε για να 
ευαγγεουίζοµαι στους φτωχούς· µε απέστειουε 
για να γιατουέψω τους συντουιµµένους στην 
καουντιά, να κηουύξω εουευφεουία στους 
αιχµαουώτους, και άνοιγµα ντεσµωτηουίου 
στους ντεσµίους·  για να κηουύξω χουόνον 
ευπουόσντεκτο στον Κύουιο, και ηµέουα 
εκντίκησης του Φεού µας· για να 
παουηγοουήσω όους αυτούς που πενφούν·  για 

να καφοουίσω σ' αυτούς που πενφούν στη 
Σιών, να τους ντώσω ωουαιότητα, αντί για 
στάχτη, ουάντι ευφουοσύνης, αντί για πένφος, 
στοουή αίνεσης, αντί τού πνεύµατος της 
αποφάουυνσης· για να ονοµάζονται ντέντουα 
ντικαιοσύνης, φύτεµα του Κυουίου, για ντική 
του ντόξα.  Και φα ανοικοντοµήσουν τις 
παουιές εουηµώσεις, φα ανεγείουν τα αουχαία 
εουείπια, και φα ανακαινίσουν τις έουηµες 
πόουεις, αυτές που ήσαν εουηµωµένες από 
γενεές γενεών.  Και οι αουογενείς φα 
στέκονται και φα βόσκουν τα κοπάντια σας, 
και οι γιοι των αουογενών φα είναι οι 
γεωουγοί σας, και οι αµπεουουγοί σας.  Εσείς, 
όµως, φα ονοµάζεστε Ιεουείς τού Κυουίου· 
φα σας ουένε Ουειτουγούς τού Φεού µας· φα 
τουώτε τα αγαφά των εφνών, και φα καυχάστε 
στη ντόξα τους.  Αντί τής αισχύνης σας, φα 
έχετε ντιπουάσια· και αντί τής ντουοπής, φα 
έχουν αγαουίαση µέσα στην κουηουονοµιά 
τους· γι' αυτό, µέσα στη γη τους φα 
κουηουονοµήσουν το ντιπουό· σ' αυτούς φα 
είναι αιώνια ευφουοσύνη. 

Επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος, που αγαπάω 
ντικαιοσύνη· µισώ αουπαγή και αντικία· και 
φα ανταποντώσω πιστά το έουγο τους, και φα 
κάνω σ' αυτούς αιώνια ντιαφήκη.  Και το 
σπέουµα τους φα αποκτήσει φήµη ανάµεσα 
στα έφνη, και οι απόγονοί τους ανάµεσα 
στους ουαούς· καφένας που τους βουέπει, φα 
τους γνωουίζει, ότι είναι σπέουµα που ο 
Κύουιος ευουόγησε. 

Φα ευφουανφώ τα µέγιστα στον Κύουιο· η 
ψυχή µου φα αγαουιαστεί στον Φεό µου· 
επειντή, µε έντυσε µε ιµάτιο σωτηουίας, µου 
φόουεσε επένντυµα ντικαιοσύνης, σαν νυµφίο 
ευπουεπισµένον µε µίτουα, και σαν νύφη 
στοουισµένη µε τα ποουύτιµα καουωπίσµατά 
της.  Επειντή, όπως η γη αναντίνει το 
βουάστηµά της, και όπως ο κήπος εκφύει όσα 
σπέουνονται σ' αυτόν, έτσι και ο Κύουιος ο 
Φεός φα κάνει τη ντικαιοσύνη και την αίνεση 
να βουαστήσουν µπουοστά σε όουα τα έφνη. 

ΝΤΕΝ φα σιωπήσω για τη Σιών, και ντεν φα 
ησυχάσω για την Ιεουσαουήµ, µέχουις ότου η 
ντικαιοσύνη της βγει σαν ουάµψη, και η 
σωτηουία της σαν ουαµπάντα που καίγεται.  
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Και τα έφνη φα ντουν τη ντικαιοσύνη σου, και 
όουοι οι βασιουιάντες τη ντόξα σου· και φα 
ονοµαστείς µε νέο όνοµα, που φα το 
ονοµάσει το στόµα τού Κυουίου.  Και φα 
είσαι στεφάνι ντόξας στο χέουι τού Κυουίου, 
και βασιουικό ντιάντηµα στην παουάµη τού 
Φεού σου.  Ντεν φα ονοµαστείς πουέον: 
Εγκαταουειµµένη· ούτε η γη σου φα 
ονοµαστεί πουέον: Εουηµωµένη· αουά, φα 
ονοµαστείς: Η ευντοκία µου µέσα σ' αυτή· και 
η γη σου: Η νυµφευµένη· επειντή, ο Κύουιος 
ευντόκησε επάνω σε σένα, και η γη σου φα 
είναι νυµφευµένη.  Επειντή, όπως ο νέος 
νυµφεύεται µε παουφένα, έτσι και οι γιοι σου 
φα συνοικούν µαζί σου· και όπως ο νυµφίος 
ευφουαίνεται στη νύφη, έτσι και ο Φεός σου 
φα ευφουανφεί σε σένα. 

Επάνω στα τείχη σου, Ιεουσαουήµ, 
κατέστησα φύουακες, που ποτέ ντεν φα 
σιωπούν, ούτε ηµέουα ούτε νύχτα· όσοι 
ανακαουείτε τον Κύουιο, µη φυουάττετε 
σιωπή.  Και µη ντίνετε σ' αυτόν ανάπαυση, 
µέχουις ότου συστήσει, και µέχουις ότου 
κάνει την Ιεουσαουήµ αίνεση επάνω στη γη.  
Ο Κύουιος οουκίστηκε στο ντεξί του χέουι 
και στον βουαχίονα της ντύναµής του: Ντεν 
φα ντώσω πουέον το σιτάουι σου τουοφή 
στους εχφούς σου· και οι γιοι τού αουογενή 
ντεν φα πίνουν το κουασί σου, για το οποίο 
µόχφησες·  αου' αυτοί που φεουίζουν, φα το 
τουώνε, και φα αινούν τον Κύουιο· κι αυτοί 
που τουυγούν, φα το πίνουν στις αυουές τής 
αγιότητάς µου. 

Πεουάστε, πεουάστε ντιαµέσου των πυουών· 
ετοιµάστε τον ντουόµο τού ουαού· 
επισκευάστε, επισκευάστε τον ντουόµο· 
πετάξτε έξω τις πέτουες· υψώστε σηµαία 
πουος τους ουαούς.  Ντέστε, ο Κύουιος 
ντιακήουυξε µέχουι τα άκουα τής γης: Πείτε 
στη φυγατέουα Σιών: Ντες, ο Σωτήουας σου 
έουχεται· ντεστε, ο µισφός του είναι µαζί του, 
και το έουγο του µπουοστά του.  Και φα τους 
ονοµάσουν: Ο άγιος ουαός, Ο ουυτουωµένος 
ουαός τού Κυουίου· κι εσύ φα ονοµαστείς: 
Επιζητούµενη Πόουη, όχι εγκαταουειµµένη. 

ΠΟΙΟΣ είναι αυτός, αυτός που έουχεται από 
τον Εντώµ, µε ιµάτια εουυφουά από τη 

Βοσόουα; Αυτός ο ένντοξος στη στοουή του, 
αυτός που πεουπατάει στη µεγαουειότητα της 
ντύναµής του; 

Εγώ, που µιουάω µε ντικαιοσύνη, που είµαι 
ισχυουός στο να σώζω. 

Γιατί είναι κόκκινη η στοουή σου, και τα 
ιµάτιά σου όµοια µε άνφουωπο που πατάει σε 
ουηνό; 

Μόνος πάτησα τον ουηνό, και κανένας από 
τους ουαούς ντεν ήταν µαζί µου· και τους 
καταπάτησα µέσα στον φυµό µου, και τους 
ποντοπάτησα µέσα στην οουγή µου· και το 
αίµα τους ουαντίστηκε επάνω στα ιµάτιά µου, 
και µόουυνα οουόκουηουη τη στοουή µου.  
Επειντή, η ηµέουα τής εκντίκησης ήταν µέσα 
στην καουντιά µου, και έφτασε η χουονιά των 
ουυτουωµένων µου.  Και κοίταξα οουόγυουα 
και ντεν υπήουχε κάποιος να βοηφάει· και 
φαύµασα ότι ντεν υπήουχε κάποιος να 
υποστηουίζει· γι' αυτό, ο βουαχίονάς µου 
ενέουγησε σε µένα σωτηουία· και ο φυµός 
µου, αυτός µε υποστήουιξε.  Και καταπάτησα 
τους ουαούς µέσα στην οουγή µου, και τους 
µέφυσα από τον φυµό µου, και κατέβασα το 
αίµα τους στη γη. 

ΦΑ αναφέουω τους οικτιουµούς τού Κυουίου, 
τις αινέσεις τού Κυουίου, σύµφωνα µε όουα 
όσα έκανε ο Κύουιος σε µας, και τη µεγάουη 
αγαφότητα πουος τον οίκο Ισουαήου, που 
έντειξε σ' αυτούς, σύµφωνα µε τους 
οικτιουµούς του, και σύµφωνα µε το πουήφος 
τού εουέους του.  Επειντή, είπε: Βέβαια, αυτοί 
είναι ουαός µου, παιντιά που ντεν φα 
ψευστούν· και υπήουξε ο Σωτήουας τους.  Σε 
όουες τις φουίψεις τους φουιβόταν, και ο 
άγγεουος της παουσίας του τούς έσωσε· στην 
αγάπη του και στην ευσπουαχνία του αυτός 
τούς ουύτουωσε· και τους σήκωσε, και τους 
βάσταξε, όουες τις ηµέουες τού αιώνα.  Αυτοί, 
όµως, απείφησαν, και ουύπησαν το άγιο 
πνεύµα του· γι' αυτό, στουάφηκε ώστε να γίνει 
εχφουός τους, τους ποουέµησε ο ίντιος. 

Τότε, φυµήφηκε τις αουχαίες ηµέουες, τον 
Μωυσή, τον ουαό του, ουέγοντας: Πού είναι 
αυτός που τους ανέβασε από τη φάουασσα, 
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µαζί µε τον ποιµένα τού ποιµνίου του; Πού 
είναι αυτός που έβαουε το πνεύµα του το άγιο 
ανάµεσά τους;  Αυτός που τους οντήγησε µε 
το ντεξί χέουι τού Μωυσή, µε τον ένντοξο 
βουαχίονά του, αυτός που µπουοστά τους 
έσχισε στα ντύο τα νεουά, για να κάνει για τον 
εαυτό του αιώνιο όνοµα;  Αυτός που τους 
οντήγησε µέσα από την άβυσσο, σαν άουογο 
µέσα από την έουηµο, χωουίς να 
πουοσκόψουν;  Το πνεύµα τού Κυουίου τούς 
ανέπαυσε, σαν κτήνος που κατεβαίνει στην 
κοιουάντα· έτσι οντήγησες τον ουαό σου, για 
να κάνεις για τον εαυτό σου ένντοξο όνοµα. 

Επίβουεψε από τον ουανό, και ντες από την 
κατοικία της αγιότητάς σου και της ντόξας 
σου· πού είναι ο ζήουος σου και η ντύναµή 
σου, το πουήφος τού εουέους σου και των 
οικτιουµών σου; Αποκουείστηκαν σε µένα;  
Εσύ, βέβαια, είσαι ο Πατέουας µας, αν και ο 
Αβουαάµ ντεν µας ξέουει, και ο Ισουαήου 
ντεν µας γνωουίζει· εσύ, Κύουιε, είσαι ο 
Πατέουας µας· Ουυτουωτής µας είναι το 
όνοµά σου από τον αιώνα.  Γιατί, Κύουιε, µας 
άφησες να αποπουανιόµαστε από τους 
ντουόµους σου, και να σκουηουύνουµε την 
καουντιά µας, ώστε να µη σε φοβόµαστε; 
Επίστουεψε χάουη των ντούων σου, χάουη 
των φυουών τής κουηουονοµίας σου.  
Κατακυουίευσαν τον άγιο ουαό σου, σαν 
εουάχιστο πουάγµα· αυτοί που ήσαν εναντίον 
µας καταπάτησαν το αγιαστήουιό σου.  
Γίναµε σαν και εκείνους, επάνω στους οποίους 
ποτέ ντεν ντέσποσες, ούτε επικουήφηκε το 
όνοµά σου επάνω τους. 

Είφε να έσχιζες τους ουανούς, να κατέβαινες, 
να ντιαουύονταν τα βουνά στην παουσία σου,  
σαν φωτιά που καίει φάµνους, σαν φωτιά που 
κάνει το νεουό να κοχουάζει, για να γίνει το 
όνοµά σου γνωστό στους εναντίους σου, να 
πιάσει τουόµος τα έφνη στην παουσία σου!  
Όταν έκανες πουάγµατα τουοµεουά, που ντεν 
πουοσµέναµε, κατέβηκες, και τα βουνά 
ντιαουύφηκαν στην παουσία σου. 

Επειντή, οι άνφουωποι ντεν έµαφαν εξαουχής, 
τα αυτιά τους ντεν άκουσαν, τα µάτια τους 
ντεν είνταν Φεό άουον εκτός από σένα, που 
να έκανε τέτοια πουάγµατα σ' αυτούς που τον 

επικαούνται.  Έουχεσαι σε συνάντηση εκείνου 
που ευφουαίνεται και εουγάζεται ντικαιοσύνη, 
εκείνων που σε φυµούνται στους ντουόµους 
σου· ντες, οουγίστηκες, επειντή εµείς 
αµαουτήσαµε· αν µέναµε µέσα σ' αυτούς, φα 
σωζόµασταν;  Όουοι, πουαγµατικά, γίναµε 
σαν ένα ακάφαουτο πουάγµα, και όουη η 
ντικαιοσύνη µας είναι σαν ένα ουυπαουό 
ιµάτιο· γι' αυτό, όουοι πέσαµε σαν το φύουο, 
και οι ανοµίες µας µάς άουπαξαν όπως ο 
άνεµος.  Και ντεν υπάουχει εκείνος που 
επικαουείται το όνοµά σου, αυτός που 
σηκώνεται για να πιαστεί από σένα· επειντή, 
έκουυψες το πουόσωπό σου από µας, και µας 
αφάνισες, ντιαµέσου των ανοµιών µας. 

Αουά, τώουα, Κύουιε, εσύ είσαι ο Πατέουας 
µας· εµείς είµαστε ο πηουός, κι εσύ ο 
Πουάστης µας· και όουοι είµαστε το έουγο 
των χεουιών σου.  Μη οουγίζεσαι 
υπεουβοουικά, Κύουιε, ούτε να φυµάσαι 
πάντοτε την ανοµία· και, τώουα, επίβουεψε, 
παουακαούµε· όουοι είµαστε ουαός σου.  Οι 
άγιες πόουεις σου έγιναν έουηµοι, η Σιών 
έγινε έουηµη, η Ιεουσαουήµ εουηµωµένη.  Ο 
άγιός µας και ο ωουαίος µας οίκος, µέσα στον 
οποίο σε ντοξοουογούσαν οι πατέουες µας, 
κατακάηκε µε φωτιά· και όουα τα αγαπητά σε 
µας αφανίστηκαν.  Φα συγκουατήσεις, 
Κύουιε, τον εαυτό σου σ' αυτά; Φα σιωπήσεις, 
και φα µας φουίψεις µέχουι µεγάου βαφµού; 

Ζητήφηκα από εκείνους που ντεν ουωτούσαν 
για µένα· βουέφηκα από εκείνους που ντεν µε 
ζητούσαν· είπα: Νάµαι εγώ, νάµαι εγώ, σε 
έφνος που ντεν αποκαουείτο µε το όνοµά 
µου.  Όουη την ηµέουα άπουωσα τα χέουια 
µου σε ουαό απειφή, που πεουπατάει σε 
ντουόµο όχι καουό, πίσω από τα ντιαβούιά 
τους·  ουαό που πάντοτε µε παουοξύνει, 
µπουοστά στο πουόσωπό µου· που φυσιάζει 
σε κήπους, και φυµιάζει επάνω σε πουίφες·  
που µένει µέσα στα µνήµατα, και 
ντιανυχτεουεύει µέσα σε απόκουυφους 
τόπους· που τουώει κουέας χοιουινό, και µέσα 
στα σκεύη του έχει ζωµό ακάφαουτων 
πουαγµάτων·  που ουέει: Μακουιά από µένα, 
µη µε αγγίξεις· επειντή, είµαι αγιότεουος από 
σένα. Αυτοί είναι καπνός στους µυκτήουες 
µου, φωτιά που καίγεται όουη την ηµέουα.  
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Ντέστε, είναι γουαµµένο µπουοστά µου: 
Ντεν φα σιωπήσω, αουά φα ανταποντώσω, 
ναι, φα ανταποντώσω στους κόουπους τους,  
τις ανοµίες σας, και µαζί τις ανοµίες των 
πατέουων σας, ουέει ο Κύουιος, αυτοί που 
φυµίασαν επάνω στα βουνά, και µε 
βουασφήµησαν επάνω στους ουόφους· γι' 
αυτό, φα αντιπουηουώσω στον κόουφο τους 
τα απαουχής έουγα τους. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Όπως όταν βουίσκεται 
γουεύκος µέσα στο σταφύουι, ουένε: Μη το 
χαουάσεις, επειντή µέσα του είναι ευουογία· 
έτσι φα κάνω, χάουη των ντούων µου, για να 
µη εξοουοφουεύσω όους.  Και φα βγάουω 
σπέουµα από τον Ιακώβ, και κουηουονόµον 
των βουνών µου από τον Ιούντα· και οι 
εκουεκτοί µου φα τα κουηουονοµήσουν, και 
οι ντούοι µου φα κατοικήσουν εκεί.  Και ο 
Σαουών φα είναι µάντουα των ποιµνίων, και η 
κοιουάντα τού Αχώου τόπος για ανάπαυση σε 
αγέουες βοντιών, για τον ουαό µου, που µε 
ζητάει.  Εσάς, όµως, που εγκαταουείπετε τον 
Κύουιο, που ξεχνάτε το άγιο βουνό µου, που 
ετοιµάζετε τουαπέζι στον Γάντη, και που 
κάνετε σπονντή στον Μένη,  φα σας 
αουιφµήσω για τη µάχαιουα, και όουοι φα 
σκύψετε στη σφαγή· επειντή, καούσα, και ντεν 
απαντούσατε· µιούσα, και ντεν ακούγατε· 
αουά κάνατε µπουοστά µου το κακό, και 
ντιαουέγατε εκείνο που ντεν ήταν αουεστό σε 
µένα. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός: 
Ντέστε, οι ντούοι µου φα φάνε, εσείς όµως φα 
πεινάσετε· ντέστε, οι ντούοι µου φα πιουν, 
εσείς όµως φα ντιψάσετε· ντέστε, οι ντούοι 
µου φα ευφουανφούν, εσείς όµως φα 
ντουοπιαστείτε·  ντέστε, οι ντούοι µου φα 
αουαουάζουν µε ευφυµία, εσείς όµως φα 
βοάτε µε πόνο καουντιάς, και φα οουοουύζετε 
από κατάφουιψη πνεύµατος.  Και φα αφήσετε 
το όνοµά σας στους εκουεκτούς µου για 
κατάουα· επειντή, ο Κύουιος ο Φεός φα σε 
φανατώσει, και µε άουο όνοµα φα ονοµάσει 
τους ντούς του,  για να µακαουίζει τον εαυτό 
του στον Φεό τής αουήφειας, αυτός που 
µακαουίζει τον εαυτό του επάνω στη γη· και 
να οουκίζεται στον Φεό τής αουήφειας, αυτός 
που οουκίζεται επάνω στη γη· επειντή, οι 

πουοηγούµενες φουίψεις ουησµονήφηκαν, και 
επειντή κουύφτηκαν από τα µάτια µου. 

Επειντή, ντέστε, κτίζω καινούγιους ουανούς, 
και καινούγια γη· και ντεν φα υπάουχει µνήµη 
των πουοηγούµενων ούτε φάουφουν στον νου.  
Αουά, ευφουαίνεστε και χαίουεστε πάντοτε σ' 
εκείνο που κτίζω· επειντή, ντέστε, κτίζω την 
Ιεουσαουήµ αγαουίαµα, και τον ουαό της 
ευφουοσύνη.  Και φα αγάουοµαι στην 
Ιεουσαουήµ, και φα ευφουαίνοµαι στον ουαό 
µου· και ντεν φα ακουστεί µέσα σ' αυτή 
πουέον φωνή κουαυφµού, και φωνή κουαυγής.  
Ντεν φα υπάουχει εκεί πουέον οουιγοήµεουο 
βουέφος, και γέουοντας που ντεν 
συµπουήουωσε τις ηµέουες του· επειντή, το 
παιντί φα πεφαίνει 100 χουόνων· ενώ ο 
αµαουτωουός 100 χουόνων φα είναι 
επικατάουατος.  Και φα οικοντοµήσουν 
σπίτια, και φα κατοικήσουν· και φα φυτέψουν 
αµπεουώνες, και φα φάνε τον καουπό τους.  
Ντεν φα κτίσουν αυτοί, και άουος να 
κατοικήσει· ντεν φα φυτέψουν αυτοί, και 
άουος να φάει· επειντή, οι ηµέουες τού ουαού 
µου είναι όπως οι ηµέουες τού ντέντου, και 
στους εκουεκτούς µου, το έουγο των χεουιών 
τους φα παουαιωφεί.  Ντεν φα κοπιάζουν 
µάταια ούτε φα τεκνοποιούν για 
καταστουοφή· επειντή, είναι σπέουµα των 
ευουογηµένων τού Κυουίου, και οι έγγονοί 
τους µαζί τους.  Και πουιν αυτοί κουάξουν, 
εγώ φα αποκουίνοµαι· και ενώ αυτοί µιούν, 
εγώ φα ακούω.  Ο ουύκος και το αουνί φα 
βόσκουν µαζί· και το ουιοντάουι φα τουώει 
άχυουο, όπως το βόντι· το ψωµί, όµως, του 
φιντιού φα είναι το χώµα· σε οουόκουηουο το 
άγιο βουνό µου ντεν φα κάνουν ζηµιά ούτε 
φφοουά, ουέει ο Κύουιος. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος: Ο ουανός είναι ο 
φουόνος µου, και η γη το υποπόντιο των 
ποντιών µου· ποιος είναι ο οίκος, που φα 
οικοντοµούσατε για µένα; Και ποιος είναι ο 
τόπος τής ανάπαυσής µου;  Επειντή, όουα 
αυτά τα έκανε το χέουι µου, και έγιναν όουα 
αυτά, ουέει ο Κύουιος· σε ποιον, ουοιπόν, φα 
επιβουέψω; Στον φτωχό, και συντουιµµένον 
στο πνεύµα, κι εκείνον που τουέµει στον 
ουόγο µου.  Όποιος, όµως, σφάζει βόντι, είναι 
σαν εκείνον που φονεύει άνφουωπο· όποιος 
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φυσιάζει αουνί, είναι σαν εκείνον που κόβει 
τον ουαιµό σκύου· όποιος πουοσφέουει 
πουοσφοουά από άουφιτα, είναι σαν εκείνον 
που πουοσφέουει χοιουινό αίµα· όποιος 
φυµιάζει, είναι σαν εκείνον που ευουογεί ένα 
είντωουο. Ναι, αυτοί ντιάουεξαν τους 
ντουόµους τους, και η ψυχή τους 
ευχαουιστιέται στα βντεουύγµατά τους.  Κι 
εγώ, ουοιπόν, φα ντιαουέξω τα οουέφουια σ' 
αυτούς, και φα φέουω επάνω τους όσα 
φοβούνται· επειντή, καούσα, και κανένας ντεν 
απαντούσε· µιούσα, και ντεν άκουγαν· αουά, 
µπουοστά µου έκαναν το κακό, και 
ντιάουεγαν εκείνο που ντεν ήταν αουεστό σε 
µένα. 

Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, εσείς που 
τουέµετε στον ουόγο του: Οι αντεουφοί σας, 
που σας µισούν και σας αποβάουουν εξαιτίας 
τού ονόµατός µου, είπαν: Ας ντοξαστεί ο 
Κύουιος· όµως, αυτός φα φανεί για ντική σας 
χαουά, εκείνοι όµως φα καταντουοπιαστούν.  
Φωνή κουαυγής έουχεται από την πόουη, 
φωνή από τον ναό, φωνή τού Κυουίου, που 
κάνει ανταπόντοση στους εχφούς του.  Πουιν 
κοιουοπονήσει, γέννησε· πουιν έουφουν οι 
πόνοι της, εουευφεουώφηκε και γέννησε 
αουσενικό.  Ποιος άκουσε τέτοιο πουάγµα; 
Ποιος είντε τέτοια; Φα γεννούσε η γη µέσα 
σε µια ηµέουα; Ή, ένα έφνος φα γεννιόταν 
µονοµιάς; Αου' η Σιών µόουις κοιουοπόνησε, 
γέννησε τα παιντιά της.  Εγώ, που φέουνω στη 
γέννα, ντεν φα έκανα να γεννήσει; ουέει ο 
Κύουιος· εγώ, που κάνω να γεννούν, φα 
έκουεινα τη µήτουα; ουέει ο Φεός σου.  
Ευφουανφείτε µαζί µε την Ιεουσαουήµ, και 
αγάουεστε µαζί της, όουοι όσοι την αγαπάτε· 
χαουείτε χαουά µαζί της, όουοι όσοι πενφείτε 
γι' αυτή·  για να φηουάσετε, και να 
χοουτάσετε από τους µαστούς των 
παουηγοουιών της· για να φηουάσετε 
πουήουως, και να εντουυφήσετε στην αφφονία 
τής ντόξας της. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, φα 
στουέψω πουος αυτήν την ειουήνη σαν 
ποταµό, και τη ντόξα των εφνών σαν 
χείµαουο που πουηµµυουίζει· τότε, φα 
φηουάσετε, φα βασταχτείτε επάνω στα 
πουευουά, και φα κοουακευτείτε επάνω στα 

γόνατά της.  Σαν παιντί, που το παουηγοουεί 
η µητέουα του, έτσι φα σας παουηγοουήσω 
εγώ· και φα παουηγοουηφείτε στην 
Ιεουσαουήµ.  Και φα ντείτε, και η καουντιά 
σας φα ευφουανφεί, και τα κόκαουά σας φα 
ανφίσουν σαν χοουτάουι· και το χέουι τού 
Κυουίου φα γνωουιστεί στους ντούς του, η 
οουγή του, όµως, στους εχφούς του.  Επειντή, 
ντέστε, ο Κύουιος φάουφει µε φωτιά, και οι 
άµαξές του φα είναι σαν ανεµοστουόβιουος, 
για να αποντώσει την οουγή του µε οουµή, 
και την επιτίµησή του µε φουόγες φωτιάς.  
Επειντή, µε φωτιά τού Κυουίου, και µε τη 
µάχαιουά του φα κουιφεί κάφε σάουκα, και οι 
φονευµένοι τού Κυουίου φα είναι ποουοί.  
Αυτοί που αγιάζονται κι αυτοί που 
καφαουίζονται στους κήπους, ο ένας ύστεουα 
από τον άουον, απουοκάουυπτα, τουώγοντας 
χοιουινό κουέας, και τα βντεουύγµατα, και το 
ποντίκι, αυτοί φα καταναουωφούν µαζί, ουέει 
ο Κύουιος. 

Επειντή, εγώ γνωουίζω τα έουγα τους και τους 
συουογισµούς τους· και έουχοµαι να 
συγκεντουώσω όουα τα έφνη και τις 
γουώσσες· και φάουφουν, και φα ντουν τη 
ντόξα µου.  Και φα στήσω ανάµεσά τους ένα 
σηµείο· και τους σωσµένους από ανάµεσά 
τους φα στείουω στα έφνη, πουος τη 
Φαουσείς, τη Φου, και τη Ουντ, που 
τουαβούν τόξο, πουος τη Φουβάου, και την 
Ιαυάν, πουος τα µακουινά νησιά, που ντεν 
έχουν ακούσει τη φήµη µου ούτε έχουν ντει 
τη ντόξα µου· και φα κηουύξουν τη ντόξα µου 
ανάµεσα στα έφνη.  Και φα φέουν όους τούς 
αντεουφούς σας από όουα τα έφνη 
πουοσφοουά στον Κύουιο, επάνω σε άουογα, 
κι επάνω σε άµαξες, κι επάνω σε φοουεία, κι 
επάνω σε µουάουια, κι επάνω σε γουήγοουα 
ζώα, πουος το άγιο βουνό µου, την 
Ιεουσαουήµ, ουέει ο Κύουιος, καφώς τα 
παιντιά τού Ισουαήου φέουνουν στον οίκο τού 
Κυουίου την πουοσφοουά από άουφιτα σε 
καφαουό σκεύος.  Κι ακόµα, φα πάουω από 
αυτούς ιεουείς και Ουευίτες, ουέει ο Κύουιος.  
Επειντή, όπως οι καινούγιοι ουανοί και η 
καινούγια γη, που εγώ φα κάνω, φα ντιαµένουν 
µπουοστά µου, ουέει ο Κύουιος, έτσι φα 
ντιαµένει το σπέουµα σας και το όνοµά σας.  
Και από ένα νέο φεγγάουι µέχουι το άουο, 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 806 από 1298 

και από ένα σάββατο µέχουι το άουο, κάφε 
σάουκα φα έουχεται και φα πουοσκυνάει 
µπουοστά µου, ουέει ο Κύουιος. 

Και φα βγουν και φα ντουν τα νεκουά σώµατα 
των ανφουώπων, που στάφηκαν παουαβάτες 
εναντίον µου· επειντή, το σκουήκι τους ντεν 
φα τεουευτήσει, και η φωτιά τους ντεν φα 
σβήσει· και φα είναι αηντία σε κάφε σάουκα. 

ΤΑ ΟΥΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΟΥΕΜΙΑ, ΓΙΟΥ 
ΤΟΥ ΧΕΟΥΚΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΟΥΕΙΣ, 
ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΩΦ, ΣΤΗ ΓΗ 
ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ·  πουος τον οποίο έγινε 
ουόγος τού Κυουίου, στις ηµέουες τού Ιωσία, 
γιου τού Αµών, βασιουιά τού Ιούντα, κατά 
τον 13ο χουόνο τής βασιουείας του.  Έγινε 
και στις ηµέουες τού Ιωακείµ, γιου τού Ιωσία, 
του βασιουιά τού Ιούντα, µέχουι το τέουος 
τού 11ου χουόνου τού Σεντεκία, γιου τού 
Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, µέχουι την 
αιχµαουωσία τής Ιεουσαουήµ, κατά τον 
πέµπτο µήνα. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Πουιν σε µοουφώσω στην 
κοιουιά, σε γνώουισα· και πουιν βγεις από τη 
µήτουα σε αγίασα· σε κατέστησα πουοφήτη 
στα έφνη. 

Κι εγώ είπα: Ω! Κύουιε, Φεέ! Ντες, ντεν 
ξέουω να µιουήσω· επειντή, είµαι παιντί. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Μη ουες: Είµαι 
παιντί· επειντή, φα πας σε όους, στους οποίους 
φα σε αποστείουω· και φα πεις όουα όσα σε 
πουοστάξω.  Μη φοβηφείς από το πουόσωπό 
τους· επειντή, εγώ είµαι µαζί σου για να σε 
εουευφεουώνω, ουέει ο Κύουιος. 

Και ο Κύουιος άπουωσε το χέουι του, και 
άγγιξε το στόµα µου· και ο Κύουιος µου είπε: 
Ντες, έβαουα τα ουόγια µου στο στόµα σου.  
Ντες, σήµεουα σε κατέστησα επάνω στα έφνη, 
και επάνω στις βασιουείες, για να ξεουιζώνεις, 
και να κατασκάβεις, και να καταστουέφεις, και 
να κατενταφίζεις, να ανοικοντοµείς, και να 
καταφυτεύεις. 

Ουόγος τού Κυουίου έγινε ακόµα σε µένα, 
ουέγοντας: Τι βουέπεις εσύ, Ιεουεµία; 

Και είπα: Βουέπω µια αµυγνταουένια 
βακτηουία. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Καουά είντες· 
επειντή, εγώ φα επιταχύνω να εκπουηουώσω 
τον ουόγο µου. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου σε µένα για 
ντεύτεουη φοουά, ουέγοντας: Τι βουέπεις εσύ; 

Και είπα: Βουέπω ένα καζάνι να βουάζει· και 
το πουόσωπό του είναι πουος βοουάν. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Από βοουά φα 
εκχυφεί το κακό επάνω σε όους τους 
κατοίκους τής γης.  Επειντή, ντες, εγώ φα 
καουέσω όουες τις οικογένειες των 
βασιουιάντων τού βοουά, ουέει ο Κύουιος· 
και φάουφουν, και φα βάουν κάφε ένας τον 
φουόνο του στην είσοντο των πυουών τής 
Ιεουσαουήµ, και ενάντια σε όουα τα τείχη της 
οουόγυουα, και ενάντια σε όουες τις πόουεις 
τού Ιούντα.  Και φα πουοφέουω τις κουίσεις 
µου εναντίον τους, για όουη την κακία τους· 
επειντή, µε εγκατέουειψαν, και φυµίασαν σε 
ξένους φεούς, και πουοσκύνησαν τα έουγα των 
χεουιών τους.  Εσύ, ουοιπόν, πεουίζωσε την 
οσφύ σου, και σήκω, και πες τους όουα όσα 
εγώ φα σε πουοστάξω· µη φοβηφείς από το 
πουόσωπό τους, µήπως και σε αφήσω να 
πέσεις σε αµηχανία µπουοστά τους.  Επειντή, 
ντες, εγώ σε έβαουα σήµεουα σαν οχυουή 
πόουη, και σαν σιντεουένια στήουη, και σαν 
χάουκινα τείχη ενάντια σε οουόκουηουη τη 
γη, ενάντια στους βασιουιάντες τού Ιούντα, 
ενάντια στους άουχοντές του, ενάντια στους 
ιεουείς του, και ενάντια στον ουαό τής γης·  
και φα σε ποουεµήσουν, όµως ντεν φα 
υπεουισχύσουν εναντίον σου· επειντή, εγώ 
είµαι µαζί σου για να σε εουευφεουώνω, ουέει 
ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε ουόγος τού Κυουίου σε µένα, 
ουέγοντας:  Πήγαινε και βόησε στα αυτιά τής 
Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Φυµάµαι για σένα την ευµένειά µου, 
που σου έντειξα στη νεότητά σου, την αγάπη 
τής νύµφευσής σου, όταν µε ακοουφούσες 
στην έουηµο, σε άσπαουτη γη·  ο Ισουαήου 
ήταν άγιος στον Κύουιο, απαουχή των 
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γεννηµάτων του· όουοι εκείνοι που τον 
κατέτουωγαν ήσαν ένοχοι· κακό ήουφε επάνω 
τους, ουέει ο Κύουιος. 

Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, ω οίκος τού 
Ιακώβ, και όουες οι συγγένειες του οίκου τού 
Ισουαήου·  έτσι ουέει ο Κύουιος: Ποια 
αντικία βουήκαν σε µένα οι πατέουες σας, 
ώστε αποµακουύνφηκαν από µένα, και 
πεουπάτησαν πίσω από τη µαταιότητα, και 
έγιναν µάταιοι;  Και ντεν είπαν: Πού είναι ο 
Κύουιος· αυτός που µας ανέβασε από τη γη 
τής Αιγύπτου, που µας οντήγησε µέσα από 
την έουηµο, µέσα από τόπο εουηµιάς και 
χασµάτων, µέσα από τόπο ανυντουίας και 
σκιάς φανάτου, µέσα από τόπο που 
άνφουωπος ντεν πέουασε, και όπου 
άνφουωπος ντεν κατοίκησε;  Και σας έφεουα 
µέσα σε καουποφόουο τόπο, για να τουώτε 
τούς καουπούς του και τα αγαφά του· αφού 
όµως µπήκατε µέσα, µοουύνατε τη γη µου, 
και κάνατε την κουηουονοµιά µου 
βντέουυγµα.  Οι ιεουείς ντεν είπαν: Πού είναι 
ο Κύουιος; Κι εκείνοι που κουατούσαν τον 
νόµο ντεν µε γνώουισαν· και οι ποιµένες 
γίνονταν παουαβάτες εναντίον µου, και οι 
πουοφήτες πουοφήτευαν ντιαµέσου τού 
Βάαου, και πεουπατούσαν πίσω από 
πουάγµατα ανωφεουή. 

Γι' αυτό, φα κουιφώ ακόµα µε σας, ουέει ο 
Κύουιος, και µε τους γιους των γιων σας φα 
κουιφώ.  Επειντή, ντιαβείτε στα νησιά των 
Κητιαίων, και ντείτε· και στείουτε στην 
Κηντάου, και παουατηουήστε µε επιµέουεια, 
και ντείτε αν στάφηκε ένα τέτοιο πουάγµα.  
Άουαξε ποτέ έφνος φεούς, αν κι αυτοί ντεν 
είναι φεοί; Όµως, ο ουαός µου άουαξε τη 
ντόξα του µε πουάγµα ανωφεουές. 

Εκπουαγείτε ουανοί, για το πουάγµα αυτό, 
και φουίξτε, συνταουαχφείτε υπεουβοουικά, 
ουέει ο Κύουιος.  Επειντή, ντύο κακά έπουαξε 
ο ουαός µου· εγκατέουειψαν εµένα, την πηγή 
των ζωντανών νεουών, και έσκαψαν για τον 
εαυτό τους ουάκκους, ουάκκους 
συντουιµµένους, που ντεν µποούν να 
κουατήσουν νεουό. 

Μήπως ο Ισουαήου είναι ντούος; Ή,  ντούος 
που γεννήφηκε στο σπίτι; Γιατί έγινε 
ουάφυουο;  Τα ουιονταουάκια βουύχησαν 
εναντίον του, έβγαουαν τη φωνή τους, και 
έκαναν έουηµη τη γη του· οι πόουεις του 
κατακάηκαν, και έµειναν ακατοίκητες.  
Επιπουέον, οι γιοι τής Νωφ και της Τάφνης 
σύντουιψαν την κοουυφή σου.  Ντεν το έκανες 
εσύ αυτό στον εαυτό σου, επειντή 
εγκατέουειψες τον Κύουιο τον Φεό σου, όταν 
σε οντηγούσε στον ντουόµο;  Και τώουα τι 
έχεις να κάνεις στον ντουόµο τής Αιγύπτου, 
για να πιεις τα νεουά Σιώου; Ή, τι έχεις να 
κάνεις στον ντουόµο τής Ασσυουίας, για να 
πιεις τα νεουά τού ποταµού;  Η ασέβειά σου 
φα σε παιντεύσει, και οι παουαβάσεις σου φα 
σε εουέγξουν· γνώουισε, ουοιπόν, και ντες, ότι 
είναι κακό και πικουό, το ότι εγκατέουειψες 
τον Κύουιο τον Φεό σου, και ο φόβος µου 
ντεν υπάουχει µέσα σου, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός των ντυνάµεων. 

Επειντή, πουιν ποουύ καιουό σύντουιψα τον 
ζυγό σου, έσπασα τα ντεσµά σου, κι εσύ είπες: 
Ντεν φα σταφώ πουέον παουαβάτης· ενώ 
επάνω σε κάφε ψηουό τόπο, και κάτω από 
κάφε πουάσινο ντέντουο, πεουιπουανήφηκες 
εκποουνεύοντας.  Κι εγώ σε φύτεψα εκουεκτή 
άµπεουο, σπέουµα οουοκουηουωτικά 
αουηφινό· πώς µεταβουήφηκες, ουοιπόν, σε 
παουεφφαουµένο κουήµα αµπέου, ξένης σε 
µένα;  Γι' αυτό, και αν πουυφείς µε νίτουο, και 
πουηφύνεις για τον εαυτό σου την καφαουτική 
αουοιφή, η ανοµία σου µένει µπουοστά µου 
σηµειωµένη, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Πώς µποουείς να πεις: Ντεν µοουύνφηκα, 
ντεν πήγα πίσω από τους Βααουείµ; Κοίταξε 
τον ντουόµο σου στη φάουαγγα, γνώουισε τι 
έπουαξες· είσαι γουήγοουη ντουοµάντα που 
τουέχει µέσα στους ντουόµους της·  άγουιο 
γαϊντούι, συνηφισµένο στην έουηµο, που 
αναπνέει τον αέουα σύµφωνα µε την επιφυµία 
τής καουντιάς του· την οουµή του, ποιος 
µποουεί να την επιστουέψει σ' αυτό; Όουοι 
εκείνοι που το ζητούν ντεν φα κοπιάσουν· 
στον µήνα του φα το βουν.  Κουάτησε το 
πόντι σου από το να πεουπατήσεις 
ανυπόντητος, και τον ουάουυγγά σου από 
ντίψα· αουά, εσύ είπες: Εις µάτην, όχι· 
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επειντή, αγάπησα ξένους, και φα πάω πίσω απ' 
αυτούς. 

Όπως ο κουέφτης ντουέπεται όταν βουεφεί, 
έτσι φα ντουοπιαστεί ο οίκος Ισουαήου, 
αυτοί, οι βασιουιάντες τους, οι άουχοντές 
τους, και οι ιεουείς τους, και οι πουοφήτες 
τους·  που ουένε πουος το ξύουο: Είσαι 
πατέουας µου· και πουος την πέτουα: Εσύ µε 
γέννησες· επειντή, έστουεψαν σε µένα τα νώτα, 
και όχι το πουόσωπο· στον καιουό τής 
συµφοουάς τους, όµως, φα πουν: Σήκω, και 
σώσε µας.  Αουά, πού είναι οι φεοί σου, που 
έκανες για τον εαυτό σου; Ας σηκωφούν, αν 
µποούν να σε σώσουν στον καιουό τής 
συµφοουάς σου· επειντή, σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των πόουεών σου ήσαν και οι φεοί 
σου, ω Ιούντα.  Γιατί φα φέουατε να κουιφείτε 
µαζί µου; Εσείς όουοι είστε παουαβάτες σε 
µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Μάταια πάταξα τα παιντιά σας· ντεν 
ντέχφηκαν ντιόουφωση· η µάχαιουά σας 
κατέφαγε τους πουοφήτες σας, σαν ουιοντάουι 
που εξοουόφουευε.  Ω γενεά, ντέστε τον 
ουόγο τού Κυουίου· Στάφηκα έουηµος στον 
Ισουαήου, γη σκοταντιού; Γιατί ουέει ο ουαός 
µου: Εµείς είµαστε κύουιοι· ντεν φάουφουµε 
πουέον σε σένα;  Μποουεί η κόουη να 
ουησµονήσει τους στοουισµούς της, η νύφη 
τον καουωπισµό της; Κι όµως, ο ουαός µου 
µε ουησµόνησε αναουίφµητες ηµέουες. 

Γιατί καουωπίζεις τον ντουόµο σου για να 
ζητάς εουαστές; Με τουόπο ώστε, και 
ντίνταξες τους ντουόµους σου στις κακές 
γυναίκες.  Ακόµα και στα κουάσπεντά σου 
βουέφηκαν αίµατα ψυχών φτωχών αφώων· 
ντεν τα βουήκα αυτά σκάβοντας, αου' επάνω 
σε όουα αυτά.  Και όµως, ουες: Επειντή είµαι 
αφώος, σίγουα ο φυµός του φα αποστουαφεί 
από µένα. Ντες, εγώ φα κουιφώ µαζί σου, 
επειντή ουες: Ντεν αµάουτησα.  Γιατί 
πεουιπουανιέσαι τόσο για να αουάξεις τον 
ντουόµο σου; Φα καταντουοπιαστείς και από 
την Αίγυπτο, όπως καταντουοπιάστηκες από 
την Ασσυουία.  Ναι, φα βγεις από εντώ έξω 
µε τα χέουια σου επάνω στο κεφάουι σου· 
επειντή, ο Κύουιος απέβαουε τις εουπίντες 
σου, και ντεν φα ευηµεουήσεις σ' αυτές. 

Ουένε: Αν κάποιος αποβάουει τη γυναίκα του, 
και αναχωουήσει απ' αυτόν, και γίνει άουου 
άνντουα, φα γυουίσει εκείνος ξανά σ' αυτή; 
Εκείνη η γη ντεν φα µοουυνφεί 
οουοκουηουωτικά; Εσύ µεν πόουνευσες µε 
ποούς εουαστές· όµως, γύουνα ξανά σ' εµένα, 
ουέει ο Κύουιος. 

Σήκωσε τα µάτια σου πουος τους ψηούς 
τόπους, και ντες πού ντεν ασέουγησες. Στους 
ντουόµους κάφησες γι' αυτούς, σαν τον 
Άουαβα στην έουηµο, και µόουυνες τη γη µε 
τις ποουνείες σου, και µε την κακία σου. 

Γι' αυτό οι βουοχές κουατήφηκαν, και ντεν 
έγινε όψιµη βουοχή· κι εσύ είχες το µέτωπο 
της πόουνης, απέβαουες κάφε ντουοπή.  Από 
τώουα, ντεν φα κουάζεις σε µένα: Πατέουα 
µου, εσύ είσαι ο οντηγός τής νιότης µου;  Φα 
ντιατηουεί την οουγή του για πάντα; Φα τη 
φυουάττει µέχουι τέους; Ντες, µίουησες και 
έπουαξες τα κακά, όσο µπόουεσες. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ µού είπε ακόµα, στις ηµέουες 
τού βασιουιά Ιωσία: Είντες εκείνα, που 
έπουαξε η αποστάτουια, ο Ισουαήου; Πήγε σε 
κάφε ψηουό βουνό, και κάτω από κάφε 
πουάσινο ντέντουο, κι εκεί πόουνευσε.  Και 
αφού έπουαξε όουα αυτά, είπα: Επίστουεψε σε 
µένα· και ντεν επέστουεψε. Και ο Ιούντας, η 
άπιστη αντεουφή της, το είντε.  Και είντα ότι, 
ενώ εγώ την είχα αποπέµψει (επειντή, ο 
Ισουαήου, η αποστάτουια, µοίχευσε) και της 
έντωσα το γουάµµα τού ντιαζυγίου της, ο 
Ιούντας, η άπιστη αντεουφή της, ντεν 
φοβήφηκε, αουά πήγε και πόουνευσε κι αυτή.  
Και µε τη ντιαφήµιση της ποουνείας της 
µόουυνε τον τόπο, και µοίχευσε µαζί µε τις 
πέτουες και µαζί µε τα ξύουα.  Και σε όουα 
αυτά ο Ιούντας, η άπιστη αντεουφή της, ντεν 
γύουισε σε µένα µε όουη της την καουντιά, 
αουά µε τουόπο ψεύτικο, ουέει ο Κύουιος. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Ο Ισουαήου, η 
αποστάτουια, ντικαίωσε τον εαυτό της 
πεουισσότεουο από τον Ιούντα, την άπιστη.  
Πήγαινε και ντιακήουυξε αυτά τα ουόγια 
πουος τον βοουά, και πες: Γύουνα, Ισουαήου, 
η αποστάτουια, ουέει ο Κύουιος, και ντεν φα 
κάνω να πέσει η οουγή µου επάνω σας· 
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επειντή, είµαι εουεήµονας, ουέει ο Κύουιος· 
ντεν φα φυουάττω την οουγή για πάντα.  
Μόνον, γνώουισε την ανοµία σου, ότι 
αµάουτησες στον Κύουιο τον Φεό σου, και 
ντιαίουεσες τους ντουόµους σου στους ξένους 
κάτω από κάφε πουάσινο ντέντουο, και ντεν 
υπακούσατε στη φωνή µου, ουέει ο Κύουιος.  
Επιστουέψτε, γιοι αποστάτες, ουέει ο 
Κύουιος, αν και εγώ σας αποστουάφηκα· και 
φα σας πάουω έναν από πόουη, και ντύο από 
συγγένειες, και φα σας φέουω µέσα στη Σιών·  
και φα σας ντώσω ποιµένες σύµφωνα µε την 
καουντιά µου, και φα σας ποιµάνουν µε 
γνώση και σύνεση. 

Και όταν πουηφυνφείτε, και αυξηφείτε επάνω 
στη γη, κατά τις ηµέουες εκείνες, ουέει ο 
Κύουιος, ντεν φα πουοφέουν πουέον: Η 
κιβωτός τής ντιαφήκης τού Κυουίου· ούτε φα 
ανέβει στην καουντιά τους· ούτε φα τη 
φυµηφούν· ούτε φα επισκεφφούν· ούτε φα 
κατασκευαστεί πουέον.  Κατά τον καιουό 
εκείνο, φα ονοµάσουν την Ιεουσαουήµ 
φουόνον τού Κυουίου· και όουα τα έφνη φα 
συγκεντουωφούν σ' αυτή, στο όνοµα του 
Κυουίου, πουος την Ιεουσαουήµ· και ντεν φα 
πεουπατήσουν πουέον πίσω από την όουεξη 
της πονηουής καουντιάς τους.  Κατά τις 
ηµέουες εκείνες, ο οίκος τού Ιούντα φα 
πεουπατήσει µαζί µε τον οίκο Ισουαήου, και 
φάουφουν µαζί από τη γη τού βοουά, στη γη 
που κουηουοντότησα στους πατέουες σας. 

Εγώ, όµως, είπα: Πώς φα σε κατατάξω 
ανάµεσα στα παιντιά, και φα σου ντώσω 
επιφυµητή γη, ένντοξη κουηουονοµιά των 
ντυνάµεων των εφνών; Και είπα: Εσύ φα µε 
κουάξεις: Πατέουα µου· και ντεν φα 
αποστουέψεις από πίσω µου.  Βέβαια, όπως η 
γυναίκα αφετεί στον άνντουα της, έτσι 
αφετήσατε σε µένα, ω οίκος Ισουαήου, ουέει 
ο Κύουιος. 

Φωνή ακούστηκε επάνω στους ψηούς τόπους, 
κουαυφµός και ντεήσεις των γιων Ισουαήου· 
επειντή, ντιέστουεψαν τον ντουόµο τους, 
ουησµόνησαν τον Κύουιο τον Φεό τους.  
Επιστουέψτε, γιοι αποστάτες, και φα 
γιατουέψω τις αποστασίες σας. 

Να, εµείς εουχόµαστε σε σένα· επειντή, εσύ 
είσαι ο Κύουιος ο Φεός µας. 

Πουαγµατικά, µάταια εουπίζεται σωτηουία 
από τους ουόφους, και από το πουήφος των 
βουνών· µόνον στον Κύουιο τον Φεό µας, 
είναι η σωτηουία τού Ισουαήου. 

Επειντή, η ντουοπή κατέφαγε τους κόπους 
των πατέουων µας, από τη νιότη µας· τα 
κοπάντια τους και τις αγέουες τους, τους γιους 
τους και τις φυγατέουες τους. 

Μέσα στη ντουοπή µας βουισκόµαστε 
ξαπουωµένοι, και η ατιµία µας µάς σκεπάζει· 

επειντή, αµαουτήσαµε στον Κύουιο τον Φεό 
µας, εµείς και οι πατέουες µας, από τη νιότη 
µας µέχουι αυτή την ηµέουα, και ντεν 
υπακούσαµε στη φωνή τού Κυουίου τού Φεού 
µας. 

Αν επιστουέψεις, Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος, 
επίστουεψε σε µένα· και αν βγάουεις τα 
βντεουύγµατά σου από µπουοστά µου, τότε 
ντεν φα µετατοπιστείς.  Και φα οουκιστείς, 
ουέγοντας: Ζει ο Κύουιος, µε αουήφεια, µε 
κουίση, µε ντικαιοσύνη· και τα έφνη φα 
ευουογούνται σ' αυτόν, και σ' αυτόν φα 
ντοξαστούν. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος στους άνντουες 
του Ιούντα, και στην Ιεουσαουήµ: 
Αουοτουιάστε τα χωουάφια σας που 
παουέµειναν χέουσα, και µη σπείουετε 
ανάµεσα σε αγκάφια.  Πεουιτµηφείτε στον 
Κύουιο, και αφαιουέστε τις ακουοβυστίες τής 
καουντιάς σας, άνντουες τού Ιούντα και 
κάτοικοι της Ιεουσαουήµ, µήπως και βγει ο 
φυµός µου σαν φωτιά, κι ανάψει, και ντεν 
υπάουξει κανένας που φα τη σβήσει, ένεκα της 
κακίας των πουάξεών σας. 

Αναγγείουατε στον Ιούντα, και κηουύξτε στην 
Ιεουσαουήµ· και πείτε, και ηχήστε σάουπιγγα 
στη γη· βοήστε, συγκεντουωφείτε, και πείτε: 
Συγκεντουωφείτε, κι ας µπούµε στις 
οχυουωµένες πόουεις.  Υψώστε σηµαία πουος 
τη Σιών, συουφείτε, µη σταφείτε, επειντή, εγώ 
φα φέουω κακό από βοουά, και µεγάουον 
συντουιµµό.  Το ουιοντάουι ανέβηκε από το 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 810 από 1298 

ντάσος του, και ο εξοουοφουευτής των εφνών 
σηκώφηκε· και βγήκε από τον τόπο του για να 
εουηµώσει τη γη σου· οι πόουεις σου φα 
καταστουαφούν, ώστε κανένας ντεν φα 
υπάουχει που να κατοικεί.  Γι' αυτό, 
πεουιζωστείτε σάκους, φουηνήστε και 
οουοουύξτε· επειντή, ο φουογεουός φυµός τού 
Κυουίου, ντεν στουάφηκε από µας.  Και κατά 
την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος, η 
καουντιά τού βασιουιά φα χαφεί, και η 
καουντιά των αουχόντων· και οι ιεουείς φα 
εκφαµπωφούν, και οι πουοφήτες φα 
εκπουαγούν. 

Τότε, είπα: Ω! Κύουιε, Φεέ! Απατώντας, 
ουοιπόν, απάτησες αυτό τον ουαό, και την 
Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: Φα έχετε ειουήνη· 
ενώ η µάχαιουα έφτασε µέχουι την ψυχή. 

Κατά τον καιουό εκείνο, φα πουν σ' αυτό τον 
ουαό, και στην Ιεουσαουήµ: Καυστικός 
άνεµος των ψηουών τόπων τής εουήµου 
φυσάει πουος τη φυγατέουα τού ουαού µου, 
όχι για να ανεµίσει ούτε για να καφαουίσει·  
άνεµος ισχυουότεουος απ' αυτούς φάουφει για 
µένα· και εγώ, φα φέουω τώουα κουίσεις σ' 
αυτούς. 

Ντέστε, φα ανέβει σαν σύννεφο, και οι άµαξές 
του φα είναι σαν ανεµοστουόβιουος. 

Τα άουογά του είναι εουαφουότεουα από τους 
αετούς. 

Αουοίµονο σε µας! Επειντή, χαφήκαµε. 

Ιεουσαουήµ, ξέπουυνε την καουντιά σου από 
κακία, για να σωφείς· µέχουι πότε φα 
κατοικούν µέσα σε σένα οι µάταιοι 
συουογισµοί σου;  Επειντή, µια φωνή 
αναγγέουει από τον Νταν, και κηουύττει 
φουίψη από το βουνό τού Εφουαϊµ.  Φυµίστε 
στα έφνη τούτο· ντέστε, ντιακηουύξτε ενάντια 
στην Ιεουσαουήµ ότι, έουχονται 
ποουιοουκητές από µακουινή γη, και 
στέουνουν τη φωνή τους ενάντια στις πόουεις 
τού Ιούντα.  Παουατάχφηκαν σαν φύουακες 
του χωουαφιού εναντίον της, οουόγυουα· 
επειντή, αποστάτησε εναντίον µου, ουέει ο 
Κύουιος.  Οι ντουόµοι σου και τα 
επιτηντεύµατά σου τα πουοξένησαν αυτά σε 

σένα· η κακία σου αυτή, µάουιστα, στάφηκε 
πικουή, ναι, έφτασε µέχουι την καουντιά σου. 

Τα εντόσφιά µου, τα εντόσφιά µου! Πονάω 
στα βάφη τής καουντιάς µου. 

Η καουντιά µου φοουυβείται µέσα µου· ντεν 
µποουώ να σιωπήσω, 

Επειντή, ψυχή µου, άκουσες ήχον 
σάουπιγγας, αουαουαγµόν ποουέµου. 

Συντουιµµός επί συντουιµµόν 
ντιακηουύττεται· επειντή, οουόκουηουη η γη 
εουηµώνεται. 

Ξαφνικά, οι σκηνές µου εουηµώφηκαν, και τα 
παουαπετάσµατά µου σε µια στιγµή. 

Μέχουι πότε φα βουέπω τη σηµαία, φα ακούω 
τον ήχο τής σάουπιγγας; 

Επειντή, ο ουαός µου είναι άφουονας· ντεν µε 
γνώουισαν· είναι γιοι άφουονες, και ντεν έχουν 
σύνεση· είναι σοφοί στο να κακοποιούν, αουά 
να αγαφοποιούν ντεν ξέουν. 

Κοίταξα επάνω στη γη, και ντέστε, είναι 
άµοουφη και έουηµη· και στους ουανούς, και 
ντεν υπήουχε το φως τους.  Είντα τα βουνά, 
και πουοσέξτε, έτουεµαν, και όουοι οι ουόφοι 
κατασείονταν. 

Είντα, και πουοσέξτε, ντεν υπήουχε 
άνφουωπος, και όουα τα πουιά τού ουανού 
είχαν φύγει. 

Είντα, και πουοσέξτε, ο Κάουµηουος ήταν 
έουηµος, και όουες οι πόουεις του 
κατενταφισµένες µπουοστά από τον Κύουιο, 
από τον φουογεουό φυµό του. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Οουόκουηουη 
η γη φα είναι έουηµη· συντέουεια, όµως, ντεν 
φα κάνω.  Γι' αυτό, η γη φα πενφήσει, και οι 
ουανοί από πάνω φα συσκοτιστούν· επειντή, 
µίουησα εγώ, αποφάσισα και ντεν φα 
µετανοήσω, ούτε φα επιστουέψω απ' αυτό.  
Οουόκουηουη η πόουη φα φύγει από τον 
φόουυβο των καβαουάουηντων και των 
τοξοτών· φάουφουν στα ντάση, και φα 
ανέβουν στους βουάχους· κάφε πόουη φα 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 811 από 1298 

εγκαταουειφφεί, και ντεν φα υπάουχει 
άνφουωπος που φα κατοικεί σ' αυτές.  Κι εσύ 
αφανισµένη, τι φα κάνεις; Και αν ντυφείς 
κόκκινο, και αν στοουιστείς µε χουυσούς 
στοουισµούς, και µεγαουώσεις τα µάτια σου 
µε στίµµι, µάταια φα καουωπιστείς· οι 
εουαστές σου φα σε καταφουονήσουν, φα 
ζητούν τη ζωή σου.  Επειντή, άκουσα φωνή 
σαν κάποια που κοιουοπονάει, στεναγµόν, σαν 
κάποια που πουωτογεννάει, φωνή τής 
φυγατέουας Σιών, που φουηνοουογεί τον 
εαυτό της, απουώνει τα χέουια της, ουέγοντας: 
Αουοίµονο τώουα σε µένα! Επειντή, η ψυχή 
µου ουειποφυµεί εξαιτίας των φονευτών. 

ΠΕΟΥΙΕΟΥΦΕΤΕ στους ντουόµους τής 
Ιεουσαουήµ, και ντείτε τώουα, και µάφετε, και 
ζητήστε στις πουατείες της, αν µποουείτε να 
βουείτε έναν άνφουωπο, αν υπάουχει κάποιος 
που να κάνει κουίση, που να ζητάει αουήφεια· 
και φα συγχωουήσω σ' αυτή.  Κι αν ουένε: Ζει 
ο Κύουιος, στην πουαγµατικότητα 
οουκίζονται ψεύτικα. 

Κύουιε, τα µάτια σου ντεν επιβουέπουν επάνω 
στην αουήφεια; Τους µαστίγωσες, και ντεν 
πόνεσαν· τους κατανάουωσες, και ντεν 
φέουησαν να ντεχφούν ντιόουφωση· 
σκουήουυναν τα πουόσωπά τους 
πεουισσότεουο από τον βουάχο· ντεν 
φέουησαν να επιστουέψουν.  Τότε, εγώ είπα: 
Αυτοί βέβαια είναι φτωχοί· είναι άφουονες· 
επειντή, ντεν γνωουίζουν τον ντουόµο τού 
Κυουίου, την κουίση τού Φεού τους·  φα πάω 
στους µεγάους, και φα τους µιουήσω· επειντή, 
αυτοί γνώουισαν τον ντουόµο τού Κυουίου, 
την κουίση τού Φεού τους· αουά, κι αυτοί 
όουοι µαζί σύντουιψαν τον ζυγό, έκοψαν τα 
ντεσµά.  Γι' αυτό, ουιοντάουι από το ντάσος 
φα τους φονεύσει, ουύκος τής εουήµου φα 
τους εξοουοφουεύσει, πάουνταουη φα 
κατασκοπεύσει επάνω στις πόουεις τους· 
καφένας ο οποίος φα βγει από εκεί έξω, φα 
κατασπαουαχφεί· επειντή, πουήφυναν οι 
παουαβάσεις τους, αυξήφηκαν οι αποστασίες 
τους. 

Πώς να σε συγχωουήσω γι' αυτό; Οι γιοι σου 
µε εγκατέουειψαν, και οουκίζονταν στους µη 
φεούς· αφού τους χόουτασα, τότε µοίχευαν, 

και συγκεντουώνονταν σε σπίτι πόουνης.  
Ήσαν σαν τα χοουτασµένα άουογα το πουωί· 
κάφε ένας χουεµέτιζε πίσω από τη γυναίκα 
τού κοντινού του.  Ντεν φα κάνω επίσκεψη γι' 
αυτά; ουέει ο Κύουιος· και η ψυχή µου ντεν 
φα εκντικηφεί ενάντια σε τέτοιο έφνος; 

Ανεβείτε επάνω στα τείχη της, και 
γκουεµίζετε· όµως, µη κάνετε συντέουεια· 
αφαιουέστε τις επάουξεις της· επειντή, ντεν 
είναι τού Κυουίου.  Επειντή, ο οίκος τού 
Ισουαήου, και ο οίκος τού Ιούντα φέουφηκαν 
ποουύ άπιστα σε µένα, ουέει ο Κύουιος.  
Αουνήφηκαν τον Κύουιο, και είπαν: Ντεν 
είναι αυτός· και ντεν φάουφει επάνω µας κακό· 
ούτε φα ντούµε µάχαιουα ή πείνα·  και οι 
πουοφήτες είναι άνεµος, και ο ουόγος ντεν 
υπάουχει µέσα τους· έτσι φα γίνει σ' αυτούς. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των 
ντυνάµεων: Επειντή µιουάτε αυτό τον ουόγο, 
πουοσέξτε, εγώ φα κάνω τα ουόγια µου στο 
στόµα σου φωτιά, κι αυτό τον ουαό ξύουα, και 
φα τους καταφάει.  Ντέστε, εγώ φα φέουω 
επάνω σας ένα έφνος από µακουυά, ω οίκος 
Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος· είναι ισχυουό 
έφνος, είναι αουχαίο έφνος, ένα έφνος τού 
οποίου ντεν γνωουίζεις τη γουώσσα ούτε 
καταουαβαίνεις τι ουένε.  Η φαουέτουα τους 
είναι σαν ανοιγµένος τάφος· είναι όουοι 
ισχυουοί.  Και φα κατατουώνε τον φεουισµό 
σου, και το ψωµί σου, που φα έτουωγαν οι γιοι 
σου και οι φυγατέουες σου· φα κατατουώνε τα 
κοπάντια σου, και τις αγέουες σου· φα 
κατατουώνε τούς αµπεουώνες σου, και τις 
συκιές σου· φα εξοουοφουεύσουν µε ουοµφαία 
τις οχυουές πόουεις σου, στις οποίες εσύ 
έουπιζες. 

Και όµως, κατά τις ηµέουες εκείνες, ουέει ο 
Κύουιος, ντεν φα κάνω σε σας συντέουεια.  
Και όταν πείτε: Γιατί ο Κύουιος ο Φεός µας 
έκανε σε µας όουα αυτά; Τότε, φα τους πεις: 
Όπως µε εγκαταουείψατε, και ντουέψατε 
ξένους φεούς στη γη σας, έτσι φα ντουέψετε 
ξένους φεούς σε γη όχι ντική σας. 

Αναγγείουατε τούτο στον οίκο τού Ιακώβ, και 
κηουύξτε το στον Ιούντα, ουέγοντας:  
Ακούστε, τώουα, τούτο, ουαέ µωουέ και 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 812 από 1298 

ασύνετε· που έχετε µάτια, αουά ντεν βουέπετε· 
έχετε αυτιά, αουά ντεν ακούτε·  ντεν φοβάστε 
εµένα; ουέει ο Κύουιος· ντεν φα τουέµετε 
µπουοστά µου, που σας έβαουα την άµµο ως 
όουιο της φάουασσας σύµφωνα µε αιώνιο 
πουόσταγµα, και ντεν φα το υπεουβεί· και τα 
κύµατά της συνταουάζονται, όµως ντεν φα 
υπεουισχύσουν· και ηχούν, όµως ντεν φα το 
υπεουβούν;  Αυτός ο ουαός, όµως, έχει 
στασιαστική και απειφή καουντιά· 
αποστάτησαν και έφυγαν.  Και ντεν είπαν 
στην καουντιά τους: Ας φοβηφούµε τώουα τον 
Κύουιο, τον Φεό µας, που ντίνει βουοχή 
πουώιµη και όψιµη στον καιουό της· 
φυουάττει για µας τις ντιοουισµένες 
εβντοµάντες τού φεουισµού.  Οι ανοµίες σας 
τα απέστουεψαν αυτά, και οι αµαουτίες σας 
εµπόντισαν από σας το αγαφό.  Επειντή, 
βουέφηκαν µέσα στον ουαό µου ασεβείς· 
έστησαν ενέντουα, όπως εκείνος που στήνει 
βουόχια· βάζουν παγίντα, συουαµβάνουν 
ανφουώπους.  Όπως το κουβί είναι γεµάτο µε 
πουιά, έτσι και τα σπίτια τους είναι γεµάτα µε 
ντόουο· γι' αυτό µεγαουύνφηκαν, και 
πούτησαν.  Πάχυναν, γυαουίζουν· 
υπεουέβηκαν µάουιστα τις πουάξεις των 
ασεβών· ντεν κουίνουν την κουίση, την κουίση 
τού οουφανού, και ευηµεούν· και ντεν 
κουίνουν το ντίκιο των φτωχών.  Ντεν φα 
κάνω γι' αυτά επίσκεψη; ουέει ο Κύουιος· η 
ψυχή µου ντεν φα εκντικηφεί ενάντια σε ένα 
τέτοιο έφνος;  Έκπουηξη και φουίκη έγιναν 
στη γη.  Οι πουοφήτες πουοφητεύουν µε 
ψέµα, και οι ιεουείς ντεσπόζουν ντιαµέσου 
αυτών· και ο ουαός µου αγαπάει µε τέτοιον 
τουόπο· και τι φα κάνετε στο ντιάστηµα 
ύστεουα απ' αυτά; 

ΓΙΟΙ Βενιαµίν, φύγετε µε βιασύνη µέσα από 
την Ιεουσαουήµ, και ηχήστε σάουπιγγα στη 
Φεκουέ, και υψώστε σηµάντι από φωτιά στη 
Βαιφ-ακκεουέµ· επειντή, κακό ξεπουοβάουει 
από τον βοουά, και µεγάουος συντουιµµός.  
Παουοµοίωσα τη φυγατέουα Σιών µε 
εύχαουη και τουυφεουή γυναίκα.  Οι βοσκοί 
και τα κοπάντια τους φάουφουν σ' αυτή· φα 
στήσουν σκηνές εναντίον της, οουόγυουα· 
καφένας φα ποιµαίνει στον τόπο του.  
Ετοιµάστε πόουεµο εναντίον της· σηκωφείτε, 
και ας ανέβουµε το µεσηµέουι. Αουοίµονο σ' 

εµάς! Επειντή, γέουνει η ηµέουα, επειντή 
απουώνονται οι σκιές τής εσπέουας.  
Σηκωφείτε, και ας ανέβουµε µέσα στη νύχτα, 
και ας καταστουέψουµε τα παουάτια της.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Κατακόψτε ντέντουα, και υψώστε 
πεουιχαουακώµατα εναντίον τής Ιεουσαουήµ· 
αυτή είναι η πόουη, επάνω στην οποία 
πουέπει να γίνει επίσκεψη· είναι οουόκουηουη 
καταντυναστεία στο µέσον της.  Όπως η πηγή 
αναβουύζει τα νεουά της, έτσι αυτή 
αναβουύζει την κακία της· βία και αουπαγή 
ακούγονται µέσα σ' αυτή· µπουοστά µου είναι 
ακατάπαυστα πόνος και πουηγές. 

Σωφουονίσου, Ιεουσαουήµ, µήπως και 
αποσυουφεί η ψυχή µου από σένα· µήπως και 
σε κάνω έουηµη, ακατοίκητη γη.  Έτσι ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων: Φα 
σταφυουοουογήσουν οουοκουηουωτικά τα 
υπόουοιπα του Ισουαήου σαν µια άµπεουο· 
επίστουεψε το χέουι σου στα καουάφια, σαν 
τον τουυγητή.  Σε ποιον φα µιουήσω, και φα 
ντιαµαουτυουηφώ, για να ακούσουν; Ντες, το 
αυτί τους είναι απεουίτµητο, και ντεν µποούν 
να ακούσουν· ντες, ο ουόγος του Κυουίου 
είναι σ' αυτούς όνειντος· ντεν ευχαουιστιούνται 
σ' αυτόν.  Γι' αυτό, είµαι γεµάτος από φυµό 
τού Κυουίου· απέκαµα συγκουατώντας τον 
εαυτό µου· φα τον εκχέω επάνω στα νήπια 
απέξω, κι επάνω στη συγκέντουωση των νέων, 
µαζί· επειντή, και ο άνντουας φα πιαστεί µαζί 
µε τη γυναίκα, και ο ηουικιωµένος µ' εκείνον 
που είναι πουήουης ηµεουών.  Και τα σπίτια 
τους φα πεουάσουν σε άουους, τα χωουάφια 
και οι γυναίκες, µαζί· επειντή, φα απουώσω το 
χέουι µου επάνω στους κατοίκους τής γης, 
ουέει ο Κύουιος:  Επειντή, από τον µικουό 
τους µέχουι τον µεγάουο τους, κάφε ένας 
ντόφηκε στην πουεονεξία· και από πουοφήτη 
µέχουι ιεουέα κάφε ένας πουάττει τό ψέµµα.  
Και γιάτουεψαν το σύντουιµµα της 
φυγατέουας τού ουαού µου µε επιπόουαιο 
τουόπο, ουέγοντας: Ειουήνη, ειουήνη· και 
ντεν υπάουχει ειουήνη.  Μήπως ντουάπηκαν, 
όταν έπουαξαν βντέουυγµα; Μάουιστα, ντεν 
ντουάπηκαν µε κανέναν τουόπο ούτε 
κοκκίνισαν· γι' αυτό, φα πέσουν ανάµεσα σ' 
εκείνους που πέφτουν· όταν τους επισκεφφώ, 
φα αποουεστούν, είπε ο Κύουιος. 
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Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σταφείτε επάνω στους 
ντουόµους, και ντείτε, και ουωτήστε για τα 
αιώνια µονοπάτια, πού είναι ο αγαφός 
ντουόµος, και πεουπατάτε σ' αυτόν, και φα 
βουείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτοί, 
όµως, είπαν: Ντεν φα πεουπατήσουµε σ' 
αυτόν.  Και έβαουα σκοπούς επάνω σας, 
ουέγοντας: Ακούστε τον ήχο τής σάουπιγγας. 
Αουά, είπαν: Ντεν φα ακούσουµε. 

Γι' αυτό, ακούστε, έφνη, κι εσύ, συναγωγή, 
γνώουισε τι είναι µεταξύ τους!  Άκου, γη· να, 
εγώ φα φέουω κακό επάνω σ' αυτό τον ουαό, 
τον καουπό των συουογισµών τους· επειντή, 
ντεν πουόσεξαν στα ουόγια µου, και στον 
νόµο µου, αουά τον απέουιψαν.  Τι µε 
αφοουά το ουιβάνι που πουοέουχεται από τη 
Σεβά, και η ευωντιαστή κανέουα από 
µακουυνή γη; Τα οουοκαυτώµατά σας ντεν 
είναι ντεκτά ούτε οι φυσίες σας είναι 
ευάουεστες σε µένα.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντέστε, εγώ φα βάουω 
πουοσκόµµατα σ' αυτό τον ουαό, και οι 
πατέουες και οι γιοι φα πουοσκόψουν επάνω 
σ' αυτά, ο γείτονας και ο φίουος του φα 
αποουεσφούν. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, ουαός 
έουχεται από τη γη τού βοουά, και µεγάουο 
έφνος φα σηκωφεί από τα άκουα τής γης.  Φα 
κουατούν τόξο και ουόγχη· είναι σκουηουοί, 
και ανήουεοι· η φωνή τους ηχεί σαν τη 
φάουασσα· και επιβαίνουν επάνω σε άουογα, 
παουαταγµένα σαν άνντουες σε πόουεµο 
εναντίον σου, φυγατέουα Σιών. 

Ακούσαµε τη φήµη τους· τα χέουια µας 
παουέουυσαν· 

µας κατέουαβε στενοχώουια, ωντίνες, σαν 
εκείνη που γεννάει. 

Μη βγείτε στο χωουάφι, και στον ντουόµο µη 
πεουπατάτε· επειντή, η ουοµφαία τού εχφού 
είναι τουόµος από παντού. 

Φυγατέουα τού ουαού µου, πεουιζώσου σάκο, 
και κυουίσου µέσα σε στάχτη. 

Κάνε στον εαυτό σου πένφος, όπως σε γιον 
µονογενή· φουήνησε πικουά· 

επειντή, ο εξοουοφουευτής φάουφει ξαφνικά 
επάνω µας. 

Σε έβαουα σκοπιά, φούιο ανάµεσα στον ουαό 
µου, για να γνωουίσεις και να εξεουευνήσεις 
τον ντουόµο τους.  Όουοι είναι 
οουοκουηουωτικά απειφείς, πεουπατούν 
κακοουογώντας· είναι χαουκός και σίντηουος· 
όουοι είναι ντιεφφαουµένοι.  Το φυσητήουι 
κάηκε· το µοουύβι καταναουώφηκε από τη 
φωτιά· ο χωνευτής ντιαουύει µάταια· επειντή, 
οι κακοί ντεν χωουίστηκαν.  Φα τους 
ονοµάσουν ασήµι αποντοκιµασµένο, επειντή 
ο Κύουιος τους αποντοκίµασε. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, ουέγοντας:  Στάσου στην πύουη 
τού οίκου τού Κυουίου, και κήουυξε εκεί 
τούτο τον ουόγο, και πες: Ακούστε τον ουόγο 
τού Κυουίου, όουοι όσοι ανήκετε στον 
Ιούντα, που µπαίνετε µέσα ντιαµέσου αυτών 
των πυουών για να πουοσκυνείτε τον Κύουιο.  
Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Ντιοουφώστε τους ντουόµους 
σας και τις πουάξεις σας, και φα σας 
στεουεώσω σ' αυτό τον τόπο.  Μη έχετε 
πεποίφηση σε αναουηφή ουόγια, ουέγοντας: 
Ο ναός τού Κυουίου, ο ναός τού Κυουίου, ο 
ναός τού Κυουίου είναι αυτός.  Επειντή, αν 
αουηφινά ντιοουφώσετε τους ντουόµους σας 
και τις πουάξεις σας· αν, εντεουώς, 
εκτεουέσετε κουίση ανάµεσα σε άνφουωπο 
και στον κοντινό του·  αν ντεν 
καταντυναστεύετε τον ξένο, τον οουφανό και 
τη χήουα, και ντεν χύνετε αφώο αίµα σ' αυτό 
τον τόπο ούτε πεουπατάτε πίσω από ξένους 
φεούς για ντική σας φφοουά·  τότε, φα σας 
κάνω να κατοικείτε σ' αυτό τον τόπο, µέσα 
στη γη που έντωσα στους πατέουες σας, από 
αιώνα σε αιώνα. 

Να, εσείς είχατε την πεποίφηση σε ουόγια 
αναουηφή, από τα οποία ντεν φα 
ωφεουηφείτε.  Κουέβετε, φονεύετε, και 
µοιχεύετε, και οουκίζεστε αναουηφώς, και 
φυµιάζετε στον Βάαου, και πεουπατάτε πίσω 
από άουους φεούς, που ντεν γνωουίζετε·  
έπειτα, έουχεστε και στέκεστε µπουοστά µου 
σ' αυτό τον οίκο, επάνω στον οποίο 
αποκουήφηκε το όνοµά µου, και ουέτε: 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 814 από 1298 

Εουευφεουωφήκαµε, για να κάνετε όουα αυτά 
τα βντεουύγµατα;  Σπήουαιο ουηστών έγινε 
µπουοστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον 
οποίο αποκουήφηκε το όνοµά µου; Να, εγώ ο 
ίντιος τα είντα αυτά, ουέει ο Κύουιος.  Αουά, 
πηγαίνετε τώουα στον τόπο µου, που είναι 
στη Σηουώ, όπου είχα βάουει το όνοµά µου, 
αουχικά, και ντείτε τι έκανα σ' αυτόν εξαιτίας 
τής κακίας τού ουαού µου Ισουαήου.  Και 
τώουα, επειντή πουάξατε όουα αυτά τα έουγα, 
ουέει ο Κύουιος, και σας µίουησα, 
σηκωνόµενος το πουωί και µιουώντας, και 
ντεν ακούσατε· και σας έκουαξα, και ντεν 
απαντήσατε·  γι' αυτό, στον οίκο, επάνω στον 
οποίο αποκουήφηκε το όνοµά µου, στον 
οποίο εσείς έχετε το φάουος, και στον τόπο, 
που έντωσα σε σας και στους πατέουες σας, 
φα κάνω όπως έκανα στη Σηουώ·  και φα σας 
αποουίψω από το πουόσωπό µου, όπως 
απέουιψα όους τούς αντεουφούς σας, 
οουόκουηουο το σπέουµα τού Εφουαϊµ. 

Γι' αυτό, εσύ µη πουοσεύχεσαι υπέου αυτού 
του ουαού, και µη υψώνεις φωνή ή ντέηση 
υπέου αυτών ούτε να µεσιτεύεις σε µένα· 
επειντή, ντεν φα σε εισακούσω.  Ντεν 
βουέπεις τι κάνουν αυτοί µέσα στις πόουεις 
τού Ιούντα, και στους ντουόµους τής 
Ιεουσαουήµ;  Οι γιοι µαζεύουν ξύουα, και οι 
πατέουες ανάβουν τη φωτιά, και οι γυναίκες 
ζυµώνουν το ζυµάουι, για να κάνουν 
πουακούντες στη βασίουισσα του ουανού, και 
να κάνουν σπονντές σε άουους φεούς, για να 
µε παουοξύνουν.  Μήπως εµένα παουοξύνουν; 
ουέει ο Κύουιος· όχι τον εαυτό τους για 
καταντουόπιασµα του πουοσώπου τους;  Γι' 
αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός: Να, η 
οουγή µου και ο φυµός µου εκχέονται επάνω 
σ' αυτό τον τόπο, επάνω σε άνφουωπο, κι 
επάνω σε κτήνος, κι επάνω στα ντέντουα τού 
χωουαφιού, κι επάνω στον καουπό τής γης· 
και φα ανάψει και ντεν φα σβήσει. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Πουοσφέστε τα 
οουοκαυτώµατά σας στις φυσίες σας, και να 
φάτε κουέας.  Επειντή, ντεν µίουησα στους 
πατέουες σας ούτε τους έντωσα εντοουές, 
κατά την ηµέουα που τους έβγαουα έξω από 
τη γη τής Αιγύπτου, για οουοκαυτώµατα και 

φυσίες·  αουά, τους πουόσταξα αυτό τον 
ουόγο, ουέγοντας: Ακούστε τη φωνή µου, και 
φα είµαι Φεός σας, κι εσείς φα είστε ουαός 
µου· και πεουπατάτε σε όους τούς ντουόµους, 
που ντιόουισα σε σας, για να ευηµεουείτε·  
όµως, ντεν άκουσαν ούτε έστουεψαν το αυτί 
τους, αουά πεουπάτησαν στις βουές τους, στις 
οουέξεις τής πονηουής τους καουντιάς, και 
πήγαν πουος τα πίσω, και όχι πουος τα 
εµπουός.  Από την ηµέουα που οι πατέουες 
σας βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου, µέχουι 
τη σηµεουινή ηµέουα, σας έστειουα όους τους 
ντούς µου τους πουοφήτες κάφε ηµέουα 
σηκωνόµενος το πουωί και στέουνοντας·  
όµως, ντεν µε υπάκουσαν ούτε έστουεψαν το 
αυτί τους, αουά σκουήουυναν τον τουάχηουό 
τους· έπουαξαν χειουότεουα από τους 
πατέουες τους.  Γι' αυτό, φα τους µιουήσεις 
όουα αυτά τα ουόγια, και ντεν φα σε 
ακούσουν· και φα φωνάξεις πουος αυτούς, 
αουά ντεν φα σου απαντήσουν.  Φα τους πεις, 
όµως: Αυτό είναι το έφνος που ντεν ακούει τη 
φωνή τού Κυουίου τού Φεού του ούτε 
ντέχεται ντιαπαινταγώγηση· η αουήφεια έπαψε 
να υπάουχει, και χάφηκε από το στόµα τους. 

Κούεψε το κεφάουι σου, Ιεουσαουήµ και 
πέταξε τις τουίχες, και ανάουαβε φουήνο 
επάνω στους ψηούς τόπους· επειντή, ο 
Κύουιος απέουιψε και εγκατέουειψε αυτή τη 
γενεά, ενάντια στην οποία οουγίστηκε.  
Επειντή, οι γιοι τού Ιούντα έπουαξαν 
µπουοστά µου πονηουά, ουέει ο Κύουιος· 
έβαουαν τα βντεουύγµατά τους µέσα στον 
οίκο, επάνω στον οποίο αποκουήφηκε το 
όνοµά µου, για να τον µοουύνουν.  Και 
οικοντόµησαν τους ψηούς τόπους τού Τοφέφ, 
ο οποίος είναι στη φάουαγγα του γιου τού 
Εννόµ, για να καίνε τους γιους τους, και τις 
φυγατέουες τους σε φωτιά· το οποίο ντεν 
πουόσταξα ούτε ανέβηκε στην καουντιά µου.  
Γι' αυτό, να, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, κατά τις οποίες ντεν φα ονοµάζεται 
πουέον Τοφέφ ούτε φάουαγγα του γιου τού 
Εννόµ, αουά: Η φάουαγγα της σφαγής· 
επειντή, φα φάβουν στον Τοφέφ, µέχουι να µη 
υπάουχει τόπος.  Και τα πτώµατα αυτού του 
ουαού φα είναι τουοφή στα πουιά τού ουανού, 
και στα φηουία τής γης· και ντεν φα υπάουχει 
κάποιος που να τα εκφοβίζει.  Και από τις 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 815 από 1298 

πόουεις τού Ιούντα, και από τους ντουόµους 
τής Ιεουσαουήµ, φα σταµατήσω τη φωνή τής 
χαουάς και τη φωνή τής ευφουοσύνης, τη 
φωνή τού νυµφίου, και τη φωνή τής νύφης· 
επειντή, η γη φα γίνει έουηµος. 

Κατά τον καιουό εκείνο, ουέει ο Κύουιος, φα 
πετάξουν τα κόκαουα των βασιουιάντων τού 
Ιούντα, και τα κόκαουα των αουχόντων του, 
και τα κόκαουα των ιεουέων, και τα κόκαουα 
των πουοφητών, και τα κόκαουα των κατοίκων 
τής Ιεουσαουήµ, έξω από τους τάφους τους·  
και φα τα απουώσουν απέναντι στον ήουιο και 
στο φεγγάουι, κι απέναντι σε οουόκουηουη τη 
στουατιά τού ουανού, τα οποία αγάπησαν, και 
τα οποία ουάτουευσαν, και πίσω από τα οποία 
πεουπάτησαν, και τα οποία εκζήτησαν, και τα 
οποία πουοσκύνησαν· ντεν φα µαζευτούν ούτε 
φα ταφούν· φα είναι για κοπουιά επάνω στην 
επιφάνεια της γης.  Και ο φάνατος φα είναι 
πουοτιµότεουος παουά η ζωή σε 
οουόκουηουο το υπόουοιπο εκείνων που 
εναπέµειναν από εκείνη την πονηουή γενεά, 
όσοι φα έµεναν σε όους τούς τόπους, όπου φα 
τους είχα εξώσει, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Και φα τους πεις: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Αν 
κάποιος πέσει, ντεν σηκώνεται; Αν κάποιος 
ξεκουίνει, ντεν φα επιστουέψει;  Γιατί αυτός ο 
ουαός τής Ιεουσαουήµ στουάφηκε µε 
παντοτινή στουοφή; Πουοσηουώνονται στην 
απάτη, αουνούνται να επιστουέψουν.  
Ακουοάστηκα, και άκουσα, αουά, ντεν 
µίουησαν µε ευφύτητα· ντεν υπάουχει κανένας 
που να µετανοεί από την κακία του, 
ουέγοντας: Τι έκανα; Κάφε ένας στουάφηκε 
στον ντουόµο του, σαν το άουογο που 
οουµάει στη µάχη.  Κι αυτός ο πεουαουγός 
στον ουανό γνωουίζει τους ντιοουισµένους 
καιούς του· και το τουυγόνι, και ο γεουανός, 
και το χεουιντόνι φυουάττουν τον καιουό τού 
εουχοµού τους· ο ουαός µου, όµως, ντεν 
γνωουίζει την κουίση τού Κυουίου. 

Πώς ουέτε: Είµαστε σοφοί, και ο νόµος τού 
Κυουίου είναι µαζί µας; Ντέστε, σίγουα, 
µάταια έγινε αυτό· το καουάµι των 
γουαµµατέων είναι αναουηφές.  Οι σοφοί 
καταντουοπιάστηκαν, πτοήφηκαν, και 

συνεουήφφηκαν· επειντή, απέουιψαν τον 
ουόγο τού Κυουίου· και ποια σοφία υπάουχει 
µέσα τους;  Γι' αυτό, φα ντώσω τις γυναίκες 
τους σε άουους, τα χωουάφια τους σ' εκείνους 
που φα τους κουηουονοµήσουν· επειντή, κάφε 
ένας, από µικουόν µέχουι µεγάουον ντόφηκε 
σε πουεονεξία· από πουοφήτη µέχουι ιεουέα, 
κάφε ένας πουάττει το ψέµα.  Επειντή, 
γιάτουεψαν το σύντουιµµα της φυγατέουας 
τού ουαού µου µε επιπόουαιο τουόπο, 
ουέγοντας: Ειουήνη, ειουήνη· αουά, ντεν 
υπάουχει ειουήνη. 

Μήπως ντουάπηκαν ότι έπουαξαν 
βντέουυγµα; Μάουιστα, καφόου ντεν 
ντουάπηκαν ούτε κοκκίνισαν· γι' αυτό, φα 
πέσουν ανάµεσα σ' εκείνους που πέφτουν· 
στον καιουό τής επίσκεψής τους φα 
αποουεστούν, είπε ο Κύουιος.  Εξάπαντος φα 
τους αναουώσω, ουέει ο Κύουιος· ντεν φα 
είναι σταφύουια στην άµπεουο ούτε σύκα στη 
συκιά, και το φύουο φα µαουαφεί· και τα 
αγαφά, που τους έντωσα, φα φύγουν απ' 
αυτούς. 

Γιατί καφόµαστε; Συγκεντουωφείτε, ας 
µπούµε µέσα στις οχυουές πόουεις, και ας 
µείνουµε εκεί οουοκουηουωτικά σιωπηουοί· 

επειντή, ο Κύουιος ο Φεός µας µάς κουάτησε 
σε τέουεια σιωπή, και µας πότισε νεουό 
χοουής, µια που αµαουτήσαµε στον Κύουιο.  
Πουοσµείναµε ειουήνη, όµως κανένα αγαφό· 
καιουό φεουαπείας, όµως, ντέστε, ταουαχή. 

Το φουύαγµα των αουόγων του ακούστηκε 
από τη Νταν· σείστηκε οουόκουηουη η γη 
από τον ήχο τού χουεµετισµού των 
ουωµαουέων αουόγων του· 

επειντή, ήουφαν και κατέφαγαν τη γη, και το 
πουήουωµά της· την πόουη, κι αυτούς που 
κατοικούν σ' αυτή· 

επειντή, ντέστε, εγώ σας στέουνω φίντια, 
οχιές, που ντεν φα γοητεύονται, αουά φα σας 
νταγκώνουν, ουέει ο Κύουιος. 

Φέουησα να παουηγοουηφώ από τη ουύπη, η 
καουντιά µου, όµως, είναι µέσα µου 
παουαουυµένη.  Ντέστε, φωνή κουαυγής τής 
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φυγατέουας τού ουαού µου, από µακουινή γη. 
Ντεν είναι ο Κύουιος στη Σιών; Ο βασιουιάς 
της ντεν είναι µέσα σ' αυτή; Γιατί µε 
παουόουγισαν µε τα γουυπτά τους, µε ξένες 
µαταιότητες; 

Πέουασε ο φεουισµός, τεουείωσε το 
καουοκαίουι, κι εµείς ντεν σωφήκαµε.  Για το 
σύντουιµµα της φυγατέουας τού ουαού µου 
πουηγώφηκα· είµαι σε πένφος· µε κατέουαβε 
έκπουηξη. Ντεν υπάουχει βάουσαµο στη 
Γαουαάντ;  Ντεν υπάουχει εκεί γιατουός; 
Γιατί, ουοιπόν, η φυγατέουα τού ουαού µου 
ντεν ανέουαβε την υγεία της; 

Είφε να ήταν το κεφάουι µου νεουά, και τα 
µάτια µου πηγή από ντάκουυα, για να κουαίω 
ηµέουα και νύχτα για τους φονευµένους τής 
φυγατέουας τού ουαού µου! 

Είφε να είχα κατάουυµα οντοιπόουων στην 
έουηµο, για να εγκαταουείψω τον ουαό µου, 
και να φύγω απ' αυτούς! Επειντή, όουοι είναι 
µοιχοί, ένα άφουοισµα απίστων.  Τέντωσαν 
και τη γουώσσα τους σαν τόξο ψέµατος· και 
έγιναν ισχυουοί στη γη, όχι υπέου τής 
αουήφειας· επειντή, πουοχωούν από κακία σε 
κακία, και ντεν γνωουίζουν εµένα, ουέει ο 
Κύουιος. 

Φυουάγεστε κάφε ένας από τον πουησίον του, 
και µη έχετε πεποίφηση σε κανέναν αντεουφό· 
επειντή, κάφε αντεουφός φα υποσκεουίζει 
πάντοτε, και κάφε πουησίον φα πεουπατάει µε 
ντοουιότητα.  Και κάφε ένας φα απατάει τον 
πουησίον του, και ντεν φα µιούν την 
αουήφεια· ντίνταξαν τη γουώσσα τους να 
µιουάει ψέµατα, αποκάνουν πουάττοντας 
ανοµία.  Η κατοικία σου είναι ανάµεσα σε 
ντοουιότητα· µέσα στη ντοουιότητα 
αουνούνται να µε γνωουίσουν, ουέει ο 
Κύουιος. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Ντέστε, φα τους βάουω σε χωνευτήουι, και φα 
τους ντοκιµάσω· επειντή, πώς φα κάνω για 
χάουη τής φυγατέουας τού ουαού µου;  Η 
γουώσσα τους είναι βέουος που εξακοντίζεται· 
µιουάει ντόουια· κάφε ένας µιουάει µε το 
στόµα του ειουηνικά πουος τον πουησίον του, 

όµως στην καουντιά του στήνει εναντίον του 
ενέντουα.  Ντεν φα τους επισκεφφώ γι' αυτά; 
ουέει ο Κύουιος· η ψυχή µου ντεν φα 
εκντικηφεί ενάντια σε ένα τέτοιο έφνος;  Για 
τα βουνά φα αναουάβω κουαυφµό και 
φουήνο, και για τις βοσκές τής εουήµου 
οντυουµό, επειντή αφανίστηκαν, ώστε ντεν 
υπάουχει άνφουωπος που να ντιαβαίνει ούτε 
ακούγεται φωνή ποιµνίου· από το πουί τού 
ουανού µέχουι το κτήνος, έφυγαν, απήουφαν.  
Και φα καταστήσω την Ιεουσαουήµ σε σωούς, 
κατοικία τσακαουιών· και φα κάνω τις πόουεις 
τού Ιούντα εουήµωση, ώστε να µη υπάουχει 
αυτός που κατοικεί. 

Ποιος είναι ο άνφουωπος ο σοφός που 
µποουεί να το εννοήσει; Και στον οποίο το 
στόµα τού Κυουίου µίουησε για να το 
αναγγείουει, για ποιον ουόγο χάφηκε η γη, 
αφανίστηκε σαν έουηµος, ώστε να µη 
υπάουχει αυτός που ντιαβαίνει;  Και ο 
Κύουιος είπε: Επειντή εγκατέουειψαν τον 
νόµο µου, που είχα βάουει µπουοστά τους, 
και ντεν υπάκουσαν στη φωνή µου, και ντεν 
πεουπάτησαν σ' αυτόν·  αουά, πεουπάτησαν 
πίσω από την όουεξη της καουντιάς τους, και 
πίσω από τους Βααουείµ, που οι πατέουες 
τους τούς ντίνταξαν·  γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Ντέστε, εγώ φα τους φουέψω µε 
αψίνφι, αυτό τον ουαό, και φα τους ποτίσω 
νεουό χοουής·  και φα τους ντιασκοουπίσω 
στα έφνη, που αυτοί και οι πατέουες τους ντεν 
είχαν γνωουίσει· και φα στείουω από πίσω 
τους τη µάχαιουα, µέχουις ότου τους 
αναουώσω. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Συουογιστείτε, και καουέστε νάουφουν οι 
γυναίκες που φουηνούν· και στείουτε 
νάουφουν οι σοφές γυναίκες·  και ας σπεύσουν, 
και ας αναουάβουν οντυουµό για σας, και ας 
κατεβάσουν τα µάτια µας ντάκουυα, και τα 
βουέφαουά µας ας ουεύσουν νεουά.  Επειντή, 
ακούστηκε φωνή φουήνου από τη Σιών: Πώς 
χαφήκαµε! Καταντουοπιαστήκαµε 
υπεουβοουικά, επειντή εγκαταουείψαµε τη γη, 
επειντή οι κατοικίες µας µάς πέταξαν έξω.  
Ακούστε, ουοιπόν, γυναίκες, τον ουόγο τού 
Κυουίου, και το αυτί σας ας ντεχφεί τον 
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ουόγο τού στόµατός του, και ντιντάξτε τις 
φυγατέουες σας οντυουµό, και κάφε µία την 
κοντινή της φουήνο.  Επειντή, φάνατος 
ανέβηκε µέσα από τις φυουίντες µας, µπήκε 
στα παουάτια µας, για να εξοουοφουεύσει τα 
νήπια από τους ντουόµους, τους νέους από τις 
πουατείες.  Πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Και 
τα πτώµατα των ανφουώπων φα ουιχτούν σαν 
κοπουιά επάνω στην επιφάνεια του 
χωουαφιού, και σαν χειουόβοουο πίσω από 
τον φεουιστή, και ντεν φα υπάουχει αυτός που 
µαζεύει. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ας µη καυχάται ο 
σοφός στη σοφία του, και ας µη καυχάται ο 
ντυνατός στη ντύναµή του, ας µη καυχάται ο 
πούσιος στον πούτο του·  αου' εκείνος που 
καυχάται, ας καυχάται σε τούτο: Ότι εννοεί 
και γνωουίζει εµένα, ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, 
που κάνω έουεος, κουίση, και ντικαιοσύνη 
επάνω στη γη· επειντή, σ' αυτά 
ευαουεστούµαι, ουέει ο Κύουιος. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και φα κάνω επίσκεψη επάνω σε όους τους 
πεουιτµηµένους µαζί µε τους απεουίτµητους·  
επάνω στην Αίγυπτο, κι επάνω στον Ιούντα, κι 
επάνω στον Εντώµ, κι επάνω στους γιους 
Αµµών, κι επάνω στον Μωάβ, κι επάνω σε 
όους αυτούς που κουεύουν την κώµη 
οουόγυουα, αυτούς που κατοικούν στην 
έουηµο· επειντή, όουα τα έφνη είναι 
απεουίτµητα, και οουόκουηουος ο οίκος 
Ισουαήου είναι απεουίτµητος στην καουντιά. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τον ουόγο, που ο Κύουιος 
µιουάει σε σας, ω οίκος Ισουαήου.  Έτσι ουέει 
ο Κύουιος: Μη µαφαίνετε τον ντουόµο των 
εφνών, και στα σηµεία τού ουανού µη 
φοβάστε, επειντή τα έφνη τα φοβούνται.  
Ντεντοµένου ότι, τα νόµιµα των ουαών είναι 
µάταια· επειντή, κόβουν ξύουο από το ντάσος, 
εουγασία χεουιών ενός µαουαγκού µε τον 
πέουεκυ.  Το καουωπίζουν µε ασήµι και µε 
χουυσάφι· το στεουεώνουν µε καουφιά και µε 
σφυουιά, για να µη κινείται.  Είναι όουφια σαν 
τον φοίνικα, αουά ντεν µιούν· έχουν ανάγκη 
να βαστάζονται, επειντή ντεν µποούν να 
πεουπατήσουν. Μη τα φοβάστε· επειντή, ντεν 

µποούν να κακοποιούν ούτε είναι ντυνατόν σ' 
αυτά να αγαφοποιήσουν. 

Κύουιε, ντεν υπάουχει όµοιος µε σένα· είσαι 
µέγας, και το όνοµά σου είναι µέγα σε 
ντύναµη.  Ποιος ντεν φα σε φοβόταν, 
Βασιουιά των εφνών; Επειντή, σε σένα ανήκει 
τούτο· για τον ουόγο ότι, ανάµεσα σε όους 
τους σοφούς των εφνών, και σε όουα τα 
βασίουειά τους, όµοιος µε σένα ντεν 
υπάουχει.  Αουά, είναι οουοκουηουωτικά 
κτηνώντεις και άφουονες· το ξύουο είναι 
ντιντασκαουία µαταιοτήτων.  Ασήµι, χυµένο 
σε πουάκες, φέουφηκε από τη Φαουσείς, και 
χουυσάφι από την Ουφάζ, εουγασία τεχνίτη, 
και χεουιών χουυσοχόου· βαφυγάουαζο, και 
ποουφυούν είναι το ένντυµά τους· εουγασία 
σοφών όουα αυτά.  Ο Κύουιος, όµως, είναι 
αουηφινός Φεός, είναι ζωντανός Φεός, και 
αιώνιος βασιουιάς· στην οουγή του η γη φα 
σειστεί, και τα έφνη ντεν φα αντέξουν στην 
αγανάκτησή του.  Έτσι φα τους πείτε: Οι 
φεοί, που ντεν έκαναν τον ουανό και τη γη, φα 
αφανιστούν από τη γη, και από κάτω απ' 
αυτόν τον ουανό. 

Αυτός ντηµιούγησε τη γη µε τη ντύναµή του, 
και στεουέωσε την οικουµένη µε τη σοφία 
του, και άπουωσε τους ουανούς µε τη σύνεσή 
του.  Όταν εκπέµπει τη φωνή του, 
συγκεντουώνεται πουήφος από νεουά στους 
ουανούς, και σηκώνει σύννεφα από τα άκουα 
τής γης· κάνει αστουαπές για βουοχή, και 
βγάζει άνεµο από τους φησαυούς του.  Κάφε 
άνφουωπος µωουάφηκε από τη γνώση του· 
κάφε χωνευτής καταντουοπιάστηκε από τα 
γουυπτά· επειντή, το χωνευτό του είναι ψέµα, 
και πνοή ντεν υπάουχει µέσα σ' αυτό.  Αυτά 
είναι µαταιότητα, εουγασία πουάνης· στον 
καιουό της επίσκεψής τους φα χαφούν.  Η 
µεουίντα τού Ιακώβ ντεν είναι όπως αυτά· 
επειντή, αυτός είναι που ντηµιούγησε τα 
πάντα· και ο Ισουαήου είναι η ουάβντος τής 
κουηουονοµιάς του· ο Κύουιος των 
ντυνάµεων είναι το όνοµά του. 

ΣΥΓΚΕΝΤΟΥΩΣΕ την πεουιουσία σου από 
τη γη, εσύ, η οποία κατοικείς σε οχύουωµα.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, εγώ φα 
εκσφενντονίσω τούς κατοίκους τής γης αυτή 
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τη φοουά, και φα τους στενοχωουήσω, ώστε 
αυτό να το βουν. 

Αουοίµονο σε µένα για τη φουαύση µου! Η 
πουηγή µου είναι οντυνηουή· εγώ, όµως, είπα: 
Τούτο, πουαγµατικά, είναι πόνος µου, και 
πουέπει να τον υποφέουω. 

Η σκηνή µου εουηµώφηκε, και όουα τα 
σχοινιά µου κατακόπηκαν· οι γιοι µου 
χωουίστηκαν από µένα, και ντεν υπάουχουν· 

Ντεν υπάουχει πουέον αυτός που απουώνει 
την σκηνή µου, και που σηκώνει τα 
παουαπετάσµατά µου. 

Επειντή, οι βοσκοί µωουάφηκαν, και ντεν 
ζήτησαν τον Κύουιο, γι' αυτό ντεν φα 
ευοντωφούν, και όουα τα κοπάντια τους φα 
ντιασκοουπιστούν. 

Ντέστε, φόουυβος έουχεται, και συγκίνηση 
µεγάουη από τη γη τού βοουά, για να κάνει 
τις πόουεις τού Ιούντα εουήµωση, κατοικία 
τσακαουιών. 

Κύουιε, γνωουίζω ότι ο ντουόµος τού 
ανφουώπου ντεν εξαουτάται απ' αυτόν· του 
ανφουώπου που πεουπατάει ντεν είναι το να 
κατευφύνει τα ντιαβήµατά του. 

Κύουιε, ντιαπαινταγώγησέ µε, όµως µε 
κουίση· όχι µέσα στον φυµό σου, για να µη µε 
συντεουέσεις. 

Ξέχυνε τον φυµό σου επάνω στα έφνη, εκείνα 
που ντεν σε γνωουίζουν, κι επάνω σε γενεές, 
που ντεν επικαούνται το όνοµά σου. 

Επειντή, κατέφαγαν τον Ιακώβ, και τον 
κατανάουωσαν, και τον κατέφφειουαν, και 
εουήµωσαν την κατοικία του. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, ουέγοντας:  Ακούστε τα ουόγια 
αυτής τής ντιαφήκης, και µιουήστε στους 
άνντουες τού Ιούντα, και στους κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ·  και πες τους: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου: 
Επικατάουατος ο άνφουωπος, που ντεν 
υπακούει στα ουόγια αυτής τής ντιαφήκης,  
την οποία πουόσταξα στους πατέουες σας, 

κατά την ηµέουα που τους έβγαουα από τη γη 
τής Αιγύπτου, από το σιντεουένιο καµίνι, 
ουέγοντας: Ακούστε τη φωνή µου, και 
πουάττετε αυτά, και όουα όσα σας 
πουόσταξα· και φα είστε ουαός µου, κι εγώ φα 
είµαι Φεός σας·  για να εκπουηουώσω τον 
όουκο, που οουκίστηκα στους πατέουες σας, 
να τους ντώσω µια γη, που να ουέει γάουα και 
µέουι, όπως αυτή την ηµέουα. 

Τότε απάντησα, και είπα: Αµήν, Κύουιε. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Ντιακήουυξε όουα 
αυτά τα ουόγια στις πόουεις τού Ιούντα, και 
στους ντουόµους τής Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: 
Ακούστε τα ουόγια αυτής τής ντιαφήκης, και 
πουάττετε αυτά.  Επειντή, 
ντιαµαουτυουήφηκα ουητά στους πατέουες 
σας, κατά την ηµέουα που τους ανέβασα από 
τη γη της Αιγύπτου µέχουι σήµεουα, 
σηκωνόµενος το πουωί και 
ντιαµαουτυουόµενος, ουέγοντας: Ακούστε τη 
φωνή µου.  Αουά, ντεν άκουσαν, και ντεν 
έστουεψαν το αυτί τους, αουά πεουπάτησαν 
κάφε ένας στις οουέξεις τής πονηουής τους 
καουντιάς· γι' αυτό, φα φέουω επάνω τους 
όουα τα ουόγια αυτής τής ντιαφήκης, που είχα 
πουοστάξει να πουάττουν, αουά ντεν 
έπουαξαν. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Βουέφηκε 
συνωµοσία ανάµεσα στους άνντουες τού 
Ιούντα, κι ανάµεσα στους κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ.  Γύουισαν στις αντικίες των 
πουοπατόουων τους, οι οποίοι ντεν φέουησαν 
να ακούσουν τα ουόγια µου· κι αυτοί πήγαν 
πίσω από άουους φεούς, για να τους 
ουατουεύσουν· ο οίκος τού Ισουαήου και ο 
οίκος τού Ιούντα αφέτησαν τη ντιαφήκη µου, 
που είχα κάνει στους πατέουες τους.  Γι' αυτό, 
έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, φα φέουω επάνω 
τους κακό, από το οποίο ντεν φα µποούν να 
βγουν· και φα βοήσουν σε µένα, αουά ντεν φα 
τους εισακούσω.  Τότε, οι πόουεις τού Ιούντα, 
και οι κάτοικοι της Ιεουσαουήµ φα πάνε, και 
φα βοήσουν στους φεούς στους οποίους 
φυµιάζουν· όµως, ντεν φα τους σώσουν κατά 
κανέναν τουόπο σε καιουό τής ταουαιπωουίας 
τους.  Επειντή, σύµφωνα µε τον αουιφµό των 
πόουεών σου ήσαν οι φεοί σου, Ιούντα· και 
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σύµφωνα µε τον αουιφµό των ντουόµων τής 
Ιεουσαουήµ είχατε ανεγείουει βωµούς στα 
αισχουά, βωµούς για να φυµιάζετε στον 
Βάαου.  Γι' αυτό, εσύ µη πουοσεύχεσαι υπέου 
αυτού τού ουαού, και µη υψώνεις φωνή ή 
ντέηση υπέου αυτών· επειντή, εγώ ντεν φα σε 
εισακούσω, όταν κουάζουν σε µένα σε καιουό 
τής ταουαιπωουίας τους. 

Τι έχει να κάνει η αγαπηµένη µου στον οίκο 
µου, αφού έπουαξε ασέουγεια µε ποούς, και 
το άγιο κουέας έχει αφαιουεφεί από σένα; 
Όταν πουάττεις το κακό, τότε ευφουαίνεσαι.  
Ο Κύουιος αποκάουεσε το όνοµά σου: 
Εουιόντεντουο αειφαουές, ωουαίο, 
καουίκαουπο· µαζί µε ήχο µεγάου φοουύβου 
εξάφφηκε φωτιά επάνω του, και τα κουαντιά 
του έσπασαν µαζί.  Επειντή, ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, που σε φύτεψε, πουόφεουε 
εναντίον σου κακό, εξαιτίας τής κακίας τού 
οίκου Ισουαήου και του οίκου Ιούντα, που 
έπουαξαν ενάντια στον εαυτό τους, ώστε να µε 
παουοουγίσουν φυµιάζοντας στον Βάαου. 

Και ο Κύουιος µου έντωσε γνώση, και 
γνώουισα· τότε, µου έντειξες τις πουάξεις 
τους.  Εγώ, όµως, ήµουν σαν άκακο αουνί, 
που έφεουναν σε σφαγή· και ντεν είχα 
καταουάβει ότι είχαν συσκεφφεί για βουές 
εναντίον µου, ουέγοντας: Ας καταστουέψουµε 
το ντέντουο µαζί µε τον καουπό του, και ας 
τον αποκόψουµε από τη γη των ζωντανών 
ανφουώπων, ώστε το όνοµά του να µη 
αναφεουφεί πουέον.  Αουά, ω, Κύουιε των 
ντυνάµεων, που κουίνεις ντίκαια, που 
ντοκιµάζεις τους νεφούς και την καουντιά, ας 
ντω την εκντίκησή σου επάνω σ' αυτούς! 
Επειντή, σε σένα φανέουωσα τη ντίκη µου. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος για τους 
άνντουες τής Αναφώφ, που ζητούν τη ζωή 
σου, ουέγοντας: Μη πουοφητεύεις στο όνοµα 
του Κυουίου, για να µη πεφάνεις κάτω από τα 
χέουια µας·  γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Ντες, φα τους επισκεφφώ· οι 
νέοι φα πεφάνουν από µάχαιουα· οι γιοι τους 
και οι φυγατέουες τους φα πεφάνουν από 
πείνα·  και απ' αυτούς ντεν φα µείνει 
υπόουοιπο· επειντή, επάνω στους άνντουες τής 

Αναφώφ φα φέουω κακό, κατά τη χουονιά τής 
επίσκεψής τους. 

Κύουιε, είσαι ντίκαιος, όταν αντιµάχοµαι µαζί 
σου· όµως, ας συζητήσω µαζί σου για τις 
κουίσεις σου. 

Γιατί ευοντώνεται ο ντουόµος των ασεβών; 
Γιατί ευηµεούν όουοι όσοι φέουονται άπιστα; 

Τους φύτεψες, µάουιστα ουιζώφηκαν· 
αυξάνουν, µάουιστα καουποφοούν. 

Εσύ είσαι κοντά στο στόµα τους, και µακουιά 
από τα νεφουά τους. 

Αου' εσύ, Κύουιε, µε γνωουίζεις· µε είντες και 
ντοκίµασες την καουντιά µου µπουοστά σου. 

Σύουε τους σαν πουόβατα για σφαγή, και 
ετοίµασέ τους για την ηµέουα τής σφαγής. 

Μέχουι πότε φα πενφεί η γη, και φα 
ξεουαίνεται το χοουτάουι κάφε χωουαφιού, 
εξαιτίας τής κακίας αυτών που κατοικούν σ' 
αυτή; 

Αφανίστηκαν τα κτήνη και τα πουιά· επειντή, 
είπαν: Ντεν φα ντει τα έσχατά µας. 

Αν τουέξεις µαζί µε τους πεζούς, και σε 
κάνουν να ατονήσεις, τότε πώς φα 
αντιπαουαταχφείς πουος τα άουογα; Και αν 
απέκανες στη γη τής ειουήνης, στην οποία 
έουπιζες, τότε πώς φα κάνεις στο φουύαγµα 
του Ιοουντάνη;  Επειντή, και οι αντεουφοί 
σου και η οικογένεια του πατέουα σου, κι 
αυτοί φέουφηκαν άπιστα σε σένα· ναι, αυτοί 
βόησαν πίσω σου µεγαουόφωνα· µη τους 
πιστέψεις, κι αν ακόµα µιουήσουν καουά σε 
σένα. 

Εγκατέουειψα τον οίκο µου, άφησα την 
κουηουονοµία µου, έντωσα την αγαπηµένη 
τής ψυχής µου στα χέουια των εχφουών της.  
Η κουηουονοµιά µου έγινε σε µένα σαν 
ουιοντάουι µέσα σε ντουυµό· ύψωσε τη φωνή 
της εναντίον µου· γι' αυτό, τη µίσησα.  Η 
κουηουονοµιά µου είναι σε µένα αουπακτικό 
όουνεο, τα όουνεα οουόγυουα είναι εναντίον 
της· εουάτε, συγκεντουωφείτε, όουα τα φηουία 
τού χωουαφιού, εουάτε να την καταφάτε.  
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Ποουοί ποιµένες ντιέφφειουαν τον αµπεουώνα 
µου, καταπάτησαν τη µεουίντα µου, έκαναν 
την επιφυµητή µεουίντα µου άβατη έουηµο.  
Την παουέντωσαν σε εουήµωση· και αφού 
εουηµώφηκε, πενφεί µπουοστά µου· 
οουόκουηουη η γη εουηµώφηκε, επειντή ντεν 
υπάουχει εκείνος που φουοντίζει.  Σε όουες 
τις ψηουές φέσεις τής εουήµου ήουφαν οι 
ουεηουάτες· επειντή, η µάχαιουα του Κυουίου 
φα καταφάει απ' άκου µέχουις άκου τής γης· 
σε καµιά σάουκα ντεν φα υπάουχει ειουήνη.  
Έσπειουαν σιτάουι, αουά φα φεουίσουν 
αγκάφια· κοπίασαν, αουά ντεν φα 
ωφεουηφούν· και φα ντουοπιαστείτε για τα 
πουοϊόντα σας από τον φουογεουό φυµό τού 
Κυουίου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος εναντίον όουων των 
κακών γειτόνων µου, που αγγίζουν την 
κουηουονοµιά, που κουηουοντότησα στον 
ουαό µου τον Ισουαήου: Ντες, φα τους 
αποσπάσω από τη γη τους, και φα αποσπάσω 
τον οίκο τού Ιούντα από ανάµεσά τους.  Και 
αφού τους αποσπάσω, φα επιστουέψω, και φα 
τους εουεήσω, και κάφε έναν φα τον 
επαναφέουω στην κουηουονοµιά του, και 
κάφε έναν στη γη του.  Και αν µάφουν καουά 
τους ντουόµους τού ουαού µου, να 
οουκίζονται στο όνοµά µου: Ζει ο Κύουιος, 
καφώς είχαν ντιντάξει τον ουαό µου να 
οουκίζεται στον Βάαου, τότε φα 
οικοντοµηφούν ανάµεσα στον ουαό µου.  
Αουά, αν ντεν υπακούσουν, φα αποσπάσω 
οουοκουηουωτικά και φα εξοουοφουεύσω 
εκείνο το έφνος, ουέει ο Κύουιος. 

ΕΤΣΙ µου είπε ο Κύουιος: Πήγαινε, και 
απόκτησε για τον εαυτό σου µια ζώνη ουινή, 
και βάου' την οουόγυουα στην οσφύ σου, και 
σε νεουό µη τη βάουεις.  Απέκτησα, ουοιπόν, 
τη ζώνη, σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου, 
και την έβαουα οουόγυουα στην οσφύ µου.  
Και µου έγινε ουόγος τού Κυουίου για µια 
ντεύτεουη φοουά, ουέγοντας:  Πάουε τη ζώνη 
που απέκτησες, που είναι επάνω στην οσφύ 
σου, και αφού σηκωφείς, πήγαινε στον 
Ευφουάτη, και κουύψ' την εκεί στην τουύπα 
τού βουάχου.  Πήγα, ουοιπόν, και την 
έκουυψα κοντά στον Ευφουάτη, όπως µε είχε 
πουοστάξει ο Κύουιος.  Και ύστεουα από 

ποουές ηµέουες ο Κύουιος µου είπε: Αφού 
σηκωφείς, πήγαινε στον Ευφουάτη, και πάουε 
από εκεί τη ζώνη, που σε είχα πουοστάξει να 
κουύψεις εκεί.  Και πήγα στον Ευφουάτη, και 
έσκαψα, και πήουα τη ζώνη από τον τόπο 
όπου την είχα κουύψει· και τι βουέπω, η ζώνη 
ήταν φφαουµένη, ντεν ήταν χουήσιµη για 
τίποτε. 

Τότε, έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Μ' αυτό 
τον τουόπο φα φφείουω την υπεουηφάνεια του 
Ιούντα, και τη µεγάουη υπεουηφάνεια της 
Ιεουσαουήµ.  Αυτός ο κακός ουαός, που 
αουνούνται να υπακούσουν στα ουόγια µου, 
και πεουπατούν στις οουέξεις τής καουντιάς 
τους, και πηγαίνουν πίσω από άουους φεούς, 
για να τους ουατουεύουν, και να τους 
πουοσκυνούν, φα είναι εξάπαντος σαν αυτή τη 
ζώνη, που ντεν είναι σε τίποτε χουήσιµη.  
Επειντή, όπως η ζώνη πουοσκοουάται στην 
οσφύ τού ανφουώπου, έτσι πουοσκόουησα 
στον εαυτό µου οουόκουηουο τον οίκο 
Ισουαήου, και οουόκουηουο τον οίκο Ιούντα, 
ουέει ο Κύουιος· για να είναι σε µένα ουαός, 
και όνοµα, και καύχηµα, και ντόξα· αουά, 
ντεν υπάκουσαν.  Γι' αυτό, φα τους µιουήσεις 
τούτο τον ουόγο: Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο 
Φεός τού Ισουαήου: Κάφε ασκός φα γεµίσει 
από κουασί· κι αυτοί φα σου πουν: Μήπως, 
πουαγµατικά, ντεν γνωουίζουµε ότι κάφε 
ασκός φα γεµίσει από κουασί;  Τότε, φα τους 
πεις: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, φα 
γεµίσω όους τούς κατοίκους αυτής τής γης, 
και τους βασιουιάντες που κάφονται επάνω 
στον φουόνο τού Νταβίντ, και τους ιεουείς, 
και τους πουοφήτες, και όους τούς κατοίκους 
τής Ιεουσαουήµ, από µεφοκόπηµα.  Και φα 
τους συντουίψω, τον έναν µε τον άουον, και 
τους πατέουες και τους γιους µαζί, ουέει ο 
Κύουιος· ντεν φα σπουαχνισφώ ούτε φα 
ουυπηφώ ούτε φα εουεήσω, αουά φα τους 
εξοουοφουεύσω. 

Ακούστε, και ακουοαστείτε· να µη 
υπεουηφανεύεστε· επειντή, ο Κύουιος 
µίουησε.  Ντώστε ντόξα στον Κύουιο τον 
Φεό σας, πουιν φέουει σκοτάντι, και πουιν τα 
πόντια σας πουοσκόψουν επάνω στα σκοτεινά 
βουνά, κι ενώ πουοσµένετε φως, το 
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µετατουέψει σε σκιά φανάτου, και το κάνει 
πυκνό σκοτάντι.  Αουά, αν ντεν το ακούσετε, 
η ψυχή µου φα κουάψει κουυφά για την 
υπεουηφάνειά σας· και το µάτι µου φα 
κουάψει πικουά, και φα κατεβάσει ντάκουυα· 
επειντή, το ποίµνιο του Κυουίου φέουνεται σε 
αιχµαουωσία.  Πείτε στον βασιουιά και στη 
βασίουισσα: Ταπεινωφείτε, καφήστε· επειντή, 
φα κατεβάσουν από τα κεφάουια σας το 
στεφάνι τής ντόξας σας.  Οι πόουεις τού 
νότου φα κουειστούν, και ντεν φα υπάουχει 
εκείνος που τις ανοίγει· οουόκουηουος ο 
Ιούντας φα φεουφεί σε αιχµαουωσία, φα 
φεουφεί οουοκουηουωτικά αιχµάουωτος.  
Υψώστε τα µάτια σας, και κοιτάξτε αυτούς 
που έουχονται από τον βοουά· πού είναι το 
ποίµνιο, που σου είχε ντοφεί, τα ωουαία σου 
πουόβατα;  Τι φα πεις όταν σε επισκεφφεί; 
Επειντή, εσύ τους ντίνταξες να άουχουν επάνω 
σου σαν ηγεµόνες· ντεν φα σε πιάσουν πόνοι, 
σαν τη γυναίκα που γεννάει;  Και αν πεις στην 
καουντιά σου: Γιατί µου συνέβησαν αυτά; 
Εξαιτίας τού πουήφους της ανοµίας σου 
σηκώφηκαν τα κουάσπεντά σου, και 
γυµνώφηκαν οι φτέουνες σου. 

Μποουεί ο Αιφίοπας να αουάξει το ντέουµα 
του ή η ουεοπάουνταουη τα ποικίουµατά της; 
Τότε, µποουείτε κι εσείς να κάνετε καουό, οι 
οποίοι έχετε µάφει το κακό.  Γι' αυτό, φα 
τους σκοουπίσω σαν άχυουο που φέουνεται 
από τον άνεµο της εουήµου.  Αυτός είναι από 
µένα ο κουήουος σου, το µετουηµένο 
µεουίντιο σε σένα, ουέει ο Κύουιος· επειντή, 
µε ουησµόνησες, και έουπισες στο ψέµα.  Γι' 
αυτό, και εγώ φα σηκώσω τα κουάσπεντά σου 
επάνω στο πουόσωπό σου και φα φανεί η 
ντουοπή σου.  Είντα τις µοιχείες σου, και τους 
χουεµετισµούς σου, την αισχουότητα της 
ποουνείας σου, τα βντεουύγµατά σου επάνω 
στους ουόφους, επάνω στις πεντιάντες. Ουαί 
σε σένα, Ιεουσαουήµ! Ντεν φα καφαουιστείς; 
Μέχουι πότε ακόµα; 

Ο ΟΥΟΓΟΣ τού Κυουίου, που έγινε στον 
Ιεουεµία για την ανοµβουία. 

Ο Ιούντας πενφεί, και οι πύουες του είναι 
πεουίουυπες· κείτονται καταγής, 
µαυουοφοουεµένες· κι ανέβηκε η κουαυγή τής 

Ιεουσαουήµ.  Και οι µεγιστάνες της έστειουαν 
τους νέους τους για νεουό· ήουφαν στα 
πηγάντια, νεουό ντεν βουήκαν· γύουισαν µε τα 
ντοχεία τους αντειανά· αισχύνφηκαν, και 
ντουάπηκαν, και σκέπασαν τα κεφάουια τους.  
Επειντή, η γη σχίστηκε, επειντή ντεν υπήουχε 
βουοχή επάνω στη γη, οι γεωουγοί 
ντουοπιάστηκαν, σκέπασαν τα κεφάουια τους.  
Και η εουαφίνα ακόµα, που είχε γεννήσει 
στην πεντιάντα, εγκατέουειψε το παιντί της, 
επειντή ντεν υπήουχε χοουτάουι.  Και τα 
άγουια γαϊντούια στάφηκαν επάνω στους 
ψηούς τόπους, ουφούσαν αέουα σαν 
τσακάουια· τα µάτια τους µαουάφηκαν, 
επειντή ντεν υπήουχε χοουτάουι. 

Κύουιε, αν και οι ανοµίες µας καταµαουτυούν 
εναντίον µας, κάνε, όµως, για το όνοµά σου. 

Επειντή, οι αποστασίες µας πουήφυναν· 
αµαουτήσαµε σε σένα. 

Εουπίντα τού Ισουαήου, σωτήουας του σε 
καιουό φουίψης, γιατί φα ήσουν σαν 
πάουοικος στη γη, και σαν οντοιπόουος, 
στουέφοντας σε κατάουυµα για µια νύχτα; 

Γιατί φα ήσουν σαν ένας εκστατικός 
άνφουωπος, σαν ένας ισχυουός που ντεν 
µποουεί να σώσει; 

Αου' εσύ, Κύουιε, είσαι ανάµεσά µας, και το 
όνοµά σου αποκουήφηκε επάνω µας· µη µας 
εγκαταουείπεις. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος σ' αυτό τον ουαό: 
Επειντή αγάπησαν να πουανιούνται, και ντεν 
κουάτησαν τα πόντια τους, γι' αυτό ο Κύουιος 
ντεν ευντόκησε σ' αυτούς· τώουα φα φυµηφεί 
την ανοµία τους, και φα επισκεφφεί τις 
αµαουτίες τους.  Και ο Κύουιος µου είπε: Μη 
πουοσεύχεσαι υπέου αυτού του ουαού για 
καουό.  Και αν νηστέψουν, ντεν φα εισακούσω 
την κουαυγή τους· και αν πουοσφέουν 
οουοκαυτώµατα και πουοσφοουά, ντεν φα 
ευντοκήσω σ' αυτά· αουά, φα τους 
καταναουώσω µε µάχαιουα, και µε πείνα, και 
µε µεταντοτική αουώστια. 

Και είπα: Ω! Κύουιε, Φεέ! Ντες, οι 
πουοφήτες ουένε σ' αυτούς: Ντεν φα ντείτε 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 822 από 1298 

µάχαιουα ούτε φα υπάουχει πείνα σε σας, 
αουά φα σας ντώσω σίγουη ειουήνη σ' αυτό 
τον τόπο. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Οι πουοφήτες 
πουοφητεύουν αναουηφή πουάγµατα στο 
όνοµά µου· ντεν τους έστειουα εγώ ούτε τους 
πουόσταξα ούτε µίουησα σ' αυτούς· αυτοί 
πουοφητεύουν σε σας αναουηφή όουαση, και 
µαντεία, και µαταιότητα, και τη ντοουιότητα 
της καουντιάς τους.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος για τους πουοφήτες, που 
πουοφητεύουν στο όνοµά µου, ενώ ντεν τους 
έστειουα εγώ, αουά αυτοί ουένε: Μάχαιουα 
και πείνα ντεν φα υπάουχει σ' αυτό τον τόπο. 
Με µάχαιουα και µε πείνα φα συντεουεστούν 
εκείνοι οι πουοφήτες·  ενώ, ο ουαός, στους 
οποίους αυτοί πουοφητεύουν, φα είναι 
πεταµένοι στους ντουόµους τής Ιεουσαουήµ 
από πείνα και µάχαιουα· και ντεν φα υπάουχει 
εκείνος που φα τους φάβει, τις γυναίκες τους, 
και τους γιους τους, και τις φυγατέουες τους· 
και φα ξεχύνω επάνω τους την κακία τους. 

Γι' αυτό, φα τους πεις τούτο τον ουόγο: Ας 
χύσουν τα µάτια µου ντάκουυα, νύχτα και 
ηµέουα, και ας µη σταµατήσουν· επειντή, η 
παουφένα, η φυγατέουα του ουαού µου, 
συντουίφτηκε µε µεγάουο σύντουιµµα, µε 
υπεουβοουικά οντυνηουή πουηγή.  Αν βγω 
στην πεντιάντα, τότε ντέστε, οι φονευµένοι µε 
µάχαιουα· και αν µπω στην πόουη, τότε 
ντέστε, οι νεκουωµένοι από την πείνα! Και ο 
πουοφήτης, ακόµα και ο ιεουέας 
εµποουεύονται επάνω στη γη, και ντεν 
αισφάνονται. 

Απέουιψες οουοκουηουωτικά τον Ιούντα; 
Αποστουάφηκε η ψυχή σου τη Σιών; 

Γιατί µας πάταξες, και ντεν υπάουχει σε µας 
φεουαπεία; 

Πουοσµέναµε ειουήνη, αουά κανένα αγαφό· 
και τον καιουό τής φεουαπείας, και ντες, 
ταουαχή! 

Γνωουίζουµε, Κύουιε, την ασέβειά µας, την 
ανοµία των πατέουων µας· ότι αµαουτήσαµε 
σε σένα. 

Μη µας αποστουαφείς, χάουη του ονόµατός 
σου· µη ατιµάσεις τον φουόνο τής ντόξας σου· 
φυµήσου, µη ακυουώσεις τη ντιαφήκη σου, 
που έκανες σε µας. 

Υπάουχει ανάµεσα στις µαταιότητες των 
εφνών κάποιος που να ντίνει βουοχή; Ή, οι 
ουανοί ντίνουν ουαγνταίες βουοχές; 

Ντεν είσαι εσύ ο ίντιος ο ντοτήουας, Κύουιε, 
Φεέ µας; 

Γι' αυτό, φα σε πουοσµένουµε· επειντή, εσύ 
έκανες όουα αυτά. 

Και ο Κύουιος είπε σε µένα: Και αν ο 
Μωυσής και ο Σαµουήου στέκονταν 
µπουοστά µου, η ψυχή µου ντεν φα ήταν 
υπέου αυτού του ουαού· απόντιωξέ τους από 
µπουοστά µου, και ας βγουν έξω.  Και αν σου 
πουν: Πού έξω να βγούµε; Τότε, φα τους πεις: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Όσοι είναι για τον 
φάνατο, σε φάνατο· και όσοι για τηµ 
µάχαιουα, σε µάχαιουα· και όσοι για την 
πείνα, σε πείνα· και όσοι για την αιχµαουωσία, 
σε αιχµαουωσία.  Και φα επιφέουω επάνω 
τους τέσσεουα είντη, ουέει ο Κύουιος· τη 
µάχαιουα για σφαγή, και τα σκυουιά για 
σπαουαγµό, και τα πουιά τού ουανού, και τα 
φηουία τής γης, για να καταφάνε, και να 
αφανίσουν.  Και φα τους παουαντώσω σε 
ντιασποουά σε όουα τα βασίουεια της γης· 
εξαιτίας τού Μανασσή, γιου τού Εζεκία, 
βασιουιά του Ιούντα, για όσα έπουαξε στην 
Ιεουσαουήµ.  Επειντή, ποιος φα σε οικτείουει, 
Ιεουσαουήµ; Ή, ποιος φα σε συουυπηφεί; Ή, 
ποιος φα στουαφεί για να σε ουωτήσει: Πώς 
έχεις;  Εσύ µε εγκατέουειψες, ουέει ο 
Κύουιος, πήγες πουος τα πίσω· γι' αυτό, φα 
απουώσω το χέουι µου εναντίον σου, και φα 
σε αφανίσω· απέκαµα να εουεώ.  Και φα τους 
ουιχνίσω µε το ουιχνιστήουι στις πύουες τής 
γης· φα τους ατεκνώσω, φα αφανίσω τον ουαό 
µου, επειντή ντεν επιστουέφουν από τους 
ντουόµους τους.  Οι χήουες τους πουήφυναν 
µπουοστά µου πεουισσότεουο από την άµµο 
τής φάουασσας· έφεουα επάνω τους, επάνω 
στις µητέουες των νέων, ουεηουάτη το 
µεσηµέουι, έφεουα επάνω τους ξαφνικά 
ταουαχές και τουόµους.  Εκείνη, που γέννησε 
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επτά, απέκαµε, παουέντωσε το πνεύµα· ο 
ήουιος της έντυσε, ενώ ακόµα ήταν ηµέουα· 
καταντουοπιάστηκε, και ταουάχτηκε· και το 
υπόουοιπό τους φα το παουαντώσω στη 
µάχαιουα µπουοστά στους εχφούς τους, ουέει 
ο Κύουιος. 

Αουοίµονο σε µένα, µητέουα µου, επειντή 
µου γέννησες άνντουα έουιντας, και άνντουα 
φιουονικίας µαζί µε οουόκουηουη τη γη! 

Ούτε τόκισα ούτε µε τόκισαν· και όµως, κάφε 
ένας απ' αυτούς µε καταουιέται. 

Ο Κύουιος ουέει: Σίγουα, το υπόουοιπό σου 
φα είναι καουό· σίγουα, φα µεσιτεύσω για 
σένα πουος τον εχφουό σε καιουό συµφοουάς, 
και σε καιουό φουίψης. 

Το σίντεουο φα συντουίψει το σίντεουο του 
βοουά, και τον χαουκό; 

Τα υπάουχοντά σου και τους φησαυούς σου 
φα τα παουαντώσω σε ουεηουασία, χωουίς 
αντάουαγµα, κι αυτό για όουες τις αµαουτίες 
σου και σε όουα τα όουιά σου.  Και φα σε 
πεουάσω, µαζί µε τους εχφούς σου, σε έναν 
τόπο, που ντεν γνωουίζεις· επειντή, στον φυµό 
µου άναψε φωτιά, που φα κάψει εναντίον σας. 

Εσύ, Κύουιε, γνωουίζεις· φυµήσου µε, 
επισκέψου µε, και κάνε την εκντίκησή µου 
από εκείνους που µε καταντιώκουν. 

Μη µε αουπάξεις στη µακουοφυµία σου· 
γνώουισε ότι για σένα υπέφεουα ονειντισµό. 

Όπως βουέφηκαν τα ουόγια σου, τα 
κατέφαγα· και ο ουόγος σου ήταν µέσα µου 
χαουά και αγαουίαση της καουντιάς µου. 

Επειντή, το όνοµά σου αποκουήφηκε επάνω 
µου, Κύουιε, Φεέ των ντυνάµεων. 

Ντεν κάφησα σε συνέντουιο χουευαστών και 
ευφουάνφηκα µαζί τους· κάφησα µόνος 
εξαιτίας τού χεουιού σου· επειντή, εσύ µε 
γέµισες από αντηµονία. 

Γιατί ο πόνος µου είναι παντοτινός, και η 
πουηγή µου ανίατη, χωουίς να φέουει να 
γιατουευτεί; 

Φα είσαι σε µένα οουοκουηουωτικά σαν 
ψεύτης, και σαν τα απατηουά νεουά; 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Αν 
επιστουέψεις, τότε φα σε αποκαταστήσω 
πάουι, και φα στέκεσαι µπουοστά µου· και αν 
αποχωουίσεις το τίµιο από το αχουείο, φα 
είσαι σαν το στόµα µου· αυτοί ας γυουίσουν 
σε σένα· αου' εσύ µη γυουίσεις σ' αυτούς.  Και 
φα σε κάνω σ' αυτό τον ουαό ισχυουό 
χάουκινο τείχος· και φα σε ποουεµήσουν, 
όµως ντεν φα υπεουισχύσουν εναντίον σου· 
επειντή, εγώ είµαι µαζί σου για να σε σώζω, 
και να σε εουευφεουώνω, ουέει ο Κύουιος.  
Και φα σε εουευφεουώσω από το χέουι των 
πονηουών, και φα σε ουυτουώσω από το χέουι 
εκείνων που καταντυναστεύουν. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Μη πάουεις γυναίκα για τον εαυτό 
σου ούτε να γίνουν σε σένα γιοι ούτε 
φυγατέουες, σ' αυτό τον τόπο.  Επειντή, έτσι 
ουέει ο Κύουιος για τους γιους και τις 
φυγατέουες που γεννιούνται σ' αυτό τον τόπο, 
και για τις µητέουες τους, που τους γέννησαν, 
και για τους πατέουες τους, που τους 
τεκνοποίησαν σ' αυτή τη γη:  Φα πεφάνουν µε 
οντυνηουόν φάνατο· ντεν φα κουαυτούν ούτε 
φα ταφούν· φα είναι για κοπουιά επάνω στην 
επιφάνεια της γης· και φα αφανιστούν από 
µάχαιουα, και από πείνα· και τα πτώµατά 
τους φα είναι τουοφή στα πουιά τού ουανού, 
και στα φηουία τής γης. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Μη µπεις 
µέσα σε σπίτι πένφους, και µη πας να 
πενφήσεις ούτε µαζί να τους κουάψεις· 
επειντή, αφαίουεσα την ειουήνη µου από 
τούτο τον ουαό, ουέει ο Κύουιος, το έουεος, 
και τους οικτιουµούς.  Και φα πεφάνουν 
µεγάουοι και µικουοί σ' αυτή τη γη· ντεν φα 
ταφούν ούτε φα τους κουάψουν ούτε φα 
κάνουν εντοµές στα σώµατά τους ούτε φα 
ξυουιστούν γι' αυτούς·  ούτε φα µοιουάσουν 
ψωµί στο πένφος για παουηγοουιά τους 
ουόγω του πεφαµένου· ούτε φα τους ποτίσουν 
το ποτήουι τής παουηγοουιάς για τον πατέουα 
τους ή για τη µητέουα τους.  Και ντεν φα 
µπεις µέσα σε σπίτι συµποσίου, για να 
καφήσεις µαζί τους για να φας και να πιεις. 
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Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός του Ισουαήου: Ντέστε, εγώ, 
µπουοστά στα µάτια σας, και στις ηµέουες 
σας, φα σταµατήσω απ' αυτό τον τόπο τη 
φωνή τής χαουάς, και τη φωνή τής 
ευφουοσύνης, τη φωνή τού νυµφίου, και τη 
φωνή τής νύφης. 

Και όταν αναγγείουεις σ' αυτό τον ουαό όουα 
αυτά τα ουόγια, και σου πουν: Γιατί ο 
Κύουιος πουόφεουε όουο αυτό το µεγάουο 
κακό εναντίον µας; Και ποια είναι η ανοµία 
µας; Και ποια είναι η αµαουτία µας, την 
οποία αµαουτήσαµε στον Κύουιο τον Φεό 
µας;  Τότε, φα τους πεις: Επειντή, µε 
εγκατέουειψαν οι πατέουες σας, ουέει ο 
Κύουιος, και πήγαν πίσω από άουους φεούς, 
και τους ουάτουευσαν, και τους 
πουοσκύνησαν, και εγκατέουειψαν εµένα, και 
τον νόµο µου ντεν φύουαξαν·  και επειντή, 
εσείς πουάξατε χειουότεουα και από τους 
πατέουες σας· και ντέστε, πεουπατάτε κάφε 
ένας πίσω από την όουεξη της ντικής του 
πονηουής καουντιάς, ώστε να µη υπακούτε σε 
µένα·  γι' αυτό, φα σας αποουίψω απ' αυτή τη 
γη, στη γη που ντεν γνωουίσατε, εσείς και οι 
πατέουες σας· κι εκεί φα ουατουεύσετε άουους 
φεούς ηµέουα και νύχτα· επειντή, ντεν φα 
κάνω σε σας έουεος. 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, και ντεν φα πουν πια: Ζει ο 
Κύουιος, που ανέβασε τους γιους Ισουαήου 
από τη γη τής Αιγύπτου·  αουά: Ζει ο 
Κύουιος, που ανέβασε τους γιους Ισουαήου 
από τη γη τού βοουά, και από όους τούς 
τόπους, όπου τους είχε ντιώξει· και φα τους 
επαναφέουω πάουι στη γη τους, που είχα 
ντώσει στους πατέουες τους. 

Ντέστε, φα στείουω ποούς ψαουάντες, ουέει ο 
Κύουιος, και φα τους ψαουέψουν· και ύστεουα 
απ' αυτά, φα στείουω ποούς κυνηγούς, και φα 
τους κυνηγήσουν από κάφε βουνό, και από 
κάφε ουόφο, και από τις σχισµές των 
βουάχων.  Επειντή, τα µάτια µου είναι επάνω 
σε όους τούς ντουόµους τους· ντεν είναι 
κουυµµένοι από το πουόσωπό µου ούτε η 
ανοµία τους είναι κουυµµένη µπουοστά από 
τα µάτια µου.  Και πουώτα, φα ανταποντώσω 

ντιπουάσια την ανοµία τους, και την αµαουτία 
τους· επειντή, µόουυναν τη γη µου µε τα 
πτώµατα των βντεουυγµάτων τους, και 
γέµισαν την κουηουονοµιά µου από τα 
µοουύσµατά τους. 

Κύουιε, ντύναµή µου, και φούιό µου, και 
καταφυγή µου σε ηµέουα φουίψης, 

τα έφνη φάουφουν σε σένα από τα πέουατα 
της γης, και φα πουν: Βέβαια, οι πατέουες µας 
κουηουονόµησαν ψέµα, µαταιότητα, και τα 
ανωφεουή. 

Φα κάνει ο άνφουωπος φεούς για τον εαυτό 
του, τους φεούς, που ντεν υπάουχουν;  Γι' 
αυτό, ντες, φα τους κάνω αυτή τη φοουά να 
γνωουίσουν, φα τους κάνω να γνωουίσουν το 
χέουι µου και τη ντύναµή µου· και φα 
γνωουίσουν ότι το όνοµά µου είναι ο 
Κύουιος. 

Η ΑΜΑΟΥΤΙΑ τού Ιούντα είναι γουαµµένη 
µε σιντεουένια γουαφίντα, µε ανταµάντινο 
νύχι· χαουάχτηκε επάνω στην πουάκα τής 
καουντιάς τους, και επάνω στα κέουατα των 
φυσιαστηουίων σας·  ώστε, οι γιοι τους 
φυµούνται τα φυσιαστήουιά τους, και τα 
άουση τους, µαζί µε τα πουάσινα ντέντουα 
επάνω στους ψηούς ουόφους.  Ω, βουνό µου 
στην πεντιάντα, φα ντώσω την πεουιουσία σου 
και όους τούς φησαυούς σου σε ντιαουπαγή, 
και τους ψηούς σου τόπους σε όουα τα όουιά 
σου, ουόγω της αµαουτίας.  Και εσύ, 
µάουιστα εσύ η ίντια, φα αποβουηφείς από 
την κουηουονοµιά σου, που σου έντωσα· και 
φα σε καταντουώσω στους εχφούς σου, σε γη 
που ντεν γνώουισες· επειντή, ανάψατε φωτιά 
στον φυµό µου, η οποία φα καίγεται στον 
αιώνα. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επικατάουατος ο 
άνφουωπος, που εουπίζει σε άνφουωπο, και 
κάνει τη σάουκα βουαχίονά του, και του 
οποίου η καουντιά αποµακουύνεται από τον 
Κύουιο.  Επειντή, φα είναι σαν την 
αγουιοµυουίκη στην έουηµο, και ντεν φα ντει 
όταν έουφει το αγαφό· αουά φα κατοικεί σε 
ξεούς τόπους εουηµιάς, σε γη αουµυουή και 
ακατοίκητη.  Ευουογηµένος ο άνφουωπος 
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που εουπίζει στον Κύουιο, και του οποίου ο 
Κύουιος είναι η εουπίντα.  Επειντή, φα είναι 
σαν ντέντουο φυτεµένο κοντά στα νεουά, που 
απουώνει τις ουίζες του κοντά στον ποταµό, 
και ντεν φα ντει όταν έουχεται το καύµα, αουά 
το φύουο του φα φάουει· και ντεν φα 
µεουιµνήσει στη χουονιά τής ανοµβουίας 
ούτε φα παύσει από το να κάνει καουπό.  Η 
καουντιά είναι απατηουή πεουισσότεουο απ' 
όουα, και υπεουβοουικά ντιεφφαουµένη· ποιος 
µποουεί να τη γνωουίσει;  Εγώ ο Κύουιος 
εξετάζω την καουντιά, ντοκιµάζω τα νεφουά, 
για να ντώσω στον κάφε έναν σύµφωνα µε 
τους ντουόµους του, σύµφωνα µε τον καουπό 
των έουγων του.  Όπως η πέουντικα που 
κουωσσάει, και ντεν εκκοουάπτει νεοσσούς, 
έτσι κι αυτός που αποκτάει πούτη µε άντικο 
τουόπο, φα τα αφήσει στο µέσον των ηµεουών 
του, και στα έσχατά του φα είναι άφουονας. 

Φουόνος ντόξας υψωµένος εξαουχής είναι ο 
τόπος του αγιαστηουίου µας.  Κύουιε, η 
εουπίντα τού Ισουαήου, όουοι όσοι σε 
εγκαταουείπουν φα καταντουοπιαστούν, και οι 
αποστάτες από µένα φα γουαφούν στη γη· 
επειντή, εγκατέουειψαν τον Κύουιο, την πηγή 
των ζωντανών νεουών. 

Γιάτουεψέ µε, Κύουιε, και φα γιατουευτώ· 
σώσε µε, και φα σωφώ· επειντή, εσύ είσαι το 
καύχηµά µου·  Ντες, αυτοί ουένε σε µένα: 
Πού είναι ο ουόγος τού Κυουίου; Ας έουφει, 
τώουα.  Αου' εγώ, ντεν αποσύουφηκα από το 
να σε ακοουφώ σαν ποιµένας· ούτε επιφύµησα 
την ηµέουα της φουίψης· εσύ το ξέουεις αυτό· 
αυτά που βγήκαν από τα χείουη µου ήσαν 
µπουοστά σου.  Μη γίνεις σε µένα τουόµος· 
εσύ είσαι η εουπίντα µου σε ηµέουα 
συµφοουάς.  Ας ντουοπιαστούν οουότεουα 
αυτοί που µε καταντιώκουν, εγώ, όµως, ας µη 
ντουοπιαστώ· ας τουοµάξουν εκείνοι, εγώ 
όµως ας µη τουοµάξω· φέουε επάνω τους 
ηµέουα συµφοουάς, και σύντουιψέ τους µε 
ντιπουό σύντουιµµα. 

ΕΤΣΙ µου είπε ο Κύουιος: Πήγαινε και 
στάσου στην πύουη των γιων τού ουαού σου, 
από την οποία µπαίνουν οι βασιουιάντες τού 
Ιούντα, και από την οποία βγαίνουν, και σε 
όουες τις πύουες τής Ιεουσαουήµ·  και πες 

τους: Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, 
βασιουιάντες τού Ιούντα, και οουόκουηουος ο 
Ιούντας, και όουοι οι κάτοικοι της 
Ιεουσαουήµ, που µπαίνετε απ' αυτές τις 
πύουες.  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Πουοσέχετε 
τους εαυτούς σας, και µη βαστάζετε φοουτίο 
την ηµέουα τού σαββάτου ούτε να το 
πεουνάτε µέσα από τις πύουες τής 
Ιεουσαουήµ·  ούτε να βγάζετε φοουτίο έξω 
από τα σπίτια σας την ηµέουα τού σαββάτου, 
και µη κάνετε καµιά εουγασία· αουά αγιάζετε 
την ηµέουα τού σαββάτου, όπως είχα 
πουοστάξει στους πατέουες σας·  ντεν είχαν, 
όµως, υπακούσει ούτε είχαν στουέψει το αυτί 
τους, αουά σκουήουυναν τον τουάχηουό τους 
για να µη ακούσουν, και για να µη ντεχφούν 
νουφεσία. 

Αουά, αν υπακούσετε σε µένα, ουέει ο 
Κύουιος, ώστε να µη βάζετε φοουτίο µέσα 
από τις πύουες αυτής τής πόουης την ηµέουα 
τού σαββάτου, αουά να αγιάζετε την ηµέουα 
τού σαββάτου, µη κάνοντας µέσα σ' αυτή την 
ηµέουα καµιά εουγασία·  τότε, φα µπουν µέσα 
από τις πύουες αυτής τής πόουης 
βασιουιάντες και άουχοντες, που φα κάφονται 
επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ, καβάουα σε 
άµαξες και άουογα, αυτοί, και οι άουχοντές 
τους, οι άνντουες τού Ιούντα, και οι κάτοικοι 
της Ιεουσαουήµ· κι αυτή η πόουη φα 
κατοικείται στον αιώνα.  Και φάουφουν από 
τις πόουεις τού Ιούντα, και από τα µέουη 
οουόγυουα από την Ιεουσαουήµ, και από τη 
γη τού Βενιαµίν, και από την πεντινή χώουα, 
και από τα βουνά, και από τον νότο, 
φέουνοντας οουοκαυτώµατα, και φυσίες, και 
πουοσφοουές από άουφιτα, και ουίβανο, 
φέουνοντας ακόµα και ευχαουιστήουιες 
πουοσφοουές στον οίκο τού Κυουίου. 

Αουά, αν ντεν µε υπακούσετε, ώστε να 
αγιάζετε την ηµέουα τού σαββάτου, και να µη 
βαστάζετε φοουτίο και το βάζετε µέσα από 
τις πύουες τής Ιεουσαουήµ την ηµέουα τού 
σαββάτου, τότε φα ανάψω φωτιά στις πύουες 
της, και φα καταφάει τα παουάτια τής 
Ιεουσαουήµ, και ντεν φα σβήσει. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, ουέγοντας:  Σήκω, και κατέβα 
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στο σπίτι τού κεουαµέα, και εκεί φα σε κάνω 
να ακούσεις τα ουόγια µου. 

Τότε, κατέβηκα στο σπίτι τού κεουαµέα· και 
ντέστε, εουγαζόταν ένα έουγο επάνω στους 
τουοχούς.  Και το αγγείο, που έκανε από 
πηουό, χάουασε στο χέουι τού κεουαµέα· και 
το ίντιο το έκανε ξανά ένα άουο αγγείο, όπως 
άουεσε στον κεουαµέα να κάνει. 

Τότε, µου έγινε ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Ω, οίκος Ισουαήου, ντεν µποουώ 
να κάνω σε σας, όπως αυτός ο κεουαµέας; 
ουέει ο Κύουιος. Ντέστε, όπως ο πηουός στο 
χέουι τού κεουαµέα, έτσι κι εσείς, οίκος 
Ισουαήου, είστε στο χέουι µου.  Κατά τη 
στιγµή, που φα µιούσα ενάντια σε έφνος ή 
ενάντια σε βασιουεία, για να ξεουιζώσω και να 
κατασκάψω, και να καταστουέψω,  αν το 
έφνος εκείνο, ενάντια στο οποίο µίουησα, 
επιστουέψει από την κακία του, φα µετανοήσω 
από το κακό που είχα σκεφφεί να κάνω σ' 
αυτό.  Και κατά τη στιγµή, που φα µιούσα για 
ένα έφνος ή για µια βασιουεία, να 
οικοντοµήσω, και να φυτέψω,  αν κάνει κακό 
µπουοστά µου, ώστε να µη υπακούει στη 
φωνή µου, τότε φα µετανοήσω για το καουό, 
µε το οποίο είχα πει να το αγαφοποιήσω.  
Και, τώουα, πες στους άνντουες τού Ιούντα, 
και στους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, 
ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, 
εγώ ετοιµάζω κακό εναντίον σας· και έχω στη 
σκέψη µου µια απόφαση εναντίον σας· 
επιστουέψτε, ουοιπόν, κάφε ένας από τον 
πονηουό του ντουόµο, και ντιοουφώστε τους 
ντουόµους σας και τις πουάξεις σας. 

Κι εκείνοι είπαν: Μάταια, επειντή φα 
πεουπατάµε πίσω από τους συουογισµούς 
µας, κάφε ένας φα πουάττουµε σύµφωνα µε 
τις οουέξεις τής πονηουής καουντιάς του.  Γι' 
αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ουωτήστε τώουα 
ανάµεσα στα έφνη, ποιος άκουσε τέτοια 
πουάγµατα; Η παουφένα τού Ισουαήου έκανε 
πουάγµατα φουικτά σε υπεουβοουικό βαφµό.  
Φα αφήσει κάποιος τον χιονώντη Ουίβανο 
για τον βουάχο τής πεντιάντας; Ή, φα 
εγκαταουείψουν τα ντουοσεουά πηγάζοντα 
νεουά για εκείνα που έουχονται από µακουιά;  
Αουά, ο ουαός µου µε ουησµόνησε, φυµίασε 

στη µαταιότητα, και πουόσκοψαν στους 
ντουόµους τους, στα αιώνια µονοπάτια, για να 
πεουπατούν σε µονοπάτια ενός ντουόµου όχι 
εξοµαουισµένου·  για να κάνουν τη γη τους 
εουήµωση, και αιώνιον χουευασµό· κάφε ένας 
που ντιαβαίνει απ' αυτή, φα µένει έκφαµβος, 
και φα κουνάει το κεφάουι του.  Φα τους 
ντιασκοουπίσω µπουοστά στον εχφουό, σαν 
καυστικός άνεµος· φα τους ντείξω νώτα, και 
όχι πουόσωπο, κατά την ηµέουα τής 
συµφοουάς τους. 

Τότε, είπαν: Εουάτε κι ας συµβουευτούµε 
αποφάσεις ενάντια στον Ιεουεµία· επειντή, 
νόµος ντεν φα χαφεί από ιεουέα ούτε βουή 
από σοφό ούτε ουόγος από πουοφήτη· εουάτε 
κι ας τον πατάξουµε µε τη γουώσσα, και ας 
µη πουοσέξουµε σε κανένα από τα ουόγια 
του. 

Κύουιε, πουόσεξε σε µένα, και άκουσε τη 
φωνή, αυτών που ντιαφιουονικούν µαζί µου. 

Φα ανταποντοφεί κακό αντί για καουό; 
Επειντή, έσκαψαν ουάκκο για την ψυχή µου. 

Φυµήσου ότι στάφηκα µπουοστά σου για να 
µιουήσω αγαφά υπέου αυτών, για να 
αποστουέψω τον φυµό σου απ' αυτούς. 

Γι' αυτό, παουάντωσε τους γιους τους στην 
πείνα, και ντώσ' τους σε χέουι µάχαιουας· και 
οι γυναίκες τους ας γίνουν άτεκνες και χήουες. 

Και οι άνντουες τους ας φανατωφούν· οι 
νεανίσκοι τους ας πέσουν µε µάχαιουα στη 
µάχη. 

Ας ακουστεί κουαυγή από τα σπίτια τους, 
όταν φέουεις ξαφνικά ουεηουάτες εναντίον 
τους. 

Επειντή, έσκαψαν ουάκκο για να µε πιάσουν, 
και έκουυψαν παγίντες για τα πόντια µου. 

Ενώ, εσύ, Κύουιε, γνωουίζεις οουόκουηουη 
τη βουή τους εναντίον µου στο να µε 
φανατώσουν. 

Μη συγχωουήσεις την ανοµία τους, και µη 
εξαουείψεις την αµαουτία τους από µπουοστά 
σου· 
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αουά, ας καταστουαφούν µπουοστά σου· 
ενέουγησε εναντίον τους κατά τον καιουό τού 
φυµού σου. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος: Πήγαινε και 
απόκτησε µια πήουινη στάµνα από κεουαµέα, 
και φέουε µεουικούς από τους πουεσβύτεους 
του ουαού, και από τους πουεσβύτεους των 
ιεουέων·  και βγες στη φάουαγγα του γιου τού 
Εννόµ, που είναι κοντά στην είσοντο της 
ανατοουικής πύουης, και ντιακήουυξε εκεί τα 
ουόγια, που φα µιουήσω σε σένα.  Και πες: 
Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, 
βασιουιάντες τού Ιούντα, και κάτοικοι της 
Ιεουσαουήµ. Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Ντέστε, φα 
φέουω κακά ενάντια σ' αυτό τον τόπο, τα 
οποία καφένας που φα τα ακούει, φα βουϊξουν 
τα αυτιά του.  Επειντή, µε εγκατέουειψαν, και 
βεβήουωσαν αυτό τον τόπο, και φυµίασαν 
µέσα σ' αυτόν σε άουους φεούς, που ντεν 
γνώουισαν, αυτοί και οι πατέουες τους, και οι 
βασιουιάντες τού Ιούντα, και γέµισαν αυτό 
τον τόπο από αίµα αφώων.  Και 
οικοντόµησαν τους ψηούς τόπους τού Βάαου, 
για να καίνε τους γιους τους µέσα σε φωτιά, 
οουοκαυτώµατα πουος τον Βάαου· το οποίο 
ντεν είχα πουοστάξει ούτε είχα µιουήσει ούτε 
είχε ανέβει στην καουντιά µου.  Γι' αυτό, 
ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
κι αυτός ο τόπος ντεν φα αποκαουείται 
πουέον Τοφέφ ούτε φάουαγγα του γιου τού 
Εννόµ, αουά φάουαγγα της σφαγής.  Και φα 
µαταιώσω τη βουή τού Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ σ' αυτό τον τόπο· και φα τους 
κάνω να πέσουν µε µάχαιουα µπουοστά στους 
εχφούς τους, και µε τα χέουια εκείνων που 
ζητούν τη ζωή τους· ενώ τα πτώµατά τους φα 
τα ντώσω για φάγωµα στα πουιά τού ουανού, 
και στα φηουία τής γης.  Και φα κάνω αυτή 
την πόουη εουήµωση, και συουιγµό· καφένας 
που ντιαβαίνει απ' αυτή, φα µένει έκφαµβος, 
και φα συουίξει για όουες τις πουηγές της.  
Και φα τους κάνω να φάνε τη σάουκα των 
γιων τους, και τη σάουκα των φυγατέουων 
τους, και κάφε ένας φα φάει τη σάουκα τού 
φίου του, στην ποουιοουκία και στη 
στενοχώουια µε την οποία οι εχφουοί τους, κι 
εκείνοι που ζητούν τη ζωή τους, φα τους 
στενοχωουήσουν. 

Τότε, φα συντουίψεις τη στάµνα µπουοστά 
στους άνντουες που βγήκαν µαζί σου·  και φα 
τους πεις: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Έτσι φα συντουίψω αυτό τον ουαό 
κι αυτή την πόουη, καφώς κάποιος συντουίβει 
το αγγείο του κεουαµέα, που πουέον ντεν 
µποουεί να ντιοουφωφεί· και φα τους φάβουν 
στην Τοφέφ, µέχουις ότου να µη υπάουχει 
τόπος για ταφή.  Έτσι φα κάνω σ' αυτό τον 
τόπο, ουέει ο Κύουιος, και στους κατοίκους 
του, και φα κάνω αυτή την πόουη σαν την 
Τοφέφ·  και τα σπίτια τής Ιεουσαουήµ, και τα 
παουάτια των βασιουιάντων τού Ιούντα, φα 
µοουυνφούν, όπως ο τόπος τής Τοφέφ· µαζί 
µε όουα τα σπίτια, επάνω στις ταουάτσες των 
οποίων φυµίασαν σε οουόκουηουη τη 
στουατιά τού ουανού, και έκαναν σπονντές σε 
άουους φεούς. 

Τότε, ο Ιεουεµίας ήουφε από την Τοφέφ, 
όπου τον είχε στείουει ο Κύουιος για να 
πουοφητεύσει· και αφού στάφηκε στην αυουή 
τού οίκου τού Κυουίου, είπε σε οουόκουηουο 
τον ουαό:  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Ντέστε, φα 
φέουω επάνω σ' αυτή την πόουη, κι επάνω στις 
κωµοπόουεις της, όουα τα κακά όσα µίουησα 
εναντίον της· επειντή, σκουήουυναν τον 
τουάχηουό τους, ώστε να µη ακούσουν τα 
ουόγια µου. 

ΚΑΙ ο Πασχώου, ο γιος τού Ιµµήου, ο 
ιεουέας, που ήταν και πουοϊστάµενος στον 
οίκο τού Κυουίου, άκουσε τον Ιεουεµία να 
πουοφητεύει αυτά τα ουόγια.  Και ο 
Πασχώου χτύπησε τον Ιεουεµία τον 
πουοφήτη, και τον έβαουε στο ντεσµωτήουιο, 
αυτό που ήταν στην άνω πύουη τού Βενιαµίν, 
αυτό που ήταν στον οίκο τού Κυουίου. 

Και την επόµενη ηµέουα, ο Πασχώου 
έβγαουε από το ντεσµωτήουιο τον Ιεουεµία. 
Και ο Ιεουεµίας τού είπε: Ο Κύουιος ντεν 
αποκάουεσε το όνοµά σου Πασχώου, αουά 
Μαγόου-µισσαβίβ.  Επειντή, έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντες, φα σε κάνω τουόµο στον 
εαυτό σου, και σε όους τούς φίους σου· και φα 
πέσουν µε τη µάχαιουα των εχφουών τους, και 
τα µάτια σου φα το ντουν· και φα ντώσω 
οουόκουηουο τον Ιούντα στο χέουι τού 
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βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα τους φέουει 
αιχµάουωτους στη Βαβυουώνα, και φα τους 
πατάξει µε µάχαιουα.  Και φα ντώσω 
οουόκουηουη τη ντύναµη αυτής τής πόουης, 
και όους τούς κόπους της, και όουα τα 
ποουύτιµά της, και όους τούς φησαυούς των 
βασιουιάντων τού Ιούντα φα τους ντώσω στο 
χέουι των εχφουών τους, και φα τους 
ουεηουατήσουν, και φα τους πάουν, και φα 
τους φέουν στη Βαβυουώνα.  Κι εσύ, 
Πασχώου, και όουοι αυτοί που κατοικούν στο 
σπίτι σου, φα πάτε σε αιχµαουωσία· και 
φάουφεις στη Βαβυουώνα, και εκεί φα 
πεφάνεις, και εκεί φα ταφείς, εσύ, και όουοι οι 
φίουοι σου, στους οποίους πουοφήτευσες µε 
αναουήφεια. 

Κύουιε, µε ντεουέασες, και ντεουεάστηκα· 
υπήουξες ισχυουότεουος εναντίον µου, και 
υπεουίσχυσες· έγινα χουευασµός όουη την 
ηµέουα· όουοι µε εµπαίζουν. 

επειντή, αφού άνοιξα το στόµα, βοώ, φωνάζω 
βία και αουπαγή· γι' αυτό, ο ουόγος τού 
Κυουίου έγινε σε µένα για ονειντισµό και για 
χουευασµό όουη την ηµέουα. 

Και είπα: Ντεν φα αναφέουω γι' αυτό ούτε φα 
µιουήσω πουέον στο όνοµά του. 

Όµως, ο ουόγος του ήταν στην καουντιά µου 
σαν φωτιά που έκαιγε, πεουικουεισµένη µέσα 
στα κόκαουά µου, και απέκαµα να χαουινώνω 
τον εαυτό µου, και ντεν µποούσα πουέον. 

Επειντή, άκουσα ύβουη από ποούς· τουόµος 
από παντού: Κατηγοουήστε, ουένε, και φα τον 
κατηγοουήσουµε. 

Όουοι όσοι ζούσαν ειουηνικά µαζί µου 
παουαφύουαγαν την πουόσκουσή µου, 
ουέγοντας: Ίσως ντεουεαστεί, και φα 
υπεουισχύσουµε εναντίον του, και φα 
εκντικηφούµε εναντίον του. 

Ο Κύουιος, όµως, είναι µαζί µου σαν 
ισχυουός ποουεµιστής· γι' αυτό, οι ντιώκτες 
µου φα πουοσκόψουν και ντεν φα 
υπεουισχύσουν. 

Φα καταντουοπιαστούν υπεουβοουικά· 
επειντή, ντεν κατάουαβαν· η αιώνια ντουοπή 
τους ντεν φα ουησµονηφεί. 

Αουά, Κύουιε των ντυνάµεων, που 
ντοκιµάζεις τον ντίκαιο, που βουέπεις τους 
νεφούς και την καουντιά, ας ντω την 
εκντίκησή σου επάνω τους· επειντή, σε σένα 
φανέουωσα την κουίση µου. 

Ψάουετε στον Κύουιο, αινείτε τον Κύουιο· 
επειντή, εουευφέουωσε την ψυχή τού φτωχού 
από το χέουι των πονηουευόµενων. 

Επικατάουατη η ηµέουα, κατά την οποία 
γεννήφηκα· η ηµέουα κατά την οποία η 
µητέουα µου µε γέννησε, ας µη είναι 
ευουογηµένη. 

Επικατάουατος ο άνφουωπος, που έφεουε τα 
καουά νέα στον πατέουα µου, ουέγοντας: 
Γεννήφηκε σε σένα αουσενικό παιντί, 
ευφουαίνοντάς τον υπεουβοουικά. 

Και ο άνφουωπος εκείνος ας είναι σαν τις 
πόουεις, που κατέστουεψε ο Κύουιος, και ντεν 
µεταµεουήφηκε· και ας ακούσει κουαυγή το 
πουωί, και αουαουαγµό το µεσηµέουι. 

Γιατί ντεν φανατώφηκα από τη µήτουα; Ή, η 
µητέουα µου ντεν έγινε για µένα τάφος, και η 
µήτουα της ντεν µε βάσταξε σε αιώνια 
σύουηψη; 

Γιατί βγήκα από τη µήτουα, για να βουέπω 
µόχφο και ουύπη, και οι ηµέουες µου να 
τεουειώσουν µε ντουοπή; 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία, από 
τον Κύουιο, όταν ο βασιουιάς Σεντεκίας 
έστειουε σ' αυτόν τον Πασχώου, τον γιο τού 
Μεουχία, και τον Σοφονία, τον γιο τού 
Μαασία, τον ιεουέα, ουέγοντας:  Ουώτησε, 
παουακαουώ, τον Κύουιο για µας· επειντή, ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ξεσήκωσε πόουεµο εναντίον 
µας· ίσως, ο Κύουιος ενεουγήσει σε µας 
σύµφωνα µε όουα τα φαυµάσιά του, ώστε να 
φύγει από µας. 
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Τότε, ο Ιεουεµίας τούς είπε: Έτσι φα πείτε 
στον Σεντεκία:  Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο 
Φεός τού Ισουαήου: Ντες, εγώ στουέφω 
πουος τα πίσω τα όπουα τού ποουέµου, που 
είναι στα χέουια σας, µε τα οποία εσείς 
ποουεµάτε ενάντια στον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και των Χαουνταίων, που σας 
ποουιοουκούν έξω από τα τείχη· και φα τους 
συγκεντουώσω στο µέσον αυτής τής πόουης.  
Και εγώ φα ποουεµήσω εναντίον σας, µε 
απουωµένο χέουι, και µε κουαταιόν 
βουαχίονα, και µε φυµό, και µε αγανάκτηση, 
και µε µεγάουη οουγή.  Και φα πατάξω τους 
κατοίκους αυτής τής πόουης, και άνφουωπο 
και κτήνος· από µεγάουη µεταντοτική 
αουώστια φα πεφάνουν.  Και ύστεουα απ' 
αυτά, ουέει ο Κύουιος, φα παουαντώσω τον 
Σεντεκία, τον βασιουιά τού Ιούντα, και τους 
ντούς του, και τον ουαό, κι αυτούς που 
εναπέµειναν σ' αυτή την πόουη από τη 
µεταντοτική αουώστια, από τη µάχαιουα, και 
από την πείνα, στο χέουι τού 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και στο χέουι των εχφουών 
τους, και στο χέουι εκείνων που ζητούν την 
ψυχή τους· κι αυτός φα τους πατάξει µε 
µάχαιουα· ντεν φα τους ουυπηφεί ούτε φα 
ντείξει σ' αυτούς οίκτο ούτε φα τους 
σπουαχνιστεί. 

Και σ' αυτό τον ουαό φα πεις: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντέστε, έβαουα µπουοστά σας τον 
ντουόµο τής ζωής, και τον ντουόµο τού 
φανάτου.  Όποιος κάφεται σ' αυτή την πόουη, 
φα πεφάνει από µάχαιουα, και από πείνα, και 
από µεταντοτική αουώστια· όποιος, όµως, 
βγει και πουοχωουήσει πουος τους 
Χαουνταίους, που σας ποουιοουκούν, φα 
ζήσει, και η ζωή του φα είναι σσ' αυτόν σαν 
ουάφυουο.  Επειντή, έστησα το πουόσωπό 
µου ενάντια σ' αυτή την πόουη για κακό, και 
όχι για καουό, ουέει ο Κύουιος· φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και φα την κατακάψει µε φωτιά. 

Για τον οίκο, όµως, του βασιουιά τού Ιούντα, 
πες: Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου·  ω, 
οίκος τού Νταβίντ, έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Κουίνετε κουίση το πουωί, και 
εουευφεουώνετε τον γυµνωµένο από το χέουι 

τού ντυνάστη, µήπως η οουγή µου βγει σαν 
φωτιά, κι ανάψει, και ντεν φα υπάουχει αυτός 
που τη σβήνει, εξαιτίας τής κακίας των έουγων 
σας. 

Ντες, εγώ είµαι ενάντια σε σένα, ουέει ο 
Κύουιος, σ' αυτή που κάφεται µέσα στην 
κοιουάντα, και στον βουάχο τής πεντιάντας, 
ενάντια σε σας που ουέτε: Ποιος φα κατέβει 
εναντίον µας; Ή, ποιος φα µπει µέσα στα 
σπίτια µας;  Και φα σας τιµωουήσω, σύµφωνα 
µε τον καουπό των έουγων σας, ουέει ο 
Κύουιος· και φα ανάψω φωτιά στο ντάσος της, 
και φα καταφάει όουα όσα είναι οουόγυουά 
της. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος: Κσατέβα στο παουάτι 
τού βασιουιά τού Ιούντα, και µίουησε εκεί 
αυτό τον ουόγο,  και πες: Άκουσε τον ουόγο 
τού Κυουίου, βασιουιά τού Ιούντα, που 
κάφεσαι επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ, 
εσύ, και οι ντούοι σου, και ο ουαός σου, 
εκείνοι που µπαίνουν µέσα απ' αυτές τις 
πύουες:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Κάντε κουίση 
και ντικαιοσύνη, και εουευφεουώνετε τον 
γυµνωµένο από το χέουι τού ντυνάστη· και µη 
αντικείτε ούτε να καταντυναστεύετε τον ξένο, 
τον οουφανό, και τη χήουα, και µη χύνετε 
αφώο αίµα σ' αυτό τον τόπο.  Επειντή, αν 
πουαγµατικά κάνετε αυτό τον ουόγο, τότε φα 
µπουν µέσα από τις πύουες αυτού τού 
παουατιού βασιουιάντες, που φα κάφονται 
επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ, καβάουα 
επάνω σε άµαξες και άουογα, αυτοί και οι 
ντούοι τους, και ο ουαός τους.  Αουά, αν ντεν 
ακούσετε τα ουόγια αυτά, οουκίζοµαι στον 
εαυτό µου, ουέει ο Κύουιος, ότι ο οίκος αυτός 
φα κατασταφεί έουηµος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος πουος το 
παουάτι τού βασιουιά τού Ιούντα: Εσύ είσαι 
σε µένα Γαουαάντ, και κοουυφή του 
Ουιβάνου· αουά, φα σε κάνω εουηµιά, 
πόουεις ακατοίκητες.  Και φα ετοιµάσω 
εναντίον σου εξοουοφουευτές, κάφε έναν µε 
τα όπουα του· και φα κατακόψουν τους 
εκουεκτούς κέντους σου, και φα τους ουίξουν 
στη φωτιά.  Και ποουά έφνη φα ντιαβούν 
µέσα απ' αυτή την πόουη, και φα πουν, κάφε 
ένας στον πουησίον του: Γιατί ο Κύουιος 
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έκανε έτσι σ' αυτή τη µεγάουη πόουη;  Και φα 
απαντήσουν: Επειντή, εγκατέουειψαν τη 
ντιαφήκη τού Κυουίου τού Φεού τους, και 
πουοσκύνησαν άουους φεούς, και τους 
ουάτουευσαν. 

Μη κουαίτε αυτόν που πέφανε, και µη τον 
φουηνείτε· κουάψτε πικουά αυτόν που βγαίνει 
έξω, επειντή ντεν φα γυουίσει πουέον και ντει 
τη γη τής γέννησής του.  Επειντή, έτσι ουέει ο 
Κύουιος για τον Σαούµ, τον γιο τού Ιωσία, 
τον βασιουιά τού Ιούντα, που βασιουεύει αντί 
για τον Ιωσία, τον πατέουα του, που βγήκε 
απ' αυτό τον τόπο: Ντεν φα γυουίσει πουέον 
εκεί·  αουά, φα πεφάνει στον τόπο, όπου τον 
έφεουαν αιχµάουωτο, και ντεν φα ντει πουέον 
αυτή τη γη. 

Ουαί σ' αυτόν που οικοντοµεί το σπίτι του όχι 
µε ντικαιοσύνη, και τα υπεουώα του όχι µε 
ευφύτητα· αυτόν που µεταχειουίζεται την 
εουγασία του πουησίον του χωουίς µισφό, και 
ντεν του αποντίντει τον µισφό τού κόπου του·  
αυτόν που ουέει: Φα οικοντοµήσω στον εαυτό 
µου ένα µεγάουο σπίτι, και ευουύχωουα 
υπεουώα· και ανοίγει για τον εαυτό του 
παουάφυουα, και τα στεγάζει µε κέντουο, και 
τα χουωµατίζει µε µίνιο.  Φα βασιουεύεις, 
επειντή κουείνεις τον εαυτό σου µέσα σε 
κέντουο; Ο πατέουας σου ντεν έτουωγε και 
έπινε, και ευηµεούσε, επειντή έκανε κουίση 
και ντικαιοσύνη;  Έκουινε την κουίση τού 
φτωχού και του πένητα, και τότε ευηµεούσε· 
ντεν ήταν αυτό να µε γνωουίζει; ουέει ο 
Κύουιος.  Αουά, τα µάτια σου και η καουντιά 
σου ντεν είναι παουά στην πουεονεξία σου, και 
στο να εκχέεις αφώο αίµα, και στη ντυναστεία, 
και στη βία, για να κάνεις αυτά. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος για τον 
Ιωακείµ, τον γιο τού Ιωσία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα: Ντεν φα τον κουάψουν, ουέγοντας: 
Αουοίµονο, αντεουφέ µου! Ή, αουοίµονο, 
αντεουφή! Ντεν φα τον κουάψουν, ουέγοντας: 
Αουοίµονο, κύουιε! Ή, αουοίµονο, ντόξα!  φα 
ταφεί την ταφή ενός γαϊντουιού, σεουνόµενος, 
και ουιχνόµενος πέουα από τις πύουες τής 
Ιεουσαουήµ. 

Ανέβα στον Ουίβανο, και βόησε, και ύψωσε 
τη φωνή σου πουος τη Βασάν, και βόησε από 
την Αβαουίµ· επειντή, αφανίστηκαν όουοι οι 
εουαστές σου.  Σου µίουησα στην ευηµεουία 
σου· αουά, είπες: Ντεν φα ακούσω. Αυτός 
ήταν ο τουόπος σου από τη νιότη σου, ότι 
ντεν υπάκουσες στη φωνή µου.  Ο άνεµος φα 
βοσκήσει οουοκουηουωτικά όους τους 
ποιµένες σου, και οι εουαστές σου φα πάνε σε 
αιχµαουωσία· τότε, ναι, φα αισχυνφείς και φα 
ντουαπείς για όουες τις ασέβειές σου.  Εσύ, 
που κατοικείς στον Ουίβανο, που κάνεις τη 
φωουιά σου στους κέντους, πόσο 
αξιοφουήνητος φα είσαι, όταν έουφουν επάνω 
σου ουύπες, ωντίνες σαν εκείνη που γεννάει! 

Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος, και αν ο Χονίας, ο 
γιος τού Ιωακείµ, ο βασιουιάς τού Ιούντα, φα 
γινόταν σφουαγίντα στο ντεξί µου χέουι, και 
από εκεί φα σε αποσπούσα·  και φα σε 
παουαντώσω στο χέουι εκείνων που ζητούν 
την ψυχή σου, και στο χέουι εκείνων που 
φοβάσαι το πουόσωπό τους, ναι, στο χέουι 
τού Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και στο χέουι των Χαουνταίων.  
Και φα αποουίψω εσένα, και τη µητέουα σου, 
που σε γέννησε, σε ξένη γη, όπου ντεν 
γεννηφήκατε· και εκεί φα πεφάνετε.  Στη γη, 
όµως, στην οποία επιφυµεί η ψυχή τους να 
επιστουέψουν, εκεί ντεν φα επιστουέψουν.  Ο 
άνφουωπος αυτός, ο Χονίας, έγινε είντωουο 
καταφουονηµένο και συντουιµµένο; Σκεύος, 
στο οποίο ντεν υπάουχει χάουη; Γιατί 
αποβουήφηκαν, αυτός και το σπέουµα του, 
και ουίχτηκαν στον τόπο, που ντεν 
γνωουίζουν; 

Ω γη, γη, γη, άκου τον ουόγο τού Κυουίου.  
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Γουάψτε αυτόν τον 
άνφουωπο άτεκνον, άνφουωπον, που ντεν φα 
ευοντωφεί στις ηµέουες του· επειντή, ντεν φα 
ευοντωφεί από το σπέουµα του άνφουωπος 
που να κάφεται επάνω στον φουόνο τού 
Νταβίντ, και να εξουσιάζει πουέον επάνω 
στον Ιούντα. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ στους ποιµένες, αυτούς που 
φφείουν και ντιασκοουπίζουν τα πουόβατα της 
βοσκής µου! ουέει ο Κύουιος.  Γι' αυτό, έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου, 
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ενάντια στους ποιµένες, που ποιµαίνουν τον 
ουαό µου: Εσείς ντιασκοουπίσατε τα 
πουόβατά µου, και τα αποντιώξατε, και ντεν 
τα επισκεφφήκατε· ντέστε, εγώ φα επισκεφφώ 
επάνω σε σας την κακία των έουγων σας, ουέει 
ο Κύουιος.  Και εγώ φα συγκεντουώσω το 
υπόουοιπο των πουοβάτων µου από όους τούς 
τόπους όπου τα έντιωξα, και φα τα 
επαναφέουω πάουι στις βοσκές τους, και φα 
καουποφοουήσουν και φα πουηφύνουν·  και 
φα καταστήσω επάνω τους ποιµένες, και φα τα 
ποιµαίνουν· και ντεν φα φοβηφούν πουέον 
ούτε φα τουοµάξουν ούτε φα εκουείψουν, 
ουέει ο Κύουιος. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και φα ανεγείουω στον Νταβίντ έναν ντίκαιο 
βουαστό, και βασιουιάς φα βασιουεύσει, και 
φα ευηµεουήσει, και φα εκτεουέσει κουίση και 
ντικαιοσύνη επάνω στη γη.  Και στις ηµέουες 
του, ο Ιούντας φα σωφεί, και ο Ισουαήου φα 
κατοικήσει µε ασφάουεια· και τούτο είναι το 
όνοµά του, µε το οποίο φα ονοµαστεί: Ο 
ΚΥΟΥΙΟΣ Η ΝΤΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ. 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, και ντεν φα πουν πουέον: Ζει ο 
Κύουιος, που ανέβασε τους γιους Ισουαήου 
από τη γη τής Αιγύπτου·  αουά: Ζει ο 
Κύουιος, που ανέβασε και έφεουε το σπέουµα 
τού οίκου Ισουαήου από τη γη τού βοουά, και 
από όους τούς τόπους όπου τούς είχα ντιώξει· 
και φα κατοικήσουν στη γη τους. 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ των πουοφητών, η καουντιά µου 
συντουίβεται µέσα µου· όουα τα κόκαουά µου 
σαουεύονται· είµαι σαν άνφουωπος που 
µεφάει, και σαν άνφουωπος που είναι 
επηουεασµένος από κουασί, εξαιτίας τού 
Κυουίου, και εξαιτίας των ουόγων τής 
αγιότητάς του. 

Επειντή, η γη είναι γεµάτη από µοιχούς· 
επειντή, εξαιτίας τού όουκου η γη πενφεί· 
ξεουάφηκαν οι βοσκές τής εουήµου, και ο 
ντουόµος τους έγινε πονηουός, και η ντύναµή 
τους άντικη.  Επειντή, και ο πουοφήτης και ο 
ιεουέας µοουύνφηκαν· ναι, στον οίκο µου 
βουήκα τις ασέβειές τους, ουέει ο Κύουιος.  
Γι' αυτό, ο ντουόµος τους φα είναι σ' αυτούς 

σαν γουίστουηµα µέσα στο σκοτάντι· και φα 
τους σπουώξουν, και φα πέσουν µέσα σ' 
αυτόν· επειντή, φα φέουω επάνω τους κακό, 
στον χουόνο τής επίσκεψής τους, ουέει ο 
Κύουιος.  Είντα µεν αφουοσύνη στους 
πουοφήτες τής Σαµάουειας· πουοφήτευσαν 
ντιαµέσου τού Βάαου, και πουανούσαν τον 
ουαό µου τον Ισουαήου·  αουά, στους 
πουοφήτες τής Ιεουσαουήµ είντα φουίκη· 
µοιχεύουν, και πεουπατούν µέσα σε ψέµα και 
ενισχύουν τα χέουια των κακούγων, ώστε 
κανένας ντεν επιστουέφει από την κακία του· 
όουοι αυτοί είναι σε µένα σαν τα Σόντοµα, 
και οι κάτοικοί της σαν τα Γόµοουα.  Γι' 
αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων 
ενάντια στους πουοφήτες: Ντέστε, εγώ φα 
τους ντώσω αψίνφι για ψωµί, και φα τους 
ποτίσω νεουό χοουής· επειντή, από τους 
πουοφήτες τής Ιεουσαουήµ βγήκε µοουυσµός 
σε οουόκουηουο τον τόπο. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Μη 
ακούτε τα ουόγια των πουοφητών, αυτών που 
πουοφητεύουν σε σας· αυτοί σας κάνουν 
µάταιους· µιούν οουάσεις από την καουντιά 
τους, όχι από το στόµα τού Κυουίου.  Ουένε 
πάντοτε σ' αυτούς που µε καταφουονούν: Ο 
Κύουιος είπε: Ειουήνη φα είναι σε σας· ουένε 
σε κάφε έναν που πεουπατάει σύµφωνα µε τις 
οουέξεις τής καουντιάς του: Ντεν φάουφει 
επάνω σας κακό·  επειντή, ποιος 
παουαστάφηκε στη βουή τού Κυουίου, και 
είντε, και άκουσε τον ουόγο του; Ποιος 
πουόσεξε στον ουόγο του, και άκουσε; 

Ντέστε, ανεµοστουόβιουος βγήκε από τον 
Κύουιο µε οουµή· και οουµητικός 
ανεµοστουόβιουος φα εξοουµήσει ενάντια στο 
κεφάουι των ασεβών.  Ο φυµός τού Κυουίου 
ντεν φα αποστουαφεί µέχουις ότου 
εκτεουέσει, και µέχουις ότου 
πουαγµατοποιήσει τους στοχασµούς τής 
καουντιάς του· και στις έσχατες ηµέουες φα 
το καταουάβετε αυτό εντεουώς.  Ντεν 
έστειουα αυτούς τούς πουοφήτες, κι αυτοί 
έτουεξαν· ντεν µίουησα σ' αυτούς, κι αυτοί 
πουοφήτευσαν·  αουά, αν φα παουαστέκονταν 
στη βουή µου, τότε φα έκαναν τον ουαό µου 
να ακούσει τα ουόγια µου, και φα τους 
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απέστουεφαν από τον πονηουό τους ντουόµο, 
και από την κακία των έουγων τους. 

Φεός που βουίσκοµαι κοντά σας είµαι εγώ, 
ουέει ο Κύουιος, και όχι Φεός που 
βουίσκοµαι µακουιά σας;  Μποουεί κάποιος 
να κουυφτεί σε κουυφούς τόπους, και εγώ να 
µη τον ντω; ουέει ο Κύουιος. Ντεν γεµίζω 
εγώ τον ουανό και τη γη; ουέει ο Κύουιος. 

Άκουσα τι ουένε οι πουοφήτες, που 
πουοφητεύουν ψέµα στο όνοµά µου, 
ουέγοντας: Είντα όνειουο, είντα όνειουο.  
Μέχουι πότε φα είναι αυτό στην καουντιά των 
πουοφητών, που πουοφητεύουν ψέµα; Ναι, 
πουοφητεύουν τις απάτες τής καουντιάς τους·  
οι οποίοι στοχάζονται να κάνουν τον ουαό 
µου να ξεχάσει το όνοµά µου, µε τα όνειουά 
τους, που ντιηγούνται κάφε ένας στον 
πουησίον του, όπως οι πατέουες τους ξέχασαν 
το όνοµά µου χάουη τού Βάαου.  Ο 
πουοφήτης, στον οποίο υπάουχει ένα όνειουο, 
ας ντιηγηφεί το όνειουο· και εκείνος στον 
οποίο υπάουχει ο ουόγος µου, ας µιουήσει 
τον ουόγο µου µε αουήφεια. Τι είναι το 
άχυουο απέναντι στο σιτάουι; ουέει ο 
Κύουιος.  Ντεν είναι ο ουόγος µου σαν φωτιά; 
ουέει ο Κύουιος· και σαν σφυουί που 
κατασυντουίβει τον βουάχο;  Γι' αυτό, ντέστε, 
εγώ είµαι ενάντια στους πουοφήτες, ουέει ο 
Κύουιος, που κουέβουν τα ουόγια µου, κάφε 
ένας από τον πουησίον του.  Ντέστε, εγώ 
είµαι ενάντια στους πουοφήτες, ουέει ο 
Κύουιος, που κινούν τις γουώσσες τους, και 
ουένε: Αυτός ουέει.  Ντέστε, εγώ είµαι 
ενάντια σ' αυτούς που πουοφητεύουν ψεύτικα 
όνειουα, ουέει ο Κύουιος, που τα ντιηγούνται, 
και πουανούν τον ουαό µου µε τα ψέµατά 
τους, και µε την αφουοσύνη τους· ενώ, ντεν 
τους έστειουα εγώ ούτε τους πουόσταξα· γι' 
αυτό, καφόου ντεν φα ωφεουήσουν αυτό τον 
ουαό, ουέει ο Κύουιος. 

Και αν αυτός ο ουαός ή ο πουοφήτης ή ο 
ιεουέας, σε ουωτήσουν, ουέγοντας: Ποιο είναι 
το φοουτίο τού Κυουίου; Τότε, φα τους πεις: 
Τι είναι το φοουτίο; Σίγουα φα σας 
εγκαταουείψω, ουέει ο Κύουιος.  Και τον 
πουοφήτη, και τον ιεουέα, και τον ουαό, που 
φα πει: Το φοουτίο τού Κυουίου, εγώ φα 

επισκεφφώ µε κουίση εκείνον τον άνφουωπο 
και την οικογένειά του.  Έτσι φα πείτε, κάφε 
ένας στον πουησίον του, και κάφε ένας στον 
αντεουφό του: Τι απάντησε ο Κύουιος; Και: 
Τι µίουησε ο Κύουιος;  Και ντεν φα 
αναφέουετε στο εξής το φοουτίο τού Κυουίου· 
ντεντοµένου ότι, το φοουτίο φα είναι σε κάφε 
έναν ο ουόγος του· επειντή, ντιαστουέψατε τα 
ουόγια τού ζωντανού Φεού, του Κυουίου των 
ντυνάµεων, του Φεού µας.  Έτσι φα πεις στον 
πουοφήτη: Τι σου απάντησε ο Κύουιος; Και: 
Τι µίουησε ο Κύουιος;  Αουά, επειντή ουέτε: 
Το φοουτίο τού Κυουίου, γι' αυτό έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Επειντή, ουέτε αυτό τον ουόγο: Το 
φοουτίο τού Κυουίου, ενώ εγώ απέστειουα 
πουος εσάς, ουέγοντας: Ντεν φα ουέτε: Το 
φοουτίο τού Κυουίου·  γι' αυτό, ντέστε, εγώ 
φα σας ξεχάσω οουοκουηουωτικά, και φα σας 
αποουίψω από το πουόσωπό µου, και την 
πόουη που έντωσα σε σας και στους πατέουες 
σας.  Και φα φέουω επάνω σας αιώνιο 
όνειντος, και αιώνια ντουοπή, που ντεν φα 
ξεχαστεί. 

Ο ΚΥΟΥΙΟΣ έντειξε σε µένα, και να, ντύο 
καουάφια µε σύκα, που κείτονταν µπουοστά 
στον ναό τού Κυουίου, αφού ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, είχε αιχµαουωτίσει τον Ιεχονία, 
τον γιο τού Ιωακείµ, τον βασιουιά τού Ιούντα, 
και τους άουχοντες του Ιούντα, και τους 
ξυουουγούς, και τους χαουκουγούς, από την 
Ιεουσαουήµ, και τους είχε φέουει στη 
Βαβυουώνα.  Το ένα καουάφι είχε σύκα 
άουιστης ποιότητας, σαν τα πουώιµα σύκα· 
ενώ, το άουο καουάφι είχε σύκα κάκιστης 
ποιότητας, που εξαιτίας τής αχουειότητας 
ντεν τουώγονταν. 

Και ο Κύουιος µου είπε: Τι βουέπεις 
Ιεουεµία; 

Και είπα: Σύκα· τα σύκα τα καουά είναι 
άουιστης ποιότητας, ενώ τα σύκα τα κακά 
είναι κάκιστης ποιότητας, ώστε, εξαιτίας τής 
αχουειότητας, ντεν τουώγονται. 

Έγινε πάουι σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου: Όπως αυτά τα καουά σύκα, έτσι φα 
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επιµεουηφώ αυτούς που αιχµαουωτίστηκαν 
από τον Ιούντα, που τους έστειουα από τούτο 
τον τόπο στη γη των Χαουνταίων, για καουό.  
Επειντή, φα στηουίξω επάνω τους τα µάτια 
µου για καουό, και φα τους αποκαταστήσω σ' 
αυτή τη γη· και φα τους κτίσω, και ντεν φα 
τους καταγκουεµίσω, και φα τους φυτέψω, και 
ντεν φα τους ξεουιζώσω.  Και φα τους ντώσω 
καουντιά για να µε γνωουίζουν, ότι εγώ είµαι 
ο Κύουιος· και φα είναι ουαός µου, και εγώ 
φα είµαι Φεός τους· επειντή, φα επιστουέψουν 
σε µένα µε όουη τους την καουντιά.  Και 
όπως τα κακά σύκα, που εξαιτίας τής 
αχουειότητάς τους ντεν τουώγονται, έτσι 
βέβαια ουέει ο Κύουιος: Μ' αυτό τον τουόπο 
φα παουαντώσω τον Σεντεκία, τον βασιουιά 
τού Ιούντα, και τους µεγιστάνες του, και το 
υπόουοιπο της Ιεουσαουήµ, που εναπέµεινε σ' 
αυτή τη γη, κι αυτούς που κατοικούν στη γη 
τής Αιγύπτου·  και φα τους παουαντώσω σε 
ντιασποουά σε όουα τα βασίουεια της γης για 
κακό, σε όνειντος και σε παουοιµία, σε 
ουοιντοουία, και σε κατάουα, σε όους τούς 
τόπους που φα τους ντιώξω.  Και φα τους 
στείουω τη µάχαιουα, την πείνα, και τη 
µεταντοτική αουώστια, µέχουις ότου 
αφανιστούν επάνω από τη γη, που έντωσα σ' 
αυτούς και στους πατέουες τους. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που έγινε στον Ιεουεµία για 
οουόκουηουο τον ουαό τού Ιούντα, στον 
τέταουτο χουόνο τού Ιωακείµ, γιου τού 
Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, που ήταν ο 
πουώτος χουόνος τού Ναβουχοντονόσοουα, 
του βασιουιά τής Βαβυουώνας·  τον οποίο ο 
πουοφήτης Ιεουεµίας µίουησε σε 
οουόκουηουο τον ουαό τού Ιούντα, και σε 
όους τούς κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, 
ουέγοντας:  Από τον 13ο χουόνο τού Ιωσία, 
γιου τού Αµµών, βασιουιά τού Ιούντα, µέχουι 
αυτή την ηµέουα, που είναι ο 23ος χουόνος, ο 
ουόγος τού Κυουίου έγινε σε µένα, και σας 
µίουησα, σηκωνόµενος το πουωί και 
µιουώντας· και ντεν ακούσατε.  Και ο 
Κύουιος σας έστειουε όους τούς ντούς του 
τους πουοφήτες, σηκωνόµενος το πουωί και 
αποστέουοντας· και ντεν ακούσατε ούτε 
στουέψατε το αυτί σας για να ακουοαστείτε.  
Οι οποίοι είπαν: «Στουαφείτε, τώουα, κάφε 
ένας από τον πονηουό του ντουόµο, και από 

την κακία των έουγων σας, και κατοικήστε 
επάνω στη γη, που ο Κύουιος έντωσε σε σας 
και στους πατέουες σας στον αιώνα τού αιώνα·  
και µη πηγαίνετε πίσω από άουους φεούς, για 
να τους ουατουεύετε και να τους 
πουοσκυνάτε, και µη µε παουοουγίζετε µε τα 
έουγα των χεουιών σας· και ντεν φα σας κάνω 
κακό».  Αουά, ντεν µε ακούσατε, ουέει ο 
Κύουιος· για να µε παουοουγίσετε µε τα 
έουγα των χεουιών σας για το κακό σας. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Επειντή, ντεν ακούσατε τα ουόγια µου:  
Ντέστε, εγώ φα στείουω και φα πάουω όουες 
τις οικογένειες του βοουά, ουέει ο Κύουιος, 
και τον Ναβουχοντονόσοουα, τον βασιουιά 
τής Βαβυουώνας, τον ντούο µου, και φα τους 
φέουω ενάντια σ' αυτή τη γη, και ενάντια 
στους κατοίκους της, και ενάντια σε όουα τα 
έφνη οουόγυουα, και φα τους εξοουοφουεύσω, 
και φα τους καταστήσω έκπουηξη, και αιώνιες 
εουηµώσεις.  Και φα αφαιουέσω απ' αυτούς τη 
φωνή τής χαουάς και τη φωνή τής 
ευφουοσύνης, τη φωνή τού νυµφίου και τη 
φωνή τής νύφης, τον ήχο από τις 
µυουόπετουες και το φως τού ουυχναουιού.  
Και οουόκουηουη αυτή η γη φα είναι σε 
εουήµωση, και φάµβος· κι αυτά τα έφνη φα 
γίνουν ντούοι στον βασιουιά τής Βαβυουώνας 
για 70 χουόνια.  Και όταν συµπουηουωφούν 
τα 70 χουόνια, φα ανταποντώσω επάνω στον 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, κι επάνω στο 
έφνος εκείνο, ουέει ο Κύουιος, την ανοµία 
τους, κι επάνω στη γη των Χαουνταίων, και φα 
την κάνω αιώνια εουήµωση.  Και φα φέουω 
επάνω σ' εκείνη τη γη όουα τα ουόγια µου, 
που µίουησα εναντίον της, κάφε τι το 
γουαµµένο σε τούτο το βιβουίο, που ο 
Ιεουεµίας πουοφήτευσε ενάντια σε όουα τα 
έφνη.  Επειντή, ποουά έφνη και µεγάουοι 
βασιουιάντες φα καταντουώσουν κι αυτούς· 
και φα ανταποντώσω σ' αυτούς σύµφωνα µε 
τις πουάξεις τους, και σύµφωνα µε τα έουγα 
των χεουιών τους. 

Επειντή, έτσι ουέει σε µένα ο Κύουιος ο 
Φεός τού Ισουαήου: Πάουε αυτό το ποτήουι 
µε το κουασί τού φυµού µου από το χέουι 
µου, και απ' αυτό πότισε όουα τα έφνη, πουος 
τα οποία εγώ σε στέουνω·  και φα πιουν, και 
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φα ταουαχτούν και φα παουαφουονήσουν, 
εξαιτίας τής µάχαιουας, που εγώ φα στείουω 
ανάµεσά τους. 

Τότε, πήουα το ποτήουι από το χέουι τού 
Κυουίου, και πότισα όουα τα έφνη, πουος τα 
οποία µε έστειουε ο Κύουιος·  την 
Ιεουσαουήµ, και τις πόουεις τού Ιούντα, και 
τους βασιουιάντες του, και τους µεγιστάνες 
του, για να τους καταστήσω εουήµωση, 
φάµβος, συουιγµό, και κατάουα, όπως αυτή 
την ηµέουα·  τον Φαουαώ, τον βασιουιά τής 
Αιγύπτου, και τους ντούς του, και τους 
µεγιστάνες του, και οουόκουηουο τον ουαό 
του·  και οουόκουηουο τον σύµµικτο ουαό, 
και όους τούς βασιουιάντες τής γης Ουζ, και 
όους τούς βασιουιάντες τής γης των 
Φιουισταίων, και την Ασκάουωνα, και τη 
Γάζα, και την Ακκαουών, και το υπόουοιπο 
της Αζώτου,  τον Εντώµ, και τον Μωάβ, και 
τους γιους Αµµών,  και όους τούς 
βασιουιάντες τής Τύου, και όους τούς 
βασιουιάντες τής Σιντώνας, και τους 
βασιουιάντες των νησιών, που είναι πέουα από 
τη φάουασσα,  τη Νταιντάν, και τη Φαιµά, 
και τη Βουζ, και όους αυτούς που κόβουν 
οουόγυουα τα µαουιά τους,  και όους τούς 
βασιουιάντες τής Αουαβίας, και όους τούς 
βασιουιάντες των σύµµικτων ουαών, που 
κατοικούν στην έουηµο,  και όους τούς 
βασιουιάντες τής Ζιµβουί, και όους τούς 
βασιουιάντες τής Εουάµ, και όους τούς 
βασιουιάντες των Μήντων,  και όους τούς 
βασιουιάντες τού βοουά, εκείνους που είναι 
µακουιά, και εκείνους που είναι κοντά, τον 
έναν ύστεουα από τον άουον, και όουα τα 
βασίουεια της οικουµένης, που είναι επάνω 
στο πουόσωπο της γης· και ο βασιουιάς τής 
Σησάχ φα πιει µαζί ύστεουα απ' αυτούς.  Γι' 
αυτό, πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Πιείτε, και 
µεφύστε, και κάντε εµετό, και να πέσετε, και 
να µη σηκωφείτε, εξαιτίας της µάχαιουας, που 
εγώ φα στείουω ανάµεσά σας.  Και αν ντεν 
φέουν να πάουν το ποτήουι από το χέουι σου 
για να πιουν, τότε φα τους πεις: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων: Φα πιείτε, 
οπωσντήποτε.  Επειντή, ντέστε, ενώ εγώ 
αουχίζω να φέουνω κακό επάνω στην πόουη 
στην οποία αποκουήφηκε το όνοµά µου, φα 

µείνετε ουοιπόν εσείς ατιµώουητοι; Ντεν φα 
µείνετε ατιµώουητοι· επειντή, εγώ φα 
καουέσω τη µάχαιουα ενάντια σε όους τούς 
κατοίκους τής γης, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Γι' αυτό, εσύ πουοφήτευσε εναντίον τους όουα 
αυτά τα ουόγια, και πες τους: Ο Κύουιος φα 
βουυχήσει από ψηουά, και φα εκπέµψει τη 
φωνή του από το κατοικητήουιο της 
αγιότητάς του· φα βουυχήσει ντυνατά επάνω 
στην κατοικία του· φα βοήσει, σαν αυτούς που 
πατάνε τον ουηνό, ενάντια σε όους τούς 
κατοίκους τής γης.  Φόουυβος φα φτάσει 
µέχουι τα πέουατα της γης· επειντή, ο 
Κύουιος έχει κουίση µαζί µε τα έφνη· αυτός 
ντιαντικάζεται µε κάφε σάουκα· φα 
παουαντώσει τούς ασεβείς σε µάχαιουα, ουέει 
ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Ντέστε, 
φα βγει κακό από έφνος σε έφνος, και 
µεγάουος ανεµοστουόβιουος φα σηκωφεί από 
τα άκουα τής γης.  Και κατά την ηµέουα 
εκείνη, φα κείτονται φανατωµένοι από τον 
Κύουιο, από το ένα άκουο µέχουι το άουο 
άκουο τής γης· ντεν φα φουηνοουογούν ούτε 
φα συγκεντουωφούν ούτε φα ταφούν· φα είναι 
για κοπουιά επάνω στην επιφάνεια της γης. 

Οουοουύξτε, ποιµένες, και αναβοήστε· και 
κυουιστείτε στο χώµα, οι έγκουιτοι του 
ποιµνίου· επειντή, συµπουηουώφηκαν οι 
ηµέουες σας για τη σφαγή, και για τον 
ντιασκοουπισµό σας· και φα πέσετε σαν 
εκουεκτό σκεύος.  Και η ντιαφυγή φα ουείψει 
από τους ποιµένες, και η σωτηουία από τους 
έγκουιτους του ποιµνίου.  Φωνή κουαυγής 
των ποιµένων, και οουοουυγµός των 
έγκουιτων του ποιµνίου· επειντή, ο Κύουιος 
αφάνισε τη βοσκή τους.  Και οι ειουηνικές 
κατοικίες κατενταφίστηκαν, εξαιτίας τής 
φουογεουής οουγής τού Κυουίου.  
Εγκατέουειψε το κατοικητήουιό του, σαν το 
ουιοντάουι· επειντή, η γη τους έγινε έουηµη, 
εξαιτίας τής αγουιότητας εκείνου που 
καταντυναστεύει, και εξαιτίας τού φυµού τής 
οουγής του. 
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ΣΤΗΝ ΑΟΥΧΗ τής βασιουείας τού 
Ιωακείµ, γιου τού Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, 
έγινε αυτός ο ουόγος από τον Κύουιο, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Στάσου 
στην αυουή τού οίκου τού Κυουίου, και 
µίουησε πουος όουες τις πόουεις τού Ιούντα, 
που έουχονται για να πουοσκυνήσουν στον 
οίκο τού Κυουίου, όουα αυτά τα ουόγια, που 
σε πουόσταξα να µιουήσεις σ' αυτούς· έναν 
ουόγο µη αφαιουέσεις·  ίσως φα ακούσουν, 
και επιστουέψει κάφε ένας από τον πονηουό 
του ντουόµο, και µετανοήσω για το κακό, που 
σκέπτοµαι να κάνω σ' αυτούς εξαιτίας τής 
κακίας των έουγων τους.  Και πες τους: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Αν ντεν µε ακούσετε, ώστε 
να πεουπατάτε στον νόµο µου, που έβαουα 
µπουοστά σας,  για να υπακούτε στα ουόγια 
των ντούων µου των πουοφητών, που έστειουα 
σε σας, σηκωνόµενος το πουωί και 
αποστέουοντας, όµως εσείς ντεν ακούσατε,  
τότε, φα κάνω αυτό τον οίκο σαν τη Σηουώ, 
και φα κάνω αυτή την πόουη κατάουα σε 
όουα τα έφνη τής γης. 

Και οι ιεουείς, και οι πουοφήτες, και 
οουόκουηουος ο ουαός άκουσαν τον Ιεουεµία 
να µιουάει αυτά τα ουόγια στον οίκο τού 
Κυουίου.  Και αφού ο Ιεουεµίας σταµάτησε 
να µιουάει όουα όσα ο Κύουιος τον είχε 
πουοστάξει για να µιουήσει σε οουόκουηουο 
τον ουαό, οι ιεουείς, και οι πουοφήτες, και 
οουόκουηουος ο ουαός τον έπιασαν, 
ουέγοντας: Φα φανατωφείς, οπωσντήποτε·  
γιατί πουοφήτευσες στο όνοµα του Κυουίου, 
ουέγοντας: Αυτός ο οίκος φα είναι σαν τη 
Σηουώ, κι αυτή η πόουη φα εουηµωφεί, ώστε 
να µη υπάουχει κάποιος που να κατοικεί; Και 
οουόκουηουος ο ουαός συγκεντουώφηκε 
ενάντια στον Ιεουεµία στον οίκο τού Κυουίου. 

Και όταν οι άουχοντες του Ιούντα άκουσαν 
αυτά τα πουάγµατα, ανέβηκαν από τον οίκο 
τού βασιουιά, στον οίκο τού Κυουίου και 
κάφησαν στην είσοντο της νέας πύουης τού 
Κυουίου.  Τότε, οι ιεουείς και οι πουοφήτες 
µίουησαν στους άουχοντες και σε 
οουόκουηουο τον ουαό, ουέγοντας: Κουίση 
φανάτου ανήκει σ' αυτό τον άνφουωπο, 
επειντή πουοφήτευσε ενάντια σ' αυτή την 
πόουη, όπως ακούσατε µε τα αυτιά σας. 

Και ο Ιεουεµίας µίουησε σε όους τούς 
άουχοντες και σε οουόκουηουο τον ουαό, 
ουέγοντας: Ο Κύουιος µε έστειουε για να 
πουοφητεύσω ενάντια σ' αυτό τον οίκο, και 
ενάντια σ' αυτή την πόουη, όουα αυτά τα 
ουόγια που ακούσατε.  Γι' αυτό, τώουα, 
ντιοουφώστε τούς ντουόµους σας και τις 
πουάξεις σας, και υπακούστε στη φωνή τού 
Κυουίου τού Φεού σας· και ο Κύουιος φα 
µετανοήσει για το κακό, που µίουησε εναντίον 
σας.  Και εγώ, ντέστε, είµαι στα χέουια σας· 
κάντε σε µένα όπως είναι καουό και όπως 
είναι αουεστό στα µάτια σας.  Όµως, να 
ξέουετε µε βεβαιότητα, ότι αν µε φανατώσετε, 
φα φέουετε αφώο αίµα επάνω σας, κι επάνω σ' 
αυτή την πόουη, κι επάνω στους κατοίκους 
της· επειντή, στ' αουήφεια, ο Κύουιος µε 
απέστειουε σε σας, για να µιουήσω στα αυτιά 
σας όουα αυτά τα ουόγια.  Τότε, οι άουχοντες 
και οουόκουηουος ο ουαός είπαν στους 
ιεουείς και στους πουοφήτες: Ντεν υπάουχει 
κουίση φανάτου σ' αυτό τον άνφουωπο· 
επειντή, µας µίουησε στο όνοµα του Κυουίου 
τού Φεού µας. 

Τότε, σηκώφηκαν µεουικοί από τους 
πουεσβύτεους του τόπου, και µίουησαν σε 
οουόκουηουη τη σύναξη του ουαού, 
ουέγοντας:  Ο Μιχαίας ο Μωουασφίτης 
πουοφήτευσε στις ηµέουες τού Εζεκία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, και µίουησε σε 
οουόκουηουο τον ουαό τού Ιούντα, 
ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Η Σιών φα αουοτουιαστεί σαν 
χωουάφι, και η Ιεουσαουήµ φα γίνει σωουοί 
από πέτουες, και το βουνό τού οίκου σαν 
ψηουοί τόποι ντουυµού.  Μήπως ο Εζεκίας, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, και οουόκουηουος ο 
Ιούντας τον φανάτωσαν; Ντεν φοβήφηκε τον 
Κύουιο, και παουακάουεσε το πουόσωπο του 
Κυουίου, και ο Κύουιος µετανόησε για το 
κακό, που είχε µιουήσει εναντίον τους; Εµείς, 
ουοιπόν, φα πουοξενούσαµε µεγάουο κακό 
ενάντια στις ψυχές µας. 

Κι ακόµα, υπήουξε ένας άνφουωπος που 
πουοφήτευε στο όνοµα του Κυουίου, ο 
Ουίας, ο γιος τού Σεµαϊα, από την Κιουιάφ-
ιαουείµ, και πουοφήτευσε ενάντια σ' αυτή την 
πόουη, και ενάντια σ' αυτή τη γη, σύµφωνα µε 
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όουα τα ουόγια τού Ιεουεµία·  και όταν 
άκουσε ο βασιουιάς Ιωακείµ, και όουοι οι 
ντυνατοί του, και όουοι οι άουχοντες, τα 
ουόγια του, ο βασιουιάς ζητούσε να τον 
φανατώσει· και όταν το άκουσε ο Ουίας, 
φοβήφηκε και έφυγε, και πήγε στην Αίγυπτο·  
και ο βασιουιάς Ιωακείµ έστειουε άνντουες 
στην Αίγυπτο, τον Εουναφάν, τον γιο τού 
Αχβώου, και µαζί του άνντουες στην Αίγυπτο·  
και έβγαουαν τον Ουία από την Αίγυπτο, και 
τον έφεουαν στον βασιουιά Ιωακείµ, και τον 
πάταξε µε µάχαιουα, και έουιξε το πτώµα του 
στους τάφους τού ουαού. 

Όµως, το χέουι τού Αχικάµ, του γιου τού 
Σαφάν, ήταν µαζί µε τον Ιεουεµία, για να µη 
τον παουαντώσουν στο χέουια τού ουαού, 
ώστε να τον φανατώσουν. 

ΣΤΗΝ αουχή τής βασιουείας τού Ιωακείµ, 
γιου τού Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, έγινε 
αυτός ο ουόγος στον Ιεουεµία από τον 
Κύουιο, ουέγοντας:  Έτσι ουέει σε µένα ο 
Κύουιος: Κάνε για τον εαυτό σου ντεσµά, και 
ζυγούς, και βάου' τα επάνω στον τουάχηουό 
σου·  και στείου' τα στον βασιουιά τού Εντώµ, 
και στον βασιουιά τού Μωάβ, και στον 
βασιουιά των γιων Αµµών, και στον βασιουιά 
τής Τύου, και στον βασιουιά τής Σιντώνας, 
ντιαµέσου των µηνυτών που έουχονται στην 
Ιεουσαουήµ πουος τον βασιουιά τού Ιούντα, 
τον Σεντεκία·  και πουόστάξέ τους να πουν 
στους κυουίους τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Έτσι 
φα πείτε στους κυουίους σας:  Εγώ έκανα τη 
γη, τον άνφουωπο, και τα ζώα που είναι επάνω 
στο πουόσωπο της γης, µε τη µεγάουη µου 
ντύναµη, και µε τον απουωµένον βουαχίονά 
µου· και την έντωσα σε όποιον ευντόκησα.  
Και, τώουα, εγώ έντωσα όους αυτούς τούς 
τόπους στο χέουι τού Ναβουχοντονόσοουα, 
του βασιουιά τής Βαβυουώνας, του ντού µου· 
κι αυτά τα φηουία τού χωουαφιού τα έντωσα 
σ' αυτόν, για να τον υπηουετήσουν.  Και όουα 
τα έφνη φα ντουέψουν σ' αυτόν, και στον γιο 
του, και στον γιο τού γιου του, µέχουις ότου 
έουφει ο καιουός τής γης, κι αυτού τού ίντιου· 
και ποουά έφνη και µεγάουοι βασιουιάντες φα 
τον καταντουώσουν.  Και το έφνος και το 
βασίουειο, που ντεν φα ντουέψει σ' αυτόν, τον 

Ναβουχοντονόσοουα, τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και που ντεν φα βάουει τον 
τουάχηουό του κάτω από τον ζυγό τού 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, εκείνο το έφνος φα 
το τιµωουήσω, ουέει ο Κύουιος, µε µάχαιουα, 
και µε πείνα, και µε µεταντοτική αουώστια, 
µέχουις ότου το εξοουοφουεύσω µε το χέουι 
εκείνου.  Κι εσείς, µη ακούτε τούς πουοφήτες 
σας ούτε τους µάντεις σας ούτε τους 
ενυπνιαστές σας ούτε τους οιωνοσκόπους σας 
ούτε τους µάγους σας, που µιούν σε σας, 
ουέγοντας: Ντεν φα ντουέψετε στον βασιουιά 
τής Βαβυουώνας·  επειντή, αυτοί 
πουοφητεύουν σε σας ψέµα, για να σας 
αποµακουύνουν από τη γη σας· και για να σας 
ντιώξω, και να χαφείτε.  Και το έφνος, που φα 
βάουει τον τουάχηουό του κάτω από τον ζυγό 
τού βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα 
ντουέψει σ' αυτόν, εκείνο φα το αφήσω να 
µένει στη γη του, ουέει ο Κύουιος, και φα την 
εουγάζεται, και φα κατοικεί σ' αυτή. 

Μίουησα και στον Σεντεκία, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, σύµφωνα µε όουα αυτά τα ουόγια, 
ουέγοντας: Φέουτε τούς τουαχήους σας κάτω 
από τον ζυγό τού βασιουιά τής Βαβυουώνας, 
και ντουέψτε σ' αυτόν και στον ουαό του, και 
φα ζήσετε.  Γιατί φέουετε να πεφάνετε, εσύ και 
ο ουαός σου, µε µάχαιουα, µε πείνα, και µε 
µεταντοτική αουώστια, όπως µίουησε ο 
Κύουιος ενάντια στο έφνος, που ντεν φα 
ντουέψει στον βασιουιά τής Βαβυουώνας;  Γι' 
αυτό, µη ακούτε τα ουόγια των πουοφητών, 
που σας µιούν, ουέγοντας: Ντεν φα ντουέψετε 
στον βασιουιά τής Βαβυουώνας· επειντή, 
αυτοί πουοφητεύουν σε σας ψέµα.  Επειντή, 
εγώ ντεν τους έστειουα, ουέει ο Κύουιος, κι 
αυτοί πουοφητεύουν µε ψέµατα στο όνοµά 
µου· για να σας ντιώξω, και να χαφείτε, εσείς, 
και οι πουοφήτες, που πουοφητεύουν σε σας. 

Μίουησα και στους ιεουείς, και σε 
οουόκουηουο αυτό τον ουαό, ουέγοντας: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος: Μη ακούτε τα ουόγια 
των πουοφητών σας, που πουοφητεύουν σε 
σας, ουέγοντας: Ντέστε, τα σκεύη τού οίκου 
τού Κυουίου φα επανέουφουν σε ουίγο από τη 
Βαβυουώνα· επειντή, αυτοί πουοφητεύουν σε 
σας ψέµα.  Μη τους ακούτε· ντουέψτε στον 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα ζήσετε· 
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γιατί να εουηµωφεί αυτή η πόουη;  Και αν 
αυτοί είναι πουοφήτες, και αν ο ουόγος τού 
Κυουίου είναι µαζί τους, ας παουακαουέσουν 
τώουα τον Κύουιο των ντυνάµεων, ώστε τα 
σκεύη που έχουν εναποµείνει στον οίκο τού 
Κυουίου, και στο παουάτι τού βασιουιά τού 
Ιούντα, και στην Ιεουσαουήµ, να µη πάνε στη 
Βαβυουώνα.  Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων για τους στύους, και για τη 
φάουασσα, και για τις βάσεις, και για τα 
υπόουοιπα σκεύη, που εναπέµειναν σ' αυτή 
την πόουη·  τα οποία ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, ντεν πήουε, όταν έφεουε 
αιχµάουωτο από την Ιεουσαουήµ στη 
Βαβυουώνα τον Ιεχονία, τον γιο τού Ιωακείµ, 
τον βασιουιά τού Ιούντα, και όους τούς 
άουχοντες του Ιούντα και της Ιεουσαουήµ·  
µάουιστα, έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, για τα 
σκεύη, που εναπέµειναν στον οίκο τού 
Κυουίου, και στο παουάτι τού βασιουιά τού 
Ιούντα και στην Ιεουσαουήµ·  αυτά φα 
µετακοµιστούν στη Βαβυουώνα, και φα είναι 
εκεί µέχουι την ηµέουα κατά την οποία φα τα 
επισκεφφώ, ουέει ο Κύουιος· τότε φα τα 
επαναφέουω, και φα τα αποκαταστήσω σ' 
αυτό τον τόπο. 

ΚΑΙ κατά τον ίντιο χουόνο, στην αουχή τής 
βασιουείας τού Σεντεκία, βασιουιά τού 
Ιούντα, στον τέταουτο χουόνο, στον πέµπτο 
µήνα, ο Ανανίας, ο γιος του Αζώου, ο 
πουοφήτης, που ήταν από τη Γαβαών, µου 
µίουησε στον οίκο τού Κυουίου, µπουοστά 
στους ιεουείς και σε οουόκουηουο τον ουαό, 
ουέγοντας:  Έτσι είπε ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, ουέγοντας: 
Σύντουιψα τον ζυγό τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας.  Μέσα στο ντιάστηµα ντύο 
οουόκουηουων χουόνων φα επαναφέουω σ' 
αυτό τον τόπο όουα τα σκεύη τού οίκου τού 
Κυουίου, που, από τούτο τον τόπο πήουε ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, και τα έφεουε στη Βαβυουώνα·  
και σε τούτο τον τόπο, ουέει ο Κύουιος, φα 
επαναφέουω τον Ιεχονία, τον γιο τού Ιωακείµ, 
τον βασιουιά τού Ιούντα, και όους τούς 
αιχµαουώτους τού Ιούντα, που φέουφηκαν 

στη Βαβυουώνα· επειντή, φα συντουίψω τον 
ζυγό τού βασιουιά τής Βαβυουώνας. 

Και ο πουοφήτης Ιεουεµίας µίουησε στον 
πουοφήτη Ανανία, µπουοστά στους ιεουείς, 
και µπουοστά σε οουόκουηουο τον ουαό, που 
παουαστεκόταν στον οίκο τού Κυουίου·  και ο 
πουοφήτης Ιεουεµίας είπε: Αµήν· ο Κύουιος 
να κάνει έτσι! Ο Κύουιος να εκπουηουώσει 
τούς ουόγους σου, που εσύ πουοφήτευσες, να 
επαναφέουει από τη Βαβυουώνα σε τούτο τον 
τόπο τα σκεύη τού οίκου τού Κυουίου, και 
κάφε τι που αιχµαουωτίστηκε!  Όµως, άκουσε 
τώουα τούτο τον ουόγο, που εγώ µιουάω στα 
αυτιά σου, και στα αυτιά οουόκουηου του 
ουαού:  Οι πουοφήτες, που στάφηκαν πουιν 
από µένα, και πουιν από σένα, από παουιά, 
πουοφήτευσαν και ενάντια σε ποούς τόπους, 
και ενάντια σε µεγάους βασιουιάντες, για 
πόουεµο, και για κακά, και για µεταντοτική 
αουώστια·  ο πουοφήτης, που πουοφητεύει για 
ειουήνη, όταν εκπουηουωφεί ο ουόγος τού 
πουοφήτη, τότε φα γνωουιστεί ο πουοφήτης, 
ότι αουηφινά τον απέστειουε ο Κύουιος. 

Τότε, ο Ανανίας ο πουοφήτης πήουε τον ζυγό 
από τον τουάχηουο του πουοφήτη Ιεουεµία, 
και τον έσπασε.  Και ο Ανανίας µίουησε 
µπουοστά σε οουόκουηουο τον ουαό, 
ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σύµφωνα µ' 
αυτό τον τουόπο φα συντουίψω τον ζυγό τού 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, από τον τουάχηουο όουων των 
εφνών, στο ντιάστηµα ντύο οουόκουηουων 
χουόνων. Και ο Ιεουεµίας πήγε στον ντουόµο 
του. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
αφού ο πουοφήτης Ανανίας είχε συντουίψει 
τον ζυγό από τον τουάχηουο του πουοφήτη 
Ιεουεµία, ουέγοντας:  Πήγαινε και πες στον 
Ανανία, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Εσύ σύντουιψες τους ξύουινους ζυγούς· αουά, 
αντί γι' αυτούς φα κάνεις σιντεουένιους ζυγούς.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Σιντεουένιον ζυγό 
έβαουα επάνω στον τουάχηουο αυτών των 
εφνών, για να ντουέψουν στον 
Ναβουχοντονόσοουα, τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας· και σ' αυτόν φα ντουέψουν· κι 
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αυτά τα φηουία τού χωουαφιού τα έντωσα σ' 
αυτόν. 

Τότε, ο πουοφήτης Ιεουεµίας είπε στον 
πουοφήτη Ανανία: Άκουσε, τώουα, Ανανία: 
Ντεν σε έστειουε ο Κύουιος· αου' εσύ κάνεις 
αυτό τον ουαό να εουπίζει στο ψέµα.  Γι' 
αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Εγώ φα σε 
αποουίψω από το πουόσωπο της γης· µέσα σ' 
αυτή τη χουονιά φα πεφάνεις, επειντή 
µίουησες στασιασµό ενάντια στον Κύουιο. 

Και ο Ανανίας πέφανε µέσα σ' εκείνη τη 
χουονιά, τον έβντοµο µήνα. 

ΚΑΙ αυτά είναι τα ουόγια τής επιστοουής, 
που ο πουοφήτης Ιεουεµίας έστειουε από την 
Ιεουσαουήµ στους υπόουοιπους 
πουεσβύτεους της αιχµαουωσίας, και στους 
ιεουείς, και στους πουοφήτες, και σε 
οουόκουηουο τον ουαό, που ο 
Ναβουχοντονόσοουας έφεουε αιχµάουωτο 
από την Ιεουσαουήµ στη Βαβυουώνα,  (αφού 
ο Ιεχονίας, ο βασιουιάς, και η βασίουισσα, και 
οι ευνούχοι, οι άουχοντες του Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ, και οι ξυουουγοί, και οι 
χαουκουγοί, βγήκαν από την Ιεουσαουήµ),  
κάτω από την επιτήουηση του Εουασά, γιου 
του Σαφάν, και του Γεµαουία, γιου του 
Χεουκία, που ο Σεντεκίας, ο βασιουιάς τού 
Ιούντα, έστειουε στη Βαβυουώνα, στον 
Ναβουχοντονόσοουα, στον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας· ουέγοντας: 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου, σε όους εκείνους που 
φέουφηκαν αιχµάουωτοι, που εγώ έκανα να 
φεουφούν αιχµάουωτοι από την Ιεουσαουήµ 
στη Βαβυουώνα:  Κτίστε σπίτια, και 
κατοικήστε· και φυτέψτε κήπους και φάτε τον 
καουπό τους·  πάουτε γυναίκες, και γεννήστε 
γιους και φυγατέουες· και πάουτε γυναίκες για 
τους γιους σας, και ντώστε τις φυγατέουες σας 
σε άνντουες, και ας γεννήσουν γιους και 
φυγατέουες, και αυξηφείτε εκεί, και µη 
ουιγοστέψετε·  και ζητήστε την ειουήνη τής 
πόουης, όπου εγώ σας έκανα να φεουφείτε 
αιχµάουωτοι, και πουοσεύχεστε γι' αυτή στον 
Κύουιο· επειντή, µέσα στη ντική της ειουήνη 
φα έχετε ειουήνη.  Επειντή, έτσι ουέει ο 

Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Ας µη σας απατούν οι πουοφήτες 
σας, οι οποίοι βουίσκονται ανάµεσά σας, και 
οι µάντεις σας, και µη ακούτε τα όνειουά σας, 
που εσείς ονειουεύεστε·  επειντή, 
πουοφητεύουν σε σας µε ψέµατα στο όνοµά 
µου· εγώ ντεν τους απέστειουα, ουέει ο 
Κύουιος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος, ότι: Αφού 
συµπουηουωφούν 70 χουόνια στη 
Βαβυουώνα, φα σας επισκεφφώ, και φα 
εκτεουέσω σε σας τον αγαφό µου ουόγο, να 
σας επαναφέουω σε τούτο τον τόπο.  Επειντή, 
εγώ γνωουίζω τις βουές που βουεύοµαι για 
σας, ουέει ο Κύουιος, βουές ειουήνης, και όχι 
κακού, για να σας ντώσω το πουοσντοκώµενο 
τέουος.  Τότε, φα κουάξετε σε µένα, και φα 
πάτε να πουοσευχηφείτε σε µένα, και φα σας 
εισακούσω.  Και φα µε ζητήσετε, και φα µε 
βουείτε, όταν µε ζητήσετε µε όουη σας την 
καουντιά.  Και φα βουεφώ από σας, ουέει ο 
Κύουιος· και φα αποστουέψω την 
αιχµαουωσία σας, και φα σας συγκεντουώσω 
από όουα τα έφνη, και από όους τούς τόπους 
όπου σας είχα ντιώξει, ουέει ο Κύουιος· και 
φα σας επαναφέουω στον τόπο απ' όπου σάς 
είχα κάνει να φεουφείτε αιχµάουωτοι. 

Επειντή, είπατε: Ο Κύουιος σήκωσε σε µας 
πουοφήτες στη Βαβυουώνα,  γνωουίστε ότι 
έτσι ουέει ο Κύουιος για τον βασιουιά που 
κάφεται επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ, και 
για οουόκουηουο τον ουαό, που κατοικεί 
µέσα σ' αυτή την πόουη, και για τους 
αντεουφούς σας που ντεν είχαν βγει µαζί σας 
σε αιχµαουωσία·  έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Ντέστε, φα αποστείουω επάνω 
τους τη µάχαιουα, την πείνα, και τη 
µεταντοτική αουώστια, και φα τους κάνω σαν 
τα αχουεία σύκα, που εξαιτίας τής 
αχουειότητας ντεν τουώγονται.  Και φα τους 
καταντιώξω µε µάχαιουα, µε πείνα, και µε 
µεταντοτική αουώστια· και φα τους 
παουαντώσω σε ντιασποουά σε όουα τα 
βασίουεια της γης, ώστε να είναι κατάουα, και 
φάµβος, και συουιγµός, και όνειντος, σε όουα 
τα έφνη όπου τούς είχα ντιώξει·  επειντή, ντεν 
άκουσαν τα ουόγια µου, ουέει ο Κύουιος, που 
τους έστειουα, µε τους ντούς µου τους 
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πουοφήτες, σηκωνόµενος πουωί και 
αποστέουοντας· και ντεν υπακούσατε, ουέει ο 
Κύουιος. 

Ακούστε, ουοιπόν, τον ουόγο τού Κυουίου, 
όουοι εσείς που αιχµαουωτιστήκατε, τους 
οποίους έστειουα από την Ιεουσαουήµ στη 
Βαβυουώνα.  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, για τον 
Αχαάβ, τον γιο τού Κωουαϊα, και για τον 
Σεντεκία, τον γιο τού Μαασία, που 
πουοφητεύουν σε σας ψέµατα στο όνοµά µου: 
Ντέστε, φα τους παουαντώσω στο χέουι τού 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και φα τους πατάξει µπουοστά 
σας.  Και απ' αυτούς φα πάουν κατάουα σε 
όους τούς αιχµαουώτους τού Ιούντα, που 
είναι στη Βαβυουώνα, ουέγοντας: Ο Κύουιος 
να σε κάνει σαν τον Σεντεκία, και σαν τον 
Αχαάβ, που ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
έψησε µέσα σε φωτιά·  επειντή, έπουαξαν 
αφουοσύνη στον Ισουαήου, και µοίχευαν τις 
γυναίκες των πουησίον τους, και µιούσαν 
αναουηφή ουόγια στο όνοµά µου, που ντεν 
είχα πουοστάξει σ' αυτούς· και εγώ ξέουω, και 
είµαι µάουτυουας, ουέει ο Κύουιος. 

Και στον Σεµαϊα, τον Νεαιουαµίτη, φα 
µιουήσεις, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, 
ουέγοντας: Επειντή, εσύ έστειουες επιστοουές 
στο όνοµά σου σε οουόκουηουο τον ουαό, 
που είναι στην Ιεουσαουήµ, και στον 
Σοφονία, τον γιο τού Μαασία, τον ιεουέα, και 
σε όους τούς ιεουείς, ουέγοντας:  Ο Κύουιος 
σε έκανε ιεουέα αντί για τον ιεουέα Ιωνταέ, 
για να είστε επιστάτες στον οίκο τού Κυουίου 
επάνω σε κάφε άνφουωπο, που µαίνεται και 
πουοφητεύει, για να τον βάουεις σε φυουακή, 
και σε ντεσµά·  τώουα, ουοιπόν, γιατί ντεν 
έουεγξες τον Ιεουεµία, αυτόν από την 
Αναφώφ, που πουοφητεύει σε σας;  Επειντή, 
αυτός, γι' αυτό έστειουε σε σας στη 
Βαβυουώνα, ουέγοντας: Η αιχµαουωσία αυτή 
είναι µακουινή· κτίστε σπίτια, και κατοικήστε· 
φυτέψτε κήπους, και φάτε τον καουπό τους. 

Και ο ιεουέας Σοφονίας ντιάβασε αυτή την 
επιστοουή σε επήκοο του πουοφήτη Ιεουεµία. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Στείουε σε όους τούς 
αιχµαουώτους, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος για τον Σεµαϊα, τον Νεαιουαµίτη: 
Επειντή, ο Σεµαϊας πουοφήτευσε σε σας, και 
εγώ ντεν τον απέστειουα, και σας έκανε να 
εουπίζετε σε ψέµα,  γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντέστε, φα επισκεφφώ τον Σεµαϊα, 
τον Νεαιουαµίτη, και το σπέουµα του· αυτός 
ντεν φα έχει άνφουωπο, που να κατοικεί 
ανάµεσα σ' αυτό τον ουαό· ούτε φα ντει το 
καουό, που εγώ φα κάνω στον ουαό µου, 
ουέει ο Κύουιος· επειντή, µίουησε στασιασµό 
ενάντια στον Κύουιο. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, ουέγοντας:  Έτσι είπε ο Κύουιος, 
ο Φεός τού Ισουαήου, ουέγοντας: Γουάψε για 
τον εαυτό σου σε βιβουίο όουα τα ουόγια που 
έχω µιουήσει σε σένα·  επειντή, πουόσεξε, 
έουχονται ηµέουες, ουέγει ο Κύουιος, και φα 
επιστουέψω την αιχµαουωσία τού ουαού µου 
του Ισουαήου και του Ιούντα, ουέει ο 
Κύουιος· και φα τους επιστουέψω στη γη, που 
έντωσα στους πατέουες τους, και φα την 
κυουιεύσουν. 

Κι αυτά είναι τα ουόγια, που ο Κύουιος 
µίουησε για τον Ισουαήου και για τον Ιούντα.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ακούσαµε 
τουοµεουή φωνή, φόβον και όχι ειουήνη.  
Ουωτήστε, τώουα, και ντέστε, αν αουσενικό 
γεννάει· επειντή, βουέπω κάφε έναν άνντουα 
µε τα χέουια του επάνω στη µέση του, σαν 
γυναίκα που γεννάει, και όουα τα πουόσωπα 
µεταστουάφηκαν σε ωχουό χουώµα;  
Αουοίµονο! Επειντή, µεγάουη είναι εκείνη η 
ηµέουα· όµοια µ' αυτή ντεν υπήουξε, και είναι 
ο καιουός της στενοχώουιας τού Ιακώβ· 
όµως, φα σωφεί απ' αυτή.  Και κατά την 
ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, φα συντουίψω τον ζυγό του από 
τον τουάχηουό σου, και φα ντιασπάσω τα 
ντεσµά σου, και ξένοι ντεν φα τον 
καταντουώσουν πουέον·  αουά, φα ντουεύουν 
στον Κύουιο τον Φεό τους, και τον Νταβίντ 
τον βασιουιά τους, που φα σηκώσω σ' αυτούς. 

Κι εσύ, µη φοβάσαι, ντούε µου Ιακώβ, ουέει ο 
Κύουιος· ούτε να ντειουιάσεις, Ισουαήου· 
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επειντή, ντες, εγώ φα σε σώσω από τον 
µακουινό τόπο, και το σπέουµα σου από τη 
γη τής αιχµαουωσίας τους· και ο Ιακώβ φα 
επιστουέψει, και φα ησυχάσει και φα 
αναπαυφεί, και ντεν φα υπάουχει αυτός που 
εκφοβίζει.  Επειντή, εγώ είµαι µαζί σου, ουέει 
ο Κύουιος, για να σε σώσω· και αν κάνω 
συντέουεια όουων των εφνών όπου σε 
ντιασκόουπισα, σε σένα όµως ντεν φα κάνω 
συντέουεια, αουά φα σε ντιαπαινταγωγήσω µε 
κουίση, και ντεν φα σε αφωώσω καφόου. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Το 
σύντουιµµά σου είναι ανίατο, η πουηγή σου 
οντυνηουή.  Ντεν υπάουχει αυτός που να 
κουίνει την κουίση σου, ώστε να ανοουφωφείς· 
ντεν υπάουχουν για σένα φεουαπευτικά 
φάουµακα.  Όουοι οι αγαπητοί σου σε 
ουησµόνησαν· ντεν σε ζητούν· επειντή, σε 
πουήγωσα µε πουηγήν εχφού, µε σκουηουή 
τιµωουία, εξαιτίας τού πουήφους των ανοµιών 
σου· οι αµαουτίες σου πουήφυναν.  Γιατί βοάς 
για το σύντουιµµά σου; Ο πόνος σου είναι 
ανίατος εξαιτίας τού πουήφους των ανοµιών 
σου· οι αµαουτίες σου πουήφυναν· αυτός είναι 
ο ουόγος που έκανα αυτά σε σένα.  Γι' αυτό, 
και όουοι αυτοί που σε κατατουώνε, φα 
καταφαγωφούν· και όουοι οι εναντίοι σου, 
όουοι µαζί φα πάνε σε αιχµαουωσία· κι αυτοί 
που σε ουαφυουαγωγούν, φα γίνουν 
ουάφυουο, και όους αυτούς που σε 
ντιαουπάζουν, φα τους ντώσω σε ντιαουπαγή.  
Επειντή, φα αποκαταστήσω σε σένα την υγεία, 
και φα σε γιατουέψω από τις πουηγές σου, 
ουέει ο Κύουιος· επειντή, αυτοί σε ονόµασαν 
Αποουιµµένη, ουέγοντας: Αυτή είναι η Σιών· 
ντεν υπάουχει αυτός που την αναζητάει. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, εγώ φα 
επιστουέψω από την αιχµαουωσία τις σκηνές 
τού Ιακώβ, και φα ουυπηφώ τις κατοικίες του· 
και η πόουη φα ανοικοντοµηφεί επάνω στα 
εουείπιά της, και ο ναός φα αποκατασταφεί 
σύµφωνα µε τη ντιάταξή του.  Και απ' αυτούς 
φα βγαίνει ευχαουιστία και φωνή 
αγαουόµενων ανφουώπων· και φα τους 
ποουαπουασιάσω, και ντεν φα ουιγοστέψουν· 
και φα τους ντοξάσω, και ντεν φα µικουύνουν.  
Και τα παιντιά τους φα είναι όπως πουώτα, 
και η συναγωγή τους φα στεουεωφεί 

µπουοστά µου, και φα τιµωουήσω όους 
εκείνους που τους καταφουίβουν.  Και ο 
άουχοντάς τους φα είναι απ' αυτούς, και ο 
εξουσιαστής τους φα βγαίνει από ανάµεσά 
τους· και φα τον κάνω να πουησιάζει, και φα 
πουησιάζει σε µένα· επειντή, ποιος είναι 
αυτός, που εγγυάται την καουντιά του για να 
πουησιάζει σε µένα; ουέει ο Κύουιος.  Και φα 
είστε ουαός µου, κι εγώ φα είµαι Φεός σας. 

Ντέστε, ανεµοστουόβιουος βγήκε µε οουµή 
από τον Κύουιο, ανεµοστουόβιουος που 
αφανίζει· φα εξοουµήσει επάνω στο κεφάουι 
των ασεβών.  Ο φουογεουός φυµός τού 
Κυουίου ντεν φα επιστουέψει µέχουις ότου 
εκτεουέσει, και µέχουις ότου εκπουηουώσει 
τις βουές τής καουντιάς του· στις έσχατες 
ηµέουες φα το καταουάβετε. 

Κατά τον ίντιο καιουό, ουέει ο Κύουιος, φα 
είµαι ο Φεός όουων των οικογενειών τού 
Ισουαήου, κι αυτοί φα είναι ουαός µου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ο ουαός, που 
εναπέµεινε από τη µάχαιουα, βουήκε χάουη 
στην έουηµο· ο Ισουαήου πήγε να βουει 
ανάπαυση.  Ο Κύουιος φάνηκε σε µένα από 
παουιά, ουέγοντας: Ναι, σε αγάπησα µε 
αιώνια αγάπη· γι' αυτό σε έουκυσα µε έουεος.  
Φα σε οικοντοµήσω πάουι, και φα 
οικοντοµηφείς, παουφένα τού Ισουαήου· φα 
ευπουεπιστείς ξανά µε τα τύµπανά σου, και φα 
βγαίνεις στους χοούς των αγαουόµενων.  Φα 
φυτέψεις ξανά αµπεουώνες επάνω στα βουνά 
τής Σαµάουειας· οι φυτευτές φα φυτέψουν, και 
φα τουώνε τον καουπό.  Επειντή, φα υπάουχει 
ηµέουα, κατά την οποία οι φύουακες επάνω 
στο βουνό Εφουαϊµ φα φωνάζουν: Σηκωφείτε, 
και ας ανέβουµε στη Σιών πουος τον Κύουιο 
τον Φεό µας. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ψάουετε µε 
αγαουίαση για τον Ιακώβ· αουαουάξτε για το 
κεφάουι των εφνών· κηουύξτε, αινέστε, και 
πείτε: Σώσε, Κύουιε, τον ουαό σου, το 
υπόουοιπο του Ισουαήου.  Ντέστε, εγώ φα 
τους φέουω από τη γη τού βοουά, και φα τους 
συγκεντουώσω από τα έσχατα της γης, και 
µαζί τους τον τυφουό, και τον χωουό, την 
έγκυο, και, µαζί, εκείνη που γεννάει· µεγάουο 
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συνάφουοισµα φα επιστουέψει εντώ.  
Φάουφουν µε κουαυφµό, και φα τους 
επαναφέουω µε ντεήσεις· φα τους οντηγήσω 
κοντά σε ποταµούς νεουών από ίσιον 
ντουόµο, στον οποίο ντεν φα πουοσκόψουν· 
επειντή, είµαι πατέουας στον Ισουαήου, και ο 
Εφουαϊµ είναι ο πουωτότοκός µου. 

Ακούστε, έφνη, τον ουόγο τού Κυουίου, και 
αναγγείουατε στα νησιά που είναι µακουιά, 
και πείτε: Αυτός που ντιασκόουπισε τον 
Ισουαήου, φα τον συγκεντουώσει, και φα τον 
φυουάξει, όπως ο ποιµένας το ποίµνιό του.  
Επειντή, ο Κύουιος εξαγόουασε τον Ιακώβ, 
και τον ουύτουωσε από το χέουι τού 
ντυνατοτέου του.  Και φάουφουν και φα 
ψάουουν επάνω στο ύψος τής Σιών, και φα 
συουεύσουν στα αγαφά τού Κυουίου, σε 
σιτάουι, και σε κουασί, και σε ουάντι, και στα 
γεννήµατα των πουοβάτων, και των βοντιών, 
και η ψυχή τους φα είναι σαν παουάντεισος 
που οουόγυουα ποτίζεται· και πουέον ντεν φα 
ουυπηφούν, οουοκουηουωτικά.  Τότε, φα 
χαουεί η παουφένα στον χοουό, και οι νέοι 
και οι γέουοντες, ταυτόχουονα· και φα 
µετατουέψω το πένφος τους σε χαουά, και φα 
τους παουηγοουήσω, και φα τους ευφουάνω, 
ύστεουα από τη φουίψη τους.  Και φα 
χοουτάσω την ψυχή των ιεουέων από πάχος, 
και ο ουαός µου φα χοουτάσει από τα αγαφά 
µου, ουέει ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Φωνή ακούστηκε στη 
Ουαµά, φουήνος, κουαυφµός, οντυουµός· η 
Ουαχήου, που κουαίει τα παιντιά της, ντεν 
ήφεουε να παουηγοουηφεί για τα παιντιά της, 
επειντή ντεν υπάουχουν.  Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Πάψε τη φωνή σου από κουαυφµό, 
και τα µάτια σου από ντάκουυα· επειντή, το 
έουγο σου φα ανταµειφφεί, ουέει ο Κύουιος· 
και φα επιστουέψουν από τη γη τού εχφού.  
Και υπάουχει εουπίντα στα έσχατά σου, ουέει 
ο Κύουιος, και τα παιντιά σου φα 
επιστουέψουν στα όουιά τους. 

Άκουσα, πουαγµατικά, τον Εφουαϊµ µέσα σε 
οντυουµούς να ουέει: «Με παινταγώγησες, και 
παινταγωγήφηκα σαν αντάµαστο µοσχάουι· 
επίστουεψέ µε, και φα επιστουέψω· επειντή, 
εσύ είσαι ο Κύουιος ο Φεός µου·  βέβαια, 

αφού επέστουεψα, µετανόησα· και αφού 
ντιντάχφηκα, χτύπησα επάνω στον µηουό 
µου· ντουοπιάστηκα, και µάουιστα κοκκίνισα, 
επειντή βάσταξα το όνειντος της νιότης µου». 

Ο Εφουαϊµ είναι σε µένα γιος αγαπητός; 
Παιντί φίουτατο; Επειντή, αφού µίουησα 
εναντίον του, πάντα τον φυµάµαι· γι' αυτό, τα 
σπουάχνα µου ηχούν γι' αυτόν· σίγουα φα τον 
σπουαχνιστώ, ουέει ο Κύουιος. 

Στήσε σηµάντια τού ντουόµου, κάνε στον 
εαυτό σου ψηούς σωούς· πουοσήουωσε την 
καουντιά σου στη ουεωφόουο, στον ντουόµο 
από τον οποίο πήγες· γύουνα παουφένα τού 
Ισουαήου, γύουνα σ' αυτές τις πόουεις σου.  
Μέχουι πότε φα πεουιφέουεσαι, φυγατέουα 
αποστάτουια; Επειντή, ο Κύουιος έκανε ένα 
νέο πουάγµα στη γη: Γυναίκα φα 
πεουικυκουώσει άνντουα. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Ακόµα φα ουένε αυτό τον 
ουόγο στη γη τού Ιούντα, και στις πόουεις 
του, όταν επιστουέψω την αιχµαουωσία τους: 
Ο Κύουιος να σε ευουογήσει, κατοικία 
ντικαιοσύνης, βουνό αγιότητας!  Και φα 
κατοικήσουν µέσα σ' αυτή ο Ιούντας, και 
όουες οι πόουεις του µαζί, οι γεωουγοί, και 
αυτοί που βγαίνουν µε τα κοπάντια·  επειντή, 
χόουτασα την παουαουυµένη ψυχή, και 
γέµισα κάφε φουιµµένη ψυχή. 

Γι' αυτό, ξύπνησα, και κοίταξα· και ο ύπνος 
µου στάφηκε σε µένα γουυκός. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και φα σπείουω τον οίκο Ισουαήου και τον 
οίκο Ιούντα µε σπέουµα ανφουώπου, και µε 
σπέουµα κτήνους.  Και καφώς αγουυπνούσα 
επάνω τους για να ξεουιζώνω, και να 
κατασκάβω, και να κατενταφίζω, και να 
καταστουέφω, και να καταφουίβω, έτσι φα 
αγουυπνήσω επάνω τους, για να οικοντοµώ, 
και να φυτεύω, ουέει ο Κύουιος.  Κατά τις 
ηµέουες εκείνες ντεν φα ουένε πουέον: Οι 
πατέουες έφαγαν αγουίντα, και τα ντόντια των 
παιντιών µούντιασαν·  αουά, κάφε ένας φα 
πεφαίνει για την ανοµία του· κάφε άνφουωπος, 
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που φα φάει την αγουίντα, τα ντόντια τού 
ίντιου φα µουντιάσουν. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και φα κάνω στον οίκο Ισουαήου, και στον 
οίκο Ιούντα, µια νέα ντιαφήκη·  όχι σύµφωνα 
µε τη ντιαφήκη, που έκανα στους πατέουες 
τους, κατά την ηµέουα που τους έπιασα από 
το χέουι για να τους βγάουω από την 
Αίγυπτο· επειντή, αυτοί παουέβηκαν τη 
ντιαφήκη µου, και εγώ τους αποστουάφηκα, 
ουέει ο Κύουιος·  αου' αυτή φα είναι η 
ντιαφήκη, που φα κάνω στον οίκο Ισουαήου: 
Ύστεουα από τις ηµέουες εκείνες, ουέει ο 
Κύουιος, φα βάουω τον νόµο µου στα 
ενντόµυχά τους, και φα τον γουάψω στις 
καουντιές τους· και φα είµαι Φεός τους, κι 
αυτοί φα είναι ουαός µου.  Και ντεν φα 
ντιντάσκουν πουέον κάφε ένας τον κοντινό 
του, και κάφε ένας τον αντεουφό του, 
ουέγοντας: Γνωουίστε τον Κύουιο· επειντή, 
όουοι αυτοί φα µε γνωουίζουν, από τον πιο 
µικουό ανάµεσά τους µέχουι τον πιο µεγάουο 
ανάµεσά τους, ουέει ο Κύουιος· επειντή, φα 
συγχωουήσω την ανοµία τους, και ντεν φα 
φυµάµαι πουέον την αµαουτία τους. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος, αυτός που έντωσε τον 
ήουιο για φως τής ηµέουας, τις ντιατάξεις τού 
φεγγαουιού και των άστουων για φως τής 
νύχτας, αυτός που ταουάζει τη φάουασσα και 
βοούν τα κύµατά της· το όνοµά του είναι ο 
Κύουιος των ντυνάµεων.  Αν αυτές οι 
ντιατάξεις εκουείψουν από µπουοστά µου, 
ουέει ο Κύουιος, τότε και το σπέουµα τού 
Ισουαήου φα πάψει από το να είναι µπουοστά 
µου έφνος, όουες τις ηµέουες.  Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Αν ο ουανός επάνω µποουεί να 
µετουηφεί, και τα φεµέουια της γης κάτω να 
εξιχνιαστούν, τότε και εγώ φα αποουίψω 
οουόκουηουο το σπέουµα τού Ισουαήου για 
όουα όσα έπουαξαν, ουέει ο Κύουιος. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και η πόουη φα οικοντοµηφεί στον Κύουιο 
από τον πύουγο τού Ανανεήου µέχουι την 
πύουη τής γωνίας.  Κι ακόµα, φα βγει σχοινί 
καταµέτουησης απέναντί της επάνω στον 
ουόφο Γαουήβ, και φα πεουιέουφει µέχουι τη 
Γοάφ.  Και οουόκουηουη η κοιουάντα των 

πτωµάτων και της στάχτης, και όουα τα 
χωουάφια µέχουι τον χείµαουο των 
Κέντουων, µέχουι τη γωνία τής πύουης των 
αουόγων, πουος ανατοουάς, φα είναι άγιοι 
στον Κύουιο· ντεν φα ξεουιζωφεί πουέον ούτε 
φα καταστουαφεί στον αιώνα. 

 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, στον ντέκατο χουόνο τού 
Σεντεκία, του βασιουιά τού Ιούντα, που ήταν 
ο 18ος χουόνος τού Ναβουχοντονόσοουα.  
Και, τότε, ο στουατός τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας ποουιοουκούσε την Ιεουσαουήµ· 
και ο Ιεουεµίας ο πουοφήτης ήταν 
κουεισµένος στην αυουή τής φυουακής, που 
ήταν στο παουάτι τού βασιουιά τού Ιούντα.  
Επειντή, ο Σεντεκίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, 
τον είχε κουείσει, ουέγοντας: Γιατί εσύ 
πουοφητεύεις, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντέστε, εγώ φα παουαντώσω αυτή 
την πόουη στο χέουι τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και φα την κυουιεύσει·  και ο 
Σεντεκίας, ο βασιουιάς τού Ιούντα, ντεν φα 
ξεφύγει από το χέουι των Χαουνταίων, αουά, 
σίγουα, φα παουαντοφεί στο χέουι τού 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα µιουήσει 
µαζί του στόµα µε στόµα, και τα µάτια του 
φα ντουν τα µάτια του·  και φα φέουει τον 
Σεντεκία στη Βαβυουώνα, και φα είναι εκεί, 
µέχουις ότου τον επισκεφφώ, ουέει ο 
Κύουιος· και αν ποουεµήσετε τους 
Χαουνταίους, ντεν φα ευντοκιµήσετε. 

Και ο Ιεουεµίας είπε: Έγινε σε µένα ουόγος 
από τον Κύουιο, ουέγοντας:  Ντες, ο 
Αναµεήου, ο γιος τού Σαούµ, του φείου σου, 
φάουφει σε σένα, ουέγοντας: Αγόουασε για 
τον εαυτό σου το χωουάφι µου, που είναι στην 
Αναφώφ· επειντή, το ντικαίωµα της εξαγοουάς 
για να το αγοουάσεις ανήκει σε σένα. 

Και ο Αναµεήου, ο γιος τού φείου µου, ήουφε 
σε µένα, στην αυουή τής φυουακής, σύµφωνα 
µε τον ουόγο τού Κυουίου, και µου είπε: 
Αγόουασε, παουακαουώ, το χωουάφι µου, 
που είναι στην Αναφώφ, αυτό στη γη 
Βενιαµίν· επειντή, σε σένα ανήκει το 
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ντικαίωµα της κουηουονοµιάς, και σε σένα η 
εξαγοουά· αγόουασέ το για τον εαυτό σου. 

Τότε, γνώουισα, ότι αυτός ήταν ο ουόγος τού 
Κυουίου.  Και αγόουασα από τον Αναµεήου, 
τον γιο τού φείου µου, το χωουάφι που είναι 
στην Αναφώφ, και του ζύγισα τα χουήµατα, 
17 σίκους ασήµι.  Και έγουαψα το 
συµφωνητικό, και το σφουάγισα, και έβαουα 
µάουτυουες, και ζύγισα τα χουήµατα στην 
πουάστιγγα.  Και πήουα το συµφωνητικό της 
αγοουάς, το σφουαγισµένο, σύµφωνα µε τον 
νόµο και τη συνήφεια, και το ανοιχτό 
αντίγουαφο·  και έντωσα το συµφωνητικό τής 
αγοουάς στον Βαούχ, τον γιο τού Νηουία, 
γιου τού Μαασία, µπουοστά στον Αναµεήου, 
γιου τού φείου µου, και µπουοστά στους 
µάουτυουες, που υπέγουαψαν το συµφωνητικό 
τής αγοουάς, µπουοστά σε όους τούς 
Ιουνταίους που κάφονταν στην αυουή τής 
φυουακής.  Και πουόσταξα τον Βαούχ 
µπουοστά τους, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Πάουε αυτά τα συµφωνητικά, αυτό 
το συµφωνητικό τής αγοουάς, και το 
σφουαγισµένο, κι αυτό το συµφωνητικό το 
ανοιχτό· και να τα βάουεις σε ένα πήουινο 
σκεύος, για να µένουν για ποουές ηµέουες.  
Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Σπίτια, και χωουάφια, 
και άµπεουοι φα αποκτηφούν ξανά σ' αυτή τη 
γη. 

Και αφού έντωσα το συµφωνητικό τής 
αγοουάς στον Βαούχ, τον γιο τού Νηουία, 
πουοσευχήφηκα στον Κύουιο, ουέγοντας:  Ω! 
Κύουιε, Φεέ! Ντες, εσύ έκανες τον ουανό και 
τη γη µε τη ντύναµή σου τη µεγάουη, και µε 
τον βουαχίονά σου τον απουωµένο· ντεν 
υπάουχει κανένα πουάγµα ντύσκοουο σε σένα.  
Κάνεις έουεος σε χιουιάντες, και 
ανταποντίντεις την ανοµία των πατέουων στον 
κόουφο των παιντιών τους ύστεουα απ' 
αυτούς· ο Φεός ο µεγάουος, ο ισχυουός, το 
όνοµά του είναι ο Κύουιος των ντυνάµεων,  
µεγάουος σε βουή, και ντυνατός σε έουγα· 
επειντή, τα µάτια σου είναι ανοιγµένα επάνω 
σε όους τούς ντουόµους των γιων των 
ανφουώπων, για να ντώσεις στον κάφε έναν 
σύµφωνα µε τους ντουόµους του, και 

σύµφωνα µε τον καουπό των έουγων του·  εσύ 
που έκανες σηµεία και τέουατα στη γη τής 
Αιγύπτου, γνωστά µέχουι αυτή την ηµέουα, 
και µέσα στον Ισουαήου και µέσα στους 
ανφουώπους· και έκανες για τον εαυτό σου 
όνοµα, µέχουι αυτή την ηµέουα·  και 
έβγαουες τον ουαό σου τον Ισουαήου από τη 
γη τής Αιγύπτου µε σηµεία, και µε τέουατα, 
και µε ισχυουό χέουι, και µε βουαχίονα 
απουωµένον, και µε µεγάουον τουόµο·  και 
τους έντωσες αυτή τη γη, που είχες οουκιστεί 
στους πατέουες τους να τους ντώσεις, γη που 
ουέει γάουα και µέουι·  και µπήκαν, και την 
κουηουονόµησαν· αουά, ντεν υπάκουσαν στη 
φωνή σου ούτε πεουπάτησαν στον νόµο σου· 
ντεν έκαναν τίποτε από όουα όσα τούς είχες 
πουοστάξει για να κάνουν· γι' αυτό, έφεουες 
επάνω τους όουο αυτό το κακό.  Ντες, τα 
χαουακώµατα έφτασαν στην πόουη, για να 
την κυουιεύσουν· και η πόουη ντόφηκε στο 
χέουι των Χαουνταίων, αυτών που ποουεµούν 
εναντίον της, εξαιτίας τής µάχαιουας, και της 
πείνας, και της µεταντοτικής αουώστιας· και 
ό,τι µίουησες έγινε· και πουόσεξε, βουέπεις·  
κι εσύ, Κύουιε Φεέ, µου είπες: Αγόουασε µε 
ασήµι το χωουάφι για τον εαυτό σου· και 
βάουε µάουτυουες· ενώ η πόουη ντόφηκε στο 
χέουι των Χαουνταίων. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Ντες, εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός κάφε σάουκας· υπάουχει κάποιο 
πουάγµα ντύσκοουο σε µένα;  Γι' αυτό, έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Ντες, φα παουαντώσω αυτή 
την πόουη στο χέουι των Χαουνταίων, και στο 
χέουι τού Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά 
τής Βαβυουώνας, και φα την κυουιεύσει·  και 
οι Χαουνταίοι, που ποουεµούν ενάντια σ' 
αυτή την πόουη, φάουφουν, και φα βάουν 
φωτιά σ' αυτή την πόουη, και φα την 
κατακάψουν, και τα σπίτια, επάνω στις 
ταουάτσες των οποίων φυσίαζαν στον Βάαου, 
και έκαναν σπονντές σε άουους φεούς, για να 
µε παουοουγίσουν.  Επειντή, οι γιοι Ισουαήου 
και οι γιοι Ιούντα µόνον κακό έπουαξαν 
µπουοστά µου από τη νιότη τους· επειντή, οι 
γιοι Ισουαήου ντεν έκαναν τίποτε άουο, 
παουά να µε παουοουγίζουν µε τα έουγα των 
χεουιών τους, ουέει ο Κύουιος. 
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Επειντή, αυτή η πόουη στάφηκε σε µένα 
εουεφισµός τής οουγής µου και του φυµού 
µου, από την ηµέουα που την οικοντόµησαν, 
µέχουι αυτή την ηµέουα, για να την αποουίψω 
από µπουοστά µου,  εξαιτίας όουης τής 
κακίας των γιων Ισουαήου και των γιων 
Ιούντα, που έκαναν για να µε παουοουγίσουν, 
αυτοί, οι βασιουιάντες τους, οι άουχοντές 
τους, οι ιεουείς τους, και οι πουοφήτες τους, 
και οι άνντουες τού Ιούντα, και οι κάτοικοι 
της Ιεουσαουήµ.  Και έστουεψαν σε µένα τα 
νώτα, και όχι το πουόσωπο· και τους 
ντίντασκα σηκωνόµενος το πουωί και 
ντιντάσκοντας, όµως ντεν άκουσαν, ώστε να 
πάουν παιντεία·  Και έβαουαν τα 
βντεουύγµατά τους στον οίκο, επάνω στον 
οποίο ονοµάστηκε το όνοµά µου, για να τον 
µοουύνουν.  Και έκτισαν τους ψηούς τόπους 
τού Βάαου, που ήσαν στη φάουαγγα του γιου 
τού Εννόµ, για να πεουάσουν τους γιους τους 
και τις φυγατέουες τους µέσα από τη φωτιά 
στον Μοουόχ· πουάγµα που ντεν τους είχα 
πουοστάξει ούτε είχε ανέβει στην καουντιά 
µου, για να πουάξουν αυτό το βντέουυγµα, 
ώστε να κάνουν τον Ιούντα να αµαουτάνει. 

Και τώουα, γι' αυτά τα πουάγµατα, έτσι ουέει 
ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου, γι' αυτή 
την πόουη, για την οποία εσείς ουέτε: Φα 
παουαντοφεί στο χέουι τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, µε µάχαιουα, και µε πείνα, και 
µε µεταντοτική αουώστια·  ντέστε, φα τους 
συγκεντουώσω από όους τούς τόπους, όπου 
τους είχα ντιώξει στην οουγή µου, και στον 
φυµό µου, και στη µεγάουη µου αγανάκτηση· 
και φα τους ξαναφέουω σ' αυτό τον τόπο, και 
φα τους κατοικίσω µε ασφάουεια·  και φα είναι 
ουαός µου, και εγώ φα είµαι Φεός τους·  και 
φα τους ντώσω µια καουντιά και έναν 
ντουόµο, για να µε φοβούνται όουες τις 
ηµέουες, για το καουό τους, και των παιντιών 
τους ύστεουα απ' αυτούς·  και φα τους κάνω 
µια αιώνια ντιαφήκη, ότι ντεν φα αποστουέψω 
από πίσω τους, για να τους αγαφοποιώ· και φα 
ντώσω τον φόβο µου στις καουντιές τους, για 
να µη αποστατήσουν από µένα·  και φα 
ευφουαίνοµαι σ' αυτούς στο να τους 
αγαφοποιώ, και φα τους φυτέψω σ' αυτή τη γη 
µε αουήφεια, µε όουη µου την καουντιά, και 
µε όουη µου την ψυχή.  Επειντή, έτσι ουέει ο 

Κύουιος: Όπως έφεουα επάνω σ' αυτό τον 
ουαό όουα αυτά τα µεγάουα κακά, έτσι φα 
φέουω επάνω τους όουα τα αγαφά, που εγώ 
µίουησα γι' αυτούς.  Και φα αποκτηφούν 
χωουάφια σ' αυτή τη γη, για την οποία εσείς 
ουέτε: Είναι έουηµη, χωουίς άνφουωπο ή 
κτήνος· παουαντόφηκε στο χέουι των 
Χαουνταίων.  Φα αγοουάζουν χωουάφια µε 
ασήµι, και φα υπογουάφουν συµφωνητικά, και 
φα τα σφουαγίζουν, και φα βάζουν 
µάουτυουες, στη γη τού Βενιαµίν, και στους 
τόπους γύουω από την Ιεουσαουήµ, και στις 
πόουεις τού Ιούντα, και στις πόουεις τής 
οουεινής πεουιοχής, και στις πόουεις τής 
πεντινής πεουιοχής, και στις πόουεις τού 
νότου· επειντή, φα επιστουέψω την 
αιχµαουωσία τους, ουέει ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία 
για ντεύτεουη φοουά, ενώ αυτός ήταν ακόµα 
κουεισµένος στην αυουή τής φυουακής, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος, που έκτισε 
τη γη, ο Κύουιος που την έπουασε για να την 
στεουεώσει· το όνοµά του είναι Κύουιος·  
Κουάξε σε µένα, και φα σου απαντήσω, και 
φα σου ντείξω µεγάουα και απόκουυφα 
πουάγµατα, που ντεν γνωουίζεις.  Επειντή, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός τού Ισουαήου, 
για τα σπίτια αυτής τής πόουης, και για τα 
παουάτια των βασιουιάντων τού Ιούντα, που 
φα καταστουαφούν από χαουακώµατα και 
από µάχαιουα,  αυτών που έουχονται για να 
ποουεµήσουν ενάντια στους Χαουνταίους, και 
για να τα γεµίσουν µε τα πτώµατα των 
ανφουώπων, που εγώ φα πατάξω, στην οουγή 
µου και στον φυµό µου, και για όουες τις 
κακίες για τις οποίες έκουυψα το πουόσωπό 
µου απ' αυτή την πόουη·  ντες, εγώ φα φέουω 
σ' αυτή υγεία και γιατουειά, και φα τους 
γιατουέψω, και φα τους κάνω να ντουν 
αφφονία ειουήνης και αουήφειας.  Και φα 
επιστουέψω την αιχµαουωσία τού Ιούντα και 
την αιχµαουωσία τού Ισουαήου, και φα τους 
οικοντοµήσω όπως πουοηγούµενα·  και φα 
τους καφαουίσω από οουόκουηουη την 
ανοµία τους, µε την οποία αµάουτησαν σε 
µένα· και φα συγχωουήσω όουες τις ανοµίες 
τους, µε τις οποίες αµάουτησαν σε µένα, και 
µε τις οποίες αποστάτησαν από µένα.  Και η 
πόουη αυτή φα είναι σε µένα όνοµα 
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ευφουοσύνης, αίνεση και ντόξα, µπουοστά σε 
όουα τα έφνη τής γης, που φα ακούσουν όουα 
αυτά τα αγαφά, που εγώ κάνω σ' αυτούς· και 
φα εκπουαγούν και φα τουοµάξουν για όουα 
τα αγαφά, και για όουη την ειουήνη, που φα 
κάνω σ' αυτή. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σ' αυτό τον τόπο, για 
τον οποίο εσείς ουέτε: Είναι έουηµος, χωουίς 
άνφουωπο και χωουίς κτήνος, στις πόουεις 
τού Ιούντα και στις πουατείες τής 
Ιεουσαουήµ, που είναι έουηµοι, χωουίς 
άνφουωπο και χωουίς κάτοικο, και χωουίς 
κτήνος,  φα ακουστεί ξανά η φωνή τής 
χαουάς, και η φωνή τής ευφουοσύνης, η φωνή 
τού νυµφίου, και η φωνή τής νύφης, η φωνή 
αυτών που ουένε: «Αινείτε τον Κύουιο των 
ντυνάµεων, επειντή ο Κύουιος είναι αγαφός, 
επειντή το έουεός του παουαµένει στον 
αιώνα»· και εκείνων που πουοσφέουν 
ευχαουιστήουιες πουοσφοουές στον οίκο τού 
Κυουίου· επειντή, φα επιστουέψω την 
αιχµαουωσία τής γης, όπως πουοηγούµενα, 
ουέει ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Πάουι 
σ' αυτό τον τόπο, που είναι έουηµος, χωουίς 
άνφουωπο και χωουίς κτήνος, και σε όουες τις 
πόουεις του, φα υπάουχουν µάντουες 
ποιµένων για να αναπαύουν τα ποίµνια.  Στις 
πόουεις τής οουεινής πεουιοχής, στις πόουεις 
της πεντινής πεουιοχής, και στις πόουεις τού 
νότου, και στη γη τού Βενιαµίν, και στους 
τόπους γύουω από την Ιεουσαουήµ, και στις 
πόουεις τού Ιούντα, φα πεουάσουν ξανά τα 
κοπάντια κάτω από το χέουι εκείνου που τα 
µετουάει, ουέει ο Κύουιος. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
και φα εκτεουέσω τον αγαφό εκείνον ουόγο, 
που είχα µιουήσει για τον οίκο Ισουαήου, και 
για τον οίκο Ιούντα.  Κατά τις ηµέουες 
εκείνες, και κατά τον καιουό εκείνο, φα κάνω 
να αναβουαστήσει στον Νταβίντ βουαστός 
ντικαιοσύνης· και φα εκτεουέσει κουίση και 
ντικαιοσύνη στη γη.  Κατά τις ηµέουες εκείνες 
ο Ιούντας φα σωφεί, και η Ιεουσαουήµ φα 
κατοικήσει µε ασφάουεια· κι αυτό είναι το 
όνοµα µε το οποίο φα ονοµαστεί: Ο 
ΚΥΟΥΙΟΣ, Η ΝΤΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντεν φα 
ουείψει άνφουωπος από τον Νταβίντ, που να 
κάφεται επάνω στον φουόνο τού οίκου 
Ισουαήου·  ούτε από τους ιεουείς των 
Ουευιτών φα ουείψει άνφουωπος µπουοστά 
µου για να πουοσφέουει οουοκαυτώµατα, και 
να καίει πουοσφοουές από άουφιτα, και να 
κάνει φυσίες όουες τις ηµέουες. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Αν είναι 
ντυνατόν να ντιαουύσετε τη ντιαφήκη µου της 
ηµέουας και τη ντιαφήκη µου της νύχτας, 
ώστε να µη υπάουχει πουέον ηµέουα και 
νύχτα στον καιουό τους,  τότε φα µποουέσει 
να ντιαουυφεί και η ντιαφήκη µου, που έγινε 
πουος τον Νταβίντ τον ντούο µου, ώστε να 
µη έχει γιο για να βασιουεύει επάνω στον 
φουόνο του, κι εκείνη που έγινε στους 
Ουευίτες τους ιεουείς, τους ουειτουγούς µου.  
Όπως η στουατιά τού ουανού ντεν µποουεί να 
απαουιφµηφεί ούτε η άµµος τής φάουασσας 
να µετουηφεί, έτσι φα πουηφύνω το σπέουµα 
τού Νταβίντ τού ντού µου, και τους Ουευίτες 
που υπηουετούν σε µένα. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Ντεν είντες τι µίουησε αυτός ο 
ουαός, ουέγοντας: Τις ντύο οικογένειες, που ο 
Κύουιος ντιάουεξε, τις απέουιψε; Έτσι 
καταφουόνησαν αυτοί τον ουαό µου, ώστε 
ντεν ουογαουιάζεται πουέον σ' αυτούς ως 
έφνος.  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Αν ντεν είχα 
κάνει τη ντιαφήκη µου της ηµέουας και της 
νύχτας, και αν ντεν είχα ντιατάξει τούς νόµους 
τού ουανού και της γης,  τότε, φα αποουίψω 
το σπέουµα τού Ιακώβ, και του Νταβίντ τού 
ντού µου, ώστε να µη ουάβω από το σπέουµα 
του κυβεουνήτες επάνω στο σπέουµα τού 
Αβουαάµ, του Ισαάκ, και του Ιακώβ· επειντή, 
φα επιστουέψω την αιχµαουωσία τους, και φα 
τους ουυπηφώ. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, όταν ο Ναβουχοντονόσοουας, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, και όουη η 
ντύναµή του, και όουα τα βασίουεια της γης, 
που ήσαν κάτω από το χέουι του, και όουοι οι 
ουαοί, ποουεµούσαν ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ, και ενάντια σε όουες τις πόουεις 
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της, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο 
Φεός τού Ισουαήου: Πήγαινε και µίουησε 
στον Σεντεκία, τον βασιουιά τού Ιούντα, και 
πες του: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, φα 
παουαντώσω αυτή την πόουη στο χέουι τού 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα την 
κατακάψει µε φωτιά·  κι εσύ ντεν φα ξεφύγεις 
από το χέουι του, αουά φα πιαστείς 
οπωσντήποτε, και φα παουαντοφείς στο χέουι 
του· και τα µάτια σου φα ντουν τα µάτια τού 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και το στόµα του 
φα µιουήσει στο στόµα σου, και φα πας στη 
Βαβυουώνα.  Όµως, άκουσε τον ουόγο τού 
Κυουίου, Σεντεκία, βασιουιά τού Ιούντα· έτσι 
ουέει ο Κύουιος για σένα: Ντεν φα πεφάνεις 
µε µάχαιουα·  µε ειουήνη φα πεφάνεις· και 
σύµφωνα µε τις καύσεις, που έγιναν στους 
πατέουες σου, τους πουογενέστεους 
βασιουιάντες, που υπήουξαν πουιν από σένα, 
έτσι φα κάνουν καύσεις σε σένα· και φα σε 
κουάψουν, ουέγοντας: Αουοίµονο, κύουιε! 
Επειντή, εγώ µίουησα τον ουόγο, ουέει ο 
Κύουιος. 

Και ο πουοφήτης Ιεουεµίας µίουησε στον 
Σεντεκία, τον βασιουιά τού Ιούντα, όουα αυτά 
τα ουόγια στην Ιεουσαουήµ·  και ο στουατός 
τού βασιουιά τής Βαβυουώνας ποουεµούσε 
ενάντια στην Ιεουσαουήµ, και ενάντια σε 
όουες τις πόουεις τού Ιούντα, που είχαν 
εναποµείνει, ενάντια στη Ουαχείς, και ενάντια 
στην Αζηκά· επειντή, αυτές είχαν 
εναποουειφφεί µεταξύ των πόουεων του 
Ιούντα, πόουεις οχυουωµένες. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, αφού ο βασιουιάς Σεντεκίας 
έκανε συνφήκη µε οουόκουηουο τον ουαό 
που ήταν στην Ιεουσαουήµ, για να κηουύξει 
άφεση σ' αυτούς·  ώστε να ντιώξει εουεύφεους, 
κάφε ένας τον ντούο του, και κάφε ένας τη 
ντούη του, Εβουαίο ή Εβουαία, για να µη 
έχει κανένας ως ντούο έναν αντεουφό του 
Ιουνταίο·  και το άκουσαν όουοι οι 
άουχοντες, και οουόκουηουος ο ουαός, αυτοί 
που µπήκαν στη συνφήκη, στο να ντιώξουν ως 
εουεύφεους, κάφε ένας τον ντούο του, και 
κάφε ένας τη ντούη του, ώστε να µη τους 
έχουν πουέον ντούς· υπάκουσαν, ουοιπόν, και 
τους έντιωξαν·  ύστεουα όµως απ' αυτά, τους 

ντούς και τις ντούες, που τους είχαν ντιώξει 
εουεύφεους, τους έκαναν να επιστουέψουν, και 
τους καφυπέταξαν να είναι ντούοι και ντούες· 

και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
από τον Κύουιο, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου: Εγώ έκανα 
ντιαφήκη στους πατέουες σας, κατά την 
ηµέουα που τους έβγαουα από τη γη τής 
Αιγύπτου, από οίκο ντουείας, ουέγοντας:  Στο 
τέουος των επτά χουόνων να ντιώξετε κάφε 
ένας τον αντεουφό του τον Εβουαίο, που 
πουήφηκε σε σένα, και σε υπηουέτησε έξι 
χουόνια· τότε φα τον ντιώξεις εουεύφεουον 
από σένα· οι πατέουες σου, όµως, ντεν µε 
άκουσαν ούτε έστουεψαν το αυτί τους.  Και 
εσείς τώουα είχατε επιστουέψει και κάνει το 
ευφύ µπουοστά µου, κηουύττοντας κάφε ένας 
άφεση στον πουησίον του· και είχατε κάνει 
συνφήκη µπουοστά µου, στον οίκο επάνω 
στον οποίο αποκουήφηκε το όνοµά µου·  
αουά, επιστουέψατε, και µοουύνατε το όνοµά 
µου, και κάνατε κάφε ένας τον ντούο του, και 
κάφε ένας τη ντούη του, να επιστουέψουν, 
τους οποίους είχατε ντιώξει ως εουεύφεους 
σύµφωνα µε τη φέουησή τους, και τους 
καφυποτάξατε για να είναι σε σας ντούοι και 
ντούες. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Εσείς ντεν µε 
ακούσατε, να κηουύξετε άφεση κάφε ένας 
στον αντεουφό του, και κάφε ένας στον 
πουησίον του· ντέστε, ουοιπόν, ουέει ο 
Κύουιος, εγώ κηουύττω άφεση εναντίον σας 
στη µάχαιουα, στη µεταντοτική αουώστια, και 
στην πείνα· και φα σας παουαντώσω σε 
ντιασποουά σε όουα τα βασίουεια της γης.  
Και φα παουαντώσω τούς ανφουώπους, 
αυτούς που αφέτησαν τη ντιαφήκη µου, που 
ντεν εκτέουεσαν τα ουόγια τής ντιαφήκης, που 
είχαν κάνει µπουοστά µου, όταν έσχισαν το 
µοσχάουι στα ντύο, και πέουασαν ανάµεσα 
στα τµήµατά του,  τους άουχοντες του 
Ιούντα, και τους άουχοντες της Ιεουσαουήµ, 
τους ευνούχους, και τους ιεουείς, και 
οουόκουηουο τον ουαό τού τόπου, που 
πέουασαν ανάµεσα από τα τµήµατα του 
µοσχαουιού·  και φα τους παουαντώσω στο 
χέουι των εχφουών τους, και στο χέουι 
εκείνων που ζητούν την ψυχή τους· και τα 
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πτώµατά τους φα είναι για τουοφή στα πουιά 
τού ουανού, και στα φηουία τής γης.  Και τον 
Σεντεκία, τον βασιουιά τού Ιούντα, και τους 
άουχοντές του, φα τους παουαντώσω στο 
χέουι των εχφουών τους, και στο χέουι 
εκείνων που ζητούν την ψυχή τους, και στο 
χέουι τού στουατού τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, που αναχώουησαν από σας.  
Ντέστε, φα τους πουοστάξω, ουέει ο Κύουιος, 
και φα τους επαναφέουω σ' αυτή την πόουη· 
και φα ποουεµήσουν εναντίον της, και φα την 
κυουιεύσουν και φα την κατακάψουν µε φωτιά· 
και φα κάνω τις πόουεις τού Ιούντα 
εουήµωση, ώστε να µη υπάουχει εκείνος που 
κατοικεί. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που έγινε από τον Κύουιο στον 
Ιεουεµία, στις ηµέουες τού Ιωακείµ, γιου τού 
Ιωσία, του βασιουιά τού Ιούντα, ουέγοντας:  
Πήγαινε στην οικογένεια των Ουηχαβιτών, 
και µίουησέ τους, και φέου' τους στον οίκο 
τού Κυουίου, σε ένα από τα ντωµάτια, και 
πότισέ τους κουασί. 

Τότε, πήουα τον Ιααζανία, τον γιο τού 
Ιεουεµία, γιου τού Χαβασινία, και τους 
αντεουφούς του, και όους τούς γιους του, και 
οουόκουηουη την οικογένεια των 
Ουηχαβιτών,  και τους έφεουα στον οίκο τού 
Κυουίου, στο ντωµάτιο των γιων τού Ανάν, 
γιου τού Ιγνταουία, ανφουώπου τού Φεού, το 
οποίο ήταν κοντά στο ντωµάτιο των 
αουχόντων, που ήταν επάνω στο ντωµάτιο τού 
Μαασία, γιου τού Σαούµ, του φύουακα τής 
αυουής·  και έβαουα µπουοστά στους γιους 
τής οικογένειας των Ουηχαβιτών ντοχεία 
γεµάτα κουασί, και ποτήουια, και τους είπα: 
Πιέστε κουασί. 

Και είπαν: Ντεν φα πιούµε κουασί· επειντή, ο 
Ιωναντάβ, ο γιος τού Ουηχάβ, ο πατέουας 
µας, πουόσταξε σε µας, ουέγοντας: Ντεν φα 
πιείτε κουασί, εσείς, και οι γιοι σας στον 
αιώνα·  ούτε σπίτι φα χτίσετε ούτε σπόουο φα 
σπείουετε ούτε αµπεουώνα φα φυτέψετε ούτε 
φα έχετε· αουά φα κατοικείτε σε σκηνές όουες 
τις ηµέουες σας, για να ζήσετε ποουές 
ηµέουες επάνω στη γη, στην οποία 
παουοικείτε.  Και υπακούσαµε στη φωνή τού 
Ιωναντάβ, του γιου τού Ουηχάβ, του πατέουα 

µας, σύµφωνα µε όουα όσα µας πουόσταξε, 
να µη πιούµε κουασί όουες τις ηµέουες µας, 
εµείς, οι γυναίκες µας, οι γιοι µας, και οι 
φυγατέουες µας·  ούτε να κτίσουµε σπίτια για 
να κατοικούµε, και ντεν είχαµε αµπεουώνα ή 
χωουάφι ή σπόουο·  αουά κατοικήσαµε σε 
σκηνές, και υπακούσαµε, και πουάξαµε 
σύµφωνα µε όουα όσα µάς πουόσταξε ο 
Ιωναντάβ ο πατέουας µας·  όταν, όµως, 
ανέβηκε στον τόπο ο Ναβουχοντονόσοουας, 
ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας, είπαµε: Εουάτε, 
ας πάµε στην Ιεουσαουήµ, εξαιτίας τού 
στουατού των Χαουνταίων, και εξαιτίας τού 
στουατού των Συουίων· και κατοικούµε στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Πήγαινε, 
και πες στους ανφουώπους τού Ιούντα, και 
στους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ: Ντεν φα 
πάουετε παιντεία για να ακούτε τα ουόγια 
µου; ουέει ο Κύουιος.  Τα ουόγια µεν του 
Ιωναντάβ, του γιου τού Ουηχάβ, που 
πουόσταξε στους γιους του να µη πίνουν 
κουασί, εκτεουέστηκαν· και µέχουι αυτή την 
ηµέουα ντεν πίνουν κουασί, επειντή 
υπάκουσαν στην πουοσταγή τού πατέουα 
τους· και εγώ σας µίουησα, σηκωνόµενος το 
πουωί, και µιουώντας· όµως, ντεν µε 
ακούσατε.  Και έστειουα σε σας όους τούς 
ντούς µου τους πουοφήτες, σηκωνόµενος το 
πουωί και αποστέουοντας, ουέγοντας: 
Επιστουέψτε επιτέους κάφε ένας από τον 
πονηουό του ντουόµο, και ντιοουφώστε τις 
πουάξεις σας, και µη πάτε πίσω από άουους 
φεούς για να τους ουατουεύετε, και φα 
κατοικήσετε στη γη, που έντωσα σε σας και 
στους πατέουες σας· αουά ντεν στουέψατε το 
αυτί σας, και ντεν µε ακούσατε.  Επειντή, οι 
γιοι τού Ιωναντάβ, γιου του Ουηχάβ 
εκτέουεσαν την πουοσταγή τού πατέουα τους, 
που πουόσταξε σ' αυτούς, και ο ουαός αυτός 
ντεν µε άκουσε,  γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Ντέστε, φα φέουω επάνω στον 
Ιούντα, κι επάνω σε όους τούς κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ, όουα τα κακά που µίουησα 
εναντίον τους· επειντή, τους µίουησα, και ντεν 
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άκουσαν· και έκουαξα σ' αυτούς, και ντεν 
αποκουίφηκαν. 

Και ο Ιεουεµίας είπε στην οικογένεια των 
Ουηχαβιτών: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Επειντή, 
υπακούσατε στην πουοσταγή τού Ιωναντάβ, 
του πατέουα σας, και φυουάξατε όουες τις 
εντοουές του, και κάνατε σύµφωνα µε όουα 
όσα σας είχε πουοστάξει,  γι' αυτό, έτσι ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Ντεν φα ουείψει άνφουωπος από 
τον Ιωναντάβ, τον γιο τού Ουηχάβ, που να 
στέκεται µπουοστά µου στον αιώνα. 

ΚΑΙ στον τέταουτο χουόνο τού Ιωακείµ, γιου 
του Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, έγινε ο 
ουόγος αυτός στον Ιεουεµία από τον Κύουιο, 
ουέγοντας:  Πάουε για τον εαυτό σου έναν 
τόµο βιβουίου, και γουάψε µέσα σ' αυτόν 
όουα τα ουόγια που µίουησα σε σένα ενάντια 
στον Ισουαήου, και ενάντια στον Ιούντα, και 
ενάντια σε όουα τα έφνη, από την ηµέουα που 
µίουησα σε σένα, από τις ηµέουες τού Ιωσία, 
µέχουι σ' αυτή την ηµέουα·  ίσως, ο οίκος τού 
Ιούντα να ακούσει όουα τα κακά, που εγώ 
σκέφτοµαι να κάνω σ' αυτούς, ώστε να 
επιστουέψουν κάφε ένας από τον πονηουό του 
ντουόµο, και να συγχωουήσω την ανοµία τους 
και την αµαουτία τους. 

Και ο Ιεουεµίας κάουεσε τον Βαούχ, τον γιο 
τού Νηουία· και ο Βαούχ έγουαψε από το 
στόµα τού Ιεουεµία όουα τα ουόγια τού 
Κυουίου, που του µίουησε, επάνω σε έναν 
τόµο βιβουίου.  Και ο Ιεουεµίας πουόσταξε 
τον Βαούχ, ουέγοντας: Εγώ είµαι υπό 
φύουαξη· ντεν µποουώ να µπω µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου·  γι' αυτό, µπες µέσα εσύ, 
και ντιάβασε στον τόµο που έγουαψες από το 
στόµα µου, τα ουόγια τού Κυουίου στα αυτιά 
τού ουαού, µέσα στον οίκο τού Κυουίου, σε 
ηµέουα νηστείας· κι ακόµα, φα τα ντιαβάσεις 
στα αυτιά οουόκουηου του Ιούντα, όσοι 
έουχονται από τις πόουεις τους·  ίσως, η 
ντέησή τους φτάσει µπουοστά στον Κύουιο, 
και επιστουέψουν κάφε ένας από τον πονηουό 
του ντουόµο· επειντή, ο φυµός τού Κυουίου 
είναι µεγάουος και η οουγή, που ο Κύουιος 
µίουησε ενάντια σ' αυτό τον ουαό. 

Και ο Βαούχ, ο γιος τού Νηουία, έκανε 
σύµφωνα µε όουα όσα τον πουόσταξε ο 
πουοφήτης Ιεουεµίας, αφού ντιάβασε στο 
βιβουίο τα ουόγια τού Κυουίου µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου. 

Και στον πέµπτο χουόνο τού Ιωακείµ, γιου 
του Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, στον ένατο 
µήνα, κήουυξαν νηστεία µπουοστά στον 
Κύουιο οουόκουηουος ο ουαός στην 
Ιεουσαουήµ, και οουόκουηουος ο ουαός που 
εουχόταν από τις πόουεις τού Ιούντα στην 
Ιεουσαουήµ.  Και ο Βαούχ ντιάβασε στο 
βιβουίο τα ουόγια τού Ιεουεµία µέσα στον 
οίκο τού Κυουίου, µέσα στο ντωµάτιο του 
Γεµαουία, του γιου τού Σαφάν, του 
γουαµµατέα, στην άνω αυουή, στην είσοντο 
της νέας πύουης τού οίκου τού Κυουίου, στα 
αυτιά οουόκουηου του ουαού. 

Και ο Μιχαϊας, ο γιος τού Γεµαουία, γιου τού 
Σαφάν, άκουσε όουα τα ουόγια τού Κυουίου 
από το βιβουίο,  και κατέβηκε στο παουάτι 
τού βασιουιά, στο ντωµάτιο του γουαµµατέα· 
και να, όουοι οι άουχοντες κάφονταν εκεί, ο 
Εουισαµά, ο γουαµµατέας, ο Ντεουαϊας, ο 
γιος τού Σεµαϊα, και ο Εουναφάν, ο γιος τού 
Αχβώου, και ο Γεµαουίας, ο γιος τού Σαφάν, 
και ο Σεντεκίας, ο γιος τού Ανανία, και όουοι 
οι άουχοντες.  Και ο Μιχαϊας τούς ανήγγειουε 
όουα τα ουόγια που άκουσε, όταν ο Βαούχ 
ντιάβασε το βιβουίο στα αυτιά τού ουαού. 

Και όουοι οι άουχοντες έστειουαν στον 
Βαούχ, τον Ιουντεί, τον γιο τού Νεφανία, γιου 
τού Σεουεµία, γιου τού Χουσεί, ουέγοντας: 
Τον τόµο, που ντιάβασες στα αυτιά τού 
ουαού, πάου' τον στο χέουι σου, και έουα. 
Και πήουε ο Βαούχ, ο γιος τού Νηουία, τον 
τόµο στο χέουι του, και ήουφε σ' αυτούς.  Και 
του είπαν: Κάφησε τώουα, και ντιάβασέ τον 
στα αυτιά µας· και τον ντιάβασε ο Βαούχ στα 
αυτιά τους. 

Και καφώς άκουσαν όουα τα ουόγια, 
εκπουάγηκαν αναµεταξύ τους, και είπαν στον 
Βαούχ: Σίγουα, φα αναγγείουµε στον 
βασιουιά όουα αυτά τα ουόγια. 
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Και ουώτησαν τον Βαούχ, ουέγοντας: Πες 
µας τώουα: Πώς έγουαψες όουα αυτά τα 
ουόγια από το στόµα του; 

Και ο Βαούχ τούς είπε: Από το στόµα του 
πουόφεουε σε µένα όουα αυτά τα ουόγια, και 
εγώ έγουαφα µε µεουάνη µέσα στο βιβουίο. 

Και οι άουχοντες είπαν στον Βαούχ: Πήγαινε, 
κουύψου, εσύ, και ο Ιεουεµίας· και άνφουωπος 
ας µη ξέουει πού είστε. 

Και µπήκαν µέσα στον βασιουιά στην αυουή· 
άφησαν, όµως, τον τόµο στο ντωµάτιο του 
Εουισαµά, του γουαµµατέα, και ανήγγειουαν 
στα αυτιά τού βασιουιά όουα τα ουόγια.  Και 
έστειουε ο βασιουιάς τον Ιουντεί να πάουει 
τον τόµο· και τον πήουε από το ντωµάτιο του 
Εουισαµά του γουαµµατέα. Και τον ντιάβασε 
ο Ιουντεί στα αυτιά τού βασιουιά, και στα 
αυτιά όουων των αουχόντων, που 
παουαστέκονταν στον βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς καφόταν στο χειµεουινό 
παουάτι, στον ένατο µήνα, και µπουοστά του 
υπήουχε µια εστία που έκαιγε.  Και καφώς ο 
Ιουντεί ντιάβαζε τουεις και τέσσεουις 
σεουίντες, εκείνος το έκοβε µε το µαχαιουάκι 
του γουαµµατέα, και το έουιχνε στη φωτιά 
που ήταν στην εστία, µέχουις ότου 
καταναουώφηκε οουόκουηουος ο τόµος µέσα 
στη φωτιά, που ήταν επάνω στην εστία.  Και 
ντεν τουόµαξαν ούτε έσχισαν τα ιµάτιά τους, 
ο βασιουιάς και όουοι οι ντούοι του, αυτοί 
που άκουσαν όουα αυτά τα ουόγια.  Κι ενώ 
µάουιστα ο Εουναφάν, και ο Ντεουαϊας, και ο 
Γεµαουίας, µεσίτευαν στον βασιουιά να µη 
κάψει τον τόµο, ντεν τους άκουσε.  Και ο 
βασιουιάς πουόσταξε τον Ιεουαµεήου, τον γιο 
τού Αµµέουεχ, και τον Σεουαϊα, τον γιο τού 
Αζουιήου, και τον Σεουεµία, τον γιο τού 
Αβντιήου, να πιάσουν τον Βαούχ, τον 
γουαµµατέα, και τον πουοφήτη Ιεουεµία· 
όµως, ο Κύουιος τους είχε κουύψει. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
αφού ο βασιουιάς κατέκαψε τον τόµο, και τα 
ουόγια που είχε γουάψει ο Βαούχ από το 
στόµα τού Ιεουεµία, ουέγοντας:  Πάουε πάουι 
για τον εαυτό σου έναν άουο τόµο, και 

γουάψε επάνω σ' αυτόν όουα τα 
πουοηγούµενα ουόγια, που ήσαν µέσα στον 
πουώτο τόµο, που κατέκαψε ο Ιωακείµ, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα·  και στον Ιωακείµ, τον 
βασιουιά τού Ιούντα, φα πεις: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Εσύ κατέκαψες αυτό τον τόµο, 
ουέγοντας: Γιατί έγουαψες µέσα σ' αυτόν, 
ουέγοντας: Ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
φάουφει οπωσντήποτε, και φα εξοουοφουεύσει 
αυτή τη γη, και φα κάνει να εκουείψει απ' αυτή 
άνφουωπος και κτήνος;  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος για τον Ιωακείµ, τον βασιουιά τού 
Ιούντα: Ντεν φα έχει κάποιον που να κάφεται 
επάνω στον φουόνο τού Νταβίντ· και το 
πτώµα του φα πεταχτεί την ηµέουα στο 
καύµα, και τη νύχτα στον παγετό·  και φα τον 
τιµωουήσω, και το σπέουµα του, και τους 
ντούς του, ουόγω της ανοµίας τους· και φα 
φέουω επάνω τους, και επάνω στους 
κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, κι επάνω στους 
ανφουώπους τού Ιούντα, όουα τα κακά που 
µίουησα σ' αυτούς, και ντεν άκουσαν. 

Και ο Ιεουεµίας πήουε έναν άουο τόµο, και 
τον έντωσε στον Βαούχ, τον γιο του Νηουία, 
τον γουαµµατέα, και έγουαψε µέσα σ' αυτόν, 
από το στόµα τού Ιεουεµία, όουα τα ουόγια 
τού βιβουίου, που ο Ιωακείµ, ο βασιουιάς τού 
Ιούντα, είχε κατακάψει σε φωτιά· κι ακόµα, 
πουοστέφηκαν σ' αυτούς ποουά παουόµοια 
ουόγια. 

ΚΑΙ βασίουευσε ο βασιουιάς Σεντεκίας, ο 
γιος τού Ιωσία, αντί τού Χονία, γιου τού 
Ιωακείµ, που ο Ναβουχοντονόσοουας, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, κατέστησε 
βασιουιά στη γη τού Ιούντα.  Και ντεν 
άκουσε, αυτός, και οι ντούοι του, και ο ουαός 
τού τόπου, τα ουόγια τού Κυουίου, που είχε 
µιουήσει ντιαµέσου τού πουοφήτη Ιεουεµία.  
Και ο βασιουιάς Σεντεκίας έστειουε τον 
Ιεουχάου, τον γιο τού Σεουεµία, και τον 
Σοφονία, τον γιο τού Μαασία, τον ιεουέα, 
πουος τον πουοφήτη Ιεουεµία, ουέγοντας: 
Ντεήσου, παουακαουώ, για µας στον Κύουιο 
τον Φεό µας.  Και ο Ιεουεµίας έµπαινε και 
έβγαινε ανάµεσα στον ουαό· και ντεν τον 
είχαν βάουει σε φυουακή.  Και βγήκε ο 
στουατός τού Φαουαώ έξω από την Αίγυπτο· 
και όταν οι Χαουνταίοι, που ποουιοουκούσαν 
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την Ιεουσαουήµ, άκουσαν τη φήµη τους, 
αναχώουησαν από την Ιεουσαουήµ. 

Και έγινε ουόγος του Κυουίου στον 
πουοφήτη Ιεουεµία, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο 
Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου: Έτσι φα 
πείτε στον βασιουιά τού Ιούντα, που σας 
έστειουε σε µένα για να µε ουωτήσετε: 
Ντέστε, ο στουατός τού Φαουαώ, που βγήκε 
έξω σε βοήφειά σας, φα επιστουέψει στη γη 
του, την Αίγυπτο·  και οι Χαουνταίοι φα 
ξαναγυουίσουν, και φα ποουεµήσουν ενάντια 
σ' αυτή την πόουη, και φα την κυουιεύσουν, 
και φα την κατακάψουν µε φωτιά.  Έτσι ουέει 
ο Κύουιος: Μη πουανιέστε, ουέγοντας: Οι 
Χαουνταίοι φα φύγουν από µας οπωσντήποτε· 
ντεντοµένου ότι, ντεν φα φύγουν.  Επειντή, 
και αν ακόµα πατάξετε οουόκουηουο τον 
στουατό των Χαουνταίων, που σας ποουεµάει, 
και εναποµείνουν µεουικοί πουηγωµένοι 
ανάµεσά τους, αυτοί φα σηκωφούν κάφε ένας 
από τη σκηνή του, και φα κατακάψει αυτή την 
πόουη µε φωτιά. 

Και όταν ο στουατός των Χαουνταίων έφυγε 
από την Ιεουσαουήµ εξαιτίας τού φόβου του 
στουατού τού Φαουαώ,  τότε ο Ιεουεµίας 
βγήκε έξω από την Ιεουσαουήµ, για να πάει 
στη γη τού Βενιαµίν, ώστε να ξεφύγει από εκεί 
ανάµεσα στον ουαό.  Και όταν αυτός ήουφε 
στην πύουη τού Βενιαµίν, βουισκόταν εκεί ο 
αουχηγός της φουουάς, το όνοµα του οποίου 
ήταν Ιουεϊας, γιος τού Σεουεµία, γιου τού 
Ανανία· και έπιασε τον Ιεουεµία τον 
πουοφήτη, ουέγοντας: Εσύ πουοσφεύγεις 
στους Χαουνταίους.  Και ο Ιεουεµίας είπε: 
Ψέµα είναι· εγώ ντεν πουοσφεύγω στους 
Χαουνταίους. Όµως, ντεν τον άκουσε· και ο 
Ιουεϊας έπιασε τον Ιεουεµία, και τον έφεουε 
στους άουχοντες.  Και οι άουχοντες 
οουγίστηκαν ενάντια στον Ιεουεµία, και τον 
χτύπησαν, και τον φυουάκισαν στο σπίτι τού 
Ιωνάφαν, του γουαµµατέα· επειντή, το είχαν 
κάνει ντεσµωτήουιο. 

Όταν ντε ο Ιεουεµίας µπήκε µέσα στον 
ουάκκο και στις κουύπτες, και ο Ιεουεµίας 
κάφησε εκεί ποουές ηµέουες,  τότε, ο 
βασιουιάς Σεντεκίας έστειουε και τον πήουε, 

και τον ουώτησε κουυφά στο σπίτι του, και 
είπε: Υπάουχει ουόγος από τον Κύουιο; 

Και ο Ιεουεµίας είπε: Υπάουχει· και είπε: Φα 
παουαντοφείς στο χέουι τού βασιουιά τής 
Βαβυουώνας.  Και ο Ιεουεµίας είπε στον 
βασιουιά Σεντεκία: Τι αµάουτησα σε σένα ή 
στους ντούς σου ή σε τούτο τον ουαό, και µε 
βάουατε στο ντεσµωτήουιο;  Και πού είναι οι 
πουοφήτες σας, αυτοί που πουοφήτευσαν σε 
σας, ουέγοντας: Ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
ντεν φάουφει εναντίον σας και ενάντια σ' αυτή 
τη γη;  Γι' αυτό, άκουσε τώουα, παουακαουώ, 
κύουιέ µου, βασιουιά· ας γίνει ντεκτή, 
παουακαουώ, η ντέησή µου µπουοστά σου· 
και µη µε επαναφέουεις στο σπίτι τού 
Ιωνάφαν, του γουαµµατέα, για να µη πεφάνω 
εκεί. 

Τότε, ο βασιουιάς Σεντεκίας πουόσταξε, και 
φύουαγαν τον Ιεουεµία στην αυουή τής 
φυουακής, και του έντιναν κάφε ηµέουα ουίγο 
ψωµί από τα αουτοπωουεία, µέχουις ότου 
τεουείωσε όουο το ψωµί τής πόουης. Και ο 
Ιεουεµίας έµεινε στην αυουή τής φυουακής. 

ΚΑΙ ο Σεφατίας, ο γιος τού Ματφάν, και ο 
Γενταουίας, ο γιος τού Πασχώου, και ο 
Ιουχάου, ο γιος τού Σεουεµία, και ο 
Πασχώου, ο γιος τού Μαουχία, άκουσαν τα 
ουόγια που ο Ιεουεµίας µίουησε σε 
οουόκουηουο τον ουαό, ουέγοντας:  Έτσι 
ουέει ο Κύουιος: Όποιος κάφεται σ' αυτή την 
πόουη, φα πεφάνει από µάχαιουα, από πείνα, 
και από µεταντοτική αουώστια· όποιος, όµως, 
βγει έξω πουος τους Χαουνταίους, φα ζήσει· 
και η ζωή του φα είναι σ' αυτόν σαν 
ουάφυουο, και φα ζήσει·  έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Αυτή η πόουη φα παουαντοφεί 
οπωσντήποτε στο χέουι τού στουατού τού 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, και φα την 
κυουιεύσει. 

Και οι άουχοντες είπαν στον βασιουιά: Ας 
φανατωφεί, παουακαούµε, αυτός ο 
άνφουωπος· επειντή, έτσι παουαουύει τα 
χέουια των ποουεµιστών ανντουών, που 
εναπέµειναν σ' αυτή την πόουη, και τα χέουια 
οουόκουηου του ουαού, ουέγοντας σ' αυτούς 
τέτοια ουόγια· επειντή, αυτός ο άνφουωπος 
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ντεν ζητάει το καουό αυτού τού ουαού, αουά 
το κακό. 

Και ο βασιουιάς Σεντεκίας είπε: Ντέστε, είναι 
στο χέουι σας· επειντή, ο βασιουιάς ντεν 
µποουεί να κάνει τίποτε εναντίον σας. 

Και πήουαν τον Ιεουεµία, και τον έουιξαν 
στον ουάκκο τού Μαουχία, γιου τού 
Αµµέουεχ, που ήταν στην αυουή τής 
φυουακής· και κατέβασαν τον Ιεουεµία µε 
σχοινιά· και µέσα στον ουάκκο ντεν υπήουχε 
νεουό, αουά ουάσπη, και ο Ιεουεµίας χώφηκε 
µέσα στη ουάσπη. 

Και όταν ο Αβντέ-µέουεχ, ο Αιφίοπας, ένας 
από τους ευνούχους, που ήταν µέσα στο 
παουάτι τού βασιουιά άκουσε ότι έβαουαν τον 
Ιεουεµία στον ουάκκο, ενώ ο βασιουιάς 
καφόταν στην πύουη τού Βενιαµίν,  βγήκε ο 
Αβντέ-µέουεχ από το παουάτι τού βασιουιά, 
και µίουησε στον βασιουιά, ουέγοντας:  
Κύουιέ µου, βασιουιά, αυτοί οι άνφουωποι 
έπουαξαν κακά σε όσα έκαναν στον πουοφήτη 
Ιεουεµία, που τον έουιξαν στον ουάκκο· 
αυτός, όµως, φα πέφαινε από την πείνα στον 
τόπο όπου είναι· επειντή, ντεν υπάουχει 
πουέον ψωµί στην πόουη. 

Και ο βασιουιάς πουόσταξε τον Αβντέ-
µέουεχ, τον Αιφίοπα, ουέγοντας: Πάουε από 
εντώ 30 ανφουώπους µαζί σου, και ανέβασε 
τον πουοφήτη Ιεουεµία από τον ουάκκο, 
πουιν πεφάνει.  Και ο Αβντέ-µέουεχ πήουε 
µαζί του τους ανφουώπους, και µπήκε στο 
παουάτι τού βασιουιά κάτω από το 
φησαυουοφυουάκιο, και από εκεί πήουε 
παουιά ουάκη, και παουιά σάπια αποφόουια, 
και τα κατέβασε µε σχοινιά στον ουάκκο, 
στον Ιεουεµία.  Και ο Αβντέ-µέουεχ, ο 
Αιφίοπας, είπε στον Ιεουεµία: Βάουε τώουα 
τα παουιά ουάκη και τα σάπια αποφόουια 
κάτω από τις µασχάουες σου, κάτω από τα 
σχοινιά. Και ο Ιεουεµίας έκανε έτσι.  Και 
έσυουαν τον Ιεουεµία µε τα σχοινιά, και τον 
ανέβασαν από τον ουάκκο· και έµεινε ο 
Ιεουεµίας στην αυουή τής φυουακής. 

Και ο βασιουιάς Σεντεκίας έστειουε, και 
έφεουε τον πουοφήτη Ιεουεµία κοντά του, 

στην τουίτη είσοντο, που είναι στον οίκο τού 
Κυουίου· και ο βασιουιάς είπε στον Ιεουεµία: 
Φέουω να σε ουωτήσω ένα πουάγµα· µη 
κουύψεις από µένα τίποτε. 

Και ο Ιεουεµίας είπε στον Σεντεκία: Αν σου 
το φανεουώσω, στ' αουήφεια, ντεν φα µε 
φανατώσεις; Και αν σε συµβουεύσω, ντεν φα 
µε ακούσεις. 

Και ο Σεντεκίας οουκίστηκε στον Ιεουεµία 
κουυφά, ουέγοντας: Ζει ο Κύουιος, αυτός που 
έκανε σε µας αυτή την ψυχή, ντεν φα σε 
φανατώσω ούτε φα σε ντώσω στο χέουι αυτών 
των ανφουώπων που ζητούν την ψυχή σου. 

Και ο Ιεουεµίας είπε στον Σεντεκία: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των ντυνάµεων, ο 
Φεός τού Ισουαήου: Αν πουαγµατικά βγεις 
έξω πουος τους άουχοντες του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, τότε η ψυχή σου φα ζήσει, κι 
αυτή η πόουη ντεν φα κατακαεί µε φωτιά· και 
εσύ φα ζήσεις, και η οικογένειά σου·  αουά, αν 
ντεν βγεις έξω πουος τους άουχοντες του 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, τότε αυτή η πόουη 
φα παουαντοφεί στο χέουι των Χαουνταίων, 
και φα την κατακάψουν µε φωτιά, και εσύ ντεν 
φα ξεφύγεις από το χέουι τους. 

Και ο βασιουιάς Σεντεκίας είπε στον 
Ιεουεµία: Εγώ φοβάµαι τους Ιουνταίους, που 
κατέφυγαν στους Χαουνταίους, µήπως µε 
παουαντώσουν στο χέουι τους, και µε 
εµπαίξουν. 

Και ο Ιεουεµίας είπε: Ντεν φα σε 
παουαντώσουν. Υπάκουσε, παουακαουώ, στη 
φωνή τού Κυουίου, που εγώ µιουάω σε σένα· 
και φα είναι καουό σε σένα, και φα ζήσει η 
ψυχή σου.  Αν, όµως, εσύ ντεν βγεις έξω, 
αυτός είναι ο ουόγος που µου έντειξε ο 
Κύουιος:  Και ντες, όουες οι γυναίκες που 
εναπέµειναν στο παουάτι τού βασιουιά τού 
Ιούντα, φα οντηγηφούν στους άουχοντες του 
βασιουιά τής Βαβυουώνας, κι αυτές φα ουένε: 
Οι ειουηνικοί σου άνντουες σε ντεουέασαν, 
και υπεουίσχυσαν εναντίον σου· τα πόντια σου 
βυφίστηκαν στη ουάσπη, και αυτοί σύουφηκαν 
πίσω·  και όουες οι γυναίκες σου και τα 
παιντιά σου φα οντηγηφούν πουος τους 
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Χαουνταίους· και εσύ ντεν φα ξεφύγεις από 
0το χέουι τους, αουά φα πιαστείς από το 
χέουι τού βασιουιά τής Βαβυουώνας· και φα 
κάνεις αυτή την πόουη να κατακαεί µε φωτιά. 

Και ο Σεντεκίας είπε στον Ιεουεµία: Ας µη 
µάφει κανένας γι' αυτά τα ουόγια, και ντεν φα 
πεφάνεις.  Και αν οι άουχοντες ακούσουν ότι 
µίουησα µαζί σου, και έουφουν σε σένα, και 
σου πουν: Ανάγγειουε σε µας τώουα τι 
µίουησες στον βασιουιά, µη το κουύψεις από 
µας, και ντεν φα σε φανατώσουµε· και τι 
µίουησε σε σένα ο βασιουιάς·  τότε, φα τους 
πεις: Εγώ υπέβαουα την παουάκουησή µου 
µπουοστά στον βασιουιά, για να µη µε 
ξαναγυουίσει στο σπίτι τού Ιωνάφαν, ώστε να 
πεφάνω εκεί. 

Και ήουφαν όουοι οι άουχοντες στον 
Ιεουεµία, και τον ουώτησαν· και τους 
ανήγγειουε σύµφωνα µε όουα τα ουόγια 
εκείνα που τον είχε πουοστάξει ο βασιουιάς. 
Κι αυτοί σταµάτησαν να µιούν µαζί του, 
επειντή το πουάγµα ντεν είχε ακουστεί. 

Και ο Ιεουεµίας έµεινε στην αυουή τής 
φυουακής, µέχουι την ηµέουα κατά την οποία 
η Ιεουσαουήµ κυουιεύτηκε· και ήταν εκεί, 
όταν η Ιεουσαουήµ κυουιεύτηκε. 

ΚΑΤΑ τον ένατο χουόνο τού Σεντεκία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, τον ντέκατο µήνα, 
ήουφε ο Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας, και οουόκουηουος ο 
στουατός του, ενάντια στην Ιεουσαουήµ, και 
την ποουιοουκούσαν.  Και κατά τον 11ο 
χουόνο τού Σεντεκία, τον τέταουτο µήνα, την 
ένατη ηµέουα τού µήνα, η πόουη 
κυουιεύτηκε.  Και όουοι οι άουχοντες του 
βασιουιά τής Βαβυουώνας µπήκαν µέσα, και 
κάφησαν στη µεσαία πύουη, ο Νεουγάου-
σαουεσέου, ο Σαµγάου-νεβώ, ο Σαουσεχείµ, 
ο Ουαβ-σαουείς, ο Νεουγάου-σαουεσέου, ο 
Ουαβ-µάγ, και όουοι οι υπόουοιποι 
άουχοντες του βασιουιά τής Βαβυουώνας. 

Και καφώς τους είντε ο Σεντεκίας, ο 
βασιουιάς τού Ιούντα, και όουοι οι άνντουες 
τού ποουέµου, έφυγαν, και βγήκαν τη νύχτα 
από την πόουη, µέσα από τον ντουόµο τού 

κήπου τού βασιουιά, µέσα από την πύουη των 
ντύο τειχών· και βγήκε από τον ντουόµο τής 
πεντιάντας. 

Και ο στουατός των Χαουνταίων καταντίωξε 
από πίσω τους, και έφτασαν τον Σεντεκία στις 
πεντιάντες τής Ιεουιχώ· και τον συνέουαβαν, 
και τον έφεουαν στον Ναβουχοντονόσοουα, 
τον βασιουιά τής Βαβυουώνας, στη Ουιβουά, 
στη γη τής Αιµάφ, και πουόφεουε εναντίον 
του καταντίκη.  Και ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας έσφαξε µπουοστά του τους γιους 
τού Σεντεκία στη Ουιβουά· και όους τούς 
άουχοντες του Ιούντα έσφαξε ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας.  Και τύφουωσε τα ντύο µάτια 
τού Σεντεκία, και τον έντεσε µε ντύο 
χάουκινες αουυσίντες, για να τον φέουει στη 
Βαβυουώνα. 

Και οι Χαουνταίοι κατέκαψαν µε φωτιά το 
παουάτι τού βασιουιά, και τα σπίτια τού 
ουαού, και κατεντάφισαν τα τείχη τής 
Ιεουσαουήµ.  Και το υπόουοιπο του ουαού, 
αυτό που εναπέµεινε στην πόουη, και εκείνους 
που έφυγαν και πουοσέφυγαν σ' αυτόν, και το 
υπόουοιπο του ουαού, που είχε εναποµείνει, 
το έφεουε αιχµάουωτο στη Βαβυουώνα ο 
Νεβουζαουαντάν, ο αουχισωµατοφύουακας.  
Και από τον ουαό, τους φτωχούς, που ντεν 
είχαν τίποτε, ο αουχισωµατοφύουακας 
Νεβουζαουαντάν άφησε στη γη τού Ιούντα, 
και τους έντωσε αµπεουώνες και χωουάφια 
κατά τον καιουό εκείνο. 

Και ο Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, έντωσε ντιαταγή στον 
Νεβουζαουαντάν, τον αουχισωµατοφύουακα, 
για τον Ιεουεµία, ουέγοντας:  Να τον πάουεις, 
και να τον επιµεουηφείς, και µη του κάνεις 
κακό· αου' όπως σου µιουήσει, έτσι να κάνεις 
σ' αυτόν.  Και ο αουχισωµατοφύουακας 
Νεβουζαουαντάν έστειουε, και ο 
Νεβουσαζβάν, ο Ουαβ-σαουείς, και ο 
Νεουγάου-σαουεσέου, ο Ουαβ-µάγ, και 
όουοι οι άουχοντες του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας,  έστειουαν και πήουαν τον 
Ιεουεµία από την αυουή τής φυουακής, και 
τον παουέντωσαν στον Γενταουία, τον γιο τού 
Αχικάµ, γιου τού Σαφάν, για να τον φέουει 
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στο σπίτι του· και κατοίκησε ανάµεσα στον 
ουαό. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία, 
ενώ ήταν κουεισµένος στην αυουή τής 
φυουακής, ουέγοντας:  Πήγαινε και µίουησε 
στον Αβντέ-µέουεχ, τον Αιφίοπα, ουέγοντας: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Ντες, εγώ φα φέουω τα ουόγια 
µου ενάντια σ' αυτή την πόουη για κακό, και 
όχι για καουό· και φα εκτεουεστούν µπουοστά 
σου εκείνη την ηµέουα.  Όµως, φα σε σώσω 
κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος· και 
ντεν φα παουαντοφείς στο χέουι των 
ανφουώπων, των οποίων το πουόσωπο εσύ 
φοβάσαι·  επειντή, φα σε σώσω οπωσντήποτε, 
και ντεν φα πέσεις µε µάχαιουα, αου' η ζωή 
σου φα είναι σε σένα σαν ουάφυουο, επειντή 
στηουίχφηκες µε εµπιστοσύνη σε µένα, ουέει 
ο Κύουιος. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που έγινε στον Ιεουεµία από 
τον Κύουιο, αφού ο Νεβουζαουαντάν, ο 
αουχισωµατοφύουακας, τον έστειουε από τη 
Ουαµά, όταν τον είχε πάουει ντεµένον µε 
χειουόντεσµα ανάµεσα σε όους εκείνους που 
µετοικίστηκαν από την Ιεουσαουήµ και τον 
Ιούντα, που φέουνονταν αιχµάουωτοι στη 
Βαβυουώνα. 

Και ο αουχισωµατοφύουακας έπιασε τον 
Ιεουεµία, και του είπε: Ο Κύουιος ο Φεός 
σου µίουησε αυτά τα κακά γι' αυτό τον τόπο.  
Και ο Κύουιος τα επέφεουε, και έκανε όπως 
είχε πει· επειντή, αµαουτήσατε στον Κύουιο, 
και ντεν υπακούσατε στη φωνή του, γι' αυτό 
έγινε σε σας αυτό το πουάγµα.  Και τώουα, 
ντες, σε έουυσα σήµεουα από τα 
χειουόντεσµα, αυτά που ήσαν επάνω στα 
χέουια σου· αν σου φαίνεται καουό νάουφεις 
µαζί µου στη Βαβυουώνα, έουα· και εγώ φα 
σε πεουιποιηφώ· αουά, αν σου φαίνεται κακό 
νάουφεις µαζί µου στη Βαβυουώνα, µείνε 
εντώ· ντες, οουόκουηουος ο τόπος είναι 
µπουοστά σου· όπου σου φαίνεται καουό και 
αουεστό να πας, εκεί πήγαινε.  Και επειντή 
ντεν στουεφόταν, του είπε: Γύουνα, ουοιπόν, 
στον Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, γιου τού 
Σαφάν, που ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
έβαουε κυβεουνήτη επάνω στις πόουεις τού 

Ιούντα, και κατοίκησε µαζί του ανάµεσα στον 
ουαό· ή, πήγαινε όπου σου φαίνεται αουεστό 
να πας. Και ο αουχισωµατοφύουακας του 
έντωσε ζωοτουοφές και ντώουα, και τον 
εξαπέστειουε.  Και ο Ιεουεµίας πήγε στον 
Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, στη Μισπά, 
και κατοίκησε µαζί του, ανάµεσα στον ουαό 
που είχε εναποµείνει στη γη. 

Και όταν όουοι οι αουχηγοί των 
στουατευµάτων, που ήσαν στο χωουάφι, αυτοί 
και οι άνντουες τους, άκουσαν ότι ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας έκανε κυβεουνήτη επάνω στη 
γη τον Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, και ότι 
του εµπιστεύφηκε άνντουες, και γυναίκες, και 
παιντιά, και από τους φτωχούς τής γης, απ' 
αυτούς που ντεν είχαν µετοικιστεί στη 
Βαβυουώνα,  ήουφαν στον Γενταουία στη 
Μισπά, και ο Ισµαήου, ο γιος τού Νεφανία, 
και ο Ιωανάν και ο Ιωνάφαν, οι γιοι τού 
Καουηά, και ο Σεουαϊας, ο γιος τού 
Τανουµέφ, και οι γιοι τού Ιωφή, του 
Νετωφαφίτη, και ο Ιεζανίας, ο γιος κάποιου 
Μααχαφίτη, αυτοί και οι άνντουες τους.  Και 
ο Γενταουίας, ο γιος τού Αχικάµ, γιου τού 
Σαφάν, οουκίστηκε σ' αυτούς, και στους 
άνντουες τους, ουέγοντας: Μη φοβάστε να 
είστε ντούοι των Χαουνταίων· κατοικήστε στη 
γη, και ντουεύετε στον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και φα είναι σε σας καουό.  Και 
εγώ, ντέστε, φα κατοικήσω στη Μισπά, για να 
παουίσταµαι µπουοστά στους Χαουνταίους, 
που φάουφουν σε µας· κι εσείς συγκεντουώστε 
κουασί, και οπωουικά, και ουάντι, και βάουετε 
τα στα ντοχεία σας, και κατοικήστε στις 
πόουεις σας, τις οποίες κουατάτε. 

Το ίντιο όουοι οι Ιουνταίοι, που βουίσκονται 
στον Μωάβ, κι αυτοί που είναι ανάµεσα στους 
γιους τού Αµµών, και εκείνοι στον Εντώµ, και 
εκείνοι που βουίσκονται σε όους τούς τόπους, 
όταν άκουσαν ότι ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας άφησε υπόουοιπο στον Ιούντα, 
και ότι έβαουε κυβεουνήτη τον Γενταουία, τον 
γιο τού Αχικάµ, γιου τού Σαφάν,  τότε, 
επέστουεψαν όουοι οι Ιουνταίοι από όους 
τούς τόπους όπου ήσαν ντιασπαουµένοι, και 
ήουφαν στη γη τού Ιούντα, στον Γενταουία 
στη Μισπά, και συγκέντουωσαν κουασί και 
οπωουικά υπεουβοουικά ποουά. 
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Και ο Ιωανάν, ο γιος τού Καουηά, και όουοι 
οι αουχηγοί των στουατευµάτων που ήσαν 
στο χωουάφι, ήουφαν στον Γενταουία στη 
Μισπά.  Και του είπαν: Στ' αουήφεια, ξέουεις 
ότι ο Βααουείς, ο βασιουιάς των γιων Αµµών 
έστειουε τον Ισµαήου, τον γιο τού Νεφανία, 
για να σε φονεύσει; Αου' ο Γενταουίας, ο γιος 
τού Αχικάµ, ντεν τους πίστεψε. 

Τότε, ο Ιωανάν, ο γιος τού Καουηά, µίουησε 
κουυφά στον Γενταουία στη Μισπά, 
ουέγοντας: Ας πάω τώουα, και ας πατάξω τον 
Ισµαήου, τον γιο τού Νεφανία, και ντεν φα το 
µάφει κανένας· γιατί να σε φονεύσει, και έτσι 
όουοι οι Ιουνταίοι, που είναι συγκεντουωµένοι 
γύουω σου, να ντιασκοουπιστούν, και να χαφεί 
το υπόουοιπο του Ιούντα; 

Ο Γενταουίας, όµως, ο γιος τού Αχικάµ, είπε 
στον Ιωανάν, τον γιο τού Καουηά: Μη κάνεις 
αυτό το πουάγµα· επειντή, ουες αναουηφή 
ουόγια για τον Ισµαήου. 

ΚΑΙ κατά τον έβντοµο µήνα, ο Ισµαήου, ο 
γιος τού Νεφανία, γιου τού Εουισαµά, από το 
βασιουικό σπέουµα, και από τους άουχοντες 
του βασιουιά, και µαζί του ντέκα άνντουες, 
ήουφαν στον Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, 
στη Μισπά· και εκεί έφαγαν µαζί ψωµί στη 
Μισπά.  Και σηκώφηκε ο Ισµαήου, ο γιος τού 
Νεφανία, και οι ντέκα άνντουες που ήσαν µαζί 
του, και χτύπησαν µε ουοµφαία τον 
Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, γιου τού 
Σαφάν, και τον φανάτωσαν, αυτόν που ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας είχε κάνει 
κυβεουνήτη επάνω στη γη.  Και όους τούς 
Ιουνταίους, που ήσαν µαζί του, µαζί µε τον 
Γενταουία στη Μισπά, και τους Χαουνταίους, 
που βουέφηκαν εκεί, άνντουες ποουεµιστές, ο 
Ισµαήου τούς πάταξε. 

Και τη ντεύτεουη ηµέουα, αφού φανάτωσε τον 
Γενταουία, και ντεν το είχε µάφει κανένας,  
τότε, µεουικοί από τη Συχέµ, από τη Σηουώ, 
και από τη Σαµάουεια, 80 άνντουες, µε 
ξυουισµένα τα πηγούνια τους, και σχισµένα τα 
ιµάτια, και µε εντοµές στο σώµα, έουχονταν 
µαζί µε πουοσφοουά και ουιβάνι στο χέουι 
τους, για να φέουν στον οίκο τού Κυουίου.  
Και ο Ισµαήου, ο γιος τού Νεφανία, βγήκε 

έξω από τη Μισπά, σε συνάντησή τους, 
κουαίγοντας καφώς ποουευόταν· και όταν 
τους συνάντησε, τους είπε: Μπείτε µέσα στον 
Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ.  Και όταν 
ήουφαν στο µέσον τής πόουης, ο Ισµαήου, ο 
γιος τού Νεφανία, τους έσφαξε, και τους 
έουιξε στο µέσον τού ουάκκου, αυτός και οι 
άνντουες που ήσαν µαζί του.  Βουέφηκαν, 
όµως, ντέκα άνντουες ανάµεσά τους, και είπαν 
στον Ισµαήου: Να µη µας φανατώσεις· 
επειντή, έχουµε στο χωουάφι φησαυούς, 
σιτάουι, και κουιφάουι, και ουάντι, και µέουι. 
Έτσι, συγκουατήφηκε, και ντεν τους φανάτωσε 
ανάµεσα στους αντεουφούς τους. 

Και ο ουάκκος, στον οποίο ο Ισµαήου έουιξε 
όουα τα πτώµατα των ανντουών, που είχε 
πατάξει εξαιτίας τού Γενταουία, ήταν εκείνος 
που είχε κάνει ο βασιουιάς Ασά, από τον 
φόβο του Βαασά, του βασιουιά του Ισουαήου· 
αυτόν, ο Ισµαήου, ο γιος τού Νεφανία, τον 
γέµισε µε τους φανατωφέντες. 

Και ο Ισµαήου αιχµαουώτισε οουόκουηουο 
το υπόουοιπο του ουαού, που ήταν στη 
Μισπά, τις φυγατέουες τού βασιουιά, και 
οουόκουηουο τον ουαό που εναπέµεινε στη 
Μισπά, που ο Νεβουζαουαντάν, ο 
αουχισωµατοφύουακας, είχε εµπιστευφεί στον 
Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ· και ο 
Ισµαήου, ο γιος τού Νεφανία, τα 
αιχµαουώτισε, και αναχώουησε για να 
πεουάσει στους γιους Αµµών. 

Και όταν άκουσε ο Ιωανάν, ο γιος τού 
Καουηά, και όουοι οι αουχηγοί των 
στουατευµάτων, που ήσαν µαζί του, όουα τα 
κακά που έκανε ο Ισµαήου, ο γιος τού 
Νεφανία,  πήουαν όους τούς άνντουες, και 
πήγαν να ποουεµήσουν µε τον Ισµαήου, τον 
γιο τού Νεφανία, και τον βουήκαν κοντά στα 
ποουά νεουά, που είναι στη Γαβαών.  Και 
καφώς οουόκουηουος ο ουαός, που ήταν µαζί 
µε τον Ισµαήου, είντε τον Ιωανάν, τον γιο τού 
Καουηά, και όους τούς αουχηγούς των 
στουατευµάτων, που ήσαν µαζί του, 
χάουηκαν.  Και στουάφηκαν οουόκουηουος ο 
ουαός, που ο Ισµαήου είχε αιχµαουωτίσει 
από τη Μισπά, και γύουισαν και πήγαν µαζί 
µε τον Ιωανάν, τον γιο τού Καουηά.  Αουά, ο 
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Ισµαήου, ο γιος τού Νεφανία, ξέφυγε από τον 
Ιωανάν µαζί µε οκτώ άνντουες, και πήγε 
στους γιους Αµµών.  Και πήουε ο Ιωανάν, ο 
γιος τού Καουηά, και όουοι οι αουχηγοί των 
στουατευµάτων που ήσαν µαζί του, 
οουόκουηουο το υπόουοιπο του ουαού, που 
εουευφέουωσε από τον Ισµαήου, τον γιο τού 
Νεφανία, από τη Μισπά, αφού είχε πατάξει 
τον Γενταουία, τον γιο τού Αχικάµ, τους 
ντυνατούς άνντουες τού ποουέµου, και τις 
γυναίκες, και τα παιντιά, και τους ευνούχους, 
που αιχµαουώτισε από τη Γαβαών,  και πήγαν 
και κατοίκησαν στην κατοικία τού Χιµάµ, που 
είναι κοντά στη Βηφουεέµ, για να πάνε να 
µπουν µέσα στην Αίγυπτο,  εξαιτίας των 
Χαουνταίων· επειντή, φοβήφηκαν απ' αυτούς, 
για τον ουόγο ότι ο Ισµαήου, ο γιος τού 
Νεφανία, είχε πατάξει τον Γενταουία, τον γιο 
τού Αχικάµ, που ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας είχε κάνει κυβεουνήτη επάνω 
στη γη. 

Και ήουφαν όουοι οι αουχηχοί των 
στουατευµάτων, και ο Ιωανάν, ο γιος τού 
Καουηά, και ο Ιεζανίας, ο γιος τού Ωσαϊα, 
και οουόκουηουος ο ουαός, από µικουόν 
µέχουι µεγάουον,  και είπαν στον πουοφήτη 
Ιεουεµία: Ας γίνει, παουακαούµε, ντεκτή η 
ντέησή µας µπουοστά σου, και ντεήσου για 
µας στον Κύουιο τον Φεό σου, για όους 
αυτούς που εναπέµειναν· επειντή, µείναµε 
ουίγοι από ποούς, όπως µας βουέπουν τα 
µάτια σου·  για να µας φανεουώσει ο Κύουιος 
ο Φεός σου τον ντουόµο στον οποίο πουέπει 
να πεουπατήσουµε, και το πουάγµα που 
πουέπει να κάνουµε. 

Και ο πουοφήτης Ιεουεµίας είπε σ' αυτούς: 
Άκουσα· ντέστε, φα ντεηφώ στον Κύουιο τον 
Φεό µας, σύµφωνα µε τα ουόγια σας· και 
οποιονντήποτε ουόγο απαντήσει για σας ο 
Κύουιος, φα σας τον αναγγείουω· ντεν φα 
κουύψω τίποτε. 

Κι αυτοί είπαν στον Ιεουεµία: Ο Κύουιος ας 
είναι αουηφινός και πιστός µάουτυουας 
ανάµεσά µας, ότι σίγουα φα κάνουµε 
σύµφωνα µε όουα τα ουόγια, µε τα οποία ο 
Κύουιος ο Φεός σου φα σε αποστείουει σε 
µας·  είτε καουό και είτε κακό, φα 

υπακούσουµε στη φωνή τού Κυουίου τού 
Φεού µας, στον οποίο εµείς σε στέουνουµε, 
για να µας γίνει καουό, όταν υπακούσουµε 
στη φωνή τού Κυουίου τού Φεού µας. 

Ύστεουα από ντέκα ηµέουες, έγινε ουόγος τού 
Κυουίου στον Ιεουεµία.  Και κάουεσε τον 
Ιωανάν, τον γιο τού Καουηά, και όους τους 
αουχηγούς των στουατευµάτων, που ήσαν 
µαζί του, και οουόκουηουο τον ουαό, από 
µικουόν µέχουι µεγάουον,  και τους είπε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου, 
πουος τον οποίο µε στείουατε, για να 
υποβάουω τη ντέησή σας µπουοστά του·  αν 
εξακοουφείτε να κατοικείτε σ' αυτή τη γη, 
τότε φα σας οικοντοµήσω, και ντεν φα σας 
καταγκουεµίσω, και φα σας φυτέψω, και ντεν 
φα σας ξεουιζώσω· επειντή, µετανόησα για το 
κακό που έκανα σε σας.  Μη φοβηφείτε από 
τον βασιουιά τής Βαβυουώνας, από τον οποίο 
τώουα φοβάστε· µη φοβηφείτε απ' αυτόν, 
ουέει ο Κύουιος· επειντή, εγώ είµαι µαζί σας, 
για να σας σώσω, και να σας εουευφεουώσω 
από το χέουι του.  Και φα σας ντώσω 
οικτιουµούς, για να σας ουυπηφεί, και να σας 
επαναφέουει στη γη σας.  Αου' αν εσείς ουέτε: 
Ντεν φα κατοικήσουµε σ' αυτή τη γη, µη 
υπακούοντας στη φωνή τού Κυουίου τού 
Φεού µας,  ουέγοντας: Όχι· αουά, φα µπούµε 
µέσα στη γη τής Αιγύπτου, όπου ντεν φα 
βουέπουµε πόουεµο, και ντεν φα ακούµε ήχο 
σάουπιγγας, και ντεν φα πεινάσουµε από 
ψωµί, και φα κατοικήσουµε εκεί·  γι' αυτό, 
ακούστε τώουα τον ουόγο τού Κυουίου, εσείς 
οι υπόουοιποι του Ιούντα: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου: Αν εσείς πουοσηουώσετε το 
πουόσωπό σας, στο να µπείτε µέσα στην 
Αίγυπτο, και πάτε να παουοικήσετε εκεί,  
τότε, η µάχαιουα, που εσείς φοβάστε, φα σας 
φτάσει εκεί στη γη τής Αιγύπτου· και η πείνα, 
από την οποία εσείς τουοµάζετε φα είναι 
πουοσκοουηµένη πίσω σας εκεί στην Αίγυπτο, 
εκεί φα πεφάνετε·  και όουοι οι άνντουες, που 
είχαν πουοσηουώσει το πουόσωπό τους να 
πάνε στην Αίγυπτο για να παουοικήσουν εκεί, 
φα πεφάνουν από µάχαιουα, από πείνα, και 
από µεταντοτική αουώστια· και κανένας απ' 
αυτούς ντεν φα µείνει ή φα ξεφύγει από το 
κακό, που εγώ φα φέουω επάνω τους.  
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Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Όπως ο φυµός µου και 
η οουγή µου ξεχύφηκαν επάνω στους 
κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, έτσι η οουγή µου 
φα ξεχυφεί επάνω σας, όταν µπείτε µέσα στην 
Αίγυπτο· και φα είστε για βντέουυγµα, και για 
φάµβος, και για κατάουα, και για όνειντος· και 
ντεν φα ντείτε πουέον αυτό τον τόπο. 

Ο Κύουιος είπε για σας: Ω, υπόουοιποι του 
Ιούντα, µη πάτε στην Αίγυπτο· γνωουίστε 
καουά ότι σήµεουα ντιαµαουτυουήφηκα 
εναντίον σας.  Επειντή, εσείς εουγαστήκατε µε 
ντόουο στις ψυχές σας, όταν µε στείουατε 
πουος τον Κύουιο τον Φεό σας, ουέγοντας: 
Ντεήσου για µας στον Κύουιο τον Φεό µας· 
και σύµφωνα µε όουα όσα µιουήσει ο 
Κύουιος ο Φεός µας, έτσι να αναγγείουεις σε 
µας, και φα το κάνουµε.  Και σας το 
ανήγγειουα σήµεουα· και ντεν υπακούσατε 
στη φωνή τού Κυουίου τού Φεού σας ούτε σε 
όουα για τα οποία µε έστειουε σε σας.  
Τώουα, ουοιπόν, να ξέουετε σίγουα, ότι φα 
πεφάνετε από µάχαιουα, από πείνα, και από 
µεταντοτική αουώστια, στον τόπο όπου 
επιφυµείτε να πάτε για να παουοικήσετε εκεί. 

Και όταν ο Ιεουεµίας σταµάτησε να µιουάει 
πουος οουόκουηουο τον ουαό όουα τα 
ουόγια τού Κυουίου τού Φεού τους, για τους 
οποίους ο Κύουιος ο Φεός τους τον έστειουε 
σ' αυτούς, όουα αυτά τα ουόγια,  τότε, 
µίουησε ο Αζαουίας, ο γιος τού Ωσαϊα, και ο 
Ιωανάν, ο γιος τού Καουηά, και όουοι οι 
υπεουήφανοι άνντουες, ουέγοντας στον 
Ιεουεµία: Ουες ψέµατα· ο Κύουιος ο Φεός 
µας ντεν σε έστειουε να πεις: Μη πάτε στην 
Αίγυπτο για να παουοικήσετε εκεί·  αουά, σε 
ντιεγείουει ο Βαούχ, ο γιος τού Νηουία, 
εναντίον µας, για να µας παουαντώσεις στο 
χέουι των Χαουνταίων, να µας φανατώσουν, 
και να µας φέουν αιχµαουώτους στη 
Βαβυουώνα. 

Και ο Ιωανάν, ο γιος τού Καουηά, και όουοι 
οι αουχηγοί των στουατευµάτων, και 
οουόκουηουος ο ουαός, ντεν υπάκουσαν στη 
φωνή τού Κυουίου, για να κατοικήσουν στη 
γη τού Ιούντα·  αουά, ο Ιωανάν, ο γιος τού 
Καουηά, και όουοι οι αουχηγοί των 

στουατευµάτων, πήουαν όους τους 
υπόουοιπους του Ιούντα, που είχαν 
επιστουέψει από όουα τα έφνη, όπου είχαν 
ντιασπαουεί, για να κατοικήσουν στη γη του 
Ιούντα,  τους άνντουες, και τις γυναίκες, και 
τα παιντιά, και τις φυγατέουες τού βασιουιά, 
και κάφε άνφουωπο, που ο 
αουχισωµατοφύουακας Νεβουζαουαντάν είχε 
αφήσει µαζί µε τον Γενταουία, τον γιο τού 
Αχικάµ, γιου τού Σαφάν, και τον πουοφήτη 
Ιεουεµία, και τον Βαούχ, τον γιο τού Νηουία·  
και µπήκαν µέσα στη γη τής Αιγύπτου· 
επειντή, ντεν υπάκουσαν στη φωνή τού 
Κυουίου· και ήουφαν µέχουι την Τάφνης. 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιεουεµία 
στην Τάφνης, ουέγοντας:  Πάουε στο χέουι 
σου µεγάουες πέτουες, και να τις κουύψεις, 
µπουοστά στα µάτια των ανντουών των 
Ιουνταίων, µέσα σε άουγιουο, στο καµίνι από 
κεουαµίντια, που είναι στην είσοντο του 
παουατιού τού Φαουαώ στην Τάφνης·  και πες 
τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο 
Φεός του Ισουαήου· ντέστε, φα στείουω και 
φα πάουω τον Ναβουχοντονόσοουα, τον 
βασιουιά της Βαβυουώνας, τον ντούο µου, και 
φα βάουω τον φουόνο του επάνω από τις 
πέτουες αυτές, που έκουυψα· και φα απουώσει 
τη βασιουική του σκηνή επάνω τους.  Και 
φάουφει και φα πατάξει τη γη τής Αιγύπτου, 
και φα παουαντώσει τους µεν για φάνατο, σε 
φάνατο· τους ντε άουους για αιχµαουωσία, σε 
αιχµαουωσία, αυτούς ντε που είναι για 
ουοµφαία, σε ουοµφαία.  Και φα ανάψω φωτιά 
στους οίκους των φεών τής Αιγύπτου· και φα 
κατακάψει τους µεν, ενώ τους άουους φα τους 
φέουει σε αιχµαουωσία· και φα ντυφεί τη γη 
τής Αιγύπτου, όπως ο ποιµένας ντύνεται το 
ιµάτιό του· και φα βγει από εκεί έξω µε 
ειουήνη.  Και φα συντουίψει τα είντωουα του 
οίκου τού ήουιου, που είναι στην Αίγυπτο· και 
φα κατακάψω µε φωτιά τους οίκους των φεών 
των Αιγυπτίων. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που έγινε στον Ιεουεµία, για 
όους τούς Ιουνταίους, που κατοικούσαν στη 
γη τής Αιγύπτου, αυτών που κατοικούσαν στη 
Μιγντώου, και στην Τάφνης, και στη Νωφ, 
και στη γη Παφουώς, ουέγοντας:  Έτσι ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 857 από 1298 

Ισουαήου: Εσείς είντατε όουα τα κακά, που 
έφεουα επάνω στην Ιεουσαουήµ, και επάνω σε 
όουες τις πόουεις τού Ιούντα· και ντέστε, 
αυτές είναι σήµεουα έουηµες, και ντεν 
υπάουχει κάποιος να κατοικεί σ' αυτές,  
εξαιτίας τής κακίας τους, που έπουαξαν για να 
µε παουοουγίσουν, πηγαίνοντας να φυµιάζουν, 
και να ουατουεύουν άουους φεούς, που αυτοί 
ντεν είχαν γνωουίσει ούτε εσείς ούτε οι 
πατέουες σας.  Και έστειουα σε σας όους τούς 
ντούς µου τους πουοφήτες, σηκωνόµενος το 
πουωί και αποστέουοντας, ουέγοντας: Μη 
πουάττετε αυτό το βντεουυουό πουάγµα, που 
εγώ µισώ.  Αουά, ντεν άκουσαν ούτε 
έστουεψαν το αυτί τους για να επιστουέψουν 
από την κακία τους, ώστε να µη φυµιάζουν σε 
άουους φεούς.  Γι' αυτό, ξεχύφηκε η οουγή 
µου και ο φυµός µου, και άναψε στις πόουεις 
τού Ιούντα, και στις πουατείες τής 
Ιεουσαουήµ· και έγιναν έουηµες, άβατες, 
µέχουι αυτή την ηµέουα. 

Και τώουα, έτσι ουέει ο Κύουιος, ο Φεός των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου: Γιατί εσείς 
πουάττετε το µεγάουο αυτό κακό ενάντια στις 
ψυχές σας, ώστε να αφανίσετε από σας, 
άνντουα και γυναίκα, νήπιο και φηουάζον, 
ανάµεσα από τον Ιούντα, για να µη µείνει σε 
σας υπόουοιπο·  παουοουγίζοντας εµένα µε 
τα έουγα των χεουιών σας, φυµιάζοντας σε 
άουους φεούς στη γη τής Αιγύπτου, όπου 
ήουφατε να παουοικήσετε εκεί, ώστε να 
αφανίσετε τον εαυτό σας, και να γίνετε 
κατάουα και όνειντος ανάµεσα σε όουα τα 
έφνη τής γης;  Μήπως ουησµονήσατε τις 
κακίες των πατέουων σας, και τις κακίες των 
βασιουιάντων τού Ιούντα, και τις κακίες αυτών 
των γυναικών, και τις κακίες σας, και τις 
κακίες των γυναικών σας, που έπουαξαν στη 
γη τού Ιούντα, και στις πουατείες τής 
Ιεουσαουήµ;  Ντεν ταπεινώφηκαν µέχουι 
αυτή την ηµέουα ούτε φοβήφηκαν ούτε 
πεουπάτησαν στον νόµο µου, και στα 
ντιατάγµατά µου, που είχα βάουει µπουοστά 
σας, και µπουοστά στους πατέουες σας. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Ντέστε, εγώ φα στήσω 
το πουόσωπό µου εναντίον σας για κακό, και 
για να εξοουοφουεύσω οουόκουηουο τον 

Ιούντα.  Και φα πάουω τους υπόουοιπους του 
Ιούντα, που έστησαν το πουόσωπό τους για 
να πάνε στη γη τής Αιγύπτου, ώστε να 
παουοικήσουν εκεί, και όουοι φα 
καταναουωφούν µέσα στη γη τής Αιγύπτου· 
φα πέσουν από µάχαιουα, φα καταναουωφούν 
από πείνα, από µικουόν µέχουι µεγάουον, φα 
πεφάνουν από µάχαιουα και από πείνα· και φα 
είναι για βντέουυγµα, για φάµβος, και για 
κατάουα, και για όνειντος.  Επειντή, φα 
επισκεφφώ αυτούς που κατοικούν επάνω στη 
γη τής Αιγύπτου, όπως επισκέφφηκα την 
Ιεουσαουήµ, µε µάχαιουα, µε πείνα, και µε 
µεταντοτική αουώστια.  Και κανένας από τους 
υπόουοιπους του Ιούντα, που απήουφαν στη 
γη τής Αιγύπτου για να παουοικήσουν εκεί, φα 
ξεφύγει ή φα ντιασωφεί, για να επιστουέψει 
στη γη τού Ιούντα, στην οποία αυτοί έχουν 
πουοσηουωµένη την ψυχή τους, για να 
επιστουέψουν να κατοικήσουν εκεί· επειντή, 
ντεν φα επιστουέψουν, παουά µόνον οι 
ντιασωσµένοι. 

Και όουοι οι άνντουες, αυτοί που γνωουίζουν 
ότι οι γυναίκες τους φυµίαζαν σε άουους 
φεούς, όουες οι γυναίκες που 
παουαστέκονταν, µια µεγάουη συγκέντουωση, 
και οουόκουηουος ο ουαός, αυτοί που 
κατοικούσαν στη γη τής Αιγύπτου, στην 
Παφουώς, απάντησαν πουος τον Ιεουεµία, 
ουέγοντας:  Για τον ουόγο, που µας µίουησες 
στο όνοµα του Κυουίου, ντεν φα σε 
ακούσουµε·  αουά, φα κάνουµε οπωσντήποτε 
κάφε πουάγµα που βγαίνει από το στόµα µας, 
για να φυµιάζουµε στη βασίουισσα του 
ουανού, και να κάνουµε σ' αυτήν σπονντές, 
όπως κάναµε εµείς και οι πατέουες µας, οι 
βασιουιάντες µας, και οι άουχοντές µας, µέσα 
στις πόουεις τού Ιούντα, και µέσα στις 
πουατείες τής Ιεουσαουήµ· και χοουταίναµε 
ψωµί, και πεουνούσαµε καουά, και κακό ντεν 
βουέπαµε.  Αουά, από τότε που σταµατήσαµε 
να φυµιάζουµε στη βασίουισσα του ουανού, 
και να κάνουµε σ' αυτήν σπονντές, 
στεουηφήκαµε τα πάντα, και 
καταναουωφήκαµε µε µάχαιουα και µε πείνα.  
Και όταν εµείς φυµιάζαµε στη βασίουισσα 
του ουανού, και κάναµε σ' αυτήν σπονντές, 
µήπως χωουίς τους άνντουες µας κάναµε 
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εµείς σ' αυτήν γουυκίσµατα για να την 
πουοσκυνάµε, και κάναµε σ' αυτήν σπονντές; 

Και ο Ιεουεµίας είπε σε οουόκουηουο τον 
ουαό, στους άνντουες και στις γυναίκες, και σε 
οουόκουηουο τον ουαό, που του απάντησαν 
µ' αυτό τον τουόπο, ουέγοντας:  Μήπως το 
φυµίαµα που φυµιάζατε στις πόουεις τού 
Ιούντα, και στις πουατείες τής Ιεουσαουήµ, 
εσείς και οι πατέουες σας, οι βασιουιάντες σας 
και οι άουχοντές σας, και ο ουαός τού τόπου, 
ντεν το φυµήφηκε ο Κύουιος και ντεν ανέβηκε 
στην καουντιά του;  Ώστε, ο Κύουιος ντεν 
µπόουεσε πουέον να υποφέουει, εξαιτίας τής 
κακίας των έουγων σας, εξαιτίας των 
βντεουυγµάτων, που κάνατε· γι' αυτό, η γη 
σας έγινε εουήµωση, και φάµβος, και 
κατάουα, χωουίς κάτοικο, µέχουι αυτή την 
ηµέουα.  Επειντή, φυµιάζατε, και επειντή 
αµαουτάνατε στον Κύουιο, και ντεν 
υπακούσατε στη φωνή τού Κυουίου ούτε 
πεουπατήσατε στον νόµο του, και στα 
ντιατάγµατά του, και στα µαουτύουιά του, γι' 
αυτό συνέβηκε σε σας αυτό το κακό, µέχουι 
αυτή την ηµέουα. 

Και ο Ιεουεµίας είπε σε οουόκουηουο τον 
ουαό, και σε όουες τις γυναίκες: Ακούστε τον 
ουόγο τού Κυουίου, οουόκουηουος ο 
Ιούντας, που βουίσκεται στη γη τής Αιγύπτου·  
έτσι µίουησε ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο 
Φεός τού Ισουαήου, ουέγοντας: Εσείς και οι 
γυναίκες σας, και µιουήσατε µε το στόµα σας, 
και εκτεουέσατε µε τα χέουια σας, ουέγοντας: 
Φα εκπουηουώσουµε οπωσντήποτε τις ευχές 
µας, που ευχηφήκαµε, να φυµιάζουµε στη 
βασίουισσα του ουανού, και να κάνουµε σ' 
αυτή σπονντές· οπωσντήποτε, ουοιπόν, φα 
εκπουηουώσετε τις ευχές σας, και εξάπαντος 
φα εκτεουέσετε τις ευχές σας.  Γι' αυτό, 
ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου, 
οουόκουηουος ο Ιούντας, που κατοικείτε στη 
γη τής Αιγύπτου· ντέστε, οουκίστηκα στο 
µεγάουο µου όνοµα, ουέει ο Κύουιος, ότι το 
όνοµά µου ντεν φα ονοµαστεί πουέον στο 
στόµα κανενός άνντουα τού Ιούντα, σε 
οουόκουηουη τη γη τής Αιγύπτου, ώστε να 
ουέει: Ζει ο Κύουιος ο Φεός.  Ντέστε, φα 
αγουυπνώ επάνω τους για κακό, και όχι για 
καουό· και όουοι οι άνντουες τού Ιούντα, που 

είναι στη γη τής Αιγύπτου, φα καταναουωφούν 
από µάχαιουα, και από πείνα, µέχουις ότου 
εκουείψουν.  Ενώ, οι ντιασωσµένοι από τη 
µάχαιουα, ουίγοι σε αουιφµό, φα 
επιστουέψουν από την Αίγυπτο στη γη τού 
Ιούντα· και όουοι οι υπόουοιποι του Ιούντα, 
που είχαν φύγει στη γη τής Αιγύπτου για να 
παουοικήσουν εκεί, φα γνωουίσουν τίνος ο 
ουόγος φα εκπουηουωφεί, ο ντικός µου ή ο 
ντικός τους. 

Και τούτο φα είναι το σηµάντι σε σας, ουέει ο 
Κύουιος, ότι εγώ φα σας τιµωουήσω σ' αυτό 
τον τόπο, για να γνωουίσετε ότι τα ουόγια 
µου φα εκπουηουωφούν εναντίον σας για 
κακό, οπωσντήποτε·  έτσι ουέει ο Κύουιος: 
Ντέστε, εγώ φα παουαντώσω τον Φαουαώ-
ουαφουή, τον βασιουιά τής Αιγύπτου, στο 
χέουι των εχφουών του, και στο χέουι εκείνων 
που ζητούν την ψυχή του, όπως παουέντωσα 
τον Σεντεκία, τον βασιουιά τού Ιούντα, στο 
χέουι τού Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά 
τής Βαβυουώνας, του εχφού του, και ο οποίος 
ζητούσε την ψυχή του. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που µίουησε ο πουοφήτης 
Ιεουεµίας πουος τον Βαούχ, τον γιο τού 
Νηουία, όταν έγουαψε αυτά τα ουόγια σε 
βιβουίο από το στόµα τού Ιεουεµία, στον 
τέταουτο χουόνο τού Ιωακείµ, γιου τού 
Ιωσία, βασιουιά τού Ιούντα, ουέγοντας:  Έτσι 
ουέει ο Κύουιος, ο Φεός τού Ισουαήου, για 
σένα, Βαούχ:  Είπες: Αουοίµονο, τώουα, σε 
µένα! Επειντή, ο Κύουιος πουόσφεσε πόνο 
στη φουίψη µου· απέκαµα στον στεναγµό 
µου, και ντεν βουίσκω ανάπαυση.  Φα του 
πεις ως εξής: Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, 
εκείνο που οικοντόµησα, εγώ φα το 
κατενταφίσω· και εκείνο που φύτεψα, εγώ φα 
το εκουιζώσω, και οουόκουηουη αυτή τη γη.  
Κι εσύ ζητάς µεγάουα για τον εαυτό σου; Μη 
ζητάς· επειντή, ντες, εγώ φα φέουω κακά 
επάνω σε κάφε σάουκα, ουέει ο Κύουιος, 
αουά τη ζωή σου φα τη ντώσω σε σένα σαν 
ουάφυουο, σε όους τούς τόπους όπου 
πηγαίνεις. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ τού Κυουίου, που έγινε στον 
πουοφήτη Ιεουεµία, ενάντια στα έφνη. 
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ενάντια στη 
ντύναµη του Φαουαώ-νεχαώ, βασιουιά τής 
Αιγύπτου, που ήταν κοντά στον ποταµό 
Ευφουάτη, στη Χαουκεµίς, που την πάταξε ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, στον τέταουτο χουόνο τού 
Ιωακείµ, γιου τού Ιωσία, του βασιουιά τού 
Ιούντα. 

Αναουάβετε ασπίντα και επιµήκη ασπίντα, και 
εουάτε σε πόουεµο. 

Ζέψτε τα άουογα και ανεβείτε, 
καβαουάουηντες, και παουασταφείτε µε 
πεουικεφαουαίες· 

γυαουίστε τις ουόγχες, ντυφείτε τους 
φώουακες. 

Γιατί τους είντα φοβισµένους, να τουέπονται 
πουος τα πίσω; Ενώ οι ισχυουοί τους 
συντουίφτηκαν, 

και έφυγαν µε βιασύνη, χωουίς να βουέπουν 
πουος τα πίσω· τουόµος από παντού, ουέει ο 
Κύουιος. 

Ο γουήγοουος ας µη ξεφύγει, και ο ισχυουός 
ας µη ντιασωφεί· 

φα πουοσκόψουν, και φα πέσουν πουος τον 
βοουά, κοντά στον ποταµό Ευφουάτη. 

Ποιος είναι αυτός, που ανεβαίνει σαν 
πουηµµύουα, που τα νεουά του 
πεουιστουέφονται σαν ποτάµια; 

Ανεβαίνει η Αίγυπτος σαν πουηµµύουα, και 
τα νεουά της πεουιστουέφονται σαν ποτάµια· 

και ουέει: Φα ανέβω· και φα σκεπάσω τη γη· 
φα αφανίσω την πόουη, κι αυτούς που 
κατοικούν µέσα σ' αυτή. 

Ανεβαίνετε, άουογα, και να είστε µανιώντεις, 
άµαξες· και ας βγουν οι ισχυουοί, 

οι Αιφίοπες, και οι Ουίβυοι, που κουατούν 
την ασπίντα, και οι Ουυντοί, που κουατούν 
και τεντώνουν τόξο. 

Επειντή, αυτή η ηµέουα είναι στον Κύουιο 
τον Φεό των ντυνάµεων, ηµέουα εκντίκησης, 
για να εκντικηφεί τους εχφούς του· 

και η µάχαιουα φα τους καταφάει, και φα 
χοουτάσει και φα µεφύσει από το αίµα τους· 

επειντή, ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων 
έχει φυσία στη γη τού βοουά, κοντά στον 
ποταµό Ευφουάτη. 

Ανέβα στη Γαουαάντ, και πάουε βάουσαµο, 
παουφένα, φυγατέουα τής Αιγύπτου· 

µάταια φα πουηφαίνεις τα γιατουικά· 
φεουαπεία ντεν υπάουχει για σένα. 

Τα έφνη άκουσαν τη ντουοπή σου, και η 
κουαυγή σου γέµισε τη γη· 

επειντή, ο ισχυουός πουοσέκουσε ενάντια 
στον ισχυουό, και οι ντύο έπεσαν εκεί µαζί. 

Ο ουόγος που µίουησε ο Κύουιος στον 
πουοφήτη Ιεουεµία, για την έουευση του 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, για να πατάξει τη γη τής 
Αιγύπτου. 

Αναγγείουατε στην Αίγυπτο, και κηουύξτε στη 
Μιγντώου, και κηουύξτε στη Νωφ και στην 
Τάφνης· 

πείτε: Παουαστάσου, και ετοιµάσου· επειντή, 
η µάχαιουα κατέφαγε αυτούς που είναι γύουω 
σου. 

Γιατί οι ανντουείοι σου στουώφηκαν καταγής; 
Ντεν στέκονται, επειντή ο Κύουιος τους 
απέσπουωξε. 

Πουήφυνε αυτούς που πουοσκούν, µάουιστα 
ο ένας έπεφτε επάνω στον άουον· 

και έουεγαν: Σήκω, και ας επιστουέψουµε 
στον ουαό µας, και στη γη τής γέννησής µας, 
µπουοστά από την εξοουοφουευτική 
µάχαιουα. 

Εκεί βόησαν, ο Φαουαώ, ο βασιουιάς τής 
Αιγύπτου, χάφηκε, πέουασε τον ντιοουισµένο 
καιουό. 
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Ζω εγώ, ουέει ο Βασιουιάς, του οποίου το 
όνοµα είναι ο Κύουιος των ντυνάµεων: Όπως 
το Φαβώου είναι ανάµεσα στα βουνά, και 
όπως ο Κάουµηουος κοντά στη φάουασσα, 
έτσι φάουφει εκείνος, οπωσντήποτε. 

Φυγατέουα, που κατοικείς στην Αίγυπτο, 
πουοετοιµάσου για αιχµαουωσία· 

επειντή, η Νωφ φα αφανιστεί και φα 
εουηµωφεί, ώστε να µη υπάουχει εκείνος που 
κατοικεί. 

Η Αίγυπτος είναι σαν ωουαιότατο νταµάουι, 
όµως έουχεται ο όουεφουος· έουχεται από 
τον βοουά. 

Και αυτοί οι µισφωτοί της είναι στο µέσον 
της, σαν παχιά βόντια· επειντή, και αυτοί 
στουάφηκαν, έφυγαν µαζί· ντεν στάφηκαν, 

για τον ουόγο ότι, η ηµέουα τής συµφοουάς 
τους ήουφε επάνω τους, ο καιουός τής 
επίσκεψής τους. 

Η φωνή της φα βγει σαν του φιντιού· επειντή, 
φα κινηφούν µε ντύναµη, και φάουφουν επάνω 
της µε πεουέκεις, σαν ξυουοκόποι. 

Φα κατακόψουν το ντάσος της, ουέει ο 
Κύουιος, αν και είναι αµέτουητο· επειντή, 
κατά το πουήφος, είναι πεουισσότεουοι από 
την ακουίντα, και αναουίφµητοι. 

Η φυγατέουα τής Αιγύπτου φα 
καταντουοπιαστεί· φα παουαντοφεί στο χέουι 
τού ουαού τού βοουά. 

Ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός τού 
Ισουαήου, ουέει: Ντέστε, φα τιµωουήσω το 
πουήφος τής Νω, 

και τον Φαουαώ, και την Αίγυπτο, και τους 
φεούς της, και τους βασιουιάντες της, τον 
Φαουαώ τον ίντιο, κι αυτούς που έχουν το 
φάουος τους επάνω σ' αυτόν· 

και φα τους παουαντώσω στο χέουι εκείνων 
που ζητούν την ψυχή τους, και στο χέουι τού 
Ναβουχοντονόσοουα, του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και στο χέουι των ντούων του· 

και ύστεουα απ' αυτά, φα κατοικηφεί, όπως 
στις πουογενέστεουες ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος. 

Εσύ, όµως, ντούε µου Ιακώβ, µη φοβηφείς 
ούτε να ντειουιάσεις, Ισουαήου· 

επειντή, ντες, φα σε σώσω από τον µακουινό 
τόπο, και το σπέουµα σου από τη γη τής 
αιχµαουωσίας τους· 

και ο Ιακώβ φα επιστουέψει, και φα ησυχάσει 
και φα αναπαυφεί, και ντεν φα υπάουχει 
εκείνος που εκφοβίζει. 

Μη φοβηφείς εσύ, ντούε µου Ιακώβ, ουέει ο 
Κύουιος· επειντή, εγώ είµαι µαζί σου· 

επειντή, και αν ακόµα κάνω συντέουεια όουων 
των εφνών όπου σε έχω εξώσει, σε σένα, όµως, 
ντεν φα κάνω συντέουεια, αουά φα σε 
παινταγωγήσω µε κουίση, και ντεν φα σε 
αφωώσω οουοκουηουωτικά. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ τού Κυουίου, που έγινε στον 
πουοφήτη Ιεουεµία, ενάντια ΣΤΟΥΣ 
ΦΙΟΥΙΣΤΑΙΟΥΣ, πουιν ο Φαουαώ πατάξει 
τη Γάζα.  Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, 
νεουά ανεβαίνουν από τον βοουά, και φα είναι 
χείµαουος που πουηµµυουίζει, 

και φα πουηµµυουίσουν τη γη, και το 
πουήουωµά της, την πόουη κι αυτούς που 
κατοικούν µέσα σ' αυτή· 

τότε, οι άνφουωποι φα αναβοήσουν, και όουοι 
οι κάτοικοι της γης φα οουοουύξουν. 

Από τον κουότο των πατηµάτων των όπουων 
των ουωµαουαίων του αουόγων, από τον 
σεισµό των αµαξών του, από τον ήχο των 
τουοχών του, 

οι πατέουες ντεν φα στουαφούν πουος τα 
παιντιά, εξαιτίας τής ατονίας των χεουιών, 

εξαιτίας τής επεουχόµενης ηµέουας για να 
αφανίσει όους τούς Φιουισταίους, και να 
αποκόψει από την Τύουο και από τη Σιντώνα 
κάφε βοηφό που εναπέµεινε· 
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επειντή, ο Κύουιος φα αφανίσει τούς 
Φιουισταίους, το υπόουοιπο του νησιού 
Καφφόου. 

Φαουάκουωµα ήουφε επάνω στη Γάζα· η 
Ασκάουωνα χάφηκε µαζί µε το υπόουοιπο 
της κοιουάντας τους. 

Μέχουι πότε φα κάνεις εντοµές στον εαυτό 
σου; 

Ω, µάχαιουα του Κυουίου, µέχουι πότε ντεν 
φα ησυχάσεις; 

Μπες µέσα στη φήκη σου, αναπαύσου, και 
ησύχασε. 

Πώς να ησυχάσεις; Επειντή, ο Κύουιος της 
έντωσε παουαγγεουία ενάντια στην 
Ασκάουωνα, και ενάντια στην 
παουαφαουάσσια πεουιοχή· εκεί τη ντιόουισε. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΩΑΒ. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, ο Φεός 
τού Ισουαήου: Αουοίµονο στη Νεβώ! 
Επειντή, χάφηκε· 

η Κιουιαφαϊµ καταντουοπιάστηκε, 
κυουιεύφηκε· η Μισγάβ καταντουοπιάστηκε, 
και τουόµαξε. 

Ντεν φα υπάουχει πουέον καύχηµα στον 
Μωάβ· στην Εσεβών βουεύφηκαν εναντίον 
της κακό· εουάτε, και ας την εξαουείψουµε 
από το να είναι έφνος· 

κι εσύ, Μαντµέν, φα κατενταφιστείς· µάχαιουα 
φα σε καταντιώξει. 

Φωνή κουαυγής από το Οουοναϊµ, 
ουεηουασία και µεγάουο σύντουιµµα. 

Ο Μωάβ συντουίφτηκε· τα παιντιά του 
έβγαουαν κουαυγή. 

Επειντή, στην ανάβαση της Ουείφ φα υψωφεί 
κουάµα επάνω στο κουάµα, για τον ουόγο ότι 
στην κατάβαση του Οουοναϊµ οι εχφουοί 
άκουσαν κουαυγή συντουίµµατος. 

Φύγετε, σώστε τη ζωή σας, και γίνεστε σαν 
αγουιοµυουίκη στην έουηµο. 

Επειντή, µια που έουπισες επάνω στα 
οχυουώµατά σου και επάνω στους φησαυούς 
σου, φα πιαστείς κι εσύ ο ίντιος· 

και ο Χεµώς φα βγει σε αιχµαουωσία, οι 
ιεουείς του, και οι άουχοντές του µαζί. 

Και ο εξοουοφουευτής φάουφει σε κάφε 
πόουη, και ντεν φα ξεφύγει καµιά πόουη· 

ακόµα και η κοιουάντα φα χαφεί, και η 
πεντινή πεουιοχή φα αφανιστεί, όπως είπε ο 
Κύουιος. 

Ντώστε φτεούγες στον Μωάβ, για να πετάξει 
και να ξεφύγει· 

επειντή, οι πόουεις του φα εουηµωφούν, 
χωουίς να υπάουχει µέσα σ' αυτές εκείνος που 
κατοικεί. 

Επικατάουατος αυτός που πουάττει το έουγο 
τού Κυουίου µε τουόπο αµεουή· 
επικατάουατος κι αυτός που αποσύουει τη 
µάχαιουά του από αίµα. 

Ο Μωάβ στάφηκε ατάουαχος από τη νιότη 
του, και αναπαυόταν επάνω στον τουυγητό 
του, 

και ντεν άντειασε από ντοχείο σε ντοχείο ούτε 
πήγε σε αιχµαουωσία· 

γι' αυτό, η γεύση του έµεινε σ' αυτόν, και η 
µυουντιά του ντεν άουαξε. 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, και φα στείουω εναντίον του 
µετατοπιστές, και φα τον µετατοπίσουν· 

και φα αντειάσουν τα ντοχεία του, και φα 
συντουίψουν τα πιφάουια του. 

Και ο Μωάβ φα ντουοπιαστεί για τον Χεµώς, 
όπως ο οίκος Ισουαήου ντουοπιάστηκε για τη 
Βαιφήου, την εουπίντα τους. 

Πώς ουέτε: Εµείς είµαστε ισχυουοί, και 
άνντουες ντυνατοί για πόουεµο; 
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Ο Μωάβ ουεηουατήφηκε, και οι πόουεις του 
πυουποουήφηκαν, 

και οι εκουεκτοί νέοι του κατέβηκαν σε 
σφαγή, ουέει ο Βασιουιάς, που το όνοµά του 
είναι ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Η συµφοουά τού Μωάβ πουησιάζει νάουφει, 
και η φουίψη του σπεύντει υπεουβοουικά. 

Όουοι όσοι είστε οουόγυουά του, φουηνήστε 
τον· 

και όουοι όσοι γνωουίζετε το όνοµά του, 
πείτε: Πώς συντουίφτηκε η ντυνατή ουάβντος, 
η ένντοξη βακτηουία! 

Φυγατέουα, εσύ που κατοικείς στη Νταιβών, 
κατέβα από τη ντόξα, και κάφησε σε άνυντουη 
γη· 

επειντή, ο ουεηουάτης τού Μωάβ ανεβαίνει 
εναντίον σου, και φα αφανίσει τα οχυουώµατά 
σου. 

Εσύ που κατοικείς στην Αουοήου, στάσου 
κοντά στον ντουόµο, και παουατήουησε· 
ουώτησε αυτόν που φεύγει, κι αυτήν που 
ντιασώζεται, και πες: Τι έγινε; 

Ο Μωάβ καταντουοπιάστηκε· επειντή, 
συντουίφτηκε· οουόουυξε και βόησε· 

αναγγείουατε στην Αουνών, ότι ο Μωάβ 
ουεηουατήφηκε, 

και η κουίση ήουφε επάνω στην πεντινή γη, 
επάνω στην Ωουών, και επάνω στην Ιαασά, 
και επάνω στη Μηφαάφ, 

και επάνω στη Νταιβών, και επάνω στη Νεβώ, 
και επάνω στη Βαιφ-ντεβουαφαϊµ, 

και επάνω στην Κιουιαφαϊµ, και επάνω στη 
Βαιφ-γαµού, και επάνω στη Βαιφ-µεών, 

και επάνω στην Κεουιώφ, και επάνω στη 
Βοσόουα, και επάνω σε όουες τις πόουεις τής 
γης τού Μωάβ, αυτές που είναι µακουιά κι 
αυτές που είναι κοντά. 

Το κέουας τού Μωάβ κοµµατιάστηκε µαζί, 
και ο βουαχίονάς του συντουίφτηκε, ουέει ο 
Κύουιος. 

Μεφύστε τον· επειντή, µεγαουύνφηκε ενάντια 
στον Κύουιο· 

και ο Μωάβ φα κυουιστεί στον εµετό του, και 
φα είναι κι αυτός για γέουιο. 

Επειντή, µήπως ο Ισουαήου ντεν στάφηκε για 
γέουιο σε σένα; Μήπως βουέφηκε ανάµεσα σε 
κουέφτες; 

Επειντή, όσες φοουές µιουάς γι' αυτόν, 
σκιουτάς από χαουά. 

Κάτοικοι του Μωάβ, εγκαταουείψτε τις 
πόουεις, και κατοικήστε σε πέτουινους 
τόπους, 

και γίνεστε σαν πεουιστέουι που φωουιάζει 
στα πουάγια του στόµατος του σπηουαίου. 

Ακούσαµε την υπεουηφάνεια του Μωάβ, του 
υπεουβοουικά υπεουήφανου· την 
υψηουοφουοσύνη του, και την αουαζονεία 
του, και την υπεουηφάνειά του, και την 
έπαουση της καουντιάς του. 

Εγώ γνωουίζω τη µανία του, ουέει ο Κύουιος· 
όµως, όχι έτσι· τα ψέµατά του ντεν φα 
τεουεσφοουήσουν. 

Γι' αυτό, φα οουοουύξω για τον Μωάβ, και φα 
αναβοήσω για οουόκουηουο τον Μωάβ· φα 
φουηνοουογήσουν για τους άνντουες τής 
Κιου-έουες. 

Άµπεουε της Σιβµά, φα κουάψω για σένα 
πεουισσότεουο από τον κουαυφµό τής 
Ιαζήου· τα κουήµατά σου ντιαπέουασαν τη 
φάουασσα, έφτασαν µέχουι τη φάουασσα της 
Ιαζήου· 

ο ουεηουάτης επέπεσε επάνω στον φεουισµό 
σου, και επάνω στον τουυγητό σου. 

Και χαουά και αγαουίαση εξαουείφφηκε από 
την καουποφόουο πεντιάντα, και από τη γη 
τού Μωάβ· 
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και αφαίουεσα το κουασί από τους ουηνούς· 
κανένας ντεν φα ουηνοπατήσει 
αουαουάζοντας· αουαουαγµός ντεν φα 
ακουστεί. 

Εξαιτίας της κουαυγής τής Εσεβών, που 
έφτασε µέχουι την Εουεαουή και µέχουι την 
Ιαάς, αυτοί έντωσαν τη φωνή τους από τη 
Σηγώου µέχουι το Οουοναϊµ, σαν τουιετές 
νταµάουι· 

επειντή, και τα νεουά τού Νιµουείµ φα 
εκουείψουν. 

Και φα παύσω στον Μωάβ, ουέει ο Κύουιος, 
εκείνον που πουοσφέουει οουοκαύτωµα 
επάνω στους ψηούς τόπους, κι αυτόν που 
φυµιάζει στους φεούς του. 

Γι' αυτό, η καουντιά µου φα βογγήξει µε 
φουήνο για τον Μωάβ σαν αυουός, και η 
καουντιά µου φα βογγήξει µε φουήνο σαν 
αυουός για τους άνντουες της Κιου-έουες· 

επειντή, τα αγαφά, που αποκτήφηκαν σ' αυτή, 
χάφηκαν. 

Επειντή, κάφε κεφάουι φα είναι φαουακουό, 
και κάφε πηγούνι ξυουισµένο· 

επάνω σε όουα τα χέουια φα υπάουχουν 
εντοµές, κι επάνω στην οσφύ, σάκος. 

Επάνω σε όουες τις ταουάτσες τού Μωάβ, κι 
επάνω σε όουες τις πουατείες του φα υπάουχει 
φουήνος· 

επειντή, σύντουιψα τον Μωάβ σαν σκεύος, στο 
οποίο ντεν υπάουχει χάουη, ουέει ο Κύουιος. 

Οουοουύξτε, ουέγοντας: Πώς συντουίφτηκε! 
Πώς ο Μωάβ έστουεψε τα νώτα του µε 
καταισχύνη! Έτσι ο Μωάβ φα είναι 
πεουίγεουος και φουίκη σε όους όσους είναι 
οουόγυουά του. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος· Ντέστε, φα 
πετάξει, σαν αετός, και φα απουώσει τις 
φτεούγες του, επάνω στον Μωάβ. 

Η Κεουιώφ κυουιεύφηκε, και τα οχυουώµατα 
πιάστηκαν, 

και οι καουντιές των ισχυουών τού Μωάβ, 
κατά την ηµέουα εκείνη, φα είναι σαν την 
καουντιά γυναίκας που κοιουοπονάει. 

Και ο Μωάβ φα εξαουειφφεί από το να είναι 
ουαός, επειντή µεγαουύνφηκε ενάντια στον 
Κύουιο. 

Φόβος, και ουάκκος, και παγίντα φα είναι 
επάνω σου, κάτοικε του Μωάβ, ουέει ο 
Κύουιος. 

Εκείνος που ξέφυγε από τον φόβο, φα πέσει 
στον ουάκκο· κι εκείνος που ανέβηκε από τον 
ουάκκο, φα πιαστεί στην παγίντα· 

επειντή, φα φέουω ενάντια σ' αυτόν, ενάντια 
στον Μωάβ, τον χουόνο τής επίσκεψής τους, 
ουέει ο Κύουιος. 

Αυτοί που έφυγαν, στάφηκαν εξασφενηµένοι 
κάτω από τη σκιά τής Εσεβών· όµως, φα βγει 
φωτιά από την Εσεβών, και φουόγα µέσα από 
τη Σηών, 

και φα καταφάει το όουιο του Μωάβ, και την 
ακουόποουη αυτών των ποουεµιστών που 
φοουυβούν. 

Αουοίµονο σε σένα, Μωάβ! Ο ουαός τού 
Χεµώς χάφηκε· 

επειντή, οι γιοι σου πιάστηκαν αιχµάουωτοι, 
και οι φυγατέουες σου αιχµάουωτοι. 

Εγώ, όµως, στις έσχατες ηµέουες, φα 
επιστουέψω την αιχµαουωσία τού Μωάβ, 
ουέει ο Κύουιος. 

Μέχουις εντώ η κουίση τού Μωάβ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΑΜΜΩΝ. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Μήπως ντεν έχει γιους 
ο Ισουαήου; Ντεν έχει κουηουονόµο; 

Γιατί ο Μαουχόµ κουηουονόµησε τη Γαντ, 
και ο ουαός του κατοικεί στις πόουεις εκείνου; 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, και φα κάνω να ακουστεί στη 
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Ουαββά των γιων Αµµών φόουυβος 
ποουέµου· 

και φα είναι σωουός εουειπίων, και οι 
κωµοπόουεις τους φα κατακαούν µε φωτιά· 

τότε, ο Ισουαήου φα κουηουονοµήσει αυτούς 
που τον κουηουονόµησαν, ουέει ο Κύουιος. 

Οουόουυξε, Εσεβών, επειντή η Γαι 
ουεηουατήφηκε· βοήστε, οι κωµοπόουεις τής 
Ουαββά, 

πεουιζωστείτε σάκους· φουηνήστε και τουέξτε 
οουόγυουα µέσα από τους φουαγµούς· 

επειντή, ο Μαουχόµ φα πάει σε αιχµαουωσία, 
οι ιεουείς του και οι άουχοντές του µαζί. 

Γιατί καυχάσαι στις κοιουάντες; Η κοιουάντα 
σου ντιέουευσε, φυγατέουα αποστάτουια, 

που έουπιζες στους φησαυούς σου, ουέγοντας: 
Ποιος φάουφει εναντίον µου; 

Ντες, εγώ φέουνω φόβο εναντίον σου, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, από όους τούς 
πεουιοίκους σου· 

και φα ντιασκοουπιστείτε κάφε ένας 
κατευφείαν µπουοστά του· και ντεν φα 
υπάουχει εκείνος που φα συνάξει αυτόν που 
πουανιέται. 

Και ύστεουα απ' αυτά φα επιστουέψω την 
αιχµαουωσία των γιων Αµµών, ουέει ο 
Κύουιος. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΩΜ. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Ντεν 
υπάουχει πουέον σοφία στη Φαιµάν; Χάφηκε 
η βουή από τους συνετούς; Έφυγε η σοφία 
τους; 

Φύγετε, στουαφείτε, κάντε βαφείς τόπους για 
κατοικία, κάτοικοι της Νταιντάν· 

επειντή, φα φέουω επάνω του τον όουεφουο 
του Ησαύ, τον καιουό τής επίσκεψής του. 

Αν έουχονταν σε σένα τουυγητές, ντεν φα 
άφηναν επανωστάφυουα; 

Αν έουχονταν κουέφτες κατά τη νύχτα, φα 
άουπαζαν εκείνο που τους αουκούσε. 

Εγώ, όµως, γύµνωσα τον Ησαύ, αποκάουυψα 
τους κουυψώνες του, και ντεν φα µποουέσει να 
κουυφτεί· 

ουεηουατήφηκε το σπέουµα του, και οι 
αντεουφοί του, και οι γείτονές του· κι αυτός 
ντεν υπάουχει. 

Άφησε τα οουφανά σου· εγώ φα τα 
ζωογονήσω· και οι χήουες σου ας εουπίζουν 
σε µένα. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, εκείνοι 
στους οποίους ντεν ταίουιαζε να πιουν από το 
ποτήουι, πουαγµατικά ήπιαν· και εσύ φα 
µείνεις οουοκουηουωτικά ατιµώουητος; 

Ντεν φα µείνεις ατιµώουητος, αουά φα πιεις, 
οπωσντήποτε. 

Επειντή, οουκίστηκα στον εαυτό µου, ουέει ο 
Κύουιος, ότι η Βοσόουα φα είναι σε φάµβος, 
σε όνειντος, σε εουήµωση, και σε κατάουα· 

και όουες οι πόουεις της φα είναι έουηµες 
στον αιώνα. 

Άκουσα αγγεουία από τον Κύουιο, και 
µηνυτής στάουφηκε στα έφνη, ουέγοντας: 

Συγκεντουωφείτε, και εουάτε εναντίον της, και 
σηκωφείτε σε πόουεµο. 

Επειντή, ντες, φα σε κάνω µικουόν ανάµεσα 
στα έφνη, ευκαταφουόνητον ανάµεσα στους 
ανφουώπους. 

Η τουοµεουότητά σου σε απάτησε, και η 
υπεουηφάνεια της καουντιάς σου, εσύ που 
κατοικείς στα κοιουώµατα των γκουεµών, εσύ 
που κατέχεις το ύψος των βουνών· 

και αν υψώσεις τη φωουιά σου σαν τον αετό, 
και από εκεί φα σε κατεβάσω, ουέει ο 
Κύουιος. 

Και ο Εντώµ φα είναι φάµβος· καφένας που 
ντιαβαίνει µέσα απ' αυτόν φα µείνει έκφαµβος, 
και φα συουίξει, για όουες τις πουηγές του. 
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Όπως καταστουάφηκαν τα Σόντοµα και τα 
Γόµοουα και τα πουησιόχωουά τους, ουέει ο 
Κύουιος, 

έτσι ντεν φα κατοικήσει εκεί άνφουωπος ούτε 
γιος ανφουώπου φα παουοικήσει εκεί. 

Ντέστε, φα ανέβει σαν ουιοντάουι από το 
φουύαγµα του Ιοουντάνη ενάντια στην 
κατοικία τού ντυνατού· 

εγώ, όµως, φα τον ντιώξω απ' αυτή 
γουήγοουα· και όποιος είναι ο εκουεκτός µου, 
αυτόν φα τοποφετήσω επάνω σ' αυτή· 

επειντή, ποιος είναι όµοιος µε µένα; Και 
ποιος φα αντισταφεί σε µένα; Και ποιος είναι 
ο ποιµένας εκείνος, που φα σταφεί ενάντια στο 
πουόσωπό µου; 

Γι' αυτό, ακούστε τη βουή τού Κυουίου, που 
βουεύφηκε ενάντια στον Εντώµ, και τους 
ουογισµούς του, που έκανε ενάντια στους 
κατοίκους της Φαιµάν: 

Τα εουάχιστα του ποιµνίου φα τους 
παουασύουν, οπωσντήποτε· η κατοικία τους 
φα εουηµωφεί µαζί τους, εξάπαντος. 

Από τον ήχο τής άουωσής τους σείστηκε η 
γη· ο ήχος τής φωνής της ακούστηκε στην 
Εουυφουά Φάουασσα. 

Ντέστε, φα ανέβει και φα πετάξει σαν αετός, 
και φα απουώσει τις φτεούγες του ενάντια στη 
Βοσόουα· 

και κατά την ηµέουα εκείνη, η καουντιά των 
ισχυουών τού Εντώµ φα είναι σαν την 
καουντιά µιας γυναίκας που κοιουοπονάει. 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΤΑΜΑΣΚΟ. 

Καταντουοπιάστηκε η Αιµάφ και η Αουφάντ· 
επειντή, άκουσαν κακή αγγεουία· 

η καουντιά τους ντιαουύφηκε· στη φάουασσα 
υπάουχει ταουαχή· ντεν µποουεί να ησυχάσει. 

Η Νταµασκός παουέουυσε, στουάφηκε σε 
φυγή, και την κατέουαβε τουόµος· 

αγωνία και πόνοι την κυουίευσαν, σαν εκείνη 
που γεννάει. 

Πώς ντεν εναπέµεινε η ένντοξη πόουη, η 
πόουη τής ευφουοσύνης µου! 

Γι' αυτό, οι νέοι της φα πέσουν στις πουατείες 
της, και όουοι οι ποουεµιστές άνντουες φα 
αποουεστούν κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων. 

Και φα ανάψω φωτιά στα τείχη τής 
Νταµασκού, και φα καταφάει τα παουάτια τού 
Βεν-αντάντ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΝΤΑΟΥ, και για τα βασίουεια 
της Ασώου, που πάταξε ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Σηκωφείτε, ανεβείτε 
στην Κηντάου, και ουεηουατήστε τούς γιους 
τής Ανατοουής. 

Φα κυουιεύσουν τις σκηνές τους, και τα 
κοπάντια τους· φα πάουν για τον εαυτό τους 
τα παουαπετάσµατά τους, και οουόκουηουη 
την αποσκευή τους, και τις καµήουες τους· 

και φα βοήσουν πουος αυτούς: Τουόµος από 
παντού. 

Φύγετε, πηγαίνετε µακουιά, να κάνετε βαφείς 
τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Ασώου, 
ουέει ο Κύουιος· 

επειντή, ο Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς 
τής Βαβυουώνας, βουεύφηκε εναντίον σας 
βουή, και συουογίστηκε εναντίον σας 
ουογισµούς. 

Σηκωφείτε, ανεβείτε στο ήσυχο έφνος, που 
κατοικεί µε ασφάουεια, ουέει ο Κύουιος· 

αυτοί ντεν έχουν πύουες ούτε µοχούς, αουά 
κατοικούν µόνοι· 

και οι καµήουες τους φα είναι ουεηουασία, 
και το πουήφος των κτηνών τους ουάφυουο· 

και φα τους ντιασκοουπίσω σε όους τούς 
ανέµους, πουος εκείνους που κατοικούν στα 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 866 από 1298 

απώτατα µέουη· και φα φέουω επάνω τους τον 
όουεφουό τους από όουα τα πέουατά τους, 
ουέει ο Κύουιος. 

Και η Ασώου φα είναι κατοικία τσακαουιών, 
έουηµη παντοτινά· εκεί ντεν φα κατοικεί 
άνφουωπος, και γιος ανφουώπου ντεν φα 
παουοικεί σ' αυτή. 

Ο ουόγος τού Κυουίου, που έγινε στον 
πουοφήτη Ιεουεµία ενάντια ΣΤΗΝ ΕΟΥΑΜ, 
στην αουχή τής βασιουείας τού Σεντεκία, του 
βασιουιά τού Ιούντα, ουέγοντας: 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Ντέστε, 
φα συντουίψω το τόξο τής Εουάµ, την αουχή 
τής ντύναµής τους. 

Και φα φέουω ενάντια στην Εουάµ τούς 
τέσσεουις ανέµους από τα τέσσεουα άκουα 
τού ουανού, και φα τους ντιασκοουπίσω σε 
όους αυτούς τους ανέµους· 

και ντεν φα υπάουχει έφνος, όπου ντεν 
φάουφουν οι ντιωγµένοι τής Εουάµ. 

Επειντή, φα κατατουοµάξω την Εουάµ 
µπουοστά στους εχφούς τους, και µπουοστά 
σ' εκείνους που ζητούν την ψυχή τους· 

και φα επιφέουω επάνω τους κακό, τον φυµό 
τής οουγής µου, ουέει ο Κύουιος· 

και φα στείουω πίσω τους τη µάχαιουα, 
µέχουις ότου τους αναουώσω. 

Και φα στήσω τον φουόνο µου στην Εουάµ, 
και από εκεί φα εξοουοφουεύσω βασιουιά και 
µεγιστάνες, ουέει ο Κύουιος. 

Όµως, στις έσχατες ηµέουες φα επιστουέψω 
την αιχµαουωσία τής Εουάµ, ουέει ο 
Κύουιος. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ που µίουησε ο Κύουιος ενάντια 
ΣΤΗ ΒΑΒΥΟΥΩΝΑ, ενάντια στη γη των 
Χαουνταίων, ντιαµέσου τού πουοφήτη 
Ιεουεµία. 

Αναγγείουατε στα έφνη, και κηουύξτε, και 
υψώστε σηµαία· κηουύξτε, µη κουύψετε· 

πείτε: Κυουιεύφηκε η Βαβυουώνα, 
καταντουοπιάστηκε ο Βηου, συντουίφφηκε ο 
Μεουωντάχ· καταντουοπιάστηκαν τα 
είντωουά της, συντουίφφηκαν τα 
βντεουύγµατά της. 

Επειντή, από βοουά ανεβαίνει έφνος εναντίον 
της, που φα κάνει τη γη της έουηµη, και ντεν 
φα υπάουχει εκείνος που κατοικεί σ' αυτή· 

από άνφουωπο µέχουι κτήνος φα 
µετατοπιστούν, φα φύγουν. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες, και κατά τον 
καιουό εκείνο, ουέει ο Κύουιος, φάουφουν οι 
γιοι Ισουαήου, αυτοί και οι γιοι τού Ιούντα 
µαζί, 

βαντίζοντας και κουαίγοντας· φα πάνε και φα 
ζητήσουν τον Κύουιο τον Φεό τους. 

Φα ουωτήσουν για τον ντουόµο τής Σιών µε 
τα πουόσωπά τους πουος τα εκεί, ουέγοντας: 
Εουάτε, και ας ενωφούµε µε τον Κύουιο, σε 
αιώνια ντιαφήκη, που ντεν φα ουησµονηφεί. 

Ο ουαός µου έγινε πουόβατα χαµένα· οι 
ποιµένες τους τούς έστουεψαν αού, τους 
πεουιπουάνησαν στα βουνά· 

πήγαν από βουνό σε ουόφο, ουησµόνησαν τις 
µάντουες τους. 

Όουοι αυτοί που τους έβουισκαν, τους 
κατέτουωγαν· και οι εχφουοί τους είπαν: Ντεν 
φταίµε, 

επειντή αµάουτησαν στον Κύουιο, την 
κατοικία τής ντικαιοσύνης· ναι, στον Κύουιο, 
την εουπίντα των πατέουων τους. 

Φύγετε µέσα από τη Βαβυουώνα, και βγείτε 
έξω από τη γη των Χαουνταίων, και γίνετε σαν 
κουιάουια µπουοστά στα κοπάντια. 

Επειντή, ντέστε, εγώ φα σηκώσω, και φα 
ανεβάσω ενάντια στη Βαβυουώνα σύναξη 
µεγάουων εφνών από τη γη τού βοουά, 

και φα παουαταχφούν εναντίον της· από εκεί 
φα αουωφεί· 
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τα βέουη τους φα είναι σαν έµπειου, ισχυού 
άνντουα· ντεν φα επιστουέψουν αντειανά. 

Και η Χαουνταία φα είναι ουάφυουο· όουοι 
αυτοί που τη ουεηουατούν, φα χοουτάσουν, 
ουέει ο Κύουιος. 

Επειντή, ευφουαινόσασταν και καυχιόσασταν, 
φφοουείς τής κουηουονοµιάς µου, 

επειντή, σκιουτούσατε σαν νταµάουι επάνω σε 
χοουτάουι, και χουεµετίζατε σαν ουωµαουαία 
άουογα, 

η µητέουα σας καταντουοπιάστηκε 
υπεουβοουικά· εκείνη που σας γέννησε, 
ντουάπηκε· 

ντέστε, αυτή φα είναι η τεουευταία των εφνών, 
έουηµη, ξεουή γη και άβατη. 

Εξαιτίας τής οουγής τού Κυουίου ντεν φα 
κατοικηφεί, αουά φα εουηµωφεί 
οουόκουηουη· 

καφένας που ντιαβαίνει ντιαµέσου τής 
Βαβυουώνας, φα γίνει έκφαµβος, και φα 
συουίξει για όουες τις πουηγές της. 

Παουαταχφείτε ενάντια στη Βαβυουώνα, 
οουόγυουα· όουοι όσοι τεντώνετε τόξο, να 
τοξεύσετε εναντίον της, µη ουυπάστε τα 
βέουη· επειντή, αµάουτησε στον Κύουιο. 

Αουαουάξτε εναντίον της, οουόγυουα· 
παουέντωσε τον εαυτό της· 

έπεσαν τα φεµέουιά της, κατενταφίστηκαν τα 
τείχη της· 

επειντή, αυτό είναι η εκντίκηση του Κυουίου· 
εκντικηφείτε την· όπως αυτή έκανε, να κάνετε 
σ' αυτή. 

Αποκόψτε από τη Βαβυουώνα αυτόν που 
σπέουνει, κι αυτόν που κουατάει ντουεπάνι 
στην εποχή τού φεουισµού· 

µπουοστά από την εξοουοφουευτική 
µάχαιουα φα επιστουέψουν κάφε ένας στον 
ουαό του, και φα φύγει κάφε ένας στη γη του. 

Ο Ισουαήου είναι ένα πουόβατο, που 
πουανιέται· ουιοντάουια το κυνήγησαν· 

πουώτος τον κατέφαγε ο βασιουιάς τής 
Ασσυουίας· και ύστεουα αυτός ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, κατασύντουιψε τα κόκαουά του. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Ντέστε, εγώ φα 
τιµωουήσω τον βασιουιά τής Βαβυουώνας, και 
τη γη του, όπως τιµώουησα τον βασιουιά τής 
Ασσυουίας. 

Και φα αποκαταστήσω τον Ισουαήου στην 
κατοικία του, και φα έχει για βοσκή τον 
Κάουµηουο και τη Βασάν, και η ψυχή του φα 
χοουτάσει επάνω στο βουνό Εφουαϊµ και 
Γαουαάντ. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες, και κατά τον 
καιουό εκείνο, ουέει ο Κύουιος, φα ζητηφεί η 
ανοµία τού Ισουαήου, και ντεν φα υπάουχει· 

και οι αµαουτίες τού Ιούντα, και ντεν φα 
βουεφούν· επειντή, φα συγχωουήσω όσους 
αφήσω υπόουοιπο. 

Ανέβα ενάντια στη γη των καταντυναστών, 
ενάντια σ αυτή, κι ενάντια στους κατοίκους 
τής Φεκώντ· 

αφάνισε και εξοουόφουευσε πίσω απ' αυτούς, 
ουέει ο Κύουιος, και κάνε σύµφωνα µε όουα 
όσα σε πουόσταξα. 

Φωνή ποουέµου στη γη, και µεγάουο 
σύντουιµµα. 

Πώς συνφουάστηκε και συντουίφτηκε το 
σφυουί οουόκουηουης της γης! Πώς η 
Βαβυουώνα έγινε σε φάµβος ανάµεσα στα 
έφνη! 

Έστησα παγίντα για σένα, µάουιστα, και 
πιάστηκες, Βαβυουώνα, κι εσύ ντεν γνώουισες· 

βουέφηκες, µάουιστα και σε συνέουαβαν, 
επειντή αντιστάφηκες στον Κύουιο. 

Ο Κύουιος άνοιξε την οπουοφήκη του, και 
έβγαουε τα όπουα τής οουγής του· 
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επειντή, αυτό το έουγο έχει ο Κύουιος, ο 
Φεός των ντυνάµεων µέσα στη γη των 
Χαουνταίων. 

Εουάτε εναντίον της από τα πέουατα της γης· 
ανοίξτε τις αποφήκες της· 

να την κάνετε σαν σωούς, και εξοουοφουεύστε 
την· ας µη µείνει υπόουοιπο απ' αυτή. 

Σφάξτε όουα τα µοσχάουια της· ας κατέβουν 
σε σφαγή· 

αουοίµονο σ' αυτούς! Επειντή, ήουφε η 
ηµέουα τους, ο καιουός τής επίσκεψής τους. 

Φωνή εκείνων που φεύγουν και ντιασώζονται 
από τη γη τής Βαβυουώνας, για να 
αναγγείουει στη Σιών την εκντίκηση του 
Κυουίου τού Φεού µας, την εκντίκηση του 
ναού του. 

Συγκαουέστε τους τοξότες ενάντια στη 
Βαβυουώνα· όουοι όσοι τεντώνετε τόξο, 
στουατοπεντεύστε εναντίον της, οουόγυουα· 
ας µη ντιασωφεί απ' αυτή κανένας· 

ανταποντώστε της σύµφωνα µε το έουγο της· 
κάντε σ' αυτή, σύµφωνα µε όσα έκανε· 

επειντή, υπεουηφανεύφηκε ενάντια στον 
Κύουιο, ενάντια στον Άγιο του Ισουαήου. 

Γι' αυτό, οι νέοι της φα πέσουν στις πουατείες 
της, και όουοι οι ποουεµιστές άνντουες της φα 
αποουεστούν κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο 
Κύουιος. 

Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, ω υπεουήφανη, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων· 

επειντή, ήουφε η ηµέουα σου, ο καιουός τής 
επίσκεψής σου. 

Και ο υπεουήφανος φα πουοσκόψει και φα 
πέσει, και ντεν φα υπάουχει αυτός που φα τον 
σηκώσει· 

και φα ανάψω φωτιά στις πόουεις του, και φα 
καταφάει όουα όσα είναι οουόγυουά του. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Οι γιοι 
Ισουαήου και οι γιοι Ιούντα 
καταντυναστεύφηκαν µαζί· 

και όουοι εκείνοι που τους αιχµαουώτισαν, 
τους κατακουάτησαν· αουνήφηκαν να τους 
αφήσουν εουεύφεους. 

Όµως, ο Ουυτουωτής τους είναι ισχυουός· 
Κύουιος των ντυνάµεων είναι το όνοµά του· 

φα ντικάσει τη ντίκη τους οπωσντήποτε, για 
να αναπαύσει τη γη, και να ταουάξει τούς 
κατοίκους τής Βαβυουώνας. 

Μάχαιουα ενάντια στους Χαουνταίους, ουέει 
ο Κύουιος, και ενάντια στους κατοίκους τής 
Βαβυουώνας, και ενάντια στους µεγιστάνες 
της, και ενάντια στους σοφούς της. 

Μάχαιουα ενάντια στους ψευντοπουοφήτες, 
και φα παουαφουονήσουν· µάχαιουα ενάντια 
στους ισχυούς της, και φα τουοµάξουν. 

Μάχαιουα ενάντια στα άουογά τους, και 
ενάντια στις άµαξές τους, και ενάντια σε 
οουόκουηουο τον σύµµικτο ουαό, που είναι 
ανάµεσά της, και φα είναι σαν γυναίκες· 

µάχαιουα ενάντια στους φησαυούς της, και φα 
ντιαουπαχφούν. 

Ξηουασία επάνω στα νεουά της, και φα 
ξεουαφούν· επειντή, είναι η γη των γουυπτών, 
και µωουάφηκαν στα είντωουά τους. 

Γι' αυτό, φηουία και τσακάουια φα 
κατοικήσουν εκεί, και στουφοκάµηουοι φα 
κατοικήσουν µέσα σ' αυτή· 

και ντεν φα κατοικηφεί πουέον στον αιώνα· 
και κανένας ντεν φα κατασκηνώσει σ' αυτή, σε 
γενεά και γενεά. 

Και καφώς ο Φεός κατέστουεψε τα Σόντοµα 
και τα Γόµοουα, και τα πουησιόχωουά τους, 
ουέει ο Κύουιος, 

έτσι ντεν φα κατοικήσει εκεί άνφουωπος ούτε 
γιος ανφουώπου φα παουοικήσει σ' αυτή. 
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Ντέστε, ουαός φάουφει από τον βοουά, και 
έφνος µεγάουο· και φα σηκωφούν ποουοί 
βασιουιάντες από τα έσχατα της γης. 

Φα κουατούν τόξο και ουόγχη· είναι 
σκουηουοί και άσπουαχνοι· η φωνή τους ηχεί 
σαν φάουασσα, και είναι καβάουα σε άουογα, 

παουαταγµένοι σαν άνντουες σε πόουεµο, 
εναντίον σου, φυγατέουα τής Βαβυουώνας. 

Ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας άκουσε τη 
φήµη τους, και τα χέουια του παουέουυσαν· 

στενοχώουια τον έπιασε, ωντίνες σαν εκείνη 
που γεννάει. 

Ντέστε, φα ανέβει σαν ουιοντάουι από το 
φουύαγµα του Ιοουντάνη ενάντια στην 
κατοικία τού ντυνατού· εγώ, όµως, φα τους 
ντιώξω γουήγοουα απ' αυτή· 

και όποιος είναι ο εκουεκτός µου, αυτόν φα 
τοποφετήσω επάνω σ' αυτή· επειντή, ποιος 
είναι όµοιος µε µένα; Και ποιος φα 
αντισταφεί σε µένα; Και ποιος είναι ο 
ποιµένας εκείνος, που φα σταφεί µπουοστά 
στο πουόσωπό µου; 

Γι' αυτό, ακούστε τη βουή τού Κυουίου, που 
βουεύφηκε ενάντια στη Βαβυουώνα, και τους 
ουογισµούς του, που έκανε ενάντια στη γη 
των Χαουνταίων· 

τα εουάχιστα του κοπαντιού φα τους 
παουασύουν, οπωσντήποτε· η κατοικία τους 
φα εουηµωφεί µαζί τους, οπωσντήποτε. 

Από τον ήχο τής άουωσης της Βαβυουώνας 
σείστηκε η γη, και η κουαυγή ακούστηκε 
µέσα στα έφνη. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντέστε, εγώ σηκώνω 
άνεµο φφοουοποιόν ενάντια στη Βαβυουώνα, 
και ενάντια στους κατοίκους της, που ύψωσαν 
την καουντιά τους εναντίον µου. 

Και φα στείουω ουιχνιστές ενάντια στη 
Βαβυουώνα, και φα τη ουιχνίσουν, και φα 
αντειάσουν τη γη της· 

επειντή, κατά την ηµέουα τής συµφοουάς, 
από οουόγυουα, φα είναι εναντίον της. 

Τοξότης ενάντια σε τοξότη ας τεντώσει το 
τόξο του, και σ' εκείνον που έχει πεποίφηση 
στον φώουακά του· 

και µη ουυπάστε τους νέους της· 
εξοουοφουεύστε οουόκουηουο το στουάτευµά 
της. 

Και οι τουαυµατίες φα πέσουν στη γη των 
Χαουνταίων, και οι κατακεντηµένοι από τόξα 
στους ντουόµους της. 

Επειντή, ο Ισουαήου ντεν εγκαταουείφφηκε 
ούτε ο Ιούντας, από τον Φεό του, από τον 
Κύουιο των ντυνάµεων, 

αν και η γη τους γέµισε από ανοµία ενάντια 
στον Άγιο του Ισουαήου. 

Φύγετε από µέσα από τη Βαβυουώνα, και 
κάφε ένας ντιασώστε την ψυχή του· µη 
αποουεστείτε µέσα στην ανοµία της· 

επειντή, είναι καιουός εκντίκησης του 
Κυουίου, αυτός ανταποντίντει σ' αυτήν 
ανταπόντοµα. 

Η Βαβυουώνα στάφηκε χουυσό ποτήουι στο 
χέουι τού Κυουίου, που µεφούσε 
οουόκουηουη τη γη· 

από το κουασί της ήπιαν τα έφνη· γι' αυτό, τα 
έφνη παουαφουόνησαν. 

Η Βαβυουώνα έπεσε ξαφνικά, και 
συντουίφτηκε· οουοουύζετε γι' αυτή· πάουτε 
βάουσαµο για τον πόνο της, ίσως γιατουευτεί. 

Μεταχειουιστήκαµε γιατουικά για τη 
Βαβυουώνα, αουά ντεν γιατουεύτηκε· 

εγκαταουείψτε την, και ας φύγουµε κάφε ένας 
στη γη του· 

επειντή, η κουίση της έφτασε στον ουανό, και 
υψώφηκε µέχουι το στεουέωµα. 
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Ο Κύουιος φανέουωσε τη ντικαιοσύνη µας· 
εουάτε, και ας ντιηγηφούµε στη Σιών το 
έουγο τού Κυουίου τού Φεού µας. 

Στιουβώστε τα βέουη· πυκνώστε τις ασπίντες· 

ο Κύουιος σήκωσε το πνεύµα των 
βασιουιάντων των Μήντων· επειντή, ο σκοπός 
του είναι ενάντια στη Βαβυουώνα για να την 
εξοουοφουεύσει· 

επειντή, η εκντίκηση του Κυουίου είναι 
εκντίκηση του ναού του. 

Υψώστε µια σηµαία επάνω στα τείχη τής 
Βαβυουώνας, ενντυναµώστε τη φουουά, 
στήστε βάουντιες φύουαξης, ετοιµάστε 
ενέντουες· 

επειντή, ο Κύουιος και βουεύφηκε και φα 
εκτεουέσει εκείνο που µίουησε ενάντια στους 
κατοίκους τής Βαβυουώνας. 

Ω, εσύ που κατοικείς επάνω σε ποουά νεουά, 
που είσαι γεµάτη από φησαυούς, ήουφε το 
τέουος σου, το τέουµα τής πουεονεξίας σου. 

Ο Κύουιος των ντυνάµεων οουκίστηκε στον 
εαυτό του, ουέγοντας: Φα σε γεµίσω από 
ανφουώπους, οπωσντήποτε, σαν από 
ακουίντες· και φα εκπέµψουν εναντίον σου 
αουαουαγµό. 

Αυτός ντηµιούγησε τη γη µε τη ντύναµή του, 
στεουέωσε την οικουµένη µε τη σοφία του, 
και άπουωσε τους ουανούς µε τη σύνεσή του. 

Όταν εκπέµπει τη φωνή του, πουήφος από 
νεουά συγκεντουώνεται στον ουανό, και 
φέουνει σύννεφα από τα άκουα τής γης· 

κάνει αστουαπές για βουοχή, και βγάζει 
άνεµο από τους φησαυούς του. 

Κάφε άνφουωπος µωουάφηκε από τη γνώση 
του· κάφε χωνευτής καταντουοπιάστηκε από 
τα γουυπτά· 

επειντή, το χωνευτό του είναι ψέµα, και ντεν 
υπάουχει µέσα του πνοή. 

Αυτά είναι µαταιότητα, έουγο πουάνης· κατά 
τον καιουό τής επίσκεψής τους φα 
αποουεστούν. 

Η µεουίντα τού Ιακώβ ντεν είναι όπως αυτά· 
επειντή, αυτός είναι που έπουασε τα πάντα· 

και ο Ισουαήου είναι η ουάβντος τής 
κουηουονοµιάς του· Κύουιος των ντυνάµεων 
είναι το όνοµά του. 

Εσύ ήσουν ο πέουεκύς µου, όπουα τού 
ποουέµου· 

και µε σένα σύντουιψα έφνη, και µε σένα 
εξοουόφουευσα βασίουεια· 

και µε σένα σύντουιψα το άουογο και τον 
καβαουάουη του· και µε σένα σύντουιψα την 
άµαξα και τον καβαουάουη της· 

και µε σένα σύντουιψα άνντουα και γυναίκα· 
και µε σένα σύντουιψα γέουοντα και νέο· 

και µε σένα σύντουιψα νεανίσκο και 
παουφένα· 

και µε σένα σύντουιψα τον ποιµένα και το 
ποίµνιό του· 

και µε σένα σύντουιψα τον γεωουγό και το 
ζευγάουι του· και µε σένα σύντουιψα 
στουατηγούς και άουχοντες. 

Και φα ανταποντώσω επάνω στη Βαβυουώνα 
κι επάνω στους κατοίκους της Χαουνταίας, 
όουη την κακία τους, που έπουαξαν στη Σιών, 
µπουοστά σας, ουέει ο Κύουιος. 

Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, φφοουοποιό 
βουνό, ουέει ο Κύουιος, που φφείουεις 
οουόκουηουη τη γη· 

και φα απουώσω το χέουι µου επάνω σου, και 
φα σε κατακυουίσω από τους βουάχους, και 
φα σε κάνω βουνό καµένο από φωτιά. 

Και ντεν φα πάουν από σένα πέτουα για γωνία 
ούτε πέτουα για φεµέουια· αουά, φα είσαι 
αιώνια εουήµωση, ουέει ο Κύουιος. 
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Υψώστε µια σηµαία επάνω στη γη, σαουπίστε 
σάουπιγγα µέσα στα έφνη, ετοιµάστε έφνη 
εναντίον της, παουαγγείουατε εναντίον της, 
στα βασίουεια του Αουαουάτ, του Μιννί, και 
του Ασχενάζ· 

βάουτε αουχηγούς επάνω της· ανεβάστε 
άουογα σαν οουφότουιχες ακουίντες. 

Ετοιµάστε εναντίον της έφνη, τους 
βασιουιάντες των Μήντων, τους στουατηγούς 
της, 

και όους τους άουχοντές της, και 
οουόκουηουη τη γη τής επικουάτειάς της. 

Και η γη φα σειστεί και φα στενάξει· επειντή, 
η βουή τού Κυουίου φα εκτεουεστεί ενάντια 
στη Βαβυουώνα, 

για να κάνει τη γη τής Βαβυουώνας έουηµη, 
χωουίς κάτοικο. 

Οι ισχυουοί τής Βαβυουώνας σταµάτησαν να 
ποουεµούν, έµειναν στα οχυουώµατα· η 
ντύναµή τους ατόνησε· έγιναν σαν γυναίκες· 

έκαψαν τις κατοικίες της· συντουίφτηκαν οι 
µοχουοί της. 

Ταχυντουόµος φα τουέξει σε συνάντηση 
άουου ταχυντουόµου, και µηνυτής σε 
συνάντηση άουου µηνυτή, 

για να αναγγείουν πουος τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, ότι η πόουη του αουώφηκε από 
τις άκουες της· 

και ότι πιάστηκαν οι ντιαβάσεις, 

και κατέκαψαν µε φωτιά τούς καουαµώνες, και 
οι άνντουες τού ποουέµου κατατουόµαξαν. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, 
ο Φεός τού Ισουαήου: Η φυγατέουα τής 
Βαβυουώνας είναι σαν αουώνι, είναι καιουός 
να καταπατηφεί· 

ακόµα ουίγο, και φάουφει ο καιουός τού 
φεουισµού της. 

«Ο Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, µε κατέφαγε, µε σύντουιψε, 

µε έκανε ένα άχουηστο αγγείο, µε κατάπιε 
σαν ντουάκος, 

γέµισε την κοιουιά του από τις ουιχουντιές 
µου, µε έξωσε. 

Η αντικία πουος εµένα και τη σάουκα µου ας 
έουφει επάνω στη Βαβυουώνα», φα πει αυτή 
που κατοικεί στη Σιών· 

«και το αίµα µου, επάνω στους κατοίκους τής 
Χαουνταίας», φα πει η Ιεουσαουήµ. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Ντες, εγώ φα 
ντικάσω τη ντίκη σου, και φα εκντικήσω την 
εκντίκησή σου· 

και φα κάνω τη φάουασσά της ξηουά, και φα 
ξεουάνω την πηγή της. 

Και η Βαβυουώνα φα είναι σε σωούς, 
κατοικητήουιο από τσακάουια, φάµβος και 
συουιγµός, χωουίς κάτοικο. 

Φα βουυχάζουν µαζί σαν ουιοντάουια· φα 
ωουύονται σαν σκύµνοι ουιονταουιών. 

Φα τους κάνω να φεουµανφούν στα συµπόσιά 
τους, και φα τους µεφύσω, για να ευφυµήσουν, 

και να κοιµηφούν αιώνιον ύπνο, και να µη 
ξυπνήσουν, ουέει ο Κύουιος. 

Και φα τους κατεβάσω σαν αουνιά σε σφαγή, 
σαν κουιάουια µαζί µε τουάγους. 

Πώς αουώφηκε η Σησάχ! Και φηουεύτηκε το 
καύχηµα οουόκουηουης της γης! Πώς η 
Βαβυουώνα έγινε φάµβος µέσα στα έφνη! 

Η φάουασσα ανέβηκε ενάντια στη 
Βαβυουώνα· κατασκεπάστηκε από το 
πουήφος των κυµάτων της. 

Οι πόουεις της έγιναν φάµβος, άνυντουη γη, 
και άβατη γη, 

µέσα στην οποία ντεν κατοικεί κανένας 
άνφουωπος ούτε γιος ανφουώπου πεουνάει 
από µέσα της. 
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Και φα τιµωουήσω τον Βηου στη Βαβυουώνα, 
και φα βγάουω από το στόµα του όσα έχει 
καταπιεί· 

και τα έφνη ντεν φα συγκεντουωφούν πουέον 
σ' αυτόν, και αυτό το τείχος τής Βαβυουώνας 
φα πέσει. 

Ουαέ µου, από το µέσον της βγείτε έξω, και 
σώστε κάφε ένας την ψυχή του από την οουγή 
τού φυµού τού Κυουίου· 

µήπως και χαουαουωφεί η καουντιά σας, και 
φοβηφείτε από την αγγεουία, που φα ακουστεί 
στη γη· 

φάουφει µάουιστα η αγγεουία τη µια χουονιά, 
και ύστεουα απ' αυτό η αγγεουία την άουη 
χουονιά, 

και καταντυναστεία στη γη, εξουσιαστής 
ενάντια σε εξουσιαστή. 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, και φα 
κάνω εκντίκηση ενάντια στα γουυπτά τής 
Βαβυουώνας· 

και οουόκουηουη η γη της φα 
καταντουοπιαστεί, και όουοι οι 
τουαυµατισµένοι της φα πέσουν στο µέσον 
της. 

Τότε, οι ουανοί και η γη, και όουα όσα 
βουίσκονται σ' αυτά, φα αουαουάξουν ενάντια 
στη Βαβυουώνα· επειντή, οι εξοουοφουευτές 
φάουφουν εναντίον της από βοουά, ουέει ο 
Κύουιος. 

Όπως η Βαβυουώνα έκανε τους 
τουαυµατισµένους τού Ισουαήου να πέσουν, 
έτσι φα πέσουν και οι τουαυµατισµένοι 
οουόκουηουης της γης στη Βαβυουώνα. 

Εσείς που ντιαφύγατε τη µάχαιουα, πηγαίνετε, 
µη στέκεστε· φυµηφείτε από µακουυά τον 
Κύουιο, και η Ιεουσαουήµ ας ανέβει επάνω 
στην καουντιά σας. 

Καταντουοπιαστήκαµε, επειντή ακούσαµε 
ονειντισµό· ντουοπή κατασκέπασε το 
πουόσωπό µας· επειντή, ξένοι µπήκαν στο 
αγιαστήουιο του οίκου τού Κυουίου. 

Γι' αυτό, ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο 
Κύουιος, και φα κάνω εκντίκηση επάνω στα 
γουυπτά της· και σε οουόκουηουη τη γη της, 
οι τουαυµατισµένοι φα οντύουονται. 

Και αν η Βαβυουώνα ανέβει µέχουι τον 
ουανό, και αν οχυουώσει το ύψος τής 
ντύναµής της, φάουφουν από µένα 
εξοουοφουευτές εναντίον της, ουέει ο 
Κύουιος. 

Φωνή κουαυγής έουχεται από τη Βαβυουώνα, 
και µεγάουος συντουιµµός από τη γη των 
Χαουνταίων· 

επειντή, ο Κύουιος εξοουόφουευσε τη 
Βαβυουώνα, και αφάνισε απ' αυτή τη µεγάουη 
φωνή· 

ενώ τα κύµατα εκείνων ηχούν· ο φόουυβος της 
φωνής τους ακούγεται σαν µέσα από ποουά 
νεουά· 

επειντή, ο εξοουοφουευτής ήουφε εναντίον 
της, ενάντια στη Βαβυουώνα, και οι ντυνατοί 
της πιάστηκαν, τα τόξα τους συντουίφτηκαν· 

επειντή, ο Κύουιος ο Φεός των 
ανταποντόσεων φα κάνει ανταπόντοση, 
οπωσντήποτε. 

Και φα µεφύσω τους ηγεµόνες της, και τους 
σοφούς της, τους στουατηγούς της, και τους 
άουχοντές της, και τους ντυνατούς της· 

και φα κοιµηφούν αιώνιον ύπνο, και ντεν φα 
ξυπνήσουν, ουέει ο Βασιουιάς, που το όνοµά 
του είναι ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Τα 
πουατιά τείχη τής Βαβυουώνας φα 
κατασκαφτούν οουοκουηουωτικά, και οι 
ψηουές πύουες της φα κατακαούν µε φωτιά· 

και όσα κοπίασαν οι ουαοί, φα είναι εις µάτην, 
και όσα µόχφησαν τα έφνη, φα είναι για τη 
φωτιά. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ, που ο πουοφήτης Ιεουεµίας 
πουόσταξε στον Σεουαϊα, τον γιο τού 
Νηουία, γιου τού Μαασία, όταν ποουευόταν 
στη Βαβυουώνα µαζί µε τον Σεντεκία, τον 
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βασιουιά τού Ιούντα, κατά τον τέταουτο 
χουόνο τής βασιουείας του· και ο Σεουαϊας 
ήταν αουχηγός των κοιτώνων.  Και ο 
Ιεουεµίας έγουαψε µέσα σε βιβουίο όουα τα 
κακά, που επουόκειτο νάουφουν επάνω στη 
Βαβυουώνα, όουα αυτά τα γουαµµένα ουόγια 
ενάντια στη Βαβυουώνα. 

Και ο Ιεουεµίας είπε στον Σεουαϊα: Όταν 
έουφεις στη Βαβυουώνα, και ντεις, και 
ντιαβάσεις όουα αυτά τα ουόγια,  τότε φα 
πεις: Κύουιε, εσύ µίουησες ενάντια σ' αυτό 
τον τόπο, για να τον εξοουοφουεύσεις, ώστε 
να µη υπάουχει εκείνος που κατοικεί σ' αυτόν, 
από άνφουωπον µέχουι κτήνος, αουά να είναι 
αιώνια εουήµωση.  Και αφού τεουειώσεις 
ντιαβάζοντας αυτό το βιβουίο, φα ντέσεις 
επάνω σ' αυτό µια πέτουα, και φα το ουίξεις 
στο µέσον τού Ευφουάτη·  και φα πεις: Έτσι 
φα βυφιστεί η Βαβυουώνα, και ντεν φα 
σηκωφεί από τα κακά, που εγώ φα φέουω 
επάνω της· και οι Βαβυουώνιοι φα 
εξασφενήσουν. 

Μέχουις εντώ είναι τα ουόγια τού Ιεουεµία. 

Ο ΣΕΝΤΕΚΙΑΣ, όταν βασίουευσε, ήταν 
ηουικίας 21 χουόνων, και βασίουευσε 11 
χουόνια στην Ιεουσαουήµ· και το όνοµα της 
µητέουας του ήταν Αµουτάου, φυγατέουα τού 
Ιεουεµία από τη Ουιβνά.  Και έπουαξε 
πονηουά µπουοστά στον Κύουιο, σύµφωνα µε 
όουα όσα είχε πουάξει ο Ιωακείµ.  Επειντή, 
από τον φυµό τού Κυουίου, που έγινε ενάντια 
στην Ιεουσαουήµ και τον Ιούντα, µέχουις 
ότου τους απέουιψε από µπουοστά του, ο 
Σεντεκίας αποστάτησε ενάντια στον βασιουιά 
τής Βαβυουώνας. 

Και κατά τον ένατο χουόνο τής βασιουείας 
του, τον ντέκατο µήνα, τη ντέκατη ηµέουα 
τού µήνα, ήουφε ο Ναβουχοντονόσοουας, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, αυτός και 
οουόκουηουος ο στουατός του, ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ, και στουατοπέντευσαν εναντίον 
της, και οικοντόµησαν πεουιτείχισµα εναντίον 
της, οουόγυουα.  Και η πόουη ήταν σε 
ποουιοουκία µέχουι τον 11ο χουόνο τού 
βασιουιά Σεντεκία. 

Κατά τον τέταουτο µήνα, την ένατη ηµέουα 
τού µήνα, η πείνα ντυνάµωσε στην πόουη, και 
ντεν υπήουχε ψωµί για τον ουαό τού τόπου.  
Και κυουιεύφηκε η πόουη, και έφυγαν όουοι 
οι άνντουες τού ποουέµου, και βγήκαν από 
την πόουη τη νύχτα, ντιαµέσου τού ντουόµου 
τής πύουης, που ήταν ανάµεσα στα ντύο 
τείχη, η οποία βουισκόταν κοντά στον 
βασιουικό κήπο· και οι Χαουνταίοι ήσαν 
κοντά στην πόουη, οουόγυουα· και πήγαν 
πουος τον ντουόµο τής πεντιάντας.  Και ο 
στουατός των Χαουνταίων καταντίωξε πίσω 
από τον βασιουιά, και έφτασαν τον Σεντεκία 
στις πεντιάντες τής Ιεουιχώ· και 
οουόκουηουος ο στουατός του 
ντιασκοουπίστηκε από κοντά του. 

Και συνέουαβαν τον βασιουιά, και τον 
ανέβασαν πουος τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας στη Ουιβουά, στη γη τής Αιµάφ, 
και πουόφεουε εναντίον του καταντίκη.  Και ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας έσφαξε τους γιους 
τού Σεντεκία µπουοστά στα µάτια του· 
έσφαξε ακόµα και όους τους άουχοντες του 
Ιούντα στη Ουιβουά.  Και τύφουωσε τα µάτια 
τού Σεντεκία, και τον έντεσε µε ντύο 
χάουκινες αουυσίντες· και ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας τον έφεουε στη Βαβυουώνα, και 
τον έβαουε στον οίκο τής φυουακής µέχουι 
την ηµέουα τού φανάτου του. 

Και κατά τον πέµπτο µήνα, τη ντέκατη 
ηµέουα τού µήνα, του 19ου χουόνου τού 
Ναβουχοντονόσοουα, βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, ήουφε στην Ιεουσαουήµ ο 
Νεβουζαουαντάν, ο αουχισωµατοφύουακας, 
που παουαστεκόταν µπουοστά στον βασιουιά 
τής Βαβυουώνας,  και κατέκαψε τον οίκο τού 
Κυουίου, και το παουάτι τού βασιουιά, και 
όουα τα σπίτια τής Ιεουσαουήµ, και κάφε 
µεγάουη κατοικία κατέκαψε µε φωτιά.  Και 
οουόκουηουος ο στουατός των Χαουνταίων, 
που ήταν µαζί µε τον αουχισωµατοφύουακα, 
καταγκουέµισαν όουα τα τείχη τής 
Ιεουσαουήµ, οουόγυουα. 

Και από τους φτωχούς τού ουαού, και το 
υπόουοιπο του ουαού, που είχε εναποµείνει 
στην πόουη, και εκείνους που είχαν φύγει και 
είχαν πουοσφύγει στον βασιουιά τής 
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Βαβυουώνας, και εκείνοι που είχαν 
εναποµείνει από το πουήφος, ο 
αουχισωµατοφύουακας Νεβουζαουαντάν τους 
µετοίκισε.  Από τους φτωχούς τής γης, όµως, 
ο αουχισωµατοφύουακας Νεβουζαουαντάν 
άφησε για αµπεουουγούς και για γεωουγούς. 

Και τους χάουκινους στύους, που ήσαν στον 
οίκο τού Κυουίου, και τις βάσεις, και τη 
χάουκινη φάουασσα, που ήταν στον οίκο τού 
Κυουίου, οι Χαουνταίοι κατέκοψαν, και 
µετακόµισαν οουόκουηουο τον χαουκό τους 
στη Βαβυουώνα.  Πήουαν µάουιστα και τους 
ουέβητες, και τα φτυάουια, και τα 
ουυχνοψάουιντα, και τις ουεκάνες, και τα 
φυµιατήουια, και όουα τα χάουκινα σκεύη, µε 
τα οποία έκαναν υπηουεσία.  Ακόµα, ο 
αουχισωµατοφύουακας πήουε και τους 
κουατήουες, και τα πυουοντοχεία, και τις 
ουεκάνες, και τους ουέβητες, και τις ουυχνίες, 
και τα φυµιατήουια, και τις φιάουες· όσα ήσαν 
χουυσά, και όσα ασηµένια·  τους ντύο στύους, 
τη µία φάουασσα, και τα 12 χάουκινα 
µοσχάουια, που ήσαν αντί για βάσεις, που 
είχε κάνει ο βασιουιάς Σοουοµώντας για τον 
οίκο τού Κυουίου· ο χαουκός όουων αυτών 
των σκευών ήταν αζύγιστος.  Για τους στύους, 
όµως, το ύψος τού ενός στύου ήταν 18 πήχες, 
και µία ζώνη από 12 πήχες τον 
πεουικύκουωνε· και το πάχος του από 
τέσσεουα ντάχτυουα· ήταν κούφιος.  Και το 
κιονόκουανο, που ήταν επάνω του ήταν 
χάουκινο· και το ύψος τού ενός κιονόκουανου 
ήταν πέντε πήχες, και το ντιχτυωτό, και τα 
ουόντια επάνω στο κιονόκουανο οουόγυουα, 
όουα ήσαν χάουκινα· τα ίντια είχε και ο 
ντεύτεουος στύουος µαζί µε τα ουόντια.  Και 
ήσαν 96 ουόντια που κουέµονταν· όουα τα 
ουόντια, που ήσαν επάνω στο ντιχτυωτό, 
οουόγυουα, ήσαν 100. 

Και ο αουχισωµατοφύουακας πήουε τον 
Σεουαϊα, τον πουώτο ιεουέα, και τον 
Σοφονία, τον ντεύτεουο ιεουέα, και τους 
τουεις φυουωούς·  και από την πόουη πήουε 
έναν ευνούχο, που ήταν επιστάτης επάνω 
στους άνντουες των ποουεµιστών· και επτά 
άνντουες απ' αυτούς που παουαστέκονταν 
µπουοστά στον βασιουιά, αυτούς που 
βουέφηκαν στην πόουη· και τον γουαµµατέα, 

τον άουχοντα των στουατευµάτων, που έκανε 
τη στουατοουογία τού ουαού τής γης· και 60 
άνντουες από τον ουαό τής γης, που 
βουέφηκαν µέσα στην πόουη.  Και ο 
αουχισωµατοφύουακας Νεβουζαουαντάν, 
αφού τους πήουε, τους έφεουε στον βασιουιά 
τής Βαβυουώνας στη Ουιβουά.  Και ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας τούς πάταξε, και 
τους φανάτωσε στη Ουιβουά, στη γη τής 
Αιµάφ. Έτσι µετοικίστηκε ο Ιούντας από τη 
γη του. 

Αυτός είναι ο ουαός, τον οποίο ο 
Ναβουχοντονόσοουας µετοίκισε· στον 
έβντοµο χουόνο, 3.023 Ιουνταίους·  και στον 
18ο χουόνο του Ναβουχοντονόσοουα, αυτός 
µετοίκισε από την Ιεουσαουήµ 832 ψυχές·  
στον 23ο χουόνο τού Ναβουχοντονόσοουα, ο 
Νεβουζαουαντάν, ο αουχισωµατοφύουακας, 
µετοίκισε από τους Ιουνταίους 745 ψυχές· 
όουες οι ψυχές ήσαν: 4.600. 

ΚΑΙ στον 37ο χουόνο τής µετοικεσίας τού 
Ιωακείµ, του βασιουιά τού Ιούντα, τον 12ο 
µήνα, την 25η ηµέουα του µήνα, ο Ευείου-
µεουωντάχ, ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας, 
κατά τον χουόνο που βασίουευσε, ανύψωσε το 
κεφάουι τού Ιωακείµ, του βασιουιά τού 
Ιούντα, και τον έβγαουε από τον οίκο τής 
φυουακής,  και µίουησε µαζί του µε ευµένεια, 
και έβαουε τον φουόνο του επάνω από τον 
φουόνο των βασιουιάντων, που ήσαν µαζί του 
στη Βαβυουώνα.  Και άουαξε τα ιµάτια της 
φυουακής του· και έτουωγε ψωµί πάντοτε µαζί 
του, όουες τις ηµέουες τής ζωής του.  Και το 
σιτηουέσιό του ήταν παντοτινό σιτηουέσιο, 
που ντινόταν σ' αυτόν από τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, ηµεουήσια χοουηγία µέχουι την 
ηµέουα τού φανάτου του, όουες τις ηµέουες 
τής ζωής του. 

ΠΩΣ κάφησε µόνη η πόουη, που ήταν 
γεµάτη από ουαούς! Έγινε σαν χήουα, αυτή 
που ήταν γεµάτη από έφνη! Αυτή που 
ηγεµόνευε στις επαουχίες έγινε υποτεουής! 

Κουαίει ακατάπαυστα τη νύχτα, και τα 
ντάκουυά της κατεβαίνουν επάνω στα σαγόνια 
της· απ' όους εκείνους που την αγαπούν, ντεν 
υπάουχει αυτός που να την παουηγοουεί· 
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όουοι οι φίουοι της φέουφηκαν σ' αυτήν 
άπιστα· έγιναν σ' αυτήν εχφουοί. 

Αιχµαουωτίστηκε ο Ιούντας από φουίψη και 
βαουιά ντουεία· κάφεται µέσα στα έφνη· ντεν 
βουίσκει ανάπαυση· όουοι οι ντιώκτες του τον 
έπιασαν µέσα στα στενά. 

Πενφούν οι ντουόµοι τής Σιών, επειντή ντεν 
έουχεται κανένας στις γιοουτές· όουες οι 
πύουες της είναι έουηµες· οι ιεουείς της 
αναστενάζουν, οι παουφένες της είναι 
πεουίουυπες, κι αυτή γεµάτη πικουία. 

Οι ενάντιοί της έγιναν κεφάουι, οι εχφουοί της 
ευηµεούν· επειντή, ο Κύουιος την κατέφουιψε 
εξαιτίας τού πουήφους των ανοµιών της· τα 
νήπιά της πήγαν σε αιχµαουωσία µπουοστά 
από τον εχφουό. 

Και από τη φυγατέουα Σιών έφυγε όουη η 
ντόξα της· οι άουχοντές της έγιναν σαν 
εουάφια που ντεν έβουισκαν βοσκή, και 
βάντιζαν χωουίς ντύναµη µπουοστά απ' 
αυτούς που τους καταντίωκαν. 

Η Ιεουσαουήµ φυµήφηκε, στις ηµέουες της 
φουίψης της και της έξωσής της, όουα τα 
επιφυµητά της, που είχε από τα αουχαία 
χουόνια, όταν ο ουαός της έπεσε στο χέουι 
τού εχφού, και ντεν υπήουχε αυτός που να τη 
βοηφήσει· την είνταν οι εχφουοί, γέουασαν 
εξαιτίας τής κατάπαυσής της. 

Η Ιεουσαουήµ αµάουτησε αµαουτία· γι' αυτό 
έγινε σαν ακάφαουτη· όουοι αυτοί που τη 
ντόξαζαν την καταφουόνησαν, επειντή είνταν 
την ασχηµοσύνη της· κι αυτή αναστέναζε, και 
στουάφηκε πουος τα πίσω. 

Η ακαφαουσία της ήταν στα κουάσπεντά της· 
ντεν φυµήφηκε τα τέουη της· γι' αυτό, 
ταπεινώφηκε εκπουηκτικά· ντεν υπήουχε 
εκείνος που να την παουηγοουεί. Κύουιε, ντες 
τη φουίψη µου, επειντή ο εχφουός 
µεγαουύνφηκε. 

Ο εχφουός άπουωσε το χέουι του επάνω σε 
όουα τα επιφυµητά της· επειντή, αυτή είντε τα 
έφνη που έµπαιναν µέσα στο αγιαστήουιό της, 

τα οποία είχες πουοστάξει να µη µπουν µέσα 
στη συναγωγή σου. 

Οουόκουηουος ο ουαός της στενάζει 
υπεουβοουικά, ζητώντας ψωµί· τα επιφυµητά 
τους τα έντωσαν αντί για τουοφή, για να 
επανέουφει η ψυχή τους. Κύουιε, ντες, και 
επίβουεψε· επειντή, έγινα εξουφενωµένη. 

Ω! Πουος εσάς, όουοι όσοι ντιαβαίνετε τον 
ντουόµο· επιβουέψτε, και ντείτε, αν υπάουχει 
πόνος σαν τον πόνο µου, που έγινε σε µένα, 
µε τον οποίο ο Κύουιος µε έφουιψε κατά την 
ηµέουα τής οουγής τού φυµού του. 

Έστειουε φωτιά από ψηουά επάνω στα 
κόκαουά µου, και τα κατακουάτησε· άπουωσε 
ντίχτυ στα πόντια µου· µε έστουεψε πουος τα 
πίσω· µε έκανε αφανισµένη, όουη την ηµέουα 
να έχω οντύνες. 

Ο ζυγός των ασεβηµάτων µου συσφίχτηκε µε 
το χέουι του· πεουιπουέχτηκαν, ανέβηκαν 
επάνω στον τουάχηουό µου· κατέουυσε τη 
ντύναµή µου· ο Κύουιος µε παουέντωσε σε 
χέουια, από τα οποία ντεν µποουώ να 
σηκωφώ. 

Ο Κύουιος έστουωσε καταγής όους τους 
ντυνατούς µου, στο µέσον µου· κάουεσε 
εναντίον µου οουισµένον καιουό για να 
συντουίψει τούς εκουεκτούς µου· ο Κύουιος 
πάτησε σε ουηνό την παουφένα, τη φυγατέουα 
τού Ιούντα. 

Γι' αυτά, εγώ φουηνώ· τα µάτια µου, τα µάτια 
µου κατεβάζουν νεουά· επειντή, 
αποµακουύνφηκε από µένα ο παουηγοουητής, 
αυτός που αναζωοποιεί την ψυχή µου· οι γιοι 
µου αφανίστηκαν, επειντή, ο εχφουός 
υπεουίσχυσε. 

Η Σιών απουώνει τα χέουια της, ντεν 
υπάουχει αυτός που παουηγοουεί· ο Κύουιος 
πουόσταξε για τον Ιακώβ· οι εχφουοί του τον 
πεουικύκουωσαν· η Ιεουσαουήµ έγινε 
ανάµεσά τους σαν ακάφαουτη. 

Ντίκαιος είναι ο Κύουιος, επειντή 
αποστάτησα από τον ουόγο του. Ακούστε, 
παουακαουώ, όουοι οι ουαοί, και ντέστε τον 
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πόνο µου· οι παουφένες µου και οι νεανίσκοι 
µου ποουεύτηκαν σε αιχµαουωσία. 

Κάουεσα αυτούς που µε αγαπούν· αυτοί, 
όµως, µε απάτησαν· οι ιεουείς µου και οι 
πουεσβύτεουοί µου εξέπνευσαν µέσα στην 
πόουη, επειντή, ζήτησαν τουοφή για τον 
εαυτό τους, για να επανέουφει η ψυχή τους. 

Κύουιε, ντες, επειντή φουίβοµαι· τα εντόσφιά 
µου ταουάζονται, η καουντιά µου 
ανακατεύεται µέσα µου, επειντή αποστάτησα 
πάουα ποουύ· απέξω, ατέκνωσε η µάχαιουα· 
µέσα στο σπίτι, ο φάνατος. 

Άκουσαν· επειντή, στενάζω· ντεν υπάουχει 
αυτός που να µε παουηγοουεί· όουοι οι 
εχφουοί µου άκουσαν τη συµφοουά µου· 
χάουηκαν ότι εσύ το έκανες αυτό· όταν 
φέουεις την ηµέουα που κάουεσες, αυτοί φα 
γίνουν όπως εγώ. 

Ας έουφει µπουοστά σου όουη η κακία τους· 
και κάνε σ' αυτούς, όπως έκανες σε µένα για 
όουα τα αµαουτήµατά µου· επειντή, ποουοί 
είναι οι στεναγµοί µου, και η καουντιά µου 
είναι άτονη. 

ΠΩΣ ο Κύουιος σκέπασε οουόγυουα µε 
νέφος τη φυγατέουα Σιών µέσα στην οουγή 
του, έουιξε τη ντόξα τού Ισουαήου από τον 
ουανό στη γη, και ντεν φυµήφηκε κατά την 
ηµέουα τής οουγής του το υποπόντιο των 
ποντιών του! 

Ο Κύουιος καταπόντισε όουες τις κατοικίες 
τού Ιακώβ, και ντεν ουυπήφηκε· µέσα στον 
φυµό του κατέστουεψε τα οχυουώµατα της 
φυγατέουας τού Ιούντα· τα κατεντάφισε· 
βεβήουωσε το βασίουειο, και τους άουχοντές 
του. 

Στην έξαψη του φυµού του έσπασε κάφε 
κέουας τού Ισουαήου· έστουεψε πίσω το ντεξί 
του χέουι µπουοστά από τον εχφουό· και 
ενάντια στον Ιακώβ άναψε σαν φουογεουή 
φωτιά, κατατουώγοντας τα γύουω. 

Τέντωσε το τόξο του σαν εχφουός, έστησε το 
ντεξί του χέουι σαν ενάντιος, και φόνευσε 
κάφε τι το αουεστό στα µάτια του, στη σκηνή 

τής φυγατέουας Σιών· ξέχυσε τον φυµό του 
σαν φωτιά. 

Ο Κύουιος έγινε σαν εχφουός· καταπόντισε 
τον Ισουαήου· καταπόντισε όουα τα παουάτια 
του· αφάνισε τα οχυουώµατά του, και 
πουήφυνε στη φυγατέουα τού Ιούντα το 
πένφος και τη φουίψη. 

Και γκουέµισε τη σκηνή του σαν την καουύβα 
ενός κήπου· αφάνισε τον τόπο των συνάξεών 
του· ο Κύουιος έκανε να ουησµονηφεί µέσα 
στη Σιών η γιοουτή και το σάββατο, και στην 
αγανάκτηση της οουγής του, απέουιψε 
βασιουιά και ιεουέα. 

Ο Κύουιος απέβαουε το φυσιαστήουιό του, 
βντεουύχφηκε το αγιαστήουιό του· έκουεισε 
µέσα στο χέουι των εχφουών τα τείχη των 
παουατιών της· αουάουαξαν στον οίκο τού 
Κυουίου, σαν σε ηµέουα γιοουτής. 

Ο Κύουιος βουεύφηκε να αφανίσει το τείχος 
τής φυγατέουας Σιών· άπουωσε τη στάφµη, 
ντεν απέστουεψε το χέουι του από το να 
καταποντίζει, και έκανε να πενφήσει το 
πεουιτείχισµα και το τείχος· όουα ατόνησαν 
µαζί. 

Οι πύουες της µπήχτηκαν στη γη· αφάνισε και 
κατασύντουιψε τους µοχούς της· ο βασιουιάς 
της και οι άουχοντές της είναι µέσα στα έφνη· 
νόµος ντεν υπάουχει ούτε οι πουοφήτες της 
βουίσκουν όουαση από τον Κύουιο. 

Οι πουεσβύτεουοι της φυγατέουας Σιών 
κάφονται καταγής, σιωπώντας· ανέβασαν 
χώµα επάνω στο κεφάουι τους, ζώστηκαν 
σάκους· οι παουφένες τής Ιεουσαουήµ 
κατέβασαν τα κεφάουια τους πουος τη γη. 

Τα µάτια µου µαουάφηκαν από τα ντάκουυα, 
τα εντόσφιά µου ταουάζονται, η χοουή µου 
ξεχύφηκε στη γη, εξαιτίας τού συντουιµµού 
τής φυγατέουας τού ουαού µου, επειντή τα 
νήπια και τα φηουάζοντα ουειποψυχούσαν 
στις πουατείες τής πόουης. 

Είπαν στις µητέουες τους: Πού είναι σιτάουι 
και κουασί; Όσες φοουές ουιποφυµούσαν στις 
πουατείες τής πόουης σαν τον τουαυµατία, 
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όσες φοουές η ψυχή τους ξεχυνόταν στον 
κόουφο των µητέουων τους. 

Ποιον να πάουω µάουτυουα σε σένα; Με τι να 
σε συγκουίνω, φυγατέουα τής Ιεουσαουήµ; 
Με ποιον να σε εξοµοιώσω για να σε 
παουηγοουήσω, παουφένα, φυγατέουα Σιών; 
Επειντή, ο συντουιµµός σου είναι µεγάουος 
σαν τη φάουασσα· ποιος µποουεί να σε 
γιατουέψει; 

Οι πουοφήτες σου είνταν για σένα µάταια 
πουάγµατα και αφουοσύνη, και ντεν 
φανέουωσαν την ανοµία σου, για να 
αποτουέψουν την αιχµαουωσία σου· αουά 
είνταν για σένα µάταια φοουτία, και πουόξενα 
έξωσης. 

Όουοι αυτοί που ντιαβαίνουν τον ντουόµο 
χτύπησαν µε ευχαουίστηση τα χέουια τους 
εναντίον σου· σύουιξαν, και κούνησαν τα 
κεφάουια τους στη φυγατέουα τής 
Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: Αυτή είναι η πόουη, 
για την οποία ουεγόταν: Η εντέουεια της 
ωουαιότητας, Η χαουά οουόκουηουης της 
γης; 

Όουοι οι εχφουοί σου άνοιξαν το στόµα τους 
εναντίον σου· σύουιξαν, και έτουιξαν τα 
ντόντια τους, ουέγοντας: Την κατάπιαµε· αυτή 
είναι πουαγµατικά η ηµέουα, που 
πεουιµέναµε· βουήκαµε, είνταµε. 

Ο Κύουιος έκανε ό,τι βουεύφηκε· 
εκπουήουωσε τον ουόγο του, που ντιόουισε 
από τις αουχαίες ηµέουες· κατέστουεψε, και 
ντεν ουυπήφηκε, και εύφουανε επάνω σου τον 
εχφουό· ύψωσε το κέουας τών εναντίων σου. 

Η καουντιά τους βόησε στον Κύουιο: Τείχος 
τής φυγατέουας Σιών, κατέβαζε ντάκουυα σαν 
χείµαουος, ηµέουα και νύχτα· µη ντώσεις 
ησυχία στον εαυτό σου· ας µη σιωπήσει η 
κόουη των µατιών σου. 

Σήκω, βόησε τη νύχτα, όταν αουχίζουν οι 
βάουντιες φύουαξης· ξέχυνε την καουντιά σου 
σαν νεουό µπουοστά από το πουόσωπο του 
Κυουίου· ύψωσε σ' αυτόν τα χέουια σου, για 
τη ζωή των νηπίων σου, που ουειποφυµούν 

από την πείνα επάνω στις άκουες όουων των 
ντουόµων. 

Ντες, Κύουιε, και επίβουεψε, σε ποιον έκανες 
ποτέ έτσι; Οι γυναίκες να φάνε τον καουπό 
τής κοιουιάς τους, τα νήπια στα σπάουγανά 
τους; Να φονευφούν στο αγιαστήουιο του 
Κυουίου ιεουέας και πουοφήτης; 

Το παιντί και ο γέουοντας κείτονται καταγής 
στους ντουόµους· οι παουφένες µου και οι 
νεανίσκοι µου έπεσαν µε µάχαιουα· φόνευσες 
κατά την ηµέουα τής οουγής σου, 
κατέσφαξες, ντεν ουυπήφηκες. 

Πουοσκάουεσες από παντού τους τουόµους 
µου, σαν σε ηµέουα πανήγυουης, και ντεν 
σώφηκε κανένας ούτε εναπέµεινε κατά την 
ηµέουα τής οουγής τού Κυουίου· εκείνους 
που σπαουγάνωσα και αύξησα, ο εχφουός µου 
τους συντέουεσε. 

ΕΓΩ είµαι άνφουωπος, που είντα φουίψη από 
το ουαβντί τού φυµού του. 

Με οντήγησε και µε έφεουε στο σκοτάντι, και 
όχι στο φως. 

Ναι, στουάφηκε εναντίον µου· εναντίον µου 
έστουεψε το χέουι του όουη την ηµέουα. 

Έφφειουε τη σάουκα µου και το ντέουµα µου· 
σύντουιψε τα κόκαουά µου. 

Έκτισε εναντίον µου, και µε πεουικύκουωσε 
χοουή και µόχφο. 

Με κάφισε σε σκοτεινά µέουη, σαν σε 
αιώνιους νεκούς. 

Με πεουιέφουαξε, για να µη βγω· βάουυνε τις 
αουυσίντες µου. 

Ακόµα κι όταν κουάζω και αναβοώ, 
αποκουείει την πουοσευχή µου. 

Με πεουεκητές πέτουες πεουιέφουαξε τους 
ντουόµους µου, στουέβουωσε τις τουίβους 
µου. 

Έγινε σε µένα αουκούντα που ενεντουεύει, 
ουιοντάουι σε απόκουυφους τόπους. 
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Παουέτουεξε τους ντουόµους µου, και µε 
κατασπάουαξε, µε έκανε αφανισµένη. 

Τέντωσε το τόξο του, και µε έστησε σαν 
σκοπό σε βέουος. 

Έµπηξε στα νεφουά µου τα βέουη τής 
φαουέτουας του. 

Έγινα το πεουίγεουο σε οουόκουηουο τον 
ουαό µου, τουαγούντι τους όουη την ηµέουα. 

Με χόουτασε από πικουία· µε µέφυσε µε 
αψίνφι. 

Και σύντουιψε τα ντόντια µου µε χαουίκια· µε 
σκέπασε µε στάχτη. 

Και απέσπουωξε από την ειουήνη την ψυχή 
µου· ουησµόνησα το αγαφό. 

Και είπα: Χάφηκε η ντύναµή µου και η 
εουπίντα µου από τον Κύουιο. 

Φυµήσου τη φουίψη µου, και την έξωσή µου, 
το αψίνφι και τη χοουή. 

Η ψυχή µου τα φυµάται αυτά ακατάπαυστα, 
και είναι µέσα µου ταπεινωµένη. 

Αυτό ανακαουώ στην καουντιά µου, γι' αυτό 
έχω εουπίντα. 

Είναι έουεος του Κυουίου ότι, ντεν 
συντεουεστήκαµε, επειντή ντεν έουειψαν οι 
οικτιουµοί του. 

Ανανεώνονται κατά τα πουωινά· µεγάουη είναι 
η πιστότητά σου. 

Ο Κύουιος είναι η µεουίντα µου, είπε η ψυχή 
µου· γι' αυτό φα εουπίζω σ' αυτόν. 

Αγαφός είναι ο Κύουιος σ' αυτούς που τον 
πουοσµένουν, στην ψυχή που τον εκζητεί. 

Καουό είναι και να εουπίζει κανείς, και να 
εφησυχάζει στη σωτηουία τού Κυουίου. 

Καουό είναι στον άνφουωπο να βαστάζει ζυγό 
στη νιότη του. 

Φα κάφεται οουοµόναχος και φα σιωπά, 
επειντή ο Φεός επέβαουε επάνω του φοουτίο. 

Φα βάουει το στόµα του στο χώµα, ίσως 
υπάουχει εουπίντα. 

Φα ντώσει το σαγόνι σ' αυτόν που τον 
ουαπίζει· φα χοουτάσει από ονειντισµό. 

Επειντή, ο Κύουιος ντεν αποουίπτει για 
πάντα· 

αουά, και αν φουίψει, φα ντείξει, όµως, και 
οικτιουµούς, σύµφωνα µε το πουήφος τού 
εουέους του. 

Επειντή, ντεν φουίβει από καουντιάς ούτε 
καταφουίβει τους γιους των ανφουώπων. 

Το να καταπατεί κάποιος κάτω από τα πόντια 
του όους τούς ντεσµίους τής γης· 

το να ντιαστουέφει κουίση ανφουώπου 
µπουοστά στο πουόσωπο του Υψίστου· 

το να αντικεί άνφουωπο στη ντίκη του· ο 
Κύουιος ντεν τα βουέπει. 

Ποιος ουέει κάτι, και γίνεται, χωουίς να το 
πουοστάξει ο Κύουιος; 

Από το στόµα τού Υψίστου ντεν βγαίνουν τα 
κακά και τα αγαφά; 

Γιατί φα γόγγυζε ένας άνφουωπος που ζει, 
ένας άνφουωπος, για την ποινή τής αµαουτίας 
του; 

Ας εουευνήσουµε τους ντουόµους µας, και ας 
εξετάσουµε, και ας επιστουέψουµε στον 
Κύουιο. 

Ας υψώσουµε τις καουντιές µας, και τα 
χέουια, πουος τον Φεό, που είναι στους 
ουανούς, ουέγοντας: 

Αµαουτήσαµε και αποστατήσαµε· εσύ ντεν 
µας συγχώουεσες. 

Πεουισκέπασες µε φυµό, και µας καταντίωξες· 
φόνευσες, ντεν ουυπήφηκες. 
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Σκέπασες τον εαυτό σου µε σύννεφο, για να 
µη ντιαβαίνει η πουοσευχή µας. 

Μας έκανες σκύβαουο και βντέουυγµα στο 
µέσον των ουαών. 

Όουοι οι εχφουοί µας άνοιξαν το στόµα τους 
εναντίον µας. 

Φόβος και ουάκκος ήουφαν επάνω µας, 
εουήµωση και συντουιµµός. 

Ουυάκια από νεουά κατεβάζει το µάτι µου 
για τον συντουιµµό τής φυγατέουας τού 
ουαού µου. 

Το µάτι µου σταουάζει, και ντεν σιωπά, 
επειντή ντεν έχει άνεση, 

µέχουις ότου ο Κύουιος σκύψει, και ντει από 
τον ουανό. 

Το µάτι µου καταφουίβει την ψυχή µου, απ' 
όουες τις φυγατέουες τής πόουης µου. 

Αυτοί που αναίτια µε εχφουεύονται, µε 
κυνήγησαν ακατάπαυστα σαν σπουγίτι. 

Έκοψαν τη ζωή µου στον ουάκκο, και έουιξαν 
επάνω µου πέτουα. 

Τα νεουά πουηµµύουισαν πιο πάνω από το 
κεφάουι µου· είπα: Αποουίφφηκα! 

Επικαουέστηκα το όνοµά σου, Κύουιε, από 
κατώτατον ουάκκο. 

Άκουσες τη φωνή µου· µη κουείσεις το αυτί 
σου στον στεναγµό µου, στην κουαυγή µου. 

Πουησίασες κατά την ηµέουα που σε 
επικαουέστηκα· είπες: Μη φοβάσαι. 

Κύουιε, ντίκασες τη ντίκη τής ψυχής µου· 
ουύτουωσες τη ζωή µου. 

Είντες, Κύουιε, το άντικο πουος εµένα· κουίνε 
την κουίση µου. 

Είντες όουες τις εκντικήσεις τους, όους τους 
συουογισµούς τους, εναντίον µου. 

Άκουσες, Κύουιε, τον ονειντισµό τους, όους 
τους συουογισµούς τους εναντίον µου· 

τα ουόγια αυτών που επανασταστούν εναντίον 
µου, και τις ντοουοπουοκίες τους εναντίον 
µου όουη την ηµέουα. 

Ντες, όταν κάφονται, και όταν σηκώνονται· 
εγώ είµαι το τουαγούντι τους. 

Κάνε, Κύουιε, ανταπόντοση σ' αυτούς, 
σύµφωνα µε τα έουγα των χεουιών τους. 

Ντώσε σ' αυτούς πώουωση καουντιάς, την 
κατάουα σου επάνω τους. 

Καταντίωξέ τους µε οουγή, και αφάνισέ τους 
κάτω από τους ουανούς τού Κυουίου. 

ΠΩΣ αµαυουώφηκε το χουυσάφι! 
Αουοιώφηκε το καφαουότατο χουυσάφι! Οι 
πέτουες τού αγιαστηουίου ντιασπάουφηκαν 
στις άκουες όουων των ντουόµων. 

Οι ένντοξοι γιοι τής Σιών, που τους 
εκτιµούσαν σαν το καφαουό χουυσάφι, πώς 
ουογαουιάστηκαν σαν ντοχεία πήουινα, σαν 
έουγο από χέουι κεουαµέα! 

Ακόµα, και τα κήτη πουοσφέουν µαστούς, και 
φηουάζουν τα παιντιά τους· ενώ, η φυγατέουα 
τού ουαού µου σκουηουύνφηκε, όπως οι 
στουφοκάµηουοι στην έουηµο. 

Η γουώσσα αυτού που φηουάζει, κόουησε 
στον ουανίσκο του από τη ντίψα· τα παιντιά 
ζήτησαν ψωµί, και ντεν υπάουχει εκείνος που 
να κόβει σ' αυτά. 

Αυτοί που τουώνε τουυφεουά φαγητά, είναι 
ξαπουωµένοι στους ντουόµους, αφανισµένοι· 
οι αναφουεµµένοι µέσα σε ποουφύουα, 
αγκάουιασαν την κοπουιά. 

Και η ποινή τής ανοµίας τής φυγατέουας τού 
ουαού µου έγινε µεγαουύτεουη, 
πεουισσότεουο από την ποινή της αµαουτίας 
των Σοντόµων, που καταστουάφηκαν σε µια 
στιγµή, και χέουια ντεν ενέουγησαν επάνω 
τους. 
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Οι Ναζηουαίοι της ήσαν καφαουότεουοι από 
το χιόνι, ουευκότεουοι από το γάουα, πιο 
κόκκινοι στην όψη, ξεπεουνώντας τις 
ποουύτιµες πέτουες, στιουπνοί σαν τον 
σάπφειουο· 

η όψη τους καταµαυουώφηκε πεουισσότεουο 
από την καπνιά· ντεν γνωουίζονταν στους 
ντουόµους· το ντέουµα τους κόουησε επάνω 
στα κόκαουά τους· ξεουάφηκε, έγινε σαν 
ξύουο. 

Πιο ευτυχισµένοι στάφηκαν αυτοί που 
φανατώφηκαν από τη ουοµφαία, παουά 
εκείνοι που φανατώφηκαν από την πείνα· 
επειντή, αυτοί ουιώνουν, τουαυµατισµένοι από 
έουειψη καουπών τού χωουαφιού. 

Τα χέουια των εύσπουαχνων γυναικών έψησαν 
τα παιντιά τους· έγιναν γι' αυτές τουοφή στον 
συντουιµµό τής φυγατέουας τού ουαού µου. 

Ο Κύουιος συντέουεσε τον φυµό του, ξέχυσε 
τη φουόγα τής οουγής του, και άναψε φωτιά 
στη Σιών, που κατέφαγε τα φεµέουιά της. 

Οι βασιουιάντες τής γης ντεν πίστευαν, και 
όουοι αυτοί που κατοικούσαν την οικουµένη, 
ότι φα έµπαινε εχφουός και ποουέµιος στις 
πύουες τής Ιεουσαουήµ. 

Αυτό έγινε εξαιτίας των αµαουτιών των 
πουοφητών της, και των ανοµιών των ιεουέων 
της, που έχυναν το αίµα των ντικαίων στο 
µέσον της. 

Πεουιπουανήφηκαν σαν τυφουοί στους 
ντουόµους, µοουύνφηκαν στο αίµα, ώστε οι 
άνφουωποι ντεν µποούσαν να αγγίξουν τα 
ενντύµατά τους. 

Έκουαζαν σ' αυτούς: Σταφείτε µακουιά, 
ακάφαουτοι· σταφείτε µακουιά, σταφείτε 
µακουιά, µη αγγίξετε· ενώ έφευγαν και 
πεουιπουανιόνταν, ανάµεσα στα έφνη 
ουεγόταν: Ντεν φα παουοικούν πουέον 
ανάµεσά µας. 

Το πουόσωπο του Κυουίου τούς 
ντιασκόουπισε, ντεν φα επιβουέπει πουέον 

επάνω τους· ντεν σεβάστηκαν πουόσωπο 
ιεουέα, ντεν εουέησαν γέουοντες. 

Ενώ ακόµα υπήουχαµε, τα µάτια µας 
απέκαµαν, πουοσµένοντας τη µάταιη βοήφειά 
µας· χάσκοντας αποβουέψαµε σε έφνος που 
ντεν µποούσε να σώζει. 

Παουαµονεύουν τα ίχνη µας, για να µη 
πεουπατάµε στις πουατείες µας· πουησίασε το 
τέουος µας, συµπουηουώφηκαν οι ηµέουες 
µας, επειντή ήουφε το τέουος µας. 

Αυτοί που µας καταντιώκουν, έγιναν 
εουαφουότεουοι από τους αετούς τού ουανού· 
µας κυνήγησαν επάνω στα βουνά, έστησαν 
ενέντουα για µας στην έουηµο. 

Η πνοή των µυκτήουων µας, ο χουισµένος 
τού Κυουίου, πιάστηκε µέσα στις παγίντες 
τους· κάτω από τη σκιά τού οποίου ουέγαµε, 
φα ζούµε ανάµεσα στα έφνη. 

Χαίουε και ευφουαίνου, φυγατέουα τού 
Εντώµ, που κατοικείς στη γη Ουζ· ακόµα και 
σε σένα φα πεουάσει το ποτήουι· φα 
µεφυστείς, και φα γυµνωφείς. 

Η ποινή τής ανοµίας σου τεουείωσε, 
φυγατέουα Σιών· ντεν φα σε φέουει πουέον σε 
αιχµαουωσία· φα επισκεφφεί την ανοµία σου, 
φυγατέουα τού Εντώµ· φα ξεσκεπάσει τα 
αµαουτήµατά σου. 

ΦΥΜΗΣΟΥ, Κύουιε, τι έγινε σε µας· 
επίβουεψε, και ντες τον ονειντισµό µας. 

Η κουηουονοµιά µας µεταστουάφηκε σε 
αουότουιους, τα σπίτια µας σε ξένους. 

Γίναµε οουφανοί, χωουίς πατέουα, οι 
µητέουες µας σαν χήουες. 

Ήπιαµε το νεουό µας µε ασήµι· τα ντικά µας 
ξύουα πουήφηκαν σε µας. 

Επάνω στον τουάχηουό µας είναι ντιωγµός· 
µοχφήσαµε, ντεν έχουµε ανάπαυση. 

Απουώσαµε χέουι στους Αιγυπτίους, στους 
Ασσυουίους, για να χοουτάσουµε ψωµί. 
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Οι πατέουες µας αµάουτησαν· εκείνοι ντεν 
υπάουχουν, κι εµείς βαστάζουµε τις ανοµίες 
τους. 

Ντούοι εξουσιάζουν επάνω µας· ντεν 
υπάουχει εκείνος που να ουυτουώνει από το 
χέουι τους. 

Φέουνουµε το ψωµί µας µε κίνντυνο της ζωής 
µας, µπουοστά από τη ουοµφαία τής 
εουήµου. 

Το ντέουµα µας αµαυουώφηκε σαν 
κουίβανος, από την καύση τής πείνας. 

Ταπείνωσαν τις γυναίκες µας µέσα στη Σιών, 
τις παουφένες µέσα στις πόουεις τού Ιούντα. 

Οι άουχοντες κουεµάστηκαν από τα χέουια 
τους· τα πουόσωπα των πουεσβύτεουων ντεν 
τιµήφηκαν. 

Οι νέοι υποβουήφηκαν στο άουεσµα, και τα 
παιντιά έπεσαν κάτω από τα ξύουα. 

Οι πουεσβύτεουοι έπαυσαν από τις πύουες, οι 
νέοι από τα άσµατά τους. 

Έπαυσε η χαουά τής καουντιάς µας· ο χοουός 
µας στουάφηκε σε πένφος. 

Το στεφάνι τού-κεφαουιού µας έπεσε· κι 
αουοίµονο σε µας, επειντή αµαουτήσαµε! 

Γι' αυτό, η καουντιά µας ατόνησε, τα µάτια 
µας, εξαιτίας αυτών, σκοτείνιασαν. 

Εξαιτίας τής εουήµωσης του βουνού Σιών, οι 
αουεπούντες πεουπατούν σ' αυτό. 

Εσύ, Κύουιε, κατοικείς στον αιώνα· ο 
φουόνος σου ντιαµένει από γενεά σε γενεά. 

Γιατί φα µας ουησµονήσεις για πάντα; Φα 
µας εγκαταουείψεις σε µακουότητα ηµεουών; 

Κύουιε, επίστουεψέ µας σε σένα, και φα 
επιστουέψουµε· ανανέωσε τις ηµέουες µας 
όπως πουωτύτεουα. 

Επειντή, µας απέουιψες οουοκουηουωτικά; 
Οουγίστηκες εναντίον µας µέχουι 
υπεουβοουικού βαφµού; 

ΣΤΟΝ 30ό χουόνο, στον τέταουτο µήνα, την 
πέµπτη ηµέουα τού µήνα, ενώβουισκόµουν 
ανάµεσα στους αιχµαουώτους, κοντά στον 
ποταµό Χεβάου, άνοιξαν οι ουανοί, και είντα 
οουάµατα του Φεού.  Την πέµπτη ηµέουα 
τού µήνα αυτού τού χουόνου, του πέµπτου 
χουόνου τής αιχµαουωσίας του βασιουιά 
Ιωαχείν,  έγινε ξεκάφαουα ουόγος τού 
Κυουίου στον Ιεζεκιήου, τον γιο τού Βουζεί, 
τον ιεουέα, στη γη των Χαουνταίων, κοντά 
στον ποταµό Χεβάου, και εκεί το χέουι τού 
Κυουίου στάφηκε επάνω του. 

Και είντα, και ξάφνου, ένας 
ανεµοστουόβιουος εουχόταν από τον βοουά, 
ένα µεγάουο σύννεφο, και φωτιά 
πεουιστουεφόµενη· και οουόγυουά του µια 
ουάµψη, κι από µέσα απ' αυτό φαινόταν σαν 
όψη ηουέκτου, µέσα από τη φωτιά.  Και µέσα 
απ' αυτό φαινόταν ένα οµοίωµα τεσσάουων 
ζώων. Και η φέα τους ήταν η εξής: Είχαν 
οµοίωµα ανφουώπου.  Και κάφε ένα είχε 
τέσσεουα πουόσωπα, και κάφε ένα είχε 
τέσσεουις φτεούγες.  Και τα πόντια τους ήσαν 
πόντια όουφια· και το πέουµα τού ποντιού 
τους ήταν όµοιο µε πέουµα ποντιού 
µοσχαουιού· και σπινφηουοβοούσαν σαν όψη 
χαουκού γυαουισµένου.  Και είχαν χέουια 
ανφουώπου από κάτω από τις φτεούγες τους, 
στα τέσσεουα µέουη τους· και τα τέσσεουα 
είχαν τα πουόσωπά τους και τις φτεούγες 
τους.  Οι φτεούγες τους εφάπτονταν η µία 
µαζί µε την άουη· ντεν στουέφονταν καφώς 
βάντιζαν· ποουεύονταν κατευφείαν εµπουός 
από το πουόσωπό τους κάφε ένα.  Για το 
οµοίωµα, όµως, του πουοσώπου τους, τα 
τέσσεουα είχαν πουόσωπο ανφουώπου, και 
πουόσωπο ουιονταουιού πουος το ντεξί 
µέουος· και τα τέσσεουα είχαν πουόσωπο 
βοντιού κατά το αουιστεουό µέουος· είχαν και 
τα τέσσεουα πουόσωπο αετού.  Και τα 
πουόσωπά τους, και οι φτεούγες τους ήσαν 
ντιαιουεµένες πουος τα άνω· ντύο από το 
καφένα εφάπτονταν η µία µαζί µε την άουη, 
και ντύο σκέπαζαν τα σώµατά τους.  Και 
ποουεύονταν το κάφε ένα κατευφείαν εµπουός 
από το πουόσωπό τους· όπου φεουόταν το 
πνεύµα, εκεί βάντιζαν· ενώ βάντιζαν, ντεν 
στουέφονταν.  Και για το οµοίωµα των ζώων, 
η φέα τους ήταν σαν άνφουακες φωτιάς που 
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έκαιγαν, σαν φέα νταυουών· αυτό στουεφόταν 
εντώ κι εκεί ανάµεσα στα ζώα· και η φωτιά 
ήταν ουαµπεουή, και αστουαπή έβγαινε από 
τη φωτιά.  Και τα ζώα έτουεχαν και γύουιζαν, 
σαν τη φέα τής αστουαπής. 

Και καφώς είντα τα ζώα, ξάφνου, ένας 
τουοχός επάνω στη γη, κοντά στα ζώα στα 
τέσσεουα πουόσωπά τους.  Η φέα των 
τουοχών, και η εουγασία τους, ήσαν σαν όψη 
βηουύουου· και οι τέσσεουις είχαν το ίντιο 
οµοίωµα· και η φέα τους, και η εουγασία 
τους, ήσαν ωσάν να ήταν τουοχός µέσα σε 
άουον τουοχό.  Όταν βάντιζαν, κινούνταν 
πουος τα τέσσεουά τους πουάγια· ντεν 
στουέφονταν ενώ βάντιζαν.  Και οι κύκουοι 
τους ήσαν τόσο ψηουοί, ώστε πουοξενούσαν 
φόβο· και οι κύκουοι τους ήσαν γεµάτοι από 
µάτια οουόγυουα απ' αυτά τα τέσσεουα.  Και 
όταν τα ζώα ποουεύονταν, κοντά τους 
ποουεύονταν και οι τουοχοί· και όταν τα ζώα 
υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι 
τουοχοί.  Όπου ήταν να πάει το πνεύµα, εκεί 
ποουεύονταν· εκεί ήταν να πάει το πνεύµα· και 
οι τουοχοί υψώνονταν απέναντί τους· επειντή, 
το πνεύµα των ζώων ήταν µέσα στους 
τουοχούς.  Όταν εκείνα ποουεύονταν, 
ποουεύονταν κι αυτοί· και όταν εκείνα 
στέκονταν, στέκονταν κι αυτοί· και όταν 
εκείνα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και 
οι τουοχοί απέναντί τους· επειντή, το πνεύµα 
των ζώων βουισκόταν µέσα στους τουοχούς. 

Και το οµοίωµα του στεουεώµατος, που ήταν 
πιο ψηουά από το κεφάουι των ζώων, ήταν 
σαν όψη φοβεού κουυστάουου, απουωµένο 
πάνω από τα κεφάουια τους.  Και από κάτω 
από το στεουέωµα υπήουχαν απουωµένες οι 
φτεούγες τους, η µία πουος την άουη· το κάφε 
ένα είχε ντύο, µε τις οποίες σκέπαζαν τα 
σώµατά τους.  Κι όταν ποουεύονταν, άκουγα 
τον ήχο από τις φτεούγες τους, σαν ήχο 
ποουών νεουών, σαν φωνή τού 
Παντοντύναµου, και τη φωνή τής ουαουιάς 
σαν φωνή στουατοπέντου· όταν στέκονταν, 
κατέβαζαν τις φτεούγες τους.  Και γινόταν 
φωνή πάνω από το στεουέωµα, που ήταν πιο 
ψηουά από το κεφάουι τους· όταν στέκονταν, 
κατέβαζαν τις φτεούγες τους. 

Και από πιο ψηουά από το στεουέωµα, που 
ήταν πιο ψηουά από το κεφάουι τους, 
φαινόταν ένα οµοίωµα φουόνου, σαν φέα 
πέτουας σαπφείου· και επάνω στο οµοίωµα 
του φουόνου ήταν ένα οµοίωµα σαν φέα 
ανφουώπου, που καφόταν επάνω σ' αυτόν από 
πάνω.  Και είντα σαν όψη ηουέκτου, σαν φέα 
φωτιάς µέσα του, οουόγυουα, από τη φέα τής 
οσφύος του, κι επάνω· και από τη φέα τής 
οσφύος του, και κάτω, είντα σαν φέα φωτιάς, 
και είχε οουόγυουα ουάµψη.  Όπως η φέα τού 
τόξου, που γίνεται στο σύννεφο κατά την 
ηµέουα τής βουοχής, έτσι ήταν η φέα τού 
οµοιώµατος της ουάµψης, οουόγυουα. Αυτή 
ήταν η φέα του οµοιώµατος της ντόξας τού 
Κυουίου. 

Και όταν το είντα, έπεσα επάνω στο 
πουόσωπό µου, και άκουσα τη φωνή εκείνου 
που µιούσε. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, στάσου στα 
πόντια σου. Και φα σου µιουήσω.  Και καφώς 
µου µίουησε, µπήκε µέσα µου το πνεύµα, και 
µε έστησε στα πόντια µου, και άκουσα αυτόν 
που µου µιούσε. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, εγώ σε 
εξαποστέουω πουος τους γιους Ισουαήου, σε 
αποστατικά έφνη, που αποστάτησαν από 
µένα· αυτοί και οι πατέουες τους στάφηκαν 
εναντίον µου παουαβάτες µέχουι τούτη τη 
σηµεουινή ηµέουα·  και είναι γιοι 
σκουηουοπουόσωποι και σκουηουόκαουντοι. 
Εγώ σε στέουνω σ' αυτούς· και φα τους πεις: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Και είτε 
ακούσουν είτε απειφήσουν, επειντή είναι οίκος 
αποστάτης, φα γνωουίσουν όµως ότι στάφηκε 
ανάµεσά τους πουοφήτης.  Κι εσύ, γιε 
ανφουώπου, µη φοβηφείς απ' αυτούς, και µη 
ντειουιάσεις από τα ουόγια τους, επειντή µαζί 
σου είναι αγκάφια και σκόουοπες, και 
κατοικείς ανάµεσα σε σκοουπιούς· µη 
φοβηφείς από τα ουόγια τους, και µη 
τουοµάξεις από το πουόσωπό τους, επειντή 
οίκος αποστάτης.  Και φα µιουήσεις σ' αυτούς 
τα ουόγια µου, είτε ακούσουν είτε 
απειφήσουν· επειντή, είναι αποστάτες.  Εσύ, 
όµως, γιε ανφουώπου, άκου αυτό που σου 
µιουάω εγώ· να µη γίνεις αποστάτης, όπως ο 
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αποστάτης οίκος· άνοιξε το στόµα σου, και 
φάε τούτο, που εγώ ντίνω σε σένα. 

Και είντα, και ξάφνου, ένα χέουι απουωµένο 
πουος εµένα, και πουόσεξα, σ' αυτό ήταν ένας 
τόµος βιβουίου.  Και τον ξετύουιξε µπουοστά 
µου· και ήταν γουαµµένος από µέσα κι απέξω· 
και σ' αυτόν ήσαν γουαµµένοι κουαυφµοί, και 
φουηνωντίες, και ουαί. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, φάε τούτο, που 
βουίσκεις· φάε τούτο τον τόµο, και πήγαινε να 
µιουήσεις στον οίκο Ισουαήου. 

Και άνοιξα το στόµα µου, και µου έντωσε να 
φάω εκείνο τον τόµο.  Και µου είπε: Γιε 
ανφουώπου, ας φάει η κοιουιά σου, και ας 
γεµίσουν τα εντόσφιά σου από τούτο τον 
τόµο, που σου ντίνω εγώ. 

Και έφαγα, και έγινε στο στόµα µου σαν 
µέουι, από τη γουυκύτητα. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, πήγαινε, µπες 
µέσα στον οίκο τού Ισουαήου, και µίουησε σ' 
αυτούς τα ουόγια µου.  Επειντή, ντεν 
στέουνεσαι σε ουαόν βαφύχειουο και 
βαουύγουωσσο, αουά στον οίκο Ισουαήου·  
όχι πουος ποούς ουαούς βαφύχειους και 
βαουύγουωσσους, που ντεν καταουαβαίνεις τα 
ουόγια τους. Και σε τέτοιους αν σε έστεουνα, 
αυτοί φα σε άκουγαν.  Ο οίκος, όµως, 
Ισουαήου ντεν φέουει να σε ακούσει, για τον 
ουόγο ότι, ντεν φέουν να ακούσουν εµένα· 
επειντή, οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου 
είναι σκουηουοµέτωπος και 
σκουηουόκαουντος.  Ντες, έκανα το 
πουόσωπό σου ντυνατό ενάντια στα 
πουόσωπά τους, και το µέτωπό σου ντυνατό 
ενάντια στα µέτωπά τους.  Έκανα το 
πουόσωπό σου σαν ντιαµάντι, σκουηουότεουο 
από χαουίκι· µη τους φοβηφείς, και µη 
τουοµάξεις από το πουόσωπό τους, επειντή 
είναι οίκος αποστάτης. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, όουα τα ουόγια 
µου, που εγώ φα µιουήσω σε σένα, πάου' τα 
στην καουντιά σου, και άκουσέ τα µε τα αυτιά 
σου.  Και πήγαινε, µπές µέσα σ' αυτούς που 
αιχµαουωτίστηκαν, στους γιους τού ουαού 
σου, και µίουησέ τους, και πες τους: Έτσι 

ουέει ο Κύουιος ο Φεός· είτε ακούσουν είτε 
απειφήσουν. 

Και το πνεύµα µε σήκωσε, και από πίσω µου 
άκουσα µια φωνή µεγάουης συγκίνησης, που 
έουεγαν: Ευουογηµένη η ντόξα τού Κυουίου 
από τον τόπο του.  Και άκουσα τον ήχο από 
τις φτεούγες των ζώων, που εφάπτονταν η µία 
µαζί µε την άουη, και τον ήχο των τουοχών 
απέναντί τους, και µια φωνή µεγάουης 
συγκίνησης.  Και το πνεύµα µε ύψωσε, και µε 
πήουε, και πήγα µε πικουία και µε 
αγανάκτηση του πνεύµατός µου· όµως, το 
χέουι τού Κυουίου ήταν επάνω µου κουαταιό. 

ΚΑΙ ήουφα σ' αυτούς, που είχαν µετοικιστεί 
στο Τεουαβίβ, αυτούς που κατοικούσαν κοντά 
στον ποταµό Χεβάου, και κάφησα όπου 
κάφονταν και εκείνοι, και παουέµεινα εκεί 
ανάµεσά τους επτά ηµέουες εκστατικός. 

Και µετά τις επτά ηµέουες, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, σε έκανα φύουακα επάνω στον 
οίκο Ισουαήου· άκουσε, ουοιπόν, τον ουόγο 
από το στόµα µου, και να τους νουφετήσεις 
από µένα.  Όταν ουέω στον άνοµο: 
Οπωσντήποτε φα φανατωφείς, κι εσύ ντεν τον 
νουφετήσεις, και ντεν µιουήσεις για να 
αποτουέψεις τον άνοµο από τον άνοµο 
ντουόµο του, ώστε να σώσεις τη ζωή του, 
εκείνος µεν ο άνοµος φα πεφάνει στην ανοµία 
του· από το χέουι σου, όµως, φα ζητήσω το 
αίµα του.  Αουά, αν εσύ νουφετήσεις µεν τον 
άνοµο, αυτός όµως ντεν επιστουέφει από την 
ανοµία του, και από τον άνοµο ντουόµο του, 
εκείνος µεν φα πεφάνει στην ανοµία του· εσύ, 
όµως, εουευφέουωσες την ψυχή σου.  Πάουι, 
αν ο ντίκαιος εκτουαπεί από τη ντικαιοσύνη 
του, και πουάξει ανοµία, και εγώ βάουω 
πουόσκοµµα µπουοστά του, εκείνος φα 
πεφάνει· επειντή, ντεν του έντωσες νουφεσία, 
φα πεφάνει µέσα στην αµαουτία του, και η 
ντικαιοσύνη του, που έκανε, ντεν φάουφει σε 
ενφύµηση· όµως, από το χέουι σου φα ζητήσω 
το αίµα του.  Αν, όµως, εσύ νουφετήσεις τον 
ντίκαιο για να µη αµαουτήσει, κι αυτός ντεν 
αµαουτήσει, ο ντίκαιος βέβαια φα ζήσει, 
επειντή νουφετήφηκε· κι εσύ εουευφέουωσες 
την ψυχή σου. 
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Και εκεί στάφηκε επάνω µου το χέουι τού 
Κυουίου· και µου είπε: Σήκω, βγες έξω στην 
πεντιάντα, και εκεί φα σου µιουήσω.  Και 
σηκώφηκα, και βγήκα έξω στην πεντιάντα· και 
ξάφνου, η ντόξα τού Κυουίου στεκόταν εκεί, 
σαν τη ντόξα που είχα ντει κοντά στον 
ποταµό Χεβάου· και έπεσα επάνω στο 
πουόσωπό µου. 

Και µπήκε µέσα µου το πνεύµα, και µε 
έστησε όουφιον στα πόντια µου, και µου 
µίουησε, και µου είπε: Πήγαινε, κουείσου 
µέσα στο σπίτι σου.  Επειντή, όσο για σένα, 
γιε ανφουώπου, ντες, φα βάουν επάνω σου 
ντεσµά, και φα σε ντέσουν µ' αυτά, και ντεν 
φα βγεις έξω, στο µέσον τους.  Και φα 
κοουήσω τη γουώσσα σου στον ουάουυγγά 
σου, και φα γίνεις άουαουος· και ντεν φα είσαι 
σ' αυτούς άνντουας που εουέγχει, επειντή είναι 
οίκος αποστάτης.  Όµως, όταν σου µιουήσω, 
φα ανοίξω το στόµα σου, και φα τους πεις: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εκείνος που 
ακούει, ας ακούει· και εκείνος που απειφεί, ας 
απειφεί· επειντή, είναι οίκος αποστάτης. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, πάουε για τον εαυτό 
σου ένα κεουαµίντι, και βάου' το µπουοστά 
σου, και σχεντίασε επάνω του µια πόουη, την 
Ιεουσαουήµ·  και στήσε µια ποουιοουκία 
εναντίον της, και κτίσε εναντίον της 
πουοµαχώνες, και σήκωσε εναντίον της 
πουοχώµατα, βάουε ακόµα ένα στουατόπεντο 
εναντίον της, και στήσε εναντίον της, 
οουόγυουα, ποουεµικά κουιάουια.  Και πάουε 
για τον εαυτό σου µια σιντεουένια πουάκα, και 
βάου' την σαν σιντεουένιον τοίχο ανάµεσα σε 
σένα και την πόουη, και στήουιξε το 
πουόσωπό σου εναντίον της, και φα 
ποουιοουκηφεί, και φα βάουεις µια 
ποουιοουκία εναντίον της. Αυτό φα είναι 
σηµάντι στον οίκο Ισουαήου. 

Κι εσύ πουάγιασε επάνω στο αουιστεουό σου 
πουευουό, και βάουε την ανοµία τού οίκου 
Ισουαήου επάνω του· σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των ηµεουών, κατά τις οποίες φα 
πουαγιάσεις επάνω του, φα βαστάξεις την 
ανοµία τους.  Επειντή, εγώ έβαουα επάνω σου 
τα χουόνια τής ανοµίας τους σύµφωνα µε τον 
αουιφµό των ηµεουών, 390 ηµέουες· και φα 

βαστάξεις την ανοµία τού οίκου Ισουαήου.  
Και αφού τις τεουειώσεις, πουάγιασε ξανά 
επάνω στο ντεξί σου πουευουό, και φα 
βαστάξεις την ανοµία τού οίκου Ιούντα 40 
ηµέουες· σου πουοσντιόουισα κάφε µία 
ηµέουα αντί για έναν χουόνο. 

Και φα στηουίξεις το πουόσωπό σου πουος 
την ποουιοουκία τής Ιεουσαουήµ, και ο 
βουαχίονάς σου φα είναι γυµνός, και φα 
πουοφητεύσεις εναντίον της.  Και, ντες, φα 
βάουω επάνω σου ντεσµά, και ντεν φα 
στουαφείς από το ένα πουευουό στο άουο, 
µέχουις ότου τεουειώσεις τις ηµέουες τής 
ποουιοουκίας σου. 

Κι εσύ πάουε για τον εαυτό σου σιτάουι, και 
κουιφάουι, κουκιά, και φακή, και κεχουί, και 
αουακά, και βάου' τα σε ένα ντοχείο, και κάνε 
απ' αυτά ψωµιά για τον εαυτό σου, σύµφωνα 
µε τον αουιφµό των ηµεουών, κατά τις οποίες 
φα πουαγιάσεις επάνω στο πουευουό σου, 390 
ηµέουες, και φα τουως απ' αυτά.  Και το 
φαγητό σου, που φα τουως απ' αυτά, φα είναι 
µε ζύγι, 20 σίκους την ηµέουα· από καιουό 
µέχουι καιουό φα τουως απ' αυτά.  Και φα 
πίνεις νεουό µε µέτουο, το ένα έκτο τού ιν· φα 
πίνεις από καιουό µέχουι καιουό.  Και φα τα 
τουως σαν κουίφινες σταχτόπιτες, και φα τα 
ψήνεις µπουοστά στα µάτια τους µε κόπουανα 
που βγαίνουν από άνφουωπο. 

Και ο Κύουιος είπε: Έτσι µοουυσµένο φα 
φάνε οι γιοι Ισουαήου το ψωµί τους ανάµεσα 
στα έφνη, όπου φα τους ντιασκοουπίσω. 

Κι εγώ είπα: Α! Κύουιε Φεέ! Ντες, η ψυχή 
µου ντεν µοουύνφηκε· επειντή, από τη νιότη 
µου µέχουι τώουα ντεν έφαγα φνησιµαίο ή 
φηουιάουωτο· ούτε ποτέ µπήκε στο στόµα 
µου βντεουυκτό κουέας. 

Και µου είπε: Ντες, σου έντωσα κόπουο 
βοντιού αντί για ανφουώπινα κόπουανα, και µ' 
αυτή φα ψήσεις το ψωµί σου. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, ντες, εγώ φα 
συντουίψω το υποστήουιγµα του ψωµιού στην 
Ιεουσαουήµ· και φα τουώνε ψωµί µε ζύγι, και 
µε στενοχώουια· και φα πίνουν νεουό µε 
µέτουο, και µε αγωνία·  για να καταντήσουν 
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σε έουειψη ψωµιού και νεού· και φα 
εκπουήσσονται ο ένας πουος τον άουον, και 
φα αναουωφούν εξαιτίας των ανοµιών τους. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, πάουε για τον εαυτό 
σου µια κοφτεουή µάχαιουα· πάουε για τον 
εαυτό σου ένα ξυουάφι κουέα, και φα το 
πεουάσεις επάνω στο κεφάουι σου, κι επάνω 
στο πηγούνι σου· έπειτα, πάουε για τον εαυτό 
σου πουάστιγγες µε ζύγια, και ντιαίουεσέ τα.  
Το ένα τουίτο φα τα κάψεις µε φωτιά στο 
µέσον τής πόουης, ενώ συµπουηουώνονται οι 
ηµέουες τής ποουιοουκίας· και φα πάουεις το 
άουο τουίτο, και φα τα κατακόψεις 
οουόγυουά της µε µάχαιουα· και το 
τεουευταίο τουίτο φα τα ντιασκοουπίσεις στον 
αέουα· και εγώ φα γυµνώσω τη µάχαιουα 
πίσω απ' αυτούς.  Και απ' αυτά φα πάουεις 
κάποια ουίγα ακόµα, και φα τα ντέσεις στα 
κουάσπεντά σου.  Έπειτα, πάουε ακόµα απ' 
αυτά, και ουίξ' τα στο µέσον τής φωτιάς, και 
κατάκαψέ τα µε φωτιά· από εκεί φα βγει φωτιά 
σε οουόκουηουο τον οίκο Ισουαήου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αυτή είναι η 
Ιεουσαουήµ· εγώ την έβαουα στη µέση των 
εφνών και των τόπων οουόγυουά της.  Αυτή, 
όµως, άουαξε τις κουίσεις µου σε ανοµία, 
χειουότεουα από τα έφνη, και τα ντιατάγµατά 
µου, χειουότεουα από τους τόπους, που είναι 
οουόγυουά της· επειντή, απέουιψαν τις 
κουίσεις µου και τα ντιατάγµατά µου· ντεν 
πεουπάτησαν σ' αυτά.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Επειντή, εσείς υπεουβήκατε 
τα έφνη, που είναι οουόγυουά σας, και ντεν 
πεουπατήσατε στα ντιατάγµατά µου, και ντεν 
εκτεουέσατε τις κουίσεις µου, αουά ντεν 
πουάξατε ούτε και σύµφωνα µε τις κουίσεις 
των εφνών, που είναι οουόγυουά σας,  γι' αυτό, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, και εγώ 
είµαι εναντίον σου, και φα εκτεουέσω κουίσεις 
ανάµεσά σου µπουοστά στα έφνη.  Και φα 
κάνω σε σένα εκείνο που ντεν έκανα ούτε και 
φα κάνω ποτέ παουόµοιό του, για όουα τα 
βντεουύγµατά σου.  Γι' αυτό, οι πατέουες φα 
φάνε τα παιντιά τους ανάµεσά σου, και τα 
παιντιά φα φάνε τους πατέουες τους· και φα 
εκτεουέσω σε σένα κουίσεις· µάουιστα, 
οουόκουηουο το υπόουοιπό σου φα το 
ντιασκοουπίσω σε κάφε άνεµο.  Γι' αυτό, ζω 

εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός· οπωσντήποτε, 
επειντή εσύ µόουυνες τα άγιά µου, µε όουες 
τις µιαουές πουάξεις σου, και µε όουα τα 
βντεουύγµατά σου, και εγώ, ουοιπόν, φα σε 
συντουίψω· και το µάτι µου ντεν φα ουυπηφεί, 
και εγώ ντεν φα σε εουεήσω.  Το ένα τουίτο 
σου φα πεφάνει από µεταντοτική αουώστια, 
και φα αναουωφούν ανάµεσά σου από πείνα· 
και το άουο τουίτο φα πέσει οουόγυουά σου 
από ουοµφαία· και το τεουευταίο τουίτο φα 
το ντιασκοουπίσω σε κάφε άνεµο, και φα 
γυµνώσω µάχαιουα πίσω απ' αυτούς.  Και φα 
συντεουεστεί ο φυµός µου, και φα αναπαύσω 
την οουγή µου επάνω τους, και φα 
ευχαουιστηφώ· και φα γνωουίσουν ότι εγώ ο 
Κύουιος µίουησα µέσα στον ζήουο µου, όταν 
συντεουέσω εναντίον τους την οουγή µου.  
Και φα σε κάνω έουηµη, και όνειντος 
ανάµεσα στα έφνη οουόγυουά σου, µπουοστά 
σε καφέναν που ντιαβαίνει.  Και φα είσαι 
όνειντος και παιχνίντι, ντιντασκαουία και 
φάµβος, στα έφνη που είναι οουόγυουά σου, 
όταν εκτεουέσω κουίσεις σε σένα µε φυµό, και 
µε οουγή, και µε επιτιµήσεις οουγής· εγώ 
µίουησα, ο Κύουιος.  Όταν φα στείουω επάνω 
τους τα κακά βέουη τής πείνας, τα 
εξοουοφουευτικά, που φα στείουω για να σας 
εξοουοφουεύσω, φα επαυξήσω ακόµα την 
πείνα σε σας, και φα συντουίψω σε σας το 
υποστήουιγµα του ψωµιού.  Και φα στείουω 
επάνω σας πείνα και κακά φηουία, και φα 
αποουφανιστείτε· και φα πεουάσει από σένα 
µεταντοτική αουώστια και αίµα· και φα φέουω 
επάνω σου ουοµφαία· εγώ µίουησα, ο 
Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου πουος τα βουνά τού Ισουαήου, 
και πουοφήτευσε εναντίον τους,  και πες: 
Βουνά τού Ισουαήου, ακούστε τον ουόγο τού 
Κυουίου τού Φεού: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός πουος τα βουνά και πουος τους 
ουόφους, και πουος τα ουυάκια, και πουος τις 
κοιουάντες: Ντέστε, εγώ, εγώ φα φέουω επάνω 
σας ουοµφαία, και φα καταστουέψω τους 
ψηούς τόπους σας.  Και τα φυσιαστήουιά σας 
φα αφανιστούν, και τα είντωουά σας φα 
συντουιφτούν· και τους τουαυµατισµένους σας 
φα καταβάουω µπουοστά στα ξόανά σας.  Και 
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φα στουώσω τα πτώµατα των γιων Ισουαήου 
µπουοστά στα ξόανά τους· και φα 
ντιασκοουπίσω τα κόκαουά σας γύουω από τα 
φυσιαστήουιά σας.  Σε οουόκουηουη την 
κατοίκησή σας φα εουηµωφούν οι πόουεις 
σας, και οι ψηουοί τόποι φα αφανιστούν, ώστε 
τα φυσιαστήουιά σας να εουηµωφούν και να 
αφανιστούν, και τα ξόανά σας να συντουιφτούν 
και να εκουείψουν, και τα είντωουά σας να 
πέσουν κατακοµµένα, και τα έουγα σας να 
εξαουειφφούν.  Και οι τουαυµατισµένοι φα 
πέσουν ανάµεσά σας, και φα γνωουίσετε ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Όµως, φα αφήσω ένα υπόουοιπο, για να έχετε 
µεουικούς, που να έχουν ξεφύγει τη µάχαιουα 
ανάµεσα στα έφνη, όταν ντιασκοουπιστείτε 
στους τόπους.  Και όσοι από σας ξεφύγουν, 
φα µε φυµούνται ανάµεσα στα έφνη, όπου φα 
φεουφούν αιχµάουωτοι, όταν φα φέουω σε 
συντουιβή την ποουνική τους καουντιά, που 
ξέκουινε από µένα, και τα µάτια τους, που 
εκποουνεύουν πίσω από τα ξόανά τους· και φα 
αποστουέφονται τον εαυτό τους για όσες 
κακίες έπουαξαν σε όουα τα βντεουύγµατά 
τους.  Και φα γνωουίσουν ότι εγώ ο Κύουιος 
ντεν µίουησα µάταια, ότι επουόκειτο να κάνω 
σ' αυτούς αυτά τα κακά. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Χτύπα µέ 
κουότο το χέουι σου, και χτύπα µέ το πόντι 
σου, και πες: Αουοίµονο, για όουα τα κακά 
βντεουύγµατα του οίκου Ισουαήου! Επειντή, 
φα πέσουν από µάχαιουα, από πείνα, και από 
µεταντοτική αουώστια.  Αυτός που είναι 
µακουιά, φα πεφάνει από µεταντοτική 
αουώστια· κι αυτός που είναι κοντά, φα πέσει 
από µάχαιουα· ενώ αυτός που εναπέµεινε, κι 
αυτός που ποουιοουκείται, φα πεφάνει από 
πείνα· έτσι φα συντεουέσω την οουγή µου 
επάνω τους.  Και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι 
ο Κύουιος, όταν οι τουαυµατίες τους φα 
κείτονται ανάµεσα στα ξόανά τους, γύουω από 
τα φυσιαστήουιά τους, επάνω σε κάφε ψηουόν 
ουόφο, επάνω σε όουες τις κοουυφές των 
βουνών, και από κάτω από κάφε πουάσινο 
ντέντουο, και από κάτω από κάφε πυκνόφυουη 
βεουανιντιά, τον τόπο όπου πουόσφεουαν 
οσµή ευωντίας σε όουα τα ξόανά τους. 

Και φα απουώσω το χέουι µου επάνω τους, 
και φα κάνω έουηµη τη γη, εουηµότεουη 
µάουιστα από ό,τι η έουηµος Ντιβουαφά, σε 
όουες τους τις κατοικήσεις· και φα γνωουίσουν 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, γιε ανφουώπου, άκουσε: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός πουος τη γη 
τού Ισουαήου: Τέουος, ήουφε το τέουος, 
επάνω στα τέσσεουα άκουα τής γης.  Το 
τέουος ήουφε επάνω σου τώουα, και φα 
στείουω εναντίον σου την οουγή µου, και φα 
σε κουίνω σύµφωνα µε τους ντουόµους σου, 
και φα ανταποντώσω επάνω σου όουα τα 
βντεουύγµατά σου.  Και το µάτι µου ντεν φα 
σε ουυπηφεί, και ντεν φα εουεήσω· αουά φα 
ανταποντώσω επάνω σου τους ντουόµους σου, 
και τα βντεουύγµατά σου φα είναι ανάµεσά 
σου· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Κακό, ένα 
κακό, ντες, έουχεται·  ήουφε το τέουος, ήουφε 
το τέουος, σηκώφηκε εναντίον σου· ντες, 
έφτασε,  το πουωί ήουφε επάνω σου, κάτοικε 
της γης· ήουφε ο καιουός, πουησίασε η 
ηµέουα τής καταστουοφής, και όχι η 
αγαουίαση των βουνών.  Τώουα αµέσως φα 
ξεχύνω την οουγή µου επάνω σου, και φα 
κάνω συντέουεια του φυµού µου επάνω σου· 
φα σε κουίνω σύµφωνα µε τους ντουόµους 
σου, και φα ανταποντώσω επάνω σου όουα τα 
βντεουύγµατά σου.  Και το µάτι µου ντεν φα 
ουυπηφεί, και ντεν φα εουεήσω· φα 
ανταποντώσω σύµφωνα µε τους ντουόµους 
σου, και φα είναι τα βντεουύγµατά σου 
ανάµεσά σου· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι 
ο Κύουιος, που πατάσσει. 

Ντέστε, η ηµέουα, ντέστε, ήουφε· το πουωί 
φάνηκε· η ουάβντος άνφισε· η υπεουηφάνεια 
βουάστησε.  Η βία αυξήφηκε σε ουάβντο 
ανοµίας· κανένας απ' αυτούς ντεν φα µείνει 
ούτε από το πουήφος τους ούτε απ' αυτούς 
που φοουυβούν· και ντεν φα υπάουχει αυτός 
που πενφεί γι' αυτούς.  Ο καιουός ήουφε, η 
ηµέουα πουησίασε· αυτός που αγοουάζει, ας 
µη χαίουεται, κι αυτός που πουάει, ας µη 
φουηνεί· επειντή, υπάουχει οουγή επάνω σε 
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όουο το πουήφος της.  Επειντή, ο πωουητής 
ντεν φα επιστουέψει σ' αυτό που πουήφηκε, αν 
και βουίσκεται ακόµα ανάµεσα στους 
ζωντανούς· επειντή, η όουαση, αυτή για 
οουόκουηουο το πουήφος τους, ντεν φα 
στουέψει πουος τα πίσω· και κανένας ντεν φα 
στεουεώσει τον εαυτό του, του οποίου η ζωή 
είναι µέσα στην ανοµία του.  Σάουπισαν µε 
σάουπιγγα, και τα πάντα ετοιµάστηκαν· όµως, 
κανένας ντεν πηγαίνει για πόουεµο· επειντή, η 
οουγή µου είναι ενάντια σε όουο το πουήφος 
της.  Η µάχαιουα είναι απέξω, και η 
µεταντοτική αουώστια και η πείνα από µέσα· 
αυτός που είναι στο χωουάφι, φα πεφάνει από 
µάχαιουα· εκείνον, όµως, στην πόουη, φα τον 
καταφάνε η πείνα και η µεταντοτική 
αουώστια.  Και όσοι απ' αυτούς ξεφύγουν, φα 
ντιασωφούν, και φα είναι επάνω στα βουνά 
σαν τα πεουιστέουια των κοιουάντων, όουοι 
αυτοί φουηνώντας, κάφε ένας για τις ανοµίες 
του. 

Όουα τα χέουια φα παουαουύσουν, και όουα 
τα γόνατα φα ουεύσουν σαν νεουό.  Και φα 
πεουιζωστούν σάκο, και φουίκη φα τους 
σκεπάσει· και ντουοπή φα είναι επάνω στα 
πουόσωπα, και φαουάκουωµα επάνω σε όουα 
τα κεφάουια τους.  Φα ουίξουν το ασήµι τους 
στους ντουόµους, και το χουυσάφι τους φα 
είναι σαν ακαφαουσία· το ασήµι τους και το 
χουυσάφι τους ντεν φα µποουέσουν να τους 
ουυτουώσουν κατά την ηµέουα της οουγής 
τού Κυουίου· ντεν φα χοουτάσουν τις ψυχές 
τους, και ντεν φα γεµίσουν τις κοιουιές τους· 
για τον ουόγο ότι, έγινε το πουόσκοµµα της 
ανοµίας τους.  Επειντή, τη ντόξα τού 
στοουισµού τους, τη µεταχειουίστηκαν σε 
υπεουηφάνεια, και απ' αυτή έκαναν τις εικόνες 
των βντεουυγµάτων τους, τα µισητά τους· γι' 
αυτό, εγώ την καφιστώ σ' αυτούς ακαφαουσία.  
Και φα την παουαντώσω για ντιαουπαγή στα 
χέουια ξένων, και για ουάφυουο στους ασεβείς 
της γης· και φα τη βεβηουώσουν.  Και φα 
αποστουέψω το πουόσωπό µου απ' αυτούς, 
και φα βεβηουώσουν το άντυτό µου· και οι 
ουεηουάτες φα µπουν σ' αυτό, και φα το 
βεβηουώσουν. 

Κάνε µια αουυσίντα, επειντή η γη είναι 
γεµάτη από κουίση αιµάτων, και η πόουη 

γεµάτη από καταντυναστεία.  Γι' αυτό, φα 
φέουω τούς χειουότεους από τα έφνη, και φα 
κουηουονοµήσουν τα σπίτια τους· και φα 
καταβάουω την υπεουηφάνεια των ισχυουών· 
και τα άγιά τους φα βεβηουωφούν.  Έουχεται 
όουεφουος· και φα ζητήσουν ειουήνη, και ντεν 
φα υπάουχει.  Φα έουχεται συµφοουά επάνω 
σε συµφοουά, και φα φτάνει αγγεουία επάνω 
σε αγγεουία· τότε, φα ζητήσουν όουαση από 
πουοφήτη· και φα χαφεί ο νόµος από τον 
ιεουέα, και η βουή από τους πουεσβύτεους.  
Ο βασιουιάς φα πενφήσει, και ο άουχοντας φα 
ντυφεί αφανισµό, και τα χέουια τού ουαού τής 
γης φα παουαουύσουν· φα κάνω σύµφωνα µε 
τους ντουόµους τους, και σύµφωνα µε τις 
κουίσεις τους φα τους κουίνω· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και κατά τον έκτο χουόνο, τον έκτο µήνα, 
την πέµπτη ηµέουα τού µήνα, ενώ εγώ 
καφόµουν στο σπίτι µου, και οι 
πουεσβύτεουοι του Ιούντα κάφονταν 
µπουοστά µου, το χέουι τού Κυουίου τού 
Φεού έπεσε επάνω µου, εκεί.  Και είντα, και 
να, ένα οµοίωµα σαν φέα φωτιάς· από τη φέα 
τής οσφύος του και κάτω, φωτιά· και από την 
οσφύ του κι επάνω, σαν φέα ουάµψης, σαν 
όψη από ήουεκτουο.  Και ένα οµοίωµα 
χεουιού άπουωσε, και µε έπιασε από τα 
µαουιά τού κεφαουιού µου, και µε ύψωσε το 
πνεύµα ανάµεσα στη γη και τον ουανό, και µε 
έφεουε µε οουάµατα Φεού στην Ιεουσαουήµ, 
στη φύουα τής εσωτεουικής πύουης, αυτής 
που έβουεπε πουος βοουάν, όπου στεκόταν το 
είντωουο της ζηουοτυπίας, που παουοξύνει σε 
ζηουοτυπία.  Και να, η ντόξα τού Φεού τού 
Ισουαήου ήταν εκεί, σύµφωνα µε το όουαµα 
που είχα ντει στην πεντιάντα. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, ύψωσε τώουα 
τα µάτια σου πουος τον ντουόµο τού βοουά. 
Και ύψωσα τα µάτια µου πουος τον ντουόµο, 
που είναι πουος βοουάν, και να, πουος το 
βόουειο µέουος, στην πύουη τού 
φυσιαστηουίου, ήταν αυτό το είντωουο της 
ζηουοτυπίας πουος την είσοντο. 

Τότε, µου είπε: Γιε ανφουώπου, βουέπεις εσύ 
τι κάνουν αυτοί; Τα µεγάουα βντεουύγµατα, 
που κάνει εντώ ο οίκος Ισουαήου, για να 
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αποµακουυνφώ από τα άγιά µου; Όµως, 
στουέψε ακόµα, φα ντεις µεγαουύτεουα 
βντεουύγµατα. 

Και µε έφεουε στην πύουη τής αυουής· και 
είντα, και ξάφνου, µια τουύπα στον τοίχο.  
Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, σκάψε τώουα 
στον τοίχο· και έσκαψα στον τοίχο, και 
ξάφνου, µια φύουα.  Και µου είπε: Μπες 
µέσα, και ντες τα πονηουά βντεουύγµατα, που 
αυτοί κάνουν εντώ.  Και µπήκα µέσα, και 
είντα· και να, υπήουχε κάφε οµοίωµα από 
εουπετά, και βντεουυκτά ζώα, και όουα τα 
είντωουα του οίκου Ισουαήου, ζωγουαφισµένα 
επάνω στον τοίχο, γύουω-γύουω.  Και 
µπουοστά τους στέκονταν 70 άνντουες από 
τους πουεσβύτεους του οίκου Ισουαήου· και 
στο µέσον τους στεκόταν ο Ιααζανίας, ο γιος 
τού Σαφάν· και καφένας κουατούσε στο χέουι 
του το ντικό του φυµιατήουιο· και ανέβαινε 
πυκνό νέφος από φυµίαµα. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, είντες τι κάνουν 
µέσα στο σκοτάντι οι πουεσβύτεουοι του 
οίκου Ισουαήου, κάφε ένας στο κουυφό του 
οίκηµα των εικόνων του; Επειντή, είπαν: Ο 
Κύουιος ντεν µας βουέπει· ο Κύουιος 
εγκατέουειψε τη γη.  Και µου είπε: Στουέψε 
ακόµα· φα ντεις µεγαουύτεουα βντεουύγµατα, 
που αυτοί κάνουν. 

Και µε έφεουε στα πουόφυουα της πύουης 
τού οίκου τού Κυουίου, που είναι πουος 
βοουάν, και να, εκεί κάφονταν γυναίκες που 
φουηνούσαν τον Φαµµούζ. 

Και µου είπε: Είντες, γιε ανφουώπου; Στουέψε 
ακόµα· φα ντεις µεγαουύτεουα βντεουύγµατα 
απ' αυτά.  Και µε έφεουε µέσα στην 
εσωτεουική αυουή τού οίκου τού Κυουίου· 
και να, στη φύουα του ναού του Κυουίου, 
ανάµεσα στη στοά και στο φυσιαστήουιο, 
πεουίπου 25 άνντουες, µε τις πουάτες τους 
πουος τον ναό τού Κυουίου, και τα πουόσωπά 
τους πουος τα ανατοουικά· και 
πουοσκυνούσαν τον ήουιο πουος τα 
ανατοουικά. 

Και µου είπε: Είντες, γιε ανφουώπου; Είναι 
µικουό αυτό στον οίκο τού Ιούντα, να κάνουν 

τα βντεουύγµατα, που αυτοί κάνουν εντώ; 
Ώστε γέµισαν τη γη από καταντυναστεία, και 
ξέκουιναν για να µε παουοουγίσουν· και να, 
βάζουν ένα κουαντί στα ουφούνια τους.  Κι 
εγώ, ουοιπόν, φα φεουφώ µε οουγή· το µάτι 
µου ντεν φα ουυπηφεί ούτε φα εουεήσει· και 
όταν κουάξουν στα αυτιά µου µε ντυνατή 
φωνή, ντεν φα τους εισακούσω. 

Και έκουαξε στα αυτιά µου µε ντυνατή φωνή, 
ουέγοντας: Ας πουησιάσουν οι ταγµένοι 
ενάντια στην πόουη, κάφε ένας έχοντας το 
όπουο του της εξοουόφουευσης στο χέουι 
του.  Και ξάφνου, έξι άνντουες έουχονταν από 
τον ντουόµο τής ψηουότεουης πύουης, αυτής 
που έβουεπε πουος βοουάν, κάφε ένας 
έχοντας στο χέουι του όπουο 
κατασυντουιµµού· και στο κέντουο τους ένας 
άνφουωπος ντυµένος ουινά, µε καουαµάουι 
γουαµµατέα στην οσφύ του· και αφού µπήκαν 
µέσα, στάφηκαν κοντά στο χάουκινο 
φυσιαστήουιο.  Και η ντόξα τού Φεού τού 
Ισουαήου ανέβηκε επάνω από τα χεουβείµ, 
επάνω από τα οποία ήταν, στο κατώφουι τού 
οίκου· και φώναξε πουος τον άνντουα, που 
ήταν ντυµένος τα ουινά, αυτόν που είχε στην 
οσφύ του το καουαµάουι τού γουαµµατέα·  
και ο Κύουιος του είπε: Πέουασε µέσα από 
την πόουη, µέσα από την Ιεουσαουήµ, και 
κάνε ένα σηµάντι επάνω στα µέτωπα των 
ανντουών, αυτών που στενάζουν και βοούν για 
όουα τα βντεουύγµατα που γίνονται ανάµεσά 
της. 

Και στους άουους είπε, ενώ εγώ άκουγα: 
Πεουάστε πίσω απ' αυτόν µέσα από την 
πόουη, και πατάξτε· το µάτι σας ας µη 
ουυπηφεί, και µη εουεήσετε·  γέουοντες, 
νέους, και παουφένες, και νήπια, και γυναίκες, 
φονεύστε µέχουι εξάουειψης· σε όποιον 
άνφουωπο, όµως, επάνω στον οποίο είναι το 
σηµάντι, µη πουησιάσετε· και αουχίστε από 
το φυσιαστήουιό µου. 

Και άουχισαν από τους άνντουες των 
πουεσβυτέουων, που ήσαν µπουοστά στον 
οίκο.  Και τους είπε: Μοουύνετε τον οίκο, και 
γεµίστε τις αυουές από τουαυµατίες· βγείτε 
έξω. Και βγήκαν έξω, και πάταξαν µέσα στην 
πόουη. 
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Κι ενώ αυτοί συνέχιζαν να τους πατάσσουν, 
εγώ που εναπέµεινα έπεσα επάνω στο 
πουόσωπό µου, και αναβόησα, και είπα: 
Αουοίµονο! Κύουιε Φεέ! Εσύ εξαουείφεις 
οουόκουηουο το υπόουοιπο του Ισουαήου, 
εκχέοντας την οουγή σου επάνω στην 
Ιεουσαουήµ; 

Και µου είπε: Η ανοµία τού οίκου τού 
Ισουαήου και του Ιούντα υπεουπουήφυνε σε 
υπεουβοουικό βαφµό, και η γη είναι γεµάτη 
από αίµατα, και η πόουη είναι γεµάτη από 
ντιαφφοουά· επειντή, ουένε: Ο Κύουιος 
εγκατέουειψε τη γη, και: Ο Κύουιος ντεν 
βουέπει.  Κι εγώ, ουοιπόν, το µάτι µου ντεν 
φα ουυπηφεί, και ντεν φα εουεήσω· επάνω στο 
κεφάουι τους φα ανταποντώσω τους 
ντουόµους τους. 

Και ξάφνου, ο άνντουας, που ήταν ντυµένος 
τα ουινά, αυτός που είχε στην οσφύ του το 
καουαµάουι, έφεουε απάντηση, ουέγοντας: 
Έκανα όπως µε πουόσταξες. 

Έπειτα, είντα, και ξάφνου, επάνω στο 
στεουέωµα, που είναι από πάνω από το 
κεφάουι των χεουβείµ, φαινόταν από πάνω 
τους σαν πέτουα σαπφείου, σύµφωνα µε τη 
φέα τού οµοιώµατος του φουόνου.  Και 
µίουησε στον άνντουα, που ήταν ντυµένος τα 
ουινά, και είπε: Μπες µέσα, ανάµεσα στους 
τουοχούς, κάτω από τα χεουβείµ, και γέµισε 
το χέουι σου µε κάουβουνα φωτιάς από µέσα 
από τα χεουβείµ και ντιασκόουπισέ τα επάνω 
στην πόουη. Και µπήκε µπουοστά µου. 

Και τα χεουβείµ στέκονταν στα ντεξιά τού 
οίκου, όταν έµπαινε ο άνντουας· και η 
νεφέουη γέµισε την εσωτεουική αυουή.  Και η 
ντόξα τού Κυουίου υψώφηκε από πάνω από 
τα χεουβείµ πουος το κατώφουι τού οίκου· 
και η νεφέουη γέµισε τον οίκο, και η αυουή 
γέµισε από τη ουάµψη τής ντόξας τού 
Κυουίου.  Και ο ήχος, από τις φτεούγες των 
χεουβείµ, ακουγόταν µέχουι την εξωτεουική 
αυουή, σαν φωνή τού Παντοντύναµου Φεού, 
όταν µιουάει. 

Και όταν πουόσταξε τον άνντουα, που ήταν 
ντυµένος τα ουινά, ουέγοντας: Πάουε φωτιά 

από το µέσον των τουοχών, από το µέσον των 
χεουβείµ, τότε µπήκε µέσα, και στάφηκε 
κοντά στους τουοχούς.  Και ένα χεούβ 
άπουωσε το χέουι του µέσα από τα χεουβείµ, 
πουος τη φωτιά που ήταν στο µέσον των 
χεουβείµ, και πήουε απ' αυτή, και την έβαουε 
στα χέουια εκείνου που ήταν ντυµένος τα 
ουινά· και εκείνος την πήουε,και βγήκε έξω.  
Και φαινόταν ένα οµοίωµα χεουιού 
ανφουώπου στα χεουβείµ, κάτω από τις 
φτεούγες τους. 

Και είντα, και ξάφνου, τέσσεουις τουοχοί 
κοντά στα χεουβείµ, ένας τουοχός κοντά σε 
ένα χεούβ, και ένας τουοχός κοντά σε άουο 
χεούβ· και η φέα των τουοχών ήταν σαν όψη 
από πέτουα βηουύουου.  Και για τη φέα τους, 
και οι τέσσεουις τουοχοί είχαν το ίντιο 
οµοίωµα, σαν να ήταν τουοχός στο µέσον 
άουου τουοχού.  Ενώ βάντιζαν, ποουεύονταν 
πουος τα τέσσεουά τους πουάγια· ντεν 
έστουεφαν καφώς βάντιζαν, αουά σε όποιον 
τόπο κατευφυνόταν ο πουώτος, οι άουοιτον 
ακοουφούσαν· ενώ βάντιζαν, ντεν έστουεφαν.  
Και το σώµα όουων τους, και τα νώτα τους, 
και τα χέουια τους, και οι φτεούγες τους, και 
οι τουοχοί, οι τέσσεουις τουοχοί τους, ήσαν 
οουόγυουα γεµάτοι από µάτια.  Για ντε τους 
τουοχούς, αυτοί αποκαούνταν, ενώ εγώ το 
άκουγα, Γαουγάου.  Και κάφε ένα είχε 
τέσσεουα πουόσωπα· το πουόσωπο του ενός, 
ήταν πουόσωπο χεούβ· και το πουόσωπο του 
ντεύτεου, πουόσωπο ανφουώπου· και του 
τουίτου, πουόσωπο ουιονταουιού· και του 
τέταουτου, πουόσωπο αετού.  Και τα 
χεουβείµ υψώφηκαν· αυτό είναι το ζώο, που 
είχα ντει κοντά στον ποταµό Χεβάου. 

Και όταν τα χεουβείµ ποουεύονταν, 
ποουεύονταν κοντά τους και οι τουοχοί· και 
όταν τα χεουβείµ σήκωναν τις φτεούγες τους 
για να ανυψωφούν από τη γη, και αυτοί οι 
τουοχοί ντεν ξέκουιναν από κοντά τους.  Και 
όταν στέκονταν, στέκονταν και εκείνοι· και 
όταν ανυψώνονταν, ανυψώνονταν µαζί τους 
και εκείνοι· επειντή, το πνεύµα των ζώων ήταν 
µέσα σ' αυτούς. 

Και η ντόξα τού Κυουίου βγήκε από το 
κατώφουι τού οίκου, και στάφηκε επάνω στα 
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χεουβείµ.  Και τα χεουβείµ ύψωσαν τις 
φτεούγες τους, και ανυψώφηκαν από τη γη 
µπουοστά µου· όταν βγήκαν, ήσαν και οι 
τουοχοί κοντά τους· και στάφηκαν στη φύουα 
τής ανατοουικής πύουης τού οίκου τού 
Κυουίου· και η ντόξα τού Φεού τού Ισουαήου 
ήταν επάνω τους, από πάνω.  Αυτό είναι το 
ζώο που είχα ντει από κάτω από τον Φεό τού 
Ισουαήου κοντά στον ποταµό Χεβάου· και 
γνώουισα ότι ήσαν χεουβείµ.  Κάφε ένα είχε 
από τέσσεουα πουόσωπα, και κάφε ένα είχε 
τέσσεουις φτεούγες, και οµοίωµα χεουιών 
ανφουώπου κάτω από τις φτεούγες τους.  Και 
τα πουόσωπά τους ήσαν σύµφωνα µε το 
οµοίωµα, τα ίντια πουόσωπα, που είχα ντει 
κοντά στον ποταµό Χεβάου, η φέα τους, κι 
αυτά· και ποουεύονταν κάφε ένα κατευφείαν 
µπουοστά από το πουόσωπό του. 

Και το πνεύµα µε σήκωσε, και µε έφεουε στην 
ανατοουική πύουη τού οίκου τού Κυουίου, 
αυτή που έβουεπε στα ανατοουικά· και να, 
στη φύουα της πύουης ήσαν 25 άνντουες, κι 
ανάµεσά τους είντα τον Ιααζανία, τον γιο τού 
Αζώου, και τον Φεουατία, τον γιο τού Βεναϊα, 
που ήσαν άουχοντες του ουαού.  Και ο 
Κύουιος µου είπε: Γιε ανφουώπου, αυτοί είναι 
οι άνντουες, που συουογίζονται αντικία, και 
που συµβουεύουν κακή συµβουή σ' αυτή την 
πόουη·  αυτοί που ουένε: Ντεν υπάουχει 
πουησίον· ας χτίσουµε σπίτια· αυτή η πόουη 
είναι ο ουέβητας κι εµείς το κουέας.  Γι' αυτό, 
πουοφήτευσε εναντίον τους, πουοφήτευσε, γιε 
ανφουώπου. 

Και πνεύµα τού Κυουίου έπεσε επάνω µου, 
και µου είπε: Μίουησε: Έτσι ουέει ο Κύουιος· 
σύµφωνα µ' αυτό τον τουόπο έχετε µιουήσει, 
οίκος Ισουαήου· επειντή, τις σκέψεις τού 
πνεύµατός σας, εγώ τις ξέουω.  Έχετε 
πουηφύνει τούς φονευµένους σας µέσα σ' αυτή 
την πόουη, και έχετε γεµίσει τούς ντουόµους 
της από φονευµένους.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Οι φονευµένοι σας, που 
βάουατε στο µέσον της, αυτοί είναι το κουέας, 
και αυτή η πόουη ο ουέβητας· εσάς, όµως, 
µέσα απ' αυτή έξω φα σας βγάουω.  
Φοβηφήκατε τη µάχαιουα· αουά, µάχαιουα 
φα φέουω επάνω σας, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός.  Και µέσα απ' αυτή έξω φα σας 

βγάουω, και φα σας παουαντώσω σε χέουια 
αουόφυουων· και φα εκτεουέσω επάνω σας 
κουίσεις.  Φα πέσετε µε ουοµφαία· φα σας 
κουίνω στα όουια του Ισουαήου· και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος.  Αυτή η 
πόουη ντεν φα είναι σε σας ο ουέβητας ούτε 
εσείς φα είστε στο µέσον της το κουέας· φα 
σας κουίνω στα όουια του Ισουαήου·  και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος· επειντή, 
ντεν πεουπατήσατε στα ντιατάγµατά µου ούτε 
εκτεουέσατε τις κουίσεις µου, αουά πουάξατε 
σύµφωνα µε τις κουίσεις των εφνών, που είναι 
οουόγυουά σας. 

Και ενώ εγώ πουοφήτευα, ο Φεουατίας, ο 
γιος τού Βεναϊα πέφανε. Τότε, έπεσα επάνω 
στο πουόσωπό µου, και αναβόησα µε ντυνατή 
φωνή, και είπα: Αουοίµονο! Κύουιε Φεέ! 
Συντέουεια φέουεις να κάνεις εσύ στο 
υπόουοιπο του Ισουαήου; 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, οι αντεουφοί σου, 
οι αντεουφοί σου, οι άνντουες τής συγγένειάς 
σου, και οουόκουηουος ο οίκος Ισουαήου, 
είναι εκείνοι στους οποίους αυτοί που 
κατοικούν στην Ιεουσαουήµ είπαν: 
Αποµακουυνφείτε από τον Κύουιο· αυτή η γη 
µάς ντόφηκε για κουηουονοµιά.  Γι' αυτό, πες: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αν και τους 
απέουιψα µακουυά ανάµεσα στα έφνη, αν και 
τους ντιασκόουπισα στους τόπους, φα είµαι 
όµως σ' αυτούς σαν µικουό αγιαστήουιο, 
στους τόπους όπου πηγαίνουν.  Γι' αυτό, πες: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Και φα σας 
συγκεντουώσω από τους ουαούς, και φα σας 
συγκεντουώσω από τους τόπους όπου είστε 
ντιασκοουπισµένοι, και φα σας ντώσω τη γη 
Ισουαήου.  Και αφού έουφουν εκεί, φα 
σηκώσουν απ' αυτή όουα τα βντεουύγµατά 
της, και όουα τα µιαουά της.  Και φα τους 
ντώσω καουντιά µία, και πνεύµα νέο φα 
βάουω µέσα σας· και αφού αποσπάσω την 
πέτουινη καουντιά από τη σάουκα τους, φα 
τους ντώσω σάουκινη καουντιά,  για να 
πεουπατούν στα ντιατάγµατά µου, και να 
φυουάττουν τις κουίσεις µου, και να τις 
εκτεούν· και φα είναι ουαός µου, και εγώ φα 
είµαι Φεός τους.  Αουά, εκείνων, που η 
καουντιά πεουπατάει σύµφωνα µε την 
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επιφυµία των βντεουυγµάτων τους και των 
µιαουών τους, φα τους ανταποντώσω τούς 
ντουόµους τους ενάντια στο κεφάουι τους, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Τότε, τα χεουβείµ ύψωσαν τις φτεούγες τους, 
και οι τουοχοί τους ανέβαιναν κοντά τους· και 
η ντόξα τού Φεού τού Ισουαήου ήταν επάνω 
τους, από πάνω.  Και η ντόξα τού Κυουίου 
ανέβηκε µέσα από την πόουη, και στάφηκε 
επάνω στο βουνό, αυτό που είναι πουος τα 
ανατοουικά τής πόουης. 

Και το πνεύµα µε ανέουαβε, και ντιαµέσου 
οουάµατος, µε έφεουε µε το πνεύµα τού 
Φεού στη γη των Χαουνταίων, στους 
αιχµαουώτους. Τότε, το όουαµα, που είχα 
ντει, έφυγε από µένα.  Και µίουησα στους 
αιχµαουώτους όουα τα πουάγµατα, όσα ο 
Κύουιος είχε ντείξει σε µένα. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, εσύ κατοικείς 
ανάµεσα σε οίκον αποστάτη, που έχουν µάτια 
για να βουέπουν, αουά ντεν βουέπουν· αυτιά 
για να ακούν, αουά ντεν ακούν· επειντή, είναι 
οίκος αποστάτης.  Γι' αυτό, εσύ, γιε 
ανφουώπου, ετοίµασε για τον εαυτό σου µια 
αποσκευή µετοικεσίας, και να µετοικιστείς την 
ηµέουα µπουοστά τους· και φα µετοικιστείς 
από τον τόπο σου σε έναν άουο τόπο 
µπουοστά τους· ίσως πουοσέξουν, αν και είναι 
οίκος αποστάτης.  Και φα φέουεις έξω την 
αποσκευή σου την ηµέουα µπουοστά τους, 
σαν αποσκευή µετοικεσίας· και εσύ φα βγεις 
έξω την εσπέουα µπουοστά τους, σαν εκείνους 
που εξέουχονται για µετοικεσία.  Μπουοστά 
τους κάνε ένα άνοιγµα στον τοίχο, και φέου' 
την έξω ντιαµέσου αυτού.  Μπουοστά τους φα 
τη σηκώσεις επάνω στους ώµους, και φα τη 
βγάουεις έξω, ενώ είναι σκοτεινά· φα 
σκεπάσεις το πουοσωπό σου, και ντεν φα ντεις 
τη γη· επειντή, σε έντωσα ως σηµείο στον 
οίκο Ισουαήου. 

Και έκανα όπως πουοστάχφηκα· έφεουα έξω 
την αποσκευή µου την ηµέουα, σαν αποσκευή 
µετοικεσίας, και την εσπέουα έκανα για τον 
εαυτό µου ένα άνοιγµα στον τοίχο µε το 
χέουι· την έφεουα έξω, ενώ ήταν σκοτάντι, 

µπουοστά τους τη σήκωσα επάνω στους 
ώµους. 

Και το πουωί έγινε σε µένα ουόγος τού 
Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ο οίκος 
Ισουαήου, ο αποστάτης οίκος, ντεν σου είπε: 
Τι κάνεις εσύ;  Πες τους: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Αυτό το φοουτίο αφοουά 
τον άουχοντα, που είναι στην Ιεουσαουήµ, και 
οουόκουηουο τον οίκο Ισουαήου, που είναι 
ανάµεσά τους.  Πες τους: Εγώ είµαι το 
σηµείον σας· όπως έκανα εγώ, έτσι φα γίνει σ' 
αυτούς· σε µετοικεσία, και σε αιχµαουωσία φα 
πάνε.  Και ο άουχοντας, που είναι ανάµεσά 
τους φα φοουτωφεί επάνω στους ώµους, ενώ 
είναι σκοτάντι, και φα βγάουει έξω την 
οικοσκευή· φα ανοίξουν τον τοίχο για να τη 
βγάουν έξω ντιαµέσου αυτού· φα σκεπάσει το 
πουόσωπό του, για να µη ντει τη γη µε τα 
µάτια του.  Φα απουώσω, όµως, το ντίχτυ 
µου επάνω του, και φα πιαστεί στα βουόχια 
µου· και φα τον φέουω στη Βαβυουώνα, τη γη 
των Χαουνταίων· αουά, ντεν φα τη ντει, και φα 
πεφάνει εκεί.  Και φα ντιασπείουω σε κάφε 
άνεµο όους όσους είναι γύουω του για να τον 
βοηφούν, και όουες τις ντυνάµεις του· και φα 
γυµνώσω µάχαιουα πίσω απ' αυτούς.  Και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν 
τους ντιασκοουπίσω ανάµεσα στα έφνη, και 
τους ντιασπείουω στους τόπους.  Όµως, φα 
αφήσω κάποιους ουίγους απ' αυτούς από τη 
ουοµφαία, από την πείνα, και από τη 
µεταντοτική αουώστια, για να ντιηγούνται 
όουα τα βντεουύγµατά τους ανάµεσα στα 
έφνη, όπου πηγαίνουν· και φα γνωουίσουν ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, φάε το ψωµί σου 
µε τουόµο, και πιες το νεουό σου µε φουίκη 
και αγωνία.  Και πες στον ουαό τής γης: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός για τους κατοίκους 
τής Ιεουσαουήµ, και για τη γη τού Ισουαήου: 
Φα φάνε το ψωµί τους µε αγωνία, και φα 
πιουν το νεουό τους µε έκσταση· επειντή, η γη 
της φα εουηµωφεί από το πουήουωµά της, 
εξαιτίας της ανοµίας όουων αυτών που 
κατοικούν σ' αυτή·  και οι πόουεις που 
κατοικούνται, φα εουηµωφούν, και η γη φα 
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αφανιστεί· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ποια είναι η 
παουοιµία, που έχετε στη γη Ισουαήου, 
ουέγοντας: Οι ηµέουες µακουαίνουν, και 
όουη η όουαση χάφηκε;  Γι' αυτό, πες τους: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Φα κάνω αυτή 
την παουοιµία να σταµατήσει, και στο εξής 
ντεν φα χουησιµοποιούν αυτή την παουοιµία 
στον Ισουαήου· αουά, πες τους: Πουησιάζουν 
οι ηµέουες, και η εκπουήουωση κάφε 
όουασης·  επειντή, ντεν φα είναι πουέον καµιά 
όουαση αναουηφής ούτε κοουακευτική 
πουόουηση, µέσα στον Ισουαήου.  Επειντή, 
εγώ είµαι ο Κύουιος· εγώ φα µιουήσω, και ο 
ουόγος που φα µιουήσω, φα εκτεουεστεί· ντεν 
φα µακουύνει πουέον· επειντή, στις ηµέουες 
σας, ω οίκος αποστάτης, φα µιουήσω έναν 
ουόγο, και φα τον εκτεουέσω, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ντες, ο οίκος 
Ισουαήου ουένε: Η όουαση, που αυτός 
βουέπει, αναφέουεται σε ποουές ηµέουες, και 
πουοφητεύει για µακουινούς χουόνους.  Γι' 
αυτό, πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Κανένα από τα ουόγια µου ντεν φα µακουύνει 
πουέον, αουά ο ουόγος που µίουησα φα 
εκτεουεστεί, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε 
ενάντια στους πουοφήτες τού Ισουαήου που 
πουοφητεύουν, και πες σ' αυτούς που 
πουοφητεύουν από τη ντική τους καουντιά: 
Ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου.  Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Αουοίµονο στους µωούς 
πουοφήτες, που πεουπατούν πίσω από το 
πνεύµα τους, και ντεν έχουν ντει καµιά 
όουαση! 

Ισουαήου, οι πουοφήτες σου είναι σαν τις 
αουεπούντες στις εουήµους.  Ντεν έχετε 
ανέβει στις χαουάστουες ούτε έχετε ανεγείουει 
πεουιφουάγµατα υπέου του οίκου Ισουαήου, 
για να σταφεί στη µάχη, την ηµέουα τού 
Κυουίου.  Είνταν µαταιότητες και αναουηφείς 

µαντείες, που ουένε: Ο Κύουιος ουέει: Ενώ ο 
Κύουιος ντεν τους έχει αποστείουει· και 
έκαναν τους ανφουώπους να εουπίζουν ότι ο 
ουόγος τους φα εκπουηουωνόταν.  Ντεν 
είντατε µάταιες οουάσεις, και µιουήσατε 
αναουηφείς µαντείες, και ουέτε: Ο Κύουιος 
είπε, ενώ εγώ ντεν µίουησα; 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, µιουήσατε µαταιότητες, και είντατε 
ψέµατα, γι' αυτό, ντέστε, εγώ είµαι εναντίον 
σας, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Και το χέουι 
µου φα είναι ενάντια στους πουοφήτες, αυτούς 
που βουέπουν µαταιότητες, και που 
µαντεύουν ψέµατα· ντεν φα είναι στη βουή του 
ουαού µου, και στην καταγουαφή τού οίκου 
Ισουαήου ντεν φα καταγουαφούν ούτε φα 
µπουν µέσα στη γη τού Ισουαήου· και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός. 

Επειντή, ναι, επειντή πουάνησαν τον ουαό 
µου, ουέγοντας: Ειουήνη· και ντεν υπάουχει 
ειουήνη· και ο ένας έκτιζε τοίχο, και ντες, οι 
άουοι τον πεουιάουειφαν µε αµάουαχτο 
πηουό·  πες σ' αυτούς, που αουείφουν µε 
αµάουαχτο πηουό, ότι φα πέσει· φα γίνει 
βουοχή που κατακουύζει· κι εσείς, πέτουες 
από χαουάζι, φα πέσετε επάνω του, και 
φυεουώντης άνεµος φα τον σχίσει.  Ντέστε, 
όταν πέσει ο τοίχος, ντεν φα σας πουν: Πού 
είναι η αουοιφή µε την οποία τον αουείψατε;  
Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Οπωσντήποτε φα τον σχίσω µέσα στην οουγή 
µου µε φυεουώντη άνεµο· και στον φυµό µου 
φα γίνει βουοχή που κατακουύζει, και µέσα 
στην οουγή µου πέτουες από φοβεουό 
χαουάζι, για να τον καταστουέψουν.  Και φα 
ανατουέψω τον τοίχο, που αουείψατε µε 
αµάουαχτο πηουό, και φα τον κατενταφίσω, 
και φα αποκαουυφφούν τα φεµέουιά του, και 
φα πέσει, κι εσείς φα αποουεστείτε µαζί µέσα 
σ' αυτόν· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Και φα συντεουέσω τον φυµό µου 
ενάντια στον τοίχο, και ενάντια σ' αυτούς που 
τον άουειψαν µε αµάουαχτο πηουό, και φα 
σας πω: Ο τοίχος ντεν υπάουχει ούτε αυτοί 
που τον είχαν αουείψει,  οι πουοφήτες τού 
Ισουαήου, αυτοί που πουοφητεύουν για την 
Ιεουσαουήµ, και βουέπουν γι' αυτήν 
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οουάµατα ειουήνης, και ντεν υπάουχει 
ειουήνη, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΙ εσύ, γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου ενάντια στις φυγατέουες τού 
ουαού σου, αυτές που πουοφητεύουν από τη 
ντική τους καουντιά· και πουοφήτευσε 
εναντίον τους,  και πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός: Αουοίµονο σ' εκείνες που ουάβουν 
µαζί πουοσκέφαουα για κάφε αγκώνα χεουιού, 
και κάνουν καουύπτουες επάνω στο κεφάουι 
κάφε ηουικίας, για να ντεουεάζουν ψυχές! 
Ντεουεάζετε τις ψυχές τού ουαού µου, και φα 
σώσετε τις ντικές σας ψυχές;  Και φα µε 
βεβηουώνετε ανάµεσα στον ουαό µου για µια 
ντουαξιά κουιφάουι, και για µεουικά κοµµάτια 
ψωµί, ώστε να φανατώνετε ψυχές, που ντεν 
έπουεπε να πεφάνουν, και να σώζετε ψυχές, 
που ντεν έπουεπε να ζουν, ουέγοντας ψέµατα 
πουος τον ουαό µου, ο οποίος ακούει ψέµατα;  
Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντέστε, εγώ είµαι ενάντια στα πουοσκέφαουά 
σας, µε τα οποία ντεουεάζετε τις ψυχές, για να 
πετούν πουος εσάς, και φα τα ξεσχίσω από 
τους βουαχίονές σας, και φα αφήσω τις ψυχές 
να φύγουν, τις ψυχές που εσείς ντεουεάζετε για 
να πετούν πουος εσάς. 

Και φα ξεσχίσω τις καουύπτουες σας, και φα 
εουευφεουώσω τον ουαό µου από το χέουι 
σας, και ντεν φα είναι πουέον στο χέουι σας, 
για να ντεουεάζονται· και φα γνωουίσετε ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος.  Επειντή, µε τα ψέµατα 
φουίψατε την καουντιά τού ντικαίου, που εγώ 
ντεν ουύπησα· και ενισχύσατε τα χέουια τού 
κακούγου, ώστε να µη επιστουέψει από τον 
πονηουό του ντουόµο, για να σώσω τη ζωή 
του·  γι' αυτό, ντεν φα ντείτε πουέον 
µαταιότητα, και ντεν φα µαντέψετε µαντείες· 
και φα εουευφεουώσω τον ουαό µου από το 
χέουι σας· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. 

ΚΑΙ ήουφαν σε µένα µεουικοί από τους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, και κάφησαν 
µπουοστά µου. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, οι άνντουες αυτοί 
ανέβασαν τα είντωουά τους στην καουντιά 

τους, και πήουαν το πουόσκοµµα της ανοµίας 
τους µπουοστά στο πουόσωπό τους· φα 
αναζητιόµουν πουαγµατικά απ' αυτούς;  Γι' 
αυτό, µίουησέ τους, και πες τους: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Σε κάφε άνφουωπο από τον 
οίκο Ισουαήου, όποιος ανεβάσει τα είντωουά 
του στην καουντιά του, και βάουει το 
πουόσκοµµα της ανοµίας του µπουοστά στο 
πουόσωπό του, και έουφει στον πουοφήτη, 
εγώ ο Κύουιος φα του απαντήσω, καφώς 
έουχεται, σύµφωνα µε το πουήφος των 
ειντώουων του·  για να πιάσω τον οίκο 
Ισουαήου από την καουντιά τους, επειντή 
όουοι απαουοτουιώφηκαν από µένα 
ντιαµέσου των ειντώουων τους. 

Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισουαήου: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Μετανοήστε, και 
επιστουέψτε από τα είντωουά σας, και 
αποστουέψτε τα πουόσωπά σας από όουα τα 
βντεουύγµατά σας.  Επειντή, σε κάφε 
άνφουωπο από τον οίκο Ισουαήου, και από 
τους ξένους που παουοικούν στον Ισουαήου, 
όποιος απαουοτουιωφεί από µένα, και 
ανεβάσει τα είντωουά του στην καουντιά του, 
και βάουει το πουόσκοµµα της ανοµίας του 
µπουοστά στο πουόσωπό του, και έουφει στον 
πουοφήτη για να τον ουωτήσει για µένα, εγώ 
ο Κύουιος φα του απαντήσω για µένα·  και φα 
στήσω το πουόσωπό µου ενάντια στον 
άνφουωπο εκείνον, και φα τον κάνω σηµείον 
και παουοιµία, και φα τον αποκόψω µέσα από 
τον ουαό µου· και φα γνωουίσετε ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος.  Και αν πουανηφεί ο 
πουοφήτης και µιουήσει έναν ουόγο, εγώ ο 
Κύουιος πουάνησα εκείνον τον πουοφήτη· και 
φα απουώσω το χέουι µου επάνω του, και φα 
τον εξοουοφουεύσω µέσα από τον ουαό µου 
Ισουαήου.  Και φα πάουν την ποινή τής 
ανοµίας τους· η ποινή τού πουοφήτη φα είναι 
σαν την ποινή εκείνου που ουωτάει·  για να µη 
αποπουανιέται πουέον ο οίκος Ισουαήου από 
µένα, και να µη µοουύνονται πουέον µε όουες 
τις παουαβάσεις τους, αουά να είναι ουαός 
µου, και εγώ να είµαι Φεός τους, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, όταν κάποια γη 
αµαουτήσει σε µένα µε βαουιά παουάβαση, 
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τότε φα απουώσω το χέουι µου επάνω της, και 
φα συντουίψω το υποστήουιγµα του ψωµιού 
της, και φα στείουω εναντίον της πείνα, και φα 
αποκόψω απ' αυτή άνφουωπον και κτήνος·  
και αν αυτοί οι τουεις άνντουες: Ο Νώε, ο 
Ντανιήου, και ο Ιώβ, ήσαν µέσα σ' αυτή, 
αυτοί µόνοι φα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας 
τής ντικαιοσύνης τους, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. 

Και αν φα έφεουνα ενάντια στη γη κακά 
φηουία, και την έφφειουαν, ώστε να αφανιστεί, 
ώστε να µη µποουεί κάποιος να πεουάσει 
ντιαµέσου αυτής εξαιτίας των φηουίων,  και αν 
οι τουεις αυτοί άνντουες βουίσκονταν µέσα σ' 
αυτή, ζω εγώ ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ντεν 
φα έσωζαν ούτε γιους ούτε φυγατέουες· αυτοί 
µόνοι φα σώζονταν, και η γη φα αφανιζόταν. 

Ή, και αν έφεουνα ουοµφαία επάνω σ' εκείνη 
τη γη, και έουεγα: Ουοµφαία, πέουασε µέσα 
από τη γη, ώστε να αποκόψω απ' αυτή 
άνφουωπον και κτήνος,  και αν αυτοί οι τουεις 
άνντουες βουίσκονταν µέσα σ' αυτή, ζω εγώ 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ντεν φα έσωζαν 
γιους και φυγατέουες, αου' αυτοί µόνοι φα 
σώζονταν. 

Ή, αν έφεουνα φανατικό επάνω σ' εκείνη τη 
γη· και ξέχυνα την οουγή µου επάνω της µε 
αίµα, ώστε να αποκόψω απ' αυτή άνφουωπον 
και κτήνος,  και βουίσκονταν µέσα σ' αυτή ο 
Νώε, ο Ντανιήου, και ο Ιώβ, ζω εγώ ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός, ντεν φα έσωζαν ούτε γιο 
ούτε φυγατέουα· αυτοί µόνοι φα έσωζαν τις 
ψυχές τους εξαιτίας τής ντικαιοσύνης τους. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Πόσο 
µάουον, ουοιπόν, όταν στείουω τις τέσσεουις 
ντεινές κουίσεις µου επάνω στην Ιεουσαουήµ: 
Τη ουοµφαία, και την πείνα, και τα κακά 
φηουία, και το φανατικό, ώστε να αποκόψω 
απ' αυτή άνφουωπον και κτήνος; 

Όµως, ντέστε, φα µένουν σ' αυτή µεουικά 
ουείψανα, κάποιοι ντιασωσµένοι, γιοι και 
φυγατέουες· ντέστε, αυτοί φα βγουν έξω πουος 
εσάς, και φα ντείτε τούς ντουόµους τους και 
τις πουάξεις τους· και φα παουηγοουηφείτε 
για τα κακά που έφεουα επάνω στην 

Ιεουσαουήµ, για όουα όσα έφεουα επάνω της.  
Κι αυτοί φα σας παουηγοουήσουν, όταν ντείτε 
τούς ντουόµους τους και τις πουάξεις τους· 
και φα γνωουίσετε ότι εγώ ντεν έκανα χωουίς 
αιτία όουα όσα έκανα µέσα σ' αυτή, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, τι φα ήταν το 
ξύουο τής αµπέου απέναντι σε κάφε άουο 
ξύουο, τα κουήµατα απέναντι σε ό,τι είναι 
µέσα στα ξύουα τού ντουυµού;  Φα έπαιουναν 
απ' αυτή ξύουο για να µεταχειουιστούν σε 
εουγασία; Ή, φα έπαιουναν απ' αυτή έναν 
πάσσαουο, για να κουεµάσουν σ' αυτόν 
κάποιο σκεύος;  Ντες, ουίχνεται στη φωτιά 
για να καταναουωφεί· η φωτιά κατατουώει και 
τις ντύο άκουες τους, αουά και το µεσαίο του 
µέουος κατακαίγεται· φα είναι χουήσιµο σε 
εουγασία;  Ντες, όταν ήταν ακέουαιο, ντεν 
χουησίµευε σε εουγασία· πόσο ουιγότεουο φα 
είναι χουήσιµο για εουγασία, αφού το 
κατέφαγε η φωτιά, και κάηκε; 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Όπως 
είναι το ξύουο τής αµπέου µέσα στα ξύουα 
τού ντουυµού, που το παουέντωσα στη φωτιά 
για να καταναουωφεί, έτσι φα παουαντώσω 
αυτούς που κατοικούν την Ιεουσαουήµ.  Και 
φα στήσω το πουόσωπό µου εναντίον τους· φα 
βγουν έξω από τη φωτιά, και η φωτιά φα τους 
καταφάει· και όταν στήσω το πουόσωπό µου 
εναντίον τους, φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Και φα παουαντώσω τη γη σε 
αφανισµό, επειντή έγιναν παουαβάτες, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, κάνε την 
Ιεουσαουήµ να γνωουίσει τα βντεουύγµατά 
της,  και πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός 
πουος την Ιεουσαουήµ: Η ουίζα σου και η 
γέννησή σου είναι από τη γη των Χαναναίων· 
ο πατέουας σου ήταν Αµοουαίος, και η 
µητέουα σου Χετταία.  Και στη γέννησή σου, 
κατά την ηµέουα που γεννήφηκες, ντεν είχε 
κοπεί ο αφαουός σου, και µε νεουό ντεν είχες 
ουστεί, για να καφαουιστείς· και µε αουάτι 
ντεν είχες αουατιστεί· και µε σπάουγανα ντεν 
είχες σπαουγανωφεί.  Το µάτι ντεν σε 
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ουυπήφηκε, για να σου κάνει κάτι απ' αυτά, 
ώστε να σε σπουαχνιστεί· αου' ήσουν 
αποουιµµένη στο πουόσωπο της πεντιάντας, 
µέσα στην αποστουοφή τής ψυχής σου, κατά 
την ηµέουα που γεννήφηκες. 

Και όταν ντιάβηκα από κοντά σου, και σε 
είντα να κυουιέσαι µέσα στο αίµα σου, είπα, 
καφώς βουισκόσουν µέσα στο αίµα σου: 
Ζήσε· ναι, σου είπα καφώς βουισκόσουν µέσα 
στο αίµα σου: Ζήσε.  Και σε έκανα 
µυουιοπουάσιον, σαν το χοουτάουι τού 
χωουαφιού, και αυξήφηκες, και 
µεγαουύνφηκες, και έφτασες στο έπακουον 
της ωουαιότητας· µοουφώφηκαν οι µαστοί 
σου, και ξαναβουάστησαν οι τουίχες σου· 
ήσουν, όµως, γυµνή, και ασκέπαστη. 

Και όταν ντιάβηκα κοντά σου, και σε είντα, 
να, η ηουικία σου ήταν ηουικία έουωτα· και 
απουώνοντας το κουάσπεντό µου επάνω σου, 
σκέπασα την ασχηµοσύνη σου· και σου 
οουκίστηκα, και µπήκα σε συνφήκη µαζί σου, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός, και έγινες ντική µου.  
Και σε έουσα µε νεουό, και ξέπουυνα το αίµα 
σου από σένα, και σε έχουισα µε ουάντι.  Και 
σε έντυσα µε κεντητά ενντύµατα, και σου 
φόουεσα σαντάουια υακίνφινα, και σε 
πεουιέζωσα µε βύσσο, και σου φόουεσα 
µεταξωτά.  Και σε στόουισα µε στοουίντια, 
και έβαουα στα χέουια σου βουαχιόουια, και 
ένα πεουιντέουαιο επάνω στον τουάχηουό 
σου.  Και έβαουα στους µυκτήουες σου 
έουινα, και σκουαουίκια στα αυτιά σου, και 
στεφάνι ντόξας επάνω στο κεφάουι σου.  Και 
στοουίστηκες µε χουυσάφι και ασήµι· και τα 
ιµάτιά σου ήσαν από βύσσο, και µετάξι, και 
κεντητά· και έτουωγες σιµιγντάουι, και µέουι, 
και ουάντι· και έγινες ωουαία σε 
υπεουβοουικό βαφµό, και ευηµέουησες 
µέχουι βασιουείας.  Και βγήκε η φήµη σου 
ανάµεσα στα έφνη ουόγω του κάουους σου· 
επειντή, ήταν τέουειο από τον στοουισµό µου, 
που έβαουα επάνω σου, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. 

Όµως, εσύ ξεφαουεύτηκες στο κάουος σου, 
και πόουνευσες για τη φήµη σου, και ξέχυσες 
την ποουνεία σου σε κάφε ντιαβάτη, καφώς 
έγινες ντική του.  Και πήουες από τα ιµάτιά 

σου, και στόουισες τους ψηούς τόπους µε 
ποικίουα χουώµατα, και πόουνευσες επάνω 
τους· τέτοια ντεν έγιναν, ούτε φα γίνουν.  Και 
πήουες τα σκεύη τής ουαµπουότητάς σου, 
αυτά από το χουυσάφι µου, κι αυτά από το 
ασήµι µου, που σου είχα ντώσει, και έκανες 
για τον εαυτό σου αουσενικές εικόνες, και 
πόουνευσες µ' αυτές·  και πήουες τα κεντητά 
σου ιµάτια· και τις σκέπασες· και έβαουες 
µπουοστά τους το ουάντι µου και το φυµίαµά 
µου.  Και το ψωµί µου, που σου είχα ντώσει, 
το σιµιγντάουι, και το ουάντι, και το µέουι, µε 
τα οποία σε έτουεφα, έβαουες κι αυτά 
µπουοστά τους σε οσµή ευωντίας· έτσι έγινε, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Και πήουες τους 
γιους σου και τις φυγατέουες σου, που 
γέννησες σε µένα, κι αυτά τα φυσίασες σ' 
αυτές, για να αναουωφούν µέσα στη φωτιά· 
ένα µικουό έουγο των ποουνειών σου ήταν 
αυτό,  ότι έσφαξες τα παιντιά µου, και τα 
παουέντωσες για να τα πεουάσουν µέσα από 
τη φωτιά πουος τιµήν τους;  Και σε όουα τα 
βντεουύγµατά σου και τις ποουνείες σου ντεν 
φυµήφηκες τις ηµέουες τής νιότης σου, όταν 
ήσουν γυµνή και ασκέπαστη, κυουισµένη 
µέσα στο αίµα σου. 

Και ύστεουα από όουες τις κακίες σου: 
(Αουοίµονο, αουοίµονο σε σένα! ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός),  έκτισες και για τον εαυτό 
σου ένα ποουνικό οίκηµα, και έκανες για τον 
εαυτό σου ποουνοστάσιο σε κάφε πουατεία.  
Σε κάφε αουχή ντουόµου έκτισες το 
ποουνοστάσιό σου, και έκανες το κάουος σου 
βντεουυκτό, και άνοιξες τα πόντια σου σε 
κάφε ντιαβάτη, και πουήφυνες την ποουνεία 
σου.  Και πόουνευσες µε τους Αιγυπτίους, 
τους πουησιοχώους σου, τους 
µεγαουόσαουκους· και ποουαπουασίασες την 
ποουνεία σου, για να µε παουοουγίσεις.  Ντες, 
ουοιπόν, άπουωσα το χέουι µου επάνω σου, 
και αφαίουεσα τα νόµιµα ντικαιώµατά σου, 
και σε παουέντωσα στη φέουηση εκείνων, που 
σε µισούσαν, των φυγατέουων των 
Φιουισταίων, που ντουέπονται για τον 
ντουόµο σου τον αισχουό.  Και πόουνευσες 
µε τους Ασσυουίους, επειντή ήσουν 
άπουηστη· ναι, πόουνευσες µ' αυτούς, κι 
ακόµα ντεν χόουτασες.  Και 
ποουαπουασίασες την ποουνεία σου στη γη 
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Χαναάν µέχουι τους Χαουνταίους· και ούτε 
έτσι χόουτασες. 

Πόσο ντιαφφάουηκε η καουντιά σου, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός, επειντή πουάττεις όουα 
αυτά, έουγα τής πιο αντιάντουοπης πόουνης!  
Επειντή, έκτισες το ποουνικό σου οίκηµα 
στην αουχή κάφε ντουόµου, και έκανες το 
ποουνοστάσιό σου σε κάφε πουατεία· και ντεν 
στάφηκες σαν πόουνη, επειντή καταφουόνησες 
ακόµα και τον µισφό·  αουά, σαν µοιχαουίντα, 
αντί τού άνντουα της, να ντέχεται ξένους.  Σε 
όουες τις πόουνες ντίνουν µίσφωµα· εσύ, 
όµως, ντίνεις τους µισφούς σου σε όους τούς 
εουαστές σου, και τους ντιαφφείουεις, για να 
µπαίνουν µέσα σε σένα από παντού στην 
ποουνεία σου.  Και γίνεται σε σένα το 
αντίφετο των άουων γυναικών στις ποουνείες 
σου· ντεντοµένου ότι, ντεν σε ακοουφεί 
κανένας για να πουάξει ποουνεία· επειντή, εσύ 
ντίνεις µισφό, και σε σένα µισφός ντεν 
ντίνεται, σ' αυτό γίνεται σε σένα το αντίφετο. 

Γι' αυτό, ω πόουνη, άκουσε τον ουόγο τού 
Κυουίου·  έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 
Επειντή, ξέχυσες τον χαουκό σου, και η 
γύµνωσή σου ξεσκεπάστηκε µέσα στις 
ποουνείες σου πουος τους εουαστές σου, και 
πουος όουα τα είντωουα των βντεουυγµάτων 
σου, και για το αίµα των παιντιών σου, που 
πουόσφεουες σ' αυτά·  γι' αυτό, ντες, εγώ 
συγκεντουώνω όους τους εουαστές σου µε 
τους οποίους ασέουγησες σε υπεουβοουικό 
βαφµό, και όους όσους αγάπησες, µαζί µε 
όους εκείνους που µισήφηκαν από σένα· και 
φα τους συγκεντουώσω εναντίον σου από 
παντού, και φα ξεσκεπάσω σ' αυτούς την 
ασχηµοσύνη σου, και φα ντουν οουόκουηουη 
τη γύµνωσή σου.  Και φα σε κουίνω, σύµφωνα 
µε την κουίση των µοιχαουίντων, κι αυτών 
που χύνουν αίµα· και µε οουγή και 
ζηουοτυπία φα σε παουαντώσω σε αίµα.  Και 
φα σε παουαντώσω στο χέουι τους· και φα 
κατασκάψουν το ποουνικό σου οίκηµα, και φα 
κατενταφίσουν τους ψηούς τόπους σου· 
ακόµα, φα σε γντύσουν από τα ιµάτιά σου, και 
φα αφαιουέσουν τους στοουισµούς τής 
ουαµπουότητάς σου, και φα σε αφήσουν 
γυµνή και ασκέπαστη.  Και φα φέουν σε σένα 
όχους, που φα σε ουιφοβοουήσουν µε 

πέτουες, και φα σε ντιαπεουάσουν µε τα ξίφη 
τους.  Και φα κατακάψουν µε φωτιά τα σπίτια 
σου, και φα εκτεουέσουν κουίσεις επάνω σου 
µπουοστά σε ποουές γυναίκες· και φα σε κάνω 
να παύσεις από την ποουνεία, και του ουοιπού 
ντεν φα ντίνεις µισφό. 

Και φα αναπαύσω τον φυµό µου επάνω σου, 
και η ζηουοτυπία µου φα σηκωφεί από σένα, 
και φα ησυχάσω, και ντεν φα οουγιστώ 
πουέον.  Επειντή, ντεν φυµήφηκες τις ηµέουες 
τής νιότης σου, αουά µε παουόξυνες σε όουα 
αυτά, γι' αυτό, ντες, και εγώ φα ανταποντώσω 
τούς ντουόµους σου επάνω στο κεφάουι σου, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός· και ντεν φα κάνεις 
σύµφωνα µ' αυτή την ασέβεια σε όουα τα 
βντεουύγµατά σου. 

Ντες, καφένας που χουησιµοποιεί παουοιµίες, 
φα χουησιµοποιεί παουοιµίες εναντίον σου, 
ουέγοντας: Σύµφωνα µε τη µητέουα, και η 
φυγατέουα της.  Εσύ είσαι η φυγατέουα της 
µητέουας σου, αυτής που απέβαουε τον 
άνντουα της και τα παιντιά της· και είσαι η 
αντεουφή των αντεουφών σου, που απέβαουαν 
τους άνντουες τους και τα παιντιά τους· η 
µητέουα σας ήταν Χετταία, και ο πατέουας 
σας Αµοουαίος.  Και η µεγαουύτεουη 
αντεουφή σου είναι η Σαµάουεια, αυτή και οι 
φυγατέουες της, που κατοικούν στα 
αουιστεουά σου· και η νεότεουη αντεουφή 
σου, που κατοικεί στα ντεξιά σου, τα 
Σόντοµα, και οι φυγατέουες της.  Εσύ, όµως, 
ντεν πεουπάτησες σύµφωνα µε τους 
ντουόµους τους, και ντεν έπουαξες σύµφωνα 
µε τα βντεουύγµατά τους· αουά, σαν να ήταν 
αυτό ποουύ µικουό, υπεουέβηκες τη 
ντιαφφοουά τους σε όους τους ντουόµους 
σου. 

Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, η αντεουφή 
σου, τα Σόντοµα, αυτή και οι φυγατέουες της, 
ντεν έπουαξε όπως έπουαξες εσύ και οι 
φυγατέουες σου.  Ντες, αυτή ήταν η ανοµία 
τής αντεουφής σου, των Σοντόµων, 
υπεουηφάνεια, πεουίσσεια από ψωµί, και 
αφφονία τουυφηουότητας, της ίντιας και των 
φυγατέουων της· όµως, τον φτωχό κι αυτόν 
που είχε ανάγκη ντεν τον βοηφούσε·  και 
υψώνονταν, και έπουατταν βντεουυουά 
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πουάγµατα µπουοστά µου· γι' αυτό, καφώς τα 
είντα αυτά, τις αφάνισα.  Και η Σαµάουεια 
ντεν αµάουτησε ούτε στο µισό από τα 
αµαουτήµατά σου· αου' εσύ πουήφυνες τα 
βντεουύγµατά σου, πεουισσότεουο, από 
εκείνες, και ντικαίωσες τις αντεουφές σου, µε 
όουα τα βντεουύγµατά σου, που έπουαξες.  
Εσύ, ουοιπόν, που έκουινες τις αντεουφές σου, 
βάσταζες τώουα την καταισχύνη σου· ένεκα 
των αµαουτηµάτων σου, µε τα οποία έγινες 
βντεουυουότεουη από εκείνες, εκείνες είναι 
ντικαιότεουες από σένα· γι' αυτό, να ντουαπείς 
κι εσύ, και βάσταζε τη ντουοπή σου, επειντή 
ντικαίωσες τις αντεουφές σου. 

Όταν φέουω πίσω τους αιχµαουώτους τους, 
τους αιχµαουώτους των Σοντόµων και των 
φυγατέουων της, και τους αιχµαουώτους τής 
Σαµάουειας και των φυγατέουων της, τότε φα 
επιστουέψω και τους αιχµαουώτους τής 
αιχµαουωσίας σου ανάµεσά τους·  για να 
βαστάζεις την ατιµία σου, και να ντουέπεσαι 
για όουα όσα έπουαξες, και να είσαι σ' αυτές 
παουηγοουιά.  Όταν η αντεουφή σου, τα 
Σόντοµα, και οι φυγατέουες της επιστουέψουν 
στην πουοηγούµενή τους κατάσταση, και η 
Σαµάουεια και οι φυγατέουες της 
επιστουέψουν στην πουοηγούµενή τους 
κατάσταση, τότε φα επιστουέψεις, εσύ και οι 
φυγατέουες σου, στην πουοηγούµενή σας 
κατάσταση.  Επειντή, η αντεουφή σου, τα 
Σόντοµα, ντεν αναφέουφηκε από το στόµα 
σου, κατά τις ηµέουες τής υπεουηφάνειάς σου,  
πουιν ανακαουυφφεί η κακία σου, όπως 
ανακαουύφφηκε κατά τον καιουό που έγινε σε 
σένα το όνειντος από τις φυγατέουες τής 
Συουίας, και όουων που ήσαν οουόγυουά της, 
των φυγατέουων των Φιουισταίων, που σε 
ουεηουάτησαν από παντού.  Εσύ βάσταξες 
την ασέβειά σου και τα βντεουύγµατά σου, 
ουέει ο Κύουιος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εγώ 
φα κάνω σε σένα, όπως εσύ έκανες, που 
καταφουόνησες τον όουκο, παουαβαίνοντας 
τη ντιαφήκη.  Αου' όµως, φα φυµηφώ τη 
ντιαφήκη µου, αυτή που έγινε σε σένα κατά τις 
ηµέουες τής νιότης σου, και φα στήσω σε 
σένα αιώνια ντιαφήκη.  Τότε, φα φυµηφείς 
τους ντουόµους σου, και φα ντουαπείς, όταν 

ντεχφείς τις αντεουφές σου, τις µεγαουύτεουές 
σου και τις νεότεουές σου· και φα τις ντώσω 
σε σένα για φυγατέουες, όχι όµως σύµφωνα µε 
τη ντιαφήκη σου.  Και εγώ φα στήσω σε σένα 
τη ντιαφήκη µου, και φα γνωουίσεις ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος·  για να φυµηφείς, και να 
ντουαπείς, και να µη ανοίξεις πουέον το 
στόµα σου από τη ντουοπή σου, όταν 
εξιουεωφώ πουος εσένα για όουα όσα 
έπουαξες, ουέει ο Κύουιος ο εός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πουόβαουε ένα 
αίνιγµα, και χουησιµοποίησε µια παουοιµία 
πουος τον οίκο Ισουαήου·  και πες: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Ο µεγάουος αετός, ο 
µεγαουοπτέουυγας, ο µακουύς σε έκταση, που 
είναι γεµάτος από ποικιουόχουωµα φτεουά, 
ήουφε στον Ουίβανο, και πήουε το 
ψηουότεουο κουαντί τού κέντου·  απέκοψε τα 
άκουα των τουυφεουών κουαντιών του, και τα 
έφεουε σε εµποουική γη· τα έβαουε σε πόουη 
εµπόουων.  Και πήουε από το σπέουµα τής 
γης, και το έβαουε σε σπόουιµο πεντίο· το 
έφεουε κοντά σε ποουά νεουά· το έβαουε σαν 
ιτιά.  Και βουάστησε, και έγινε πουατιά 
άµπεουος, χαµηουή στο ανάστηµα, της 
οποίας τα κουήµατα στουέφονταν πουος 
αυτόν, και οι ουίζες της ήσαν από κάτω του· 
και έγινε άµπεουος, και έκανε κουήµατα, και 
έβγαουε βουαστούς. 

Υπήουχε και άουος µεγάουος αετός, 
µεγαουοπτέουυγας και µε ποουά φτεουά· και 
ντες, αυτή η άµπεουος άπουωσε τις ουίζες της 
πουος αυτόν, και άπουωσε τα κουαντιά της 
πουος αυτόν, για να την ποτίσει, µέσω των 
αυουακιών τής φύτευσής της.  Ήταν φυτεµένη 
σε καουή γη, κοντά σε ποουά νεουά, για να 
κάνει βουαστούς, και να φέουει καουπό, ώστε 
να γίνει εξαίουετη άµπεουος. 

Πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Φα 
ευοντωφεί; Ντεν φα αποσπάσει αυτός τις 
ουίζες της, και φα κόψει τον καουπό της, ώστε 
να ξεουαφεί; Φα ξεουαφεί σε όουα τα φύουα 
τού βουαστήµατός της, µάουιστα χωουίς 
µεγάουη ντύναµη ή ποουύ ουαό, και φα την 
αποσπάσει από τις ουίζες της.  Ναι, ντες, ενώ 
φυτεύτηκε, φα ευοντωφεί; Ντεν φα ξηουαφεί 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 898 από 1298 

οουοκουηουωτικά, όπως όταν την αγγίξει ο 
ανατοουικός άνεµος; Φα ξηουαφεί µέσα στα 
αυουάκια όπου βουάστησε. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Πες τώουα στον αποστάτη οίκο: 
Ντεν καταουαβαίνετε τι υποντηουώνουν αυτά; 
Πες: Ντέστε, ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
ήουφε στην Ιεουσαουήµ, και πήουε τον 
βασιουιά της, και τους άουχοντές της, και 
τους έφεουε µαζί του στη Βαβυουώνα·  και 
πήουε από το βασιουικό σπέουµα, και έκανε 
µαζί του συνφήκη, και τον έκανε να οουκιστεί· 
πήουε και τους ντυνατούς τού τόπου,  για να 
ταπεινωφεί το βασίουειο, ώστε να µη 
ανοουφωφεί, για να φυουάττει τη συνφήκη 
του, ώστε να τη στηουίζει.  Όµως, 
αποστάτησε απ' αυτόν, αποστέουοντας 
πουεσβευτές του στην Αίγυπτο, για να του 
ντώσουν άουογα, και ποουύ ουαό. Φα 
ευοντωφεί; Φα ντιασωφεί αυτός που πουάττει 
αυτά; Ή, παουαβαίνοντας τη συνφήκη, φα 
ντιασωφεί;  Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, 
βέβαια στον τόπο τού βασιουιά, που 
βασίουευε σ' αυτόν, του οποίου τον όουκο 
καταφουόνησε, και του οποίου παουέβηκε τη 
συνφήκη, µαζί του φα πεφάνει στο µέσον τής 
Βαβυουώνας.  Και ντεν φα κάνει γι' αυτόν 
τίποτε στον πόουεµο, ο Φαουαώ, µε τον 
ντυνατό στουατό του, και µε το µεγάουο 
πουήφος, υψώνοντας πουοχώµατα, και 
οικοντοµώντας πουοµαχώνες, για να 
αποουέσει ποουές ψυχές.  Επειντή, 
καταφουόνησε τον όουκο, παουαβαίνοντας τη 
συνφήκη· και ντέστε, επειντή, όταν έντωσε το 
χέουι του, έπουαξε όουα αυτά, ντεν φα 
ντιασωφεί. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ζω 
εγώ, τον όουκο µου βέβαια που 
καταφουόνησε, και τη συνφήκη µου που 
παουέβηκε, φα τα ανταποντώσω ενάντια στο 
κεφάουι του.  Και φα απουώσω το ντίχτυ µου 
επάνω του, και φα πιαστεί στα βουόχια µου· 
και φα τον φέουω στη Βαβυουώνα, κι εκεί φα 
κουιφώ µαζί του για την ανοµία του, που 
ανόµησε σε µένα.  Και όουοι οι φυγάντες του, 
µε όουα τα τάγµατά του, φα πέσουν µε 
µάχαιουα, και εκείνοι που εναπέµειναν, φα 

ντιασκοουπιστούν σε κάφε άνεµο· και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ µίουησα, ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εγώ φα πάουω 
από το ψηουότεουο κουαντί τού ψηού κέντου, 
και φα το φυτέψω· εγώ φα κόψω από την 
κοουυφή των νέων κουωναουιών του ένα 
τουυφεουό κουωνάουι, και φα το φυτέψω σε 
ψηουό και έξοχο βουνό·  επάνω στο ψηουό 
βουνό τού Ισουαήου φα το φυτέψω· και φα 
βγάουει κουαντιά, και φα καουποφοουήσει, 
και φα γίνει µεγάουος κέντουος· και από κάτω 
του φα κατασκηνώσουν κάφε όουνεο και κάφε 
πουί· φα κατασκηνώσουν κάτω από τη σκιά 
των κουαντιών του.  Και όουα τα ντέντουα 
τού χωουαφιού φα γνωουίσουν, ότι εγώ ο 
Κύουιος ταπείνωσα το ψηουό ντέντουο, 
ύψωσα το ταπεινό ντέντουο, και καταξέουανα 
το χουωουό ντέντουο, και έκανα το ξεουό 
ντέντουο να αναβουαστήσει. Εγώ ο Κύουιος, 
µίουησα και εκτέουεσα. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Τι εννοείτε εσείς, που 
χουησιµοποιείτε αυτή την παουοιµία για τη 
γη τού Ισουαήου, ουέγοντας: Οι πατέουες 
έφαγαν αγουίντα, και µούντιασαν τα ντόντια 
των παιντιών;  Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός, ντεν φα χουησιµοποιήσετε πουέον αυτή 
την παουοιµία στον Ισουαήου.  Ντέστε, όουες 
οι ψυχές είναι ντικές µου· όπως η ψυχή του 
πατέουα, έτσι και η ψυχή τού γιου, είναι ντική 
µου· η ψυχή που αµάουτησε, αυτή φα πεφάνει. 

Όποιος, όµως, είναι ντίκαιος, και πουάττει 
κουίση και ντικαιοσύνη,  ντεν τουώει επάνω 
στα βουνά, και ντεν σηκώνει τα µάτια του 
πουος τα είντωουα του οίκου Ισουαήου, και 
ντεν µοουύνει τη γυναίκα τού πουησίον του, 
και ντεν πουησιάζει γυναίκα, που είναι στην 
ακαφαουσία της,  και ντεν καταντυναστεύει 
άνφουωπο, επιστουέφει στον χουεοφειουέτη 
το ενέχυουό του, ντεν αουπάζει βίαια, ντίνει 
το ψωµί του σ' αυτόν που πεινάει, και 
σκεπάζει τον φτωχό µε ιµάτιο,  ντεν ντίνει µε 
τόκο και ντεν παίουνει πουοσφήκη, 
αποστουέφει το χέουι του από αντικία, κάνει 
ντίκαιη κουίση ανάµεσα από άνφουωπο και 
άνφουωπο,  πεουπατάει στα ντιατάγµατά µου, 
και φυουάττει τις κουίσεις µου, για να 
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πουάττει αουήφεια· αυτός είναι ντίκαιος· 
σίγουα φα ζήσει, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Αν, όµως, γεννήσει γιο κουέφτη, που χύνει 
αίµα, και πουάττει κάτι απ' αυτά,  και όποιος 
ντεν κάνει όουα αυτά, αουά τουώει επάνω στα 
βουνά, και µοουύνει τη γυναίκα τού πουησίον 
του,  καταντυναστεύει τον φτωχό, κι αυτόν 
που έχει ανάγκη, αουπάζει βίαια, ντεν 
επιστουέφει το ενέχυουο, και σηκώνει τα 
µάτια του πουος τα είντωουα, και πουάττει 
βντεουύγµατα,  ντίνει µε τόκο, και παίουνει 
πουοσφήκη, αυτός φα ζήσει; Ντεν φα ζήσει· 
έπουαξε όουα αυτά τα βντεουύγµατα· φα 
φανατωφεί οπωσντήποτε· το αίµα του φα είναι 
επάνω του. 

Και αν γεννήσει γιο, που, βουέποντας όουα τα 
αµαουτήµατα του πατέουα του, τα οποία 
έπουαξε, πουοσέχει και ντεν πουάττει τέτοια,  
ντεν τουώει επάνω στα βουνά, και ντεν 
σηκώνει τα µάτια του πουος τα είντωουα του 
οίκου Ισουαήου, και ντεν µοουύνει τη γυναίκα 
τού πουησίον του,  και ντεν καταντυναστεύει 
άνφουωπο, ντεν κατακουατάει το ενέχυουο, 
και ντεν αουπάζει βίαια, ντίνει το ψωµί του σ' 
αυτόν που πεινάει, και σκεπάζει τον γυµνό µε 
ιµάτιο,  αποστουέφει το χέουι του από τον 
φτωχό, τόκο και πουοσφήκη ντεν παίουνει, 
εκτεουεί τις κουίσεις µου, πεουπατάει στα 
ντιατάγµατά µου· αυτός ντεν φα φανατωφεί 
για την ανοµία τού πατέουα του· φα ζήσει 
οπωσντήποτε. 

Ο πατέουας του, επειντή καταντυνάστευσε 
σκουηουά, άουπαξε βίαια τον αντεουφό του, 
και έπουαξε ανάµεσα στον ουαό του ό,τι ντεν 
είναι καουό, να, αυτός φα πεφάνει µέσα στην 
ανοµία του. 

Εσείς, όµως, ουέτε: Γιατί; Ο γιος ντεν πουέπει 
να βαστάει την ανοµία τού πατέουα του; 

Αφού ο γιος έκανε κουίση και ντικαιοσύνη, 
και φύουαξε όουα τα ντιατάγµατά µου και τα 
εκτέουεσε, φα ζήσει οπωσντήποτε.  Η ψυχή, 
αυτή που αµαουτάνει, αυτή φα πεφάνει· ο γιος 
ντεν φα βαστάξει την ανοµία τού πατέουα, και 
ο πατέουας ντεν φα βαστάξει την ανοµία τού 
γιου· η ντικαιοσύνη τού ντικαίου φα είναι 

επάνω του, και η ανοµία τού ανόµου φα είναι 
επάνω του.  Αουά, αν ο άνοµος επιστουέψει 
από όουες τις αµαουτίες του που έπουαξε, και 
φυουάξει όουα τα ντιατάγµατά µου, και 
πουάξει κουίση και ντικαιοσύνη, φα ζήσει 
οπωσντήποτε, ντεν φα πεφάνει·  όουες οι 
ανοµίες του, που έπουαξε, ντεν φα του 
µνηµονευφούν· µε τη ντικαιοσύνη του που 
έπουαξε φα ζήσει. 

Μήπως εγώ φέουω πουαγµατικά τον φάνατο 
τού ανόµου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, και όχι 
να επιστουέψει από τους ντουόµους του και να 
ζήσει;  Όταν, όµως, ο ντίκαιος επιστουέψει 
από τη ντικαιοσύνη του, και πουάξει αντικία, 
και πουάξει σύµφωνα µε όουα τα 
βντεουύγµατα που πουάττει ο άνοµος, τότε 
φα ζήσει; Οουόκουηουη η ντικαιοσύνη του 
που έκανε ντεν φα µνηµονευφεί· στην ανοµία 
του που ανόµησε, και στην αµαουτία του που 
αµάουτησε, σ' αυτές φα πεφάνει. 

Εσείς, όµως, ουέτε: Ο ντουόµος τού Κυουίου 
ντεν είναι ευφύς. 

Ακούστε τώουα, οίκος Ισουαήου: Ο ντουόµος 
µου ντεν είναι ευφύς; Όχι οι ντουόµοι σας 
ντιεστουαµµένοι;  Όταν επιστουέψει ο 
ντίκαιος από τη ντικαιοσύνη του, και πουάξει 
αντικία, και πεφάνει µέσα σ' αυτή, εξαιτίας τής 
αντικίας του που έπουαξε φα πεφάνει·  και 
όταν ο άνοµος επιστουέψει από την ανοµία 
του, που έπουαξε, και πουάξει κουίση και 
ντικαιοσύνη, αυτός φα φυουάξει ζωντανή την 
ψυχή του·  επειντή, συουογίστηκε, και 
επέστουεψε από όουες τις ανοµίες του, που 
έπουαξε, φα ζήσει οπωσντήποτε, ντεν φα 
πεφάνει. 

Αου' ο οίκος Ισουαήου ουέει: Ο ντουόµος 
τού Κυουίου ντεν είναι ευφύς. 

Οίκος Ισουαήου, οι ντουόµοι µου ντεν είναι 
ευφείς; Όχι οι ντουόµοι σας ντιεστουαµµένοι;  
Γι' αυτό, οίκος Ισουαήου, φα σας κουίνω, 
κάφε έναν σύµφωνα µε τους ντουόµους του, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. Μετανοήστε, και 
επιστουέψτε από όουες τις ανοµίες σας· και 
ντεν φα είναι σε σας η ανοµία για απώουεια.  
Αποουίψτε από σας όουες τις ανοµίες σας, 
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που ανοµήσατε σε µένα, και κάντε για τον 
εαυτό σας νέα καουντιά και νέο πνεύµα· γιατί 
να πεφάνετε, οίκος Ισουαήου;  Επειντή, εγώ 
ντεν φέουω τον φάνατο αυτού που πεφαίνει, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός· γι' αυτό, 
επιστουέψτε, και ζήστε. 

Κι εσύ, ανάουαβε φουήνον για τους ηγεµόνες 
τού Ισουαήου,  και πες: Τι είναι η µητέουα 
σου; Ουέαινα· κείτεται ανάµεσα σε 
ουιοντάουια, έφουεψε τα βουέφη της ανάµεσα 
σε ουιονταουάκια.  Και ανέφουεψε ένα από τα 
βουέφη της, και έγινε ουιονταουάκι, και έµαφε 
να αουπάζει το φήουαµα· έτουωγε 
ανφουώπους.  Και τα έφνη άκουσαν γι' αυτό· 
πιάστηκε µέσα στον ουάκκο τους, και το 
έφεουαν µε αουυσίντες στη γη τής Αιγύπτου.  
Και βουέποντας ότι µαταιώφηκε η εουπίντα 
της και χάφηκε, πήουε ένα άουο από τα 
βουέφη της, και το έκανε ουιονταουάκι.  Και 
καφώς ζούσε ανάµεσα σε ουιοντάουια, έγινε 
ουιονταουάκι, και έµαφε να αουπάζει 
φήουαµα· έτουωγε ανφουώπους.  Και 
γνώουισε τα παουάτια τους, και εουήµωνε τις 
πόουεις τους· και η γη ήταν αφανισµένη, και 
το πουήουωµά της, από τον ήχο τού 
µουγκουίσµατός του.  Και τα έφνη 
παουατάχφηκαν εναντίον του, οουόγυουα, 
από τις επαουχίες, και άπουωσαν τα βουόχια 
τους εναντίον του, και πιάστηκε στον ουάκκο 
τους.  Και το έβαουαν µε αουυσίντες µέσα σε 
κουβί, και το έφεουαν στον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας· το έβαουαν µέσα σε φυουακή, 
για να µη ακουστεί πουέον η φωνή του επάνω 
στα βουνά τού Ισουαήου. 

Η µητέουα σου, σύµφωνα µε την οµοίωσή 
σου, ήταν σαν άµπεουος φυτεµένη κοντά σε 
νεουά· έγινε καουποφόουα, και γεµάτη 
κουαντιά, εξαιτίας των ποουών νεουών.  Και 
έγιναν σ' αυτή ντυνατές ουάβντοι για 
σκήπτουα εκείνων που κυουιαουχούν· και ο 
κοουµός της υψώφηκε ανάµεσα στα πυκνά 
κουαντιά, και έγινε πεουίβουεπτη κατά το 
ύψος της ανάµεσα στο πουήφος των βουαστών 
της.  Αποσπάστηκε, όµως, µε φυµό, ουίχτηκε 
καταγής, και ανατοουικός άνεµος 
καταξέουανε τον καουπό της· τις ισχυουές 
ουάβντους της έσπασαν µαζί και ξεουάφηκαν· 
φωτιά τις κατέφαγε.  Και τώουα είναι 

φυτεµένη σε έουηµη, σε ξεουή και άνυντουη 
γη.  Και βγήκε φωτιά από κάποια ουάβντο 
από τα κουαντιά της, και κατέφαγε τον 
καουπό της, ώστε ντεν υπήουχε πουέον σ' 
αυτήν ουάβντος ισχυουή για σκήπτουο 
ηγεµονίας. 

Αυτός είναι ο φουήνος, και φα είναι σε 
φουήνο. 

ΚΑΙ κατά τον έβντοµο χουόνο, τον πέµπτο 
µήνα, τη ντέκατη ηµέουα τού µήνα ήουφαν 
µεουικοί από τους πουεσβύτεους του 
Ισουαήου για να ουωτήσουν τον Κύουιο, και 
κάφησαν µπουοστά µου. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, µίουησε στους 
πουεσβύτεους του Ισουαήου, και πες τους: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ήουφατε να µε 
ουωτήσετε; Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, 
ντεν φα εουωτηφώ από σας.  Φα τους 
κουίνεις; Γιε ανφουώπου, φα κουίνεις; Ντείξε 
σ' αυτούς τα βντεουύγµατα των πατέουων 
τους·  και πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. Κατά την ηµέουα που έκουεξα τον 
Ισουαήου, και ύψωσα το χέουι µου πουος το 
σπέουµα τού οίκου Ιακώβ, και γνωουίστηκα σ' 
αυτούς στην Αίγυπτο, και ύψωσα σ' αυτούς το 
χέουι µου, ουέγοντας: Εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας,  κατά την ηµέουα εκείνη ύψωσα το 
χέουι µου σ' αυτούς ότι φα τους βγάουω έξω 
από την Αίγυπτο σε γη που πουόβουεψα γι' 
αυτούς, γη που ουέει γάουα και µέουι, που 
είναι η ντόξα όουων των χωουών.  Και τους 
είπα: Αποουίψτε κάφε ένας τα βντεουύγµατα 
των µατιών του, και µη µοουύνεστε µε τα 
είντωουα της Αιγύπτου· εγώ είµαι ο Κύουιος 
ο Φεός σας. 

Αυτοί, όµως, αποστάτησαν από µένα, και ντεν 
φέουησαν να µε ακούσουν· ντεν απέουιψαν 
κάφε ένας τα βντεουύγµατα των µατιών του, 
και ντεν εγκατέουειψαν τα είντωουα της 
Αιγύπτου. Τότε, είπα να ξεχύνω επάνω τους 
τον φυµό µου, για να φέουω σε πέουας την 
οουγή µου εναντίον τους, στο µέσον τής γης 
τής Αιγύπτου.  Όµως, εξαιτίας τού ονόµατός 
µου, για να µη βεβηουωφεί µπουοστά στα 
έφνη ανάµεσα στα οποία ήσαν, και µπουοστά 
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στους οποίους γνωουίστηκα σ' αυτούς, έκανα 
αυτό, για να τους βγάουω έξω από τη γη τής 
Αιγύπτου.  Και τους έβγαουα έξω από τη γη 
τής Αιγύπτου, και τους έφεουα στην έουηµο·  
και έντωσα σ' αυτούς τα ντιατάγµατά µου, και 
έκανα γνωστές σ' αυτούς τις κουίσεις µου, τις 
οποίες όταν ο άνφουωπος τις κάνει, φα ζήσει 
ντιαµέσου αυτών.  Κι ακόµα, έντωσα σ' 
αυτούς τα σάββατά µου, για να είναι ως 
σηµείον ανάµεσα σ' αυτούς και σε µένα, ώστε 
να γνωουίζουν ότι, εγώ είµαι ο Κύουιος που 
τους αγιάζω. 

Αου' ο οίκος Ισουαήου αποστάτησε από µένα 
µέσα στην έουηµο· στα ντιατάγµατά µου ντεν 
πεουπάτησαν, και απέουιψαν τις κουίσεις µου, 
τις οποίες ο άνφουωπος όταν τις πουάττει, φα 
ζήσει ντιαµέσου αυτών· και βεβήουωσαν 
υπεουβοουικά τα σάββατά µου· τότε, είπα να 
ξεχύνω τον φυµό µου επάνω τους µέσα στην 
έουηµο, για να τους εξοουοφουεύσω.  Όµως, 
το έκανα αυτό ένεκα του ονόµατός µου, για 
να µη βεβηουωφεί µπουοστά στα έφνη, 
µπουοστά από τα οποία τους έβγαουα.  Κι 
ακόµα, εγώ ύψωσα σ' αυτούς το χέουι µου 
µέσα στην έουηµο, ότι ντεν φα τους φέουω 
στη γη, που τους έντωσα, γη που ουέει γάουα 
και µέουι, που είναι η ντόξα όουων των 
χωουών·  επειντή, απέουιψαν τις κουίσεις µου, 
και ντεν πεουπάτησαν στα ντιατάγµατά µου, 
και βεβήουωσαν τα σάββατά µου· επειντή, οι 
καουντιές τους ποουεύονταν πίσω από τα 
είντωουά τους.  και το µάτι µου ουυπήφηκε γι' 
αυτούς, ώστε να µη τους εξαουείψω, και ντεν 
τους συντέουεσα µέσα στην έουηµο.  Αουά, 
είπα στα παιντιά τους µέσα στην έουηµο: Μη 
πεουπατάτε στα ντιατάγµατα των πατέουων 
σας, και µη τηουείτε τις κουίσεις τους, και µη 
µοουύνεστε µε τα είντωουά τους·  εγώ είµαι ο 
Κύουιος ο Φεός σας· πεουπατάτε στα 
ντιατάγµατά µου, και τηουείτε τις κουίσεις 
µου, και να τις εκτεουείτε·  και αγιάζετε τα 
σάββατά µου· και ας είναι ως σηµείο ανάµεσα 
σε µένα και σε σας, ώστε να γνωουίζετε ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σας. 

Τα παιντιά, όµως, αποστάτησαν από µένα· 
ντεν πεουπάτησαν στα ντιατάγµατά τις οποίες, 
και ντεν τήουησαν τις κουίσεις µου, ώστε να 
τις εκτεούν, που όταν ο άνφουωπος τις 

πουάττει φα ζήσει ντιαµέσου αυτών· 
βεβήουωσαν τα σάββατά µου· τότε, είπα να 
ξεχύνω τον φυµό µου επάνω τους, για να 
συντεουέσω την οουγή µου εναντίον τους 
µέσα στην έουηµο.  Και απέστουεψα το χέουι 
µου, και το έκανα αυτό ένεκα του ονόµατός 
µου, για να µη βεβηουωφεί µπουοστά στα 
έφνη, µπουοστά από τα οποία τούς έβγαουα.  
Ακόµα, εγώ ύψωσα το χέουι µου εναντίον 
τους µέσα στην έουηµο, ότι φα τους 
ντιασκόουπιζα ανάµεσα στα έφνη, και φα τους 
ντιέσπεουνα στους τόπους·  επειντή, ντεν 
εκτέουεσαν τις κουίσεις µου, και απέουιψαν τα 
ντιατάγµατά µου, και βεβήουωσαν τα 
σάββατά µου, και τα µάτια τους ήσαν πίσω 
από τα είντωουα των πατέουων τους.  Γι' 
αυτό, και εγώ τους έντωσα ντιατάγµατα όχι 
καουά, και κουίσεις ντιαµέσου των οποίων 
ντεν φα ζούσαν·  και τους µόουυνα στις 
πουοσφοουές τους, στο ότι ντιαβίβαζαν µέσα 
από τη φωτιά κάφε ένα που ντιανοίγει µήτουα, 
για να τους εουηµώσω, ώστε να γνωουίσουν 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Γι' αυτό, γιε ανφουώπου, µίουησε στον οίκο 
Ισουαήου, και πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός: Ακόµα, µε τούτο τον τουόπο µε 
έβουισαν οι πατέουες σας, κάνοντας εναντίον 
µου παουάβαση.  Επειντή, αφού τους έφεουα 
στη γη, για την οποία ύψωσα το χέουι µου ότι 
φα τη ντώσω σ' αυτούς, τότε κοίταξαν πουος 
κάφε ψηουό ουόφο, και κάφε σκιεουό 
ντέντουο, και εκεί πουόσφεουαν τις φυσίες 
τους, και έστηναν εκεί τις παουοουγιστικές 
πουοσφοουές τους· και έβαουαν εκεί οσµή 
ευωντίας τους, και έκαναν εκεί τις σπονντές 
τους.  Και τους είπα: Τι σηµαίνει ο ψηουός 
τόπος, στον οποίο εσείς πηγαίνετε; Και το 
όνοµά του αποκουήφηκε Βαµά, µέχουι 
σήµεουα. 

Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισουαήου: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός, ενώ εσείς µοουύνεστε 
στον ντουόµο των πατέουων σας, και 
εκποουνεύετε πίσω από τα βντεουύγµατά 
τους,  και µοουύνεστε µε όουα τα είντωουά 
σας µέχουι σήµεουα, πουοσφέουοντας τα 
ντώουα σας, ντιαβιβάζοντας τους γιους σας 
µέσα από τη φωτιά, και εγώ φα εουωτηφώ 
από σας, οίκος Ισουαήου; Ζω εγώ ουέει ο 
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Κύουιος ο Φεός, ντεν φα εουωτηφώ από σας.  
Και εκείνο που σκέπτεστε, ντεν φα γίνει µε 
κανέναν τουόπο· επειντή, ουέτε: Φα είµαστε 
σαν τα έφνη, σαν τις οικογένειες των τόπων, 
στο να ουατουεύουµε ξύουα και πέτουες. 

Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, µε 
κουαταιό χέουι, και απουωµένον βουαχίονα, 
και µε φυµό, που ξεχύνεται, φα βασιουεύω 
οπωσντήποτε επάνω σας.  Και φα σας βγάουω 
από τους ουαούς, και φα σας συγκεντουώσω 
από τους τόπους, όπου είστε 
ντιασκοουπισµένοι, µε χέουι κουαταιό, και µε 
βουαχίονα απουωµένον, και µε φυµό που 
ξεχύνεται.  Και φα σας φέουω στην έουηµο 
των ουαών, και εκεί φα κουιφώ µε σας 
πουόσωπο µε πουόσωπο·  καφώς κουίφηκα µε 
τους πατέουες σας µέσα στην έουηµο της γης 
τής Αιγύπτου, έτσι φα σας κουίνω, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός.  Και φα σας πεουάσω από 
τη ουάβντο, και φα σας φέουω στους 
ντεσµούς τής ντιαφήκης.  Και φα 
αποκαφαουίσω από µέσα σας τους αποστάτες, 
κι αυτούς που ασέβησαν σε µένα· φα τους 
βγάουω έξω από τη γη τής παουοικίας τους, 
και ντεν φα µπουν µέσα στη γη τού Ισουαήου· 
και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και εσείς, οίκος Ισουαήου, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Πηγαίνετε, ουατουεύετε 
κάφε ένας τα είντωουά του, και στο εξής, αν 
ντεν φέουετε να µε ακούτε· και µη 
βεβηουώνετε πουέον το άγιο όνοµά µου µε τα 
ντώουα σας, και µε τα είντωουά σας.  Επειντή, 
επάνω στο άγιο βουνό µου, επάνω στο ψηουό 
βουνό τού Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός, εκεί οουόκουηουος ο Ισουαήου, όουοι 
αυτοί που είναι µέσα στη γη φα µε 
ουατουεύσουν· εκεί φα τους ντεχφώ, και εκεί 
φα ζητήσω τις πουοσφοουές σας, και τις 
απαουχές των ντώουων σας, µε όουα τα άγιά 
σας.  Φα σας ντεχφώ µε οσµή ευωντίας, όταν 
φα σας βγάουω από τους ουαούς, και σας 
συγκεντουώσω από τους τόπους όπου 
ντιασκοουπιστήκατε· και φα αγιαστώ σε σας 
µπουοστά στα έφνη.  Και φα γνωουίσετε ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν σας φέουω στη γη 
Ισουαήου, στη γη για την οποία ύψωσα το 
χέουι µου ότι φα τη ντώσω στους πατέουες 
σας.  Κι εκεί φα φυµηφείτε τους ντουόµους 

σας, και όουα τα έουγα σας στα οποία 
µοουυνφήκατε· και φα αποστουαφείτε οι ίντιοι 
τον εαυτό σας µπουοστά στα µάτια σας, για 
όουα τα κακά σας, όσα πουάξατε.  Και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν έτσι 
κάνω σε σας ένεκα του ονόµατός µου, όχι 
σύµφωνα µε τους πονηούς ντουόµους σας 
ούτε σύµφωνα µε τα ντιεφφαουµένα έουγα 
σας, οίκος Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, να στήουιξε το 
πουόσωπό σου πουος τα µεσηµβουινά και 
στάουαξε έναν ουόγο πουος το µεσηµβουινό 
µέουος, και πουοφήτευσε ενάντια στο ντάσος 
τής µεσηµβουινής πεντιάντας·  και πες πουος 
το µεσηµβουινό ντάσος: Άκουσε τον ουόγο 
τού Κυουίου. Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντες, εγώ φα ανάψω φωτιά ανάµεσά σου, και 
φα καταφάει ανάµεσά σου κάφε χουωουό 
ντέντουο και κάφε ξεουό ντέντουο· η φουόγα 
που εξάφφηκε ντεν φα σβήσει, και κάφε 
πουόσωπο, από τη µεσηµβουία µέχουι τον 
βοουά, φα καεί µέσα σ' αυτή.  Και κάφε 
σάουκα φα ντει, ότι εγώ ο Κύουιος το έκαψα· 
ντεν φα σβήσει. 

Κι εγώ είπα: Αουοίµονο! Κύουιε Φεέ! Αυτοί 
ουένε για µένα: Αυτός ντεν ουέει παουοιµίες; 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου πουος την Ιεουσαουήµ, και 
στάουαξε έναν ουόγο πουος τους άγιους 
τόπους, και πουοφήτευσε ενάντια στη γη τού 
Ισουαήου,  και πες πουος τη γη Ισουαήου: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος. Ντες, εγώ είµαι 
εναντίον σου, και φα σύουω τη µάχαιουά µου 
από τη φήκη της, και φα αποκόψω από σένα 
τον ντίκαιο και τον ασεβή.  Και επειντή φα 
αποκόψω από σένα τον ντίκαιο και τον ασεβή, 
γι' αυτό φα βγει η µάχαιουά µου από τη φήκη 
της ενάντια σε κάφε σάουκα, από τον νότο 
µέχουι τον βοουά·  και φα γνωουίσουν, κάφε 
σάουκα, ότι εγώ ο Κύουιος έσυουα τη 
µάχαιουά µου από τη φήκη της· ντεν φα 
επιστουέψει πουέον.  Γι' αυτό, εσύ, γιε 
ανφουώπου, στέναξε µαζί µε συντουιµµό τής 
οσφύος σου· και µε πικουία στέναξε µπουοστά 
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τους.  Και όταν σου πουν: Γιατί στενάζεις εσύ; 
Φα απαντήσεις: Για την αγγεουία, ότι 
έουχεται· και κάφε καουντιά φα ουιώσει, και 
όουα τα χέουια φα παουαουύσουν, και κάφε 
πνεύµα φα ουιποφυµήσει, και όουα τα γόνατα 
φα ουεύσουν σαν νεουό· ντέστε, έουχεται, και 
φα γίνει, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε, και 
πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος. Πες: Ουοµφαία, 
ουοµφαία ακονίζεται, και µάουιστα 
στιουβώνεται·  ακονίζεται για να κάνει σφαγή· 
στιουβώνεται, για να αστουάφτει. Μποούµε, 
ουοιπόν, να είµαστε εύφυµοι; Αυτή είναι η 
ουάβντος τού γιου µου, που καταφουονεί 
κάφε ξύουο.  Και την έντωσε να στιουβωφεί, 
για να κουατιέται στο χέουι· αυτή η ουοµφαία 
είναι ακονισµένη και στιουβωµένη, για να 
ντοφεί στο χέουι τού σφαγέα.  Βόησε και 
οουόουυξε, γιε ανφουώπου· επειντή, αυτή είναι 
ενάντια στον ουαό µου, είναι ενάντια σε όους 
τους άουχοντες του Ισουαήου· τουόµος φα 
πέσει επάνω στον ουαό µου εξαιτίας τής 
ουοµφαίας· γι' αυτό χτύπα επάνω στον µηουό 
σου.  Επειντή, είναι εξέταση· και τι; Βέβαια, 
και η ουάβντος που καταφουονεί ντεν φα 
υπάουχει, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Γι' αυτό, 
εσύ, γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε, και χτύπα 
µε κουότο χέουι επάνω σε χέουι, και η 
ουοµφαία ας ντιπουασιαστεί, ας 
τουιπουασιαστεί η ουοµφαία των 
τουαυµατισµένων· αυτή είναι η ουοµφαία των 
µεγάουων τουαυµατιών, που φα ντιαπεουάσει 
µέχουι µέσα στα ενντόµυχά τους.  Έφεουα 
επάνω τους το κόψιµο της ουοµφαίας, επάνω 
σε όουες τις πύουες τους, για να ουιώσει κάφε 
καουντιά, και να πουηφύνει ο όουεφουος. 
Αουοίµονο! Ετοιµάστηκε για να γυαουίζει, 
ακονίστηκε για σφαγή.  Σφίξου, ουοµφαία, να 
επιτεφείς ντεξιά, αουιστεουά, όπου στουαφεί 
το πουόσωπό σου.  Και εγώ, ακόµα, φα 
χτυπήσω µε κουότο το χέουι µου επάνω στο 
χέουι µου, και φα αναπαύσω τον φυµό µου· 
εγώ µίουησα, ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, γιε ανφουώπου, ντιόουισε 
για τον εαυτό σου ντύο ντουόµους, για να 
πεουάσει η ουοµφαία τού βασιουιά τής 

Βαβυουώνας· και οι ντύο φα βγαίνουν από την 
ίντια γη· και κάνε τόπο, και να τον κάνεις στην 
αουχή τού ντουόµου τής πόουης.  Ντιόουισε 
ντουόµο για να πεουάσει η ουοµφαία στη 
Ουαββά των γιων Αµµών, και στην Ιουνταία 
πουος την Ιεουσαουήµ, την οχυουωµένη.  
Επειντή, ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
στάφηκε στο ντίστουατο, στην αουχή των 
ντύο ντουόµων, για να ουωτήσει τους µάντεις· 
ανακάτεψε τα βέουη της µαντείας, ουώτησε τα 
γουυπτά, παουατήουησε το συκώτι.  Πουος τα 
ντεξιά του έγινε ο χουησµός για την 
Ιεουσαουήµ, για να στήσει τα κουιάουια, για 
να ανοίξει το στόµα για σφαγή, να υψώσει τη 
φωνή µε αουαουαγµό, να στήσει κουιάουια 
ενάντια στις πύουες, να κάνει πουοχώµατα, να 
οικοντοµήσει πουοµαχώνες.  Όµως, αυτό φα 
είναι σ' αυτούς σαν µάταιη µαντεία, στα µάτια 
εκείνων, που έκαναν πουος αυτούς όουκους· 
αυτός, όµως, φα τους φυµίσει την ανοµία 
τους, για να πιαστούν. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, κάνατε νάουφει σε ενφύµηση η 
ανοµία σας, όταν οι παουαβάσεις σας 
ανακαουύφφηκαν, ώστε να φανεουωφούν τα 
αµαουτήµατά σας σε όουες τις πουάξεις σας· 
επειντή, ήουφατε σε ενφύµηση, φα σας 
πιάσουν µε τα χέουια. 

Κι εσύ, βέβηουε, ασεβή, ηγεµόνα του 
Ισουαήου, για τον οποίο ήουφε η ηµέουα, 
όταν η ανοµία έφτασε στο τέουος,  έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Σήκωσε το ντιάντηµα, και 
αφαίουεσε το στέµµα· αυτό ντεν φα είναι 
τέτοιο· ο ταπεινός φα υψωφεί, και ο υψηουός 
φα ταπεινωφεί.  Φα το ανατουέψω, φα το 
ανατουέψω, φα το ανατουέψω, και ντεν φα 
υπάουχει, µέχουις ότου έουφει εκείνος στον 
οποίο ανήκει· και φα το ντώσω σ' αυτόν. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε, και πες: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός, για τους γιους 
Αµµών, και για τον ονειντισµό τους· και πες: 
Η ουοµφαία, η ουοµφαία είναι γυµνωµένη, 
στιουβωµένη για τη σφαγή, για να 
εξοουοφουεύσει, ουάµποντας,  ενώ βουέπουν 
µάταιες οουάσεις για σένα, ενώ µαντεύουν για 
σένα ψέµα, για να σε βάουν επάνω στον 
τουάχηουο των τουαυµατισµένων, των 
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ασεβών, για τους οποίους ήουφε η ηµέουα, 
όταν η ανοµία τους έφτασε στο τέουος.  
Επίστουεψέ την στη φήκη της. Φα σε κουίνω 
στον τόπο όπου κτίστηκες, στη γη τής 
γέννησής σου.  Και φα ξεχύνω την οουγή µου 
επάνω σου· µέσα στη φωτιά τής οουγής µου 
φα φυσήξω επάνω σου· και φα σε παουαντώσω 
στα χέουια άγουιων ανντουών, που 
χαουκεύουν όουεφουο.  Φα γίνεις τουοφή 
φωτιάς· το αίµα σου φα είναι στο µέσον τής 
γης σου· ντεν φα υπάουχει πουέον ανάµνηση 
για σένα· εγώ µίουησα, ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, γιε ανφουώπου, φα 
κουίνεις, φα κουίνεις την πόουη των αιµάτων; 
Και φα παουαστήσεις σ' αυτήν όουα τα 
βντεουύγµατά της;  Πες, ουοιπόν: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός. Ω, πόουη, που στο µέσον 
της χύνει αίµατα, για νάουφει ο καιουός της, 
και που κατασκευάζει είντωουα εναντίον του 
εαυτού της, για να µοουύνεται!  Έγινες ένοχη 
µέσα στο αίµα σου, που ξέχυσες, και 
µοουύνφηκες µέσα στα είντωουά σου, που 
κατασκεύασες· και έκανες να πουησιάσουν οι 
ηµέουες σου, και ήουφες µέχουι τα χουόνια 
σου· γι' αυτό, σε έκανα όνειντος στα έφνη, και 
παιχνίντι σε όους τούς τόπους.  Οι κοντινοί, 
και οι µακουινοί από σένα φα σε εµπαίξουν, 
µοουυσµένη ως πουος το όνοµα, µεγάουη ως 
πουος τις συµφοουές. 

Ντες, οι άουχοντες του Ισουαήου ήσαν µέσα 
σε σένα, για να χύνουν αίµα, ο καφένας 
σύµφωνα µε τη ντύναµή του.  Μέσα σε σένα 
καταφουονούσαν πατέουα και µητέουα· µέσα 
σε σένα συµπεουιφέουονταν απατηουά πουος 
τον ξένο· µέσα σε σένα καταντυνάστευαν τον 
οουφανό και τη χήουα.  Καταφουόνησες τα 
άγιά µου, και βεβήουωσες τα σάββατά µου.  
Μέσα σε σένα ήσαν άνντουες συκοφάντες για 
να χύνουν αίµα· και µέσα σε σένα έτουωγαν 
επάνω στα βουνά· µέσα σε σένα πουάττουν 
ανοσιουγίες.  Μέσα σε σένα ξεσκέπασαν την 
ασχηµοσύνη τού πατέουα· µέσα σε σένα 
ταπείνωσαν την αποχωουισµένη µέσα στην 
ακαφαουσία της.  Και ο µεν ένας έπουαξε 
βντεουυουή πουάξη µε τη γυναίκα τού 
πουησίον του· ο ντε άουος µόουυνε ανόσια τη 
νύφη του· και ο άουος µέσα σε σένα 

ταπείνωσε την αντεουφή του, τη φυγατέουα 
τού πατέουα του.  Μέσα σε σένα έπαιουναν 
ντώουα για να εκχέουν αίµα· πήουες τόκο και 
πουοσφήκη, και αισχουοκέουντησες από τους 
πουησίον σου µε απάτη, και µε ουησµόνησες, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Ντες, γι' αυτό χτύπησα τα χέουια µου µε 
κουότο στην αισχουοκέουντειά σου, που 
έπουαξες, και στο αίµα, που ήταν ανάµεσά 
σου.  Φα αντέξει η καουντιά σου; Ή, φα έχουν 
ντύναµη τα χέουια σου, στις ηµέουες κατά τις 
οποίες εγώ φα ενεουγήσω εναντίον σου; Εγώ 
µίουησα, ο Κύουιος, και φα εκτεουέσω.  Και 
φα σε ντιασκοουπίσω µέσα στα έφνη, και φα 
σε ντιασπείουω στους τόπους, και φα 
εξαουείψω από σένα την ακαφαουσία σου.  
Και φα βεβηουωφείς από µόνη σου µπουοστά 
στα έφνη· και φα γνωουίσεις ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ο οίκος Ισουαήου 
έγινε σε µένα σαν σκουιά· όουοι είναι 
χαουκός, και κασσίτεουος, και σίντεουο, και 
µοουύβι, στο µέσον τού χωνευτηουίου· είναι 
σκουιές από ασήµι.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Επειντή, όουοι εσείς γίνατε 
σκουιά, ντέστε, γι' αυτό φα σας συγκεντουώσω 
στο µέσον τής Ιεουσαουήµ·  όπως 
συγκεντουώνουν στο µέσον τού χωνευτηουίου 
το ασήµι, και τον χαουκό, και το σίντεουο, 
και το µοουύβι, και τον κασσίτεουο, για να 
φυσήξουν επάνω τους φωτιά, ώστε να τα 
ντιαουύσουν, έτσι µέσα στον φυµό µου και 
µέσα στην οουγή µου φα σας συγκεντουώσω, 
και φα σας βάουω εκεί, και φα σας ντιαουύσω.  
Φα σας συγκεντουώσω οπωσντήποτε, και 
µέσα στη φωτιά τής οουγής µου φα φυσήξω 
επάνω σας, και φα ντιαουυφείτε στο µέσον τής 
φωτιάς.  Όπως ντιαουύεται το ασήµι στο 
µέσον τού χωνευτηουίου, έτσι φα ντιαουυφείτε 
στο µέσον τής φωτιάς τής οουγής. Και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ ο Κύουιος ξέχυνα επάνω 
σας την οουγή µου. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πες σ' αυτήν: Εσύ 
είσαι η γη, που ντεν καφαουίστηκε, και ντεν 
έγινε βουοχή επάνω της κατά την ηµέουα τής 
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οουγής.  Στο µέσον της υπάουχει συνωµοσία 
των πουοφητών της· σαν ουιοντάουια που 
ωουύονται, που αουπάζουν το φήουαµα, 
κατατουώνε ψυχές· πήουαν φησαυούς και 
ποουύτιµα πουάγµατα· πουήφυναν τις χήουες 
της ανάµεσά της.  Οι ιεουείς της αφέτησαν 
τον νόµο µου, και βεβήουωσαν τα άγιά µου· 
ανάµεσα σε άγιο και βέβηουο ντεν έκαναν 
ντιαφοουοποίηση, και ανάµεσα σε ακάφαουτο 
και καφαουό ντεν έκαναν ντιάκουιση, και 
έκουυβαν τα µάτια τους από τα σάββατά µου, 
και µε βεβήουωναν ανάµεσά τους.  Οι 
άουχοντές της είναι στο µέσον της, σαν 
ουύκοι που αουπάζουν το φήουαµα, για να 
ξεχύνουν αίµα, για να αφανίζουν ψυχές, για να 
αισχουοκεουντήσουν αισχουοκέουντεια.  Και 
οι πουοφήτες της τούς πεουιάουειφαν µε 
αµάουαχτο πηουό, βουέποντας µάταιες 
οουάσεις, και µαντεύοντας σ' αυτούς ψέµατα, 
ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός· ενώ 
ο Κύουιος ντεν είχε µιουήσει.  Ο ουαός τής 
γης µεταχειουιζόταν απάτη, και έκανε 
αουπαγές, και καταντυνάστευε τον φτωχό και 
τον ενντεή, και απατούσε τον ξένο χωουίς 
κουίση.  Και ζήτησα ανάµεσά τους έναν 
άνντουα, που να ανεγείουει το πεουίφουαγµα, 
και να σταφεί στη χαουάστουα µπουοστά µου 
υπέου τής γης, για να µη την εξοουοφουεύσω· 
και ντεν βουήκα.  Γι' αυτό, ξέχυνα την οουγή 
µου επάνω τους· τους κατανάουωσα µέσα στη 
φωτιά τής οουγής µου· ανταπέντωσα τους 
ντουόµους τους επάνω στα κεφάουια τους, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, υπήουχαν ντύο 
γυναίκες, φυγατέουες τής ίντιας µητέουας·  και 
εκποουνεύφηκαν στην Αίγυπτο· 
εκποουνεύφηκαν στη νιότη τους· εκεί 
πιέστηκαν τα στήφη τους, και εκεί 
συνφουίφτηκαν οι παουφενικοί µαστοί τους.  
Και τα ονόµατά τους ήσαν: Οοουά, η 
µεγαουύτεουη, και Οοουιβά, η αντεουφή της· 
κι αυτές έγιναν ντικές µου, και γέννησαν γιους 
και φυγατέουες. Ήσαν, ουοιπόν, τα ονόµατά 
τους, Σαµάουεια η Οοουά, και Ιεουσαουήµ η 
Οοουιβά.  Και η Οοουά εκποουνεύφηκε, ενώ 
ήταν ντική µου, και παουαφουόνησε για τους 
εουαστές της, τους Ασσυουίους, τους γείτονές 
της,  ντυµένους γαουάζια, ταξίαουχους και 

άουχοντες, όουοι τους ποφητοί νέοι, 
καβαουάουηντες, που καβαουίκευαν επάνω σε 
άουογα.  Και έπουαξε µαζί τους τις ποουνείες, 
που ήσαν οι εκουεκτοί των Ασσυουίων, και µε 
όους εκείνους µε τους οποίους 
παουαφουόνησε· µοουυνόταν σε όουα τα 
είντωουά τους.  Και ντεν άφησε την ποουνεία 
της, που είχε από την Αίγυπτο· επειντή, 
κοιµόνταν µαζί της στη νεότητά της, κι αυτοί 
πίεζαν τα παουφενικά στήφη της, και ξέχυναν 
επάνω της την ποουνεία τους.  Γι' αυτό, την 
παουέντωσα στα χέουια των εουαστών της, 
στα χέουια των Ασσυουίων, για τους οποίους 
είχε παουαφουονήσει.  Αυτοί ανακάουυψαν τη 
ντουοπή της· πήουαν τους γιους της και τις 
φυγατέουες της, και φόνευσαν την ίντια µε 
ουοµφαία· και έγινε πεουιβόητη ανάµεσα στις 
γυναίκες, και εκτέουεσαν επάνω της την 
κουίση. 

Και όταν η αντεουφή της, η Οοουιβά, το 
είντε αυτό, ντιαφφάουηκε στην 
παουαφουοσύνη της πεουισσότεουο από 
εκείνη, και στις ποουνείες της πεουισσότεουο 
από τις ποουνείες τής αντεουφής της·  
παουαφουόνησε για τους Ασσυουίους, τους 
γείτονές της, ταξίαουχους και άουχοντες, 
ντυµένους µε ποουυτεουή ενντύµατα, 
καβαουάουηντες που καβαουίκευαν επάνω σε 
άουογα, όουοι τους ποφητοί νέοι.  Και είντα 
ότι µοουύνφηκε· έχοντας και οι ντύο έναν 
ντουόµο.  Μάουιστα, πουόσφεσε στις 
ποουνείες της· επειντή, όταν είντε άνντουες 
ζωγουαφισµένους επάνω στον τοίχο, εικόνες 
Χαουνταίων, που ήσαν ζωγουαφισµένοι µε 
κοκκινόχωµα,  πεουιζωσµένους µε ζώνες 
επάνω στις οσφύες τους, φοουώντας βαµµένες 
τιάουες επάνω στα κεφάουια τους, έχοντας 
όουοι τους όψη αουχόντων, όµοιοι µε τους 
Βαβυουώνιους της γης των Χαουνταίων, µέσα 
στην οποία γεννήφηκαν·  και καφώς τους είντε 
µε τα µάτια της, παουαφουόνησε γι' αυτούς, 
και έστειουε γι' αυτούς πουεσβευτές στη 
Χαουνταία.  Και ήουφαν σ' αυτήν οι 
Βαβυουώνιοι, στην κοίτη τού έουωτα, και τη 
µόουυναν µε την ποουνεία τους, και 
µοουύνφηκε µαζί τους, και η ψυχή της 
αποξενώφηκε απ' αυτούς.  Και αποκάουυψε 
τις ποουνείες της, και ξεσκέπασε τη ντουοπή 
της· τότε, η ψυχή µου αποξενώφηκε απ' αυτή, 
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όπως η ψυχή µου είχε αποξενωφεί από την 
αντεουφή της.  Επειντή, πουήφυνε τις 
ποουνείες της, ανακαουώντας σε ανάµνηση τις 
ηµέουες τής νιότης της, όταν πόουνευε στη γη 
τής Αιγύπτου.  Και παουαφουόνησε για τους 
εουαστές της, που η σάουκα τους είναι 
σάουκα γαϊντουιών, και η ουεύση τους ουεύση 
αουόγων.  Και φυµήφηκες την ακοουασία τής 
νιότης σου, όταν πιέζονταν τα στήφη σου από 
τους Αιγυπτίους, για τους µαστούς τής νιότης 
σου. 

Γι' αυτό, Οοουιβά, έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός: Ντες, εγώ φα σηκώσω τούς εουαστές 
σου εναντίον σου, από τους οποίους 
αποξενώφηκε η ψυχή σου, και φα τους φέουω 
εναντίον σου από παντού·  τους 
Βαβυουώνιους, και όους τούς Χαουνταίους, 
τον Φεκώντ, και τον Σωέ, και τον Κωέ, όους 
τους Ασσυουίους µαζί τους· που όουοι τούς 
είναι ποφητοί νέοι, ταξίαουχοι, και ηγεµόνες, 
στουατάουχες και ονοµαστοί, όουοι 
καβαουικεύοντας επάνω σε άουογα.  Και 
όουοι φάουφουν εναντίον σου, µαζί µε 
άουµατα, µαζί µε άµαξες και τουοχούς, και 
µαζί µε πουήφος ουαών, και φα βάουν 
οουόγυουα, εναντίον σου, φυουεούς και 
ασπίντες και πεουικεφαουαίες· και φα βάουω 
µπουοστά τους κουίση, και φα σε κουίνουν 
σύµφωνα µε τις κουίσεις τους.  Και φα στήσω 
τον ζήουο µου εναντίον σου, και φα σου 
φεουφούν µε οουγή· φα κόψουν τη µύτη σου 
και τα αυτιά σου· και το υπόουοιπό σου φα 
πέσει µε µάχαιουα· αυτοί φα πάουν τους γιους 
σου και τις φυγατέουες σου· και το υπόουοιπό 
σου φα καταφαγωφεί από φωτιά,  ακόµα, φα 
ξεντύσουν από σένα τα ιµάτιά σου, και φα 
αφαιουέσουν τα στοουίντια τής 
ουαµπουότητάς σου.  Και φα σταµατήσω από 
σένα την ακοουασία σου, και την ποουνεία 
σου, που είχες από τη γη τής Αιγύπτου· και 
ντεν φα σηκώσεις τα µάτια σου σ' αυτούς, και 
ντεν φα φυµηφείς πουέον την Αίγυπτο. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, 
φα σε παουαντώσω στο χέουι εκείνων που 
µισείς, στο χέουι εκείνων από τους οποίους 
αποξενώφηκε η ψυχή σου.  Και φα σου 
φεουφούν µε µίσος, και φα πάουν όους τούς 
κόπους σου, και φα σε εγκαταουείψουν γυµνή 

και ασκέπαστη· και η ντουοπή τής ποουνείας 
σου φα αποκαουυφφεί, και ακοουασία σου και 
οι ποουνείες σου.  Αυτά φα κάνω σε σένα, 
επειντή πόουνευσες πίσω από τα έφνη, επειντή 
µοουύνφηκες µέσα στα είντωουά τους,  
πεουπάτησες στον ντουόµο τής αντεουφής 
σου· γι' αυτό, φα ντώσω στο χέουι σου το 
ποτήουι της. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Φα πιεις το 
ποτήουι τής αντεουφής σου, το βαφύ και 
πουατύ· φα είσαι αντικείµενο γέουιου και 
παιχνιντιού· αυτό το ποτήουι χωουάει ποουύ.  
Φα γεµίσεις από µέφη και φουίψη, µε το 
ποτήουι τής έκπουηξης και του αφανισµού, µε 
το ποτήουι τής αντεουφής σου, της 
Σαµάουειας.  Και φα το πιεις, και φα το 
στουαγγίσεις, και φα συντουίψεις τα όστουακά 
του, και φα ντιασπαουάξεις τα στήφη σου· 
επειντή, εγώ µίουησα, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, µε ουησµόνησες, και µε απέουιψες 
πίσω από τα νώτα σου, βάσταξε, ουοιπόν, την 
ακοουασία σου και τις ποουνείες σου. 

Και ο Κύουιος είπε σε µένα: Γιε ανφουώπου, 
φα κουίνεις την Οοουά, και την Οοουιβά; 
Ανάγγειουε, ουοιπόν, σ' αυτές τα 
βντεουύγµατά τους·  ότι µοιχεύονταν, και στα 
χέουια τους είναι αίµα, και µοιχεύονταν µε τα 
είντωουά τους, κι ακόµα, για χάουη τους, 
ντιαπεουνούσαν µέσα από τη φωτιά τα παιντιά 
τους, που γέννησαν σε µένα, για 
κατανάουωση.  Ακόµα, έπουαξαν σε µένα και 
τούτο· µόουυναν τα άγιά µου µέσα στην ίντια 
ηµέουα, και βεβήουωσαν τα σάββατά µου.  
Επειντή, όταν έσφαξαν τα παιντιά τους στα 
είντωουά τους, τότε έµπαιναν την ίντια 
ηµέουα στα άγιά µου, για να τα βεβηουώνουν· 
και, ντες, έτσι έπουατταν στο µέσον τού οίκου 
µου.  Και πες, ακόµα, ότι εσείς στείουατε σε 
άνντουες, για νάουφουν από µακουιά, στους 
οποίους στάουφηκε πουεσβευτής, και ντες, 
ήουφαν, για τους οποίους ούστηκες, έβαψες 
τα µάτια σου, και στοουίστηκες µε 
στοουίντια.  Και κάφησες επάνω σε 
µεγαουοπουεπές κουεβάτι, και µπουοστά του 
ήταν τουαπέζι ετοιµασµένο, επάνω στο οποίο 
έβαουες το φυµίαµά µου και το ουάντι µου.  
Και µέσα σ' αυτή ήσαν φωνές πουήφους που 
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αγαουόταν· και µαζί µε τους άνντουες τού 
όχου φέουνονταν µέσα Σαβαίοι από την 
έουηµο, φοουώντας βουαχιόουια επάνω στα 
χέουια τους, και ωουαία στεφάνια επάνω στα 
κεφάουια τους.  Τότε, είπα σ' αυτή, που 
γέουασε µέσα σε µοιχείες: Τώουα κάνουν 
ποουνείες µαζί της, και αυτή µαζί µε εκείνους;  
Και αυτοί έµπαιναν µέσα σ' αυτή, όπως 
µπαίνουν µέσα σε µια πόουνη γυναίκα· έτσι 
έµπαιναν µέσα πουος την Οοουά, και πουος 
την Οοουιβά, τις ακόουαστες γυναίκες.  Γι' 
αυτό, άνντουες ντίκαιοι, αυτοί φα τις κουίνουν, 
σύµφωνα µε την κουίση των µοιχαουίντων, 
και σύµφωνα µε την κουίση αυτών των 
γυναικών που χύνουν αίµα· επειντή, είναι 
µοιχαουίντες, και στα χέουια τους υπάουχει 
αίµα. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Φα 
ανεβάσω εναντίον τους ένα πουήφος, και φα 
τις παουαντώσω σε ταουαχή και ντιαουπαγή.  
Και το πουήφος φα τις ουιφοβοουήσει µε 
πέτουες, και φα τις κατακόψουν µε τα ξίφη 
τους· φα φονεύσουν τους γιους τους και τις 
φυγατέουες τους, και φα κατακάψουν τα 
σπίτια τους µε φωτιά.  Έτσι φα σταµατήσω 
την ακοουασία επάνω στη γη, για να µάφουν 
όουες οι γυναίκες να µη πουάττουν σύµφωνα 
µε τις ακοουασίες σας.  Και φα 
ανταποντώσουν επάνω σας τις ακοουασίες 
σας, και φα βαστάξετε τις αµαουτίες των 
ειντώουων σας· και φα γνωουίσετε ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ κατά τον ένατο χουόνο, τον ντέκατο 
µήνα, τη ντέκατη ηµέουα τού µήνα, έγινε σε 
µένα ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, γουάψε για τον εαυτό σου το 
όνοµα της ηµέουας, αυτής τής ίντιας ηµέουας· 
επειντή, ο βασιουιάς τής Βαβυουώνας 
παουατάχφηκε ενάντια στην Ιεουσαουήµ κατά 
την ίντια αυτή ηµέουα.  Και πουόφεουε µια 
παουαβοουή πουος τον αποστάτη οίκο, και 
πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 
Στήσε τον ουέβητα, στήσε, κι ακόµα χύσε σ' 
αυτόν νεουό·  συγκέντουωσε σ' αυτόν τα 
τµήµατά του, κάφε καουό τµήµα, τον µηουό, 
και τον ώµο· γέµισέ τον από τα εκουεκτά 
κόκαουα.  Πάουε από τα εκουεκτά τού 
κοπαντιού, κι ακόµα στοίβαξε τα κόκαουα 

από κάτω του· να τα βουάσεις καουά, και ας 
ψηφούν κι αυτά τα κόκαουά του µέσα σ' 
αυτόν. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Αουοίµονο στην πόουη των αιµάτων, στον 
ουέβητα, που η σκουιά του είναι µέσα του, και 
του οποίου η σκουιά ντεν βγήκε απ' αυτόν! 
Βγάουε µε σειουά τα τµήµατά της· κουήουος 
ας µη πέσει επάνω της.  Επειντή, το αίµα της 
είναι στο µέσον της· το εξέφεσε επάνω σε 
ουειόπετουα· ντεν το έχυσε επάνω στη γη, 
ώστε να σκεπαστεί µε χώµα,  για να κάνω να 
ανέβει φυµός σε εκτέουεση εκντίκησης, φα 
εκφέσω το αίµα της επάνω σε ουειόπετουα, 
για να µη σκεπαστεί. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Αουοίµονο στην πόουη των αιµάτων! Και εγώ 
φα µεγαουώσω τη φωτιά.  Επισώουευσε τα 
ξύουα, άναψε τη φωτιά, κατανάουωσε τα 
κουέατα, και ντιάουυσέ τα, ας καούν και τα 
κόκαουα.  Τότε, να τον στήσεις αντειανόν 
επάνω στα κάουβουνα, για να πυουωφεί ο 
χαουκός του, και να καεί, και να ουιώσει µέσα 
του η ακαφαουσία του, να καναταουωφεί η 
σκουιά του.  Μάταια ντοκιµάστηκε µε 
κόπους, και η µεγάουη της σκουιά ντεν βγήκε 
απ' αυτή, η σκουιά της µέσα στη φωτιά.  
Μέσα στην ακαφαουσία σου υπάουχει 
µιαουότητα· επειντή, εγώ σε καφάουισα, και 
ντεν καφαουίστηκες, ντεν φα καφαουιστείς 
πουέον από την ακαφαουσία σου, µέχουις 
ότου αναπαύσω επάνω σου τον φυµό µου.  
Εγώ µίουησα, ο Κύουιος· φα γίνει, και φα το 
εκτεουέσω· ντεν φα στουαφώ πίσω, και ντεν φα 
ουυπηφώ, και ντεν φα µεταµεουηφώ· σύµφωνα 
µε τους ντουόµους σου, και σύµφωνα µε τις 
πουάξεις σου, φα σε κουίνουν, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ντες, εγώ φα 
αφαιουέσω από σένα, µε µια πουηγή, το 
επιφύµηµα των µατιών σου· και µη πενφήσεις, 
και µη κουάψεις, και ας µη τουέξουν τα 
ντάκουυά σου·  συγκουατήσου από 
στεναγµούς, µη κάνεις πένφος νεκουών, ντέσε 
την τιάουα σου επάνω στο κεφάουι σου, και 
βάουε στα πόντια σου τα υποντήµατά σου, και 
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µη σκεπάσεις τα χείουη σου, και µη φας ψωµί 
ανντουών. 

Και µίουησα στον ουαό το πουωί, και την 
εσπέουα πέφανε η γυναίκα µου· και έκανα το 
πουωί καφώς πουοστάχφηκα. 

Και ο ουαός µού είπε: Ντεν φα µας 
αναγγείουεις τι σηµαίνουν σε µας αυτά που 
κάνεις; 

Και τους απάντησα: Έγινε σε µένα ουόγος 
τού Κυουίου, ουέγοντας:  Πες στον οίκο 
Ισουαήου: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 
Ντέστε, φα βεβηουώσω τα άγιά µου, το 
καύχηµα της ντύναµής σας, τα επιφυµητά των 
µατιών σας, και τα πεουιπόφητα των ψυχών 
σας· και οι γιοι σας και οι φυγατέουες σας, 
όσους αφήσατε, φα πέσουν µε ουοµφαία.  Και 
φα κάνετε όπως έκανα και εγώ· ντεν φα 
σκεπάσετε τα χείουη σας, και ψωµί ανντουών 
ντεν φα φάτε.  Και οι τιάουες σας φα είναι 
επάνω στα κεφάουια σας, και τα υποντήµατά 
σας στα πόντια σας· ντεν φα πενφήσετε ούτε 
φα κουάψετε· αουά, φα ουιώσετε για τις 
ανοµίες σας, και φα στενάξει ο ένας στον 
άουον.  Και ο Ιεζεκιήου φα είναι σε σας ως 
σηµείο· σύµφωνα µε όουα όσα αυτός έκανε, 
φα κάνετε· όταν φάουφει αυτό, τότε φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός. 

Και για σένα, γιε ανφουώπου, κατά την 
ηµέουα εκείνη, όταν αφαιουέσω απ' αυτούς 
την ισχύ τους, τη χαουά τής ντόξας τους, τα 
επιφυµήµατα των µατιών τους, και το φάουος 
των ψυχών τους, τους γιους τους και τις 
φυγατέουες τους,  κατά την ηµέουα εκείνη, 
αυτός που φα ντιασωφεί, ντεν φάουφει σε 
σένα, για να τα αναγγείουει στα αυτιά σου;  
Κατά την ηµέουα εκείνη το στόµα σου φα 
ανοίξει πουος εκείνον που ντιασώφηκε, και φα 
µιουήσεις, και ντεν φα είσαι πουέον άουαουος· 
και φα είσαι σ' αυτούς ως σηµείο· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου ενάντια στους γιους 
ΑΜΜΩΝ, και πουοφήτευσε εναντίον τους·  
και πες στους γιους Αµµών: Ακούστε τον 

ουόγο τού Κυουίου τού Φεού: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. Επειντή, ενάντια στα άγιά 
µου ουες: Μπουάβο, επειή βεβηουώφηκαν, 
και στη γη τού Ισουαήου, επειντή αφανίστηκε, 
και στον οίκο τού Ιούντα, επειντή πήγαν σε 
αιχµαουωσία,  γι' αυτό, ντες, φα σε 
παουαντώσω για κουηουονοµιά στους γιους 
τής Ανατοουής, και φα βάουν τις ντικές τους 
επαύουεις µέσα σε σένα, και φα κάνουν τις 
κατασκηνώσεις τους σε σένα· αυτοί φα φάνε 
τους καουπούς σου, κι αυτοί φα πιουν το 
γάουα σου.  Και τη Ουαββά φα την κάνω 
σταύουο για καµήουες, και τη γη των γιων 
Αµµών µάντουα πουοβάτων· και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, από χαουά χτύπησες τα χέουια σου, 
και χτύπησες µε το πόντι, και µε όουη την 
πεουιφουόνηση της καουντιάς σου χάουηκες 
ενάντια στη γη Ισουαήου,  γι' αυτό, ντες, φα 
απουώσω το χέουι µου επάνω σου, και φα σε 
παουαντώσω σε ντιαουπαγή των εφνών, και φα 
σε αποκόψω από τους ουαούς, και φα σε 
εξαφανίσω από τους τόπους· φα σε 
εξοουοφουεύσω· και φα γνωουίσεις ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή, ο 
Μωάβ και ο Σηείου ουένε: Ντέστε, ο οίκος 
Ιούντα είναι όπως όουα τα έφνη·  γι' αυτό, 
ντέστε, φα ανοίξω το πουευουό τού Μωάβ 
από τις πόουεις, από τις πόουεις τους, από τα 
άκουα του, τη ντόξα τής γης, τη Βαιφ-
ιεσιµώφ, τη Βάαου-µεών, και την Κιουιαφαϊµ,  
στους γιους τής Ανατοουής, ενάντια στους 
γιους Αµµών, και φα την παουαντώσω για 
κουηουονοµιά, για να µη αναφέουονται οι γιοι 
Αµµών ανάµεσα στα έφνη.  Και φα εκτεουέσω 
κουίσεις ενάντια στον Μωάβ· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή ο 
Εντώµ έπουαξε εκντικητικά στον οίκο Ιούντα, 
και έβουισε βαουιά, και εκντικήφηκε εναντίον 
τους,  γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Φα απουώσω, ουοιπόν, το χέουι µου ενάντια 
στον Εντώµ, και φα αποκόψω απ' αυτόν 
άνφουωπον και κτήνος, και φα τον εξαφανίσω 
από τη Φαιµάν, και φα πέσουν µε ουοµφαία 
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µέχουι τη Νταιντάν.  Και φα ενεουγήσω την 
εκντίκησή µου επάνω στον Εντώµ µε το χέουι 
τού ουαού µου, του Ισουαήου· και φα κάνουν 
στον Εντώµ σύµφωνα µε τον φυµό µου, και 
σύµφωνα µε την οουγή µου· και φα 
γνωουίσουν την εκντίκησή µου, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή, οι 
Φιουισταίοι φέουφηκαν εκντικητικά, και 
έκαναν εκντίκηση, πεουιφουονώντας από 
ψυχής, ώστε να φέουν όουεφουο για παουιό 
µίσος,  γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντέστε, εγώ φα απουώσω το χέουι µου 
ενάντια στους Φιουισταίους, και φα αποκόψω 
τούς Χεουεφαίους, και φα αφανίσω το 
υπόουοιπο των ουιµανιών τής φάουασσας·  
Και φα κάνω µεγάουη εκντίκηση επάνω τους 
µε εουέγχους φυµού· και φα γνωουίσουν ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν εκτεουέσω την 
εκντίκησή µου επάνω τους. 

ΚΑΙ κατά τον 11ο χουόνο, την πουώτη 
ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα ουόγος τού 
Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου. 
Επειντή, η Τύουος είπε ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ: Μπουάβο! Συντουίφτηκε η 
πόουη των ουαών· στουάφηκε σε µένα· εγώ φα 
γεµιστώ, επειντή εουηµώφηκε·  γι' αυτό, έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: ντες, εγώ είµαι 
εναντίον σου, Τύουος, και φα σηκώσω 
εναντίον σου ποουά έφνη, όπως η φάουασσα 
σηκώνει τα κύµατά της.  Και φα 
καταστουέψουν τα τείχη τής Τύου, και φα 
κατενταφίσουν τους πύουγους της· και φα 
ξύσω το χώµα της, και φα την κάνω σαν ουεία 
πέτουα,  φα είναι για να απουώνουν ντίχτυα 
στο µέσον τής φάουασσας· επειντή, εγώ 
µίουησα, ουέει ο Κύουιος ο Φεός· και φα 
γίνει ντιαουπαγή των εφνών.  Και οι 
κωµοπόουεις της, που είναι στην πεντιάντα, 
φα εξοουοφουευτούν µε µάχαιουα· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, 
φα φέουω ενάντια στην Τύουο τον 
Ναβουχοντονόσοουα, τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, βασιουιά βασιουιάντων, από τον 
βοουά, µε άουογα και µε άουµατα, και µε 
καβαουάουηντες, και σύναξη, και ποουύ ουαό.  

Αυτός φα εξοουοφουεύσει µε µάχαιουα τις 
κωµοπόουεις σου στην πεντιάντα· και φα 
σηκώσει πουοµαχώνες εναντίον σου, και φα 
κάνει πουοχώµατα εναντίον σου, και φα 
υψώσει εναντίον σου ασπίντες.  Και φα στήσει 
τις ποουεµικές του µηχανές επάνω στα τείχη 
σου, και µε τους πεουέκεις του φα γκουεµίσει 
τους πύουγους σου.  Από το πουήφος των 
αουόγων του η σκόνη τους φα σε σκεπάσει· τα 
τείχη σου φα σειστούν από τον ήχο των 
καβαουάουηντων, των τουοχών, και των 
αµαξών, όταν µπαίνουν µέσα στις πύουες σου, 
όπως µπαίνουν µέσα σε πόουη που 
κυουιεύεται.  Με τις οπουές των αουόγων του 
φα καταπατήσει όους τούς ντουόµους σου· φα 
φανατώσει µε µάχαιουα τον ουαό σου, και οι 
ισχυουοί φουουοί σου φα ουιχτούν στη γη.  
Και φα ντιαουπάξουν τα πούτη σου, και φα 
ουαφυουαγωγήσουν τα εµποουεύµατά σου· 
και φα γκουεµίσουν τα τείχη σου, και φα 
γκουεµίσουν τα ωουαία σπίτια σου· και στο 
µέσον των νεουών φα ουίξουν τις πέτουες σου, 
και τα ξύουα σου, και το χώµα σου.  Και φα 
σταµατήσω τον φόουυβο των τουαγουντιών 
σου, και η φωνή από τις κιφάουες σου ντεν φα 
ακουστεί πουέον·  Και φα σε κάνω σαν ουεία 
πέτουα· φα είσαι για να απουώνουν ντίχτυα· 
ντεν φα κτιστείς ξανά· επειντή, εγώ ο Κύουιος 
µίουησα, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός πουος την 
Τύουο: Ντεν φα σειστούν τα νησιά στον ήχο 
τής πτώσης σου, όταν οι τουαυµατίες σου 
στενάζουν, όταν η σφαγή γίνεται στο µέσον 
σου;  Τότε, όουοι οι ηγεµόνες τής φάουασσας 
φα κατέβουν από τους φουόνους τους, και φα 
βγάουν τις χουαµύντες τους, και φα ξεντυφούν 
τα κεντητά τους ιµάτια· και φα ντυφούν 
τουόµο· φα καφήσουν καταγής, και φα 
τουέµουν ανά πάσαν στιγµή, και φα 
εκπουήττονται για σένα. 

Και αφού αναουάβουν φουήνο για σένα, φα 
σου ουένε: Πώς καταστουάφηκες, εσύ που 
ήσουν κατοικηµένη από φαουασσοπόους, η 
πεουίφηµη πόουη, που ήσουν ισχυουή στη 
φάουασσα, εσύ και οι κάτοικοί σου, που 
σκοουπούσαν τον τουόµο τους σε όους 
εκείνους που κατοικούσαν σ' αυτή!  Τώουα, τα 
νησιά φα τουέµουν κατά την ηµέουα τής 
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πτώσης σου, ναι, τα νησιά που είναι στη 
φάουασσα φα ταουαχτούν στην αφάνειά σου. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Όταν 
σε κάνω εουηµωµένη πόουη, όπως τις πόουεις 
που ντεν κατοικούνται, όταν φέουω επάνω σου 
την άβυσσο, και σε σκεπάσουν τα ποουά 
νεουά·  όταν σε κατεβάσω µαζί µε εκείνους 
που κατεβαίνουν στον ουάκκο, σε ουαόν 
αιώνιο, και σε βάουω στα κατώτατα µέουη τής 
γης, σε έουηµους τόπους από τον αιώνα, µαζί 
µε εκείνους που κατεβαίνουν στον ουάκκο, για 
να µη κατοικηφείς· και όταν αποκαταστήσω 
ντόξα µέσα στη γη των ζωντανών ανφουώπων,  
φα σε καταστήσω τουόµον, και ντεν φα 
υπάουχεις· και φα ζητηφείς, και ντεν φα 
βουεφείς πουέον στον αιώνα, ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, γιε ανφουώπου, ανάουαβε 
φουήνο για την Τύουο,  και πες στην Τύουο, 
που κείτεται στην είσοντο της φάουασσας, 
εµποουεύεται µε τους ουαούς σε ποουά νησιά: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 

Τύουος, εσύ είπες: Εγώ είµαι τέουεια σε 
ωουαιότητα. 

Τα σύνοουά σου είναι στην καουντιά των 
φαουασσών, οι οικοντόµοι σου έκαναν την 
ωουαιότητά σου τέουεια. 

Έκτισαν όουα τα πουευουά των πουοίων σου 
από έουατα της Σενείου· πήουαν κέντους από 
τον Ουίβανο για να σου κάνουν κατάουτια. 

Από τις βεουανιντιές τής Βασάν έκαναν τα 
κουπιά σου· έκαναν τα καφίσµατά σου από 
εουέφαντα, µε πύξο, από τα νησιά των 
Κητιαίων. 

Για πανιά άπουωνες στον εαυτό σου ουεπτό 
ουινό, κεντητό, από την Αίγυπτο· το 
επισκήνωµά σου ήταν γαουάζιο και 
ποουφυούν από τα νησιά Εουεισά. 

Οι κάτοικοι της Σιντώνας και της Αουβάντ 
ήσαν οι κωπηουάτες σου· οι σοφοί σου, 
Τύουος, αυτοί που ήσαν σε σένα, αυτοί ήσαν 
οι κυβεουνήτες των πουοίων σου. 

Οι πουεσβύτεουοι της Γεβάου και οι σοφοί 
της ήσαν σε σένα οι επισκευαστές των 
χαουασµάτων σου· όουα τα πουοία τής 
φάουασσας και οι ναύτες τους ήσαν σε σένα, 
για να εµποουεύονται το εµπόουιό σου. 

Πέουσες, και Ουυντοί, και Ουίβυοι, ήσαν στα 
στουατεύµατά σου οι ποουεµιστές σου 
άνντουες· κουεµούσαν επάνω σου ασπίντες και 
πεουικεφαουαίες· αυτοί έντειχναν τη 
µεγαουοπουέπειά σου. 

Οι άνντουες τής Αουβάντ, µαζί µε τον 
στουατό σου, ήσαν οουόγυουα επάνω στα 
τείχη σου, και οι Γαµµαντίτες επάνω στους 
πύουγους σου· κουεµούσαν τις ασπίντες τους 
επάνω στα τείχη σου οουόγυουα· αυτοί 
συµπουήουωναν την ωουαιότητά σου. 

Η Φαουσείς εµποουευόταν µαζί σου σε 
πουήφος κάφε πούτου· µε ασήµι, σίντεουο, 
κασσίτεουο, και µοουύβι εµποουεύονταν µέσα 
στις αγοουές σου. 

Ο Ιαυάν, ο Φουβάου, και ο Μεσέχ, ήσαν οι 
έµποουοί σου· στην αγοουά σου 
εµποουεύονταν ψυχές ανφουώπων, και 
χάουκινα σκεύη. 

Και από τον οίκο Φωγαουµά εµποουεύονταν 
στις αγοουές σου άουογα και καβαουάουηντες 
και µουάουια. 

Οι άνντουες τής Νταιντάν ήσαν έµποουοί 
σου· το εµπόουιο ποουών νησιών ήταν στο 
χέουι σου· έφεουναν σε σένα ντόντια από 
εουέφαντες και έβενο για ανταουαγή. 

Η Συουία εµποουευόταν µαζί σου εξαιτίας 
τού πουήφους των εουγασιών σου· έντινε 
σµαουάγντι στις αγοουές σου, ποουφύουα, και 
κεντητά, και βύσσο, και κοουάουι, και αχάτη. 

Ο Ιούντας και η γη Ισουαήου ήσαν έµποουοί 
σου· έντιναν στην αγοουά σου σιτάουι τού 
Μιννίφ, και στακτή, και µέουι, και ουάντι, και 
βάουσαµο. 

Η Νταµασκός εµποουευόταν µαζί σου στο 
πουήφος των εουγασιών σου, στο πουήφος 
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κάφε πούτου· στο κουασί της Χεουβών, και 
στα άσπουα µαουιά. 

Και ο Νταν και ο Ιαυάν και ο Μωσέου 
έντιναν στις αγοουές σου κατεουγασµένο 
σίντεουο, κασία, και αουωµατικό καουάµι· 
αυτά ήσαν ανάµεσα στις πουαµάτειες σου. 

Η Νταιντάν εµποουευόταν µαζί σου σε 
ποουύτιµα υφάσµατα για άµαξες. 

Η Αουαβία, και όουοι οι άουχοντες της 
Κηντάου, ήσαν έµποουοί σου, 
εµποουευόµενοι µαζί σου σε αουνιά, και 
κουιάουια και τουάγους. 

Οι έµποουοι της Σαβά και της Ουααµά ήσαν 
έµποουοί σου, ντίνοντας στις αγοουές σου 
κάφε εξαίουετο άουωµα, και κάφε ποουύτιµη 
πέτουα, και χουυσάφι. 

Η Χαουάν, και η Χαναά, και η Εντέν, οι 
έµποουοι της Σαβά, ο Ασσού, και ο 
Χιουµάντ, εµποουεύονταν µαζί σου. 

Αυτοί ήσαν οι έµποουοί σου σε κάφε είντος, 
σε γαουάζια ενντύµατα και κεντητά, και σε 
κιβώτια πούσιων στοουισµάτων, ντεµένα µε 
σχοινιά, και κατασκευασµένα από κέντουο, 
ανάµεσα στις άουες σου πουαµάτειες. 

Τα πουοία τής Φαουσείς υπεουείχαν στο 
εµπόουιό σου, και ήσουν πουήουης, και 
στάφηκες ενντοξότατη στην καουντιά των 
φαουασσών. 

Οι κωπηουάτες σου σε έφεουναν σε ποουά 
νεουά· ο ανατοουικός άνεµος, όµως, σε 
σύντουιψε στην καουντιά των φαουασσών. 

Τα πούτη σου, και οι αγοουές σου, το 
εµπόουιό σου, οι ναύτες σου, και οι 
κυβεουνήτες σου, οι επισκευαστές των 
πουοίων σου, και οι εµποουευόµενοι το 
εµπόουιό σου, και όουοι οι ποουεµιστές 
άνντουες σου, που βουίσκονται σε σένα, και 
οουόκουηουο το σύναγµά σου, που 
βουίσκεται ανάµεσά σου, φα πέσουν στην 
καουντιά των φαουασσών, την ηµέουα τής 
πτώσης σου. 

Τα πουοάστια φα σειστούν στον ήχο τής 
κουαυγής των κυβεουνητών σου. 

Και όουοι οι κωπηουάτες, οι ναύτες, όουοι οι 
κυβεουνήτες τής φάουασσας, φα κατέβουν 
από τα πουοία τους, φα σταφούν επάνω στη 
γη. 

Και φα κουαυγάσουν µε τη φωνή τους επάνω 
σου, και φα βοήσουν πικουά, και φα ουίξουν 
χώµα στα κεφάουια τους, και φα 
κατακυουιστούν µέσα στη στάχτη. 

Και φα φαουακουωφούν οουοκουηουωτικά 
για σένα, και φα πεουιζωστούν µε σάκο, και 
για σένα φα κουάψουν µε πικουία ψυχής, 
φουηνώντας πικουά. 

Και µέσα στον οντυουµό τους φα αναουάβουν 
για σένα φουήνο, και φα φουηνήσουν, 
ουέγοντας για σένα: 

Ποια έγινε όπως η Τύουος, όπως αυτή που 
καταστουάφηκε στο µέσον τής φάουασσας; 

Όταν οι πουαµάτειες σου έβγαιναν από τις 
φάουασσες, χόουταινες ποούς ουαούς. 

Με το πουήφος τού πούτου σου και του 
εµποουίου σου πούτιζες τους βασιουιάντες 
τής γης. 

Τώουα, συντουίφτηκες µέσα στις φάουασσες, 
στο βάφος των νεουών. 

Το εµπόουιό σου και οουόκουηουο το 
σύναγµά σου έπεσαν στο µέσον σου. 

Όουοι οι κάτοικοι των νησιών φα εκπουαγούν 
για σένα, Και οι βασιουιάντες τους φα 
κατατουοµάξουν, φα ωχουιάσουν τα 
πουόσωπά τους. 

Οι έµποουοι ανάµεσα στα έφνη φα συουίξουν 
επάνω σου. 

Φα είσαι φουίκη, και ντεν φα υπάουξεις 
µέχουι τον αιώνα. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πες στον ηγεµόνα 
τής Τύου: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
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Επειντή υψώφηκε η καουντιά σου, και είπες: 
Εγώ είµαι φεός, κάφοµαι επάνω στην 
καφέντουα τού Φεού, στην καουντιά των 
φαουασσών· ενώ είσαι άνφουωπος, και όχι 
Φεός· και έκανες την καουντιά σου σαν 
καουντιά Φεού·  ντες, εσύ είσαι σοφότεουος 
από τον Ντανιήου· κανένα µυστήουιο ντεν 
είναι κουυµµένο από σένα·  µε τη σοφία σου 
και µε τη σύνεσή σου έκανες ντύναµη για τον 
εαυτό σου, και στους φησαυούς σου 
απέκτησες χουυσάφι και ασήµι·  µε τη 
µεγάουη σου σοφία αύξησες τα πούτη σου 
ντιαµέσου τού εµποουίου, και η καουντιά σου 
υψώφηκε εξαιτίας τής ντύναµής σου·  γι' αυτό, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή, έκανες 
την καουντιά σου σαν καουντιά Φεού:  Ντες, 
γι' αυτό φα φέουω ξένους εναντίον σου, τους 
τουοµεουότεους από τα έφνη· και φα βγάουν 
τα ξίφη τους ενάντια στην ωουαιότητα της 
σοφίας σου, και φα µοουύνουν τη 
ουαµπουότητά σου.  Φα σε κατεβάσουν στον 
ουάκκο, και φα πεφάνεις µε τον φάνατο 
εκείνων, που φα φονευφούν στην καουντιά των 
φαουασσών.  Φα ουες ακόµα µπουοστά σ' 
αυτόν που σε φονεύει: Εγώ είµαι φεός, ενώ 
είσαι άνφουωπος, και όχι φεός, στα χέουια 
εκείνου ο οποίος σε φονεύει;  Φα φανατωφείς 
µε φάνατο απεουίτµητων µε το χέουι των 
ξένων· επειντή, εγώ µίουησα, ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, ανάουαβε 
φουήνον ενάντια στον βασιουιά τής Τύου, και 
πες του: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 

Εσύ επισφουάγισες τα πάντα, είσαι γεµάτος 
σοφία, και τέουειος σε ωουαιότητα. 

Στάφηκες στην Εντέµ, στον παουάντεισο του 
Φεού· 

Ήσουν πεουισκεπασµένος από κάφε 
ποουύτιµη πέτουα, 

Από σάουντιο, τοπάζιο, και ντιαµάντι, 
βηουύουιο, όνυχα, και ίασπη, σάπφειουο, 
σµάουαγντο και άνφουακα, και χουυσάφι· 

Η υπηουεσία των τυµπάνων σου και των 
αυουών σου ήταν ετοιµασµένη για σένα, κατά 
την ηµέουα που κτίστηκες. 

Ήσουν χουισµένο χεούβ, για να επισκιάζεις· 
και εγώ σε έστησα· 

Ήσουν στο άγιο βουνό τού Φεού· 
πεουπατούσες ανάµεσα σε πύουινες πέτουες. 

Ήσουν τέουειος στους ντουόµους σου, από 
την ηµέουα που κτίστηκες, µέχουις ότου 
βουέφηκε µέσα σε σένα αντικία. 

Από το πουήφος τού εµποουίου σου γέµισαν 
το εσωτεουικό σου από ανοµία, και 
αµάουτησες· 

Γι' αυτό, φα σε αποουίψω από το βουνό τού 
Φεού ως βέβηουον· και φα σε οντηγήσω µέσα 
από τις πύουινες πέτουες σε απώουεια, χεούβ 
που επισκιάζεις.  Η καουντιά σου υψώφηκε, 
εξαιτίας τής ωουαιότητάς σου· έφφειουες τη 
σοφία σου, εξαιτίας τής ουαµπουότητάς σου· 

 

Φα σε ουίξω καταγής· φα σε εκφέσω 
µπουοστά στους βασιουιάντες, για να 
βουέπουν σε σένα. 

Βεβήουωσες τα ιεουά σου εξαιτίας τού 
πουήφους των αµαουτιών σου, εξαιτίας των 
αντικιών τού εµποουίου σου· 

Γι' αυτό, φα βγάουω φωτιά από ανάµεσά σου, 
η οποία φα σε καταφάει· 

Και φα σε κάνω στάχτη επάνω στη γη, 
µπουοστά σε όους εκείνους, που σε βουέπουν. 

Όουοι εκείνοι που σε γνωουίζουν ανάµεσα 
στους ουαούς, φα εκπουαγούν για σένα· 

Φα είσαι φουίκη, και ντεν φα υπάουξεις 
µέχουι τον αιώνα. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου ενάντια στη ΣΙΝΤΩΝΑ, και 
πουοφήτευσε εναντίον της,  και πες: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, εγώ είµαι 
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εναντίον σου, Σιντώνα· και φα ντοξαστώ στο 
µέσον σου· και φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, όταν εκτεουέσω σ' αυτή κουίσεις, 
και αγιαστώ µέσα σ' αυτή.  Επειντή, εγώ φα 
στείουω σ' αυτή φανατικό, και αίµα στους 
ντουόµους της· και οι τουαυµατισµένοι της φα 
πέσουν στο µέσον της µε µάχαιουα, που 
φάουφει επάνω της από οουόγυουα· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και 
ντεν φα είναι πουέον στον οίκο Ισουαήου 
σκόουοπας πικουίας, και αγκάφι οντύνης από 
όους όσοι είναι γύουω τους, που τους 
καταφουονούν· και φα γνωουίσουν ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Όταν 
συγκεντουώσω τον οίκο Ισουαήου από τους 
ουαούς, ανάµεσα στους οποίους είναι 
ντιασκοουπισµένοι, και αγιαστώ σ' αυτούς 
µπουοστά στα έφνη, τότε φα κατοικήσουν στη 
γη τους, που είχα ντώσει στον ντούο µου 
Ιακώβ.  Και φα κατοικήσουν µέσα σ' αυτή µε 
ασφάουεια, και φα κτίσουν σπίτια, και φα 
φυτέψουν αµπεουώνες· ναι, φα κατοικήσουν 
µε ασφάουεια, όταν εκτεουέσω κουίσεις επάνω 
σε όους εκείνους που τους καταφουόνησαν, 
οουόγυουά τους· και φα γνωουίσουν ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος ο Φεός τους. 

ΚΑΙ κατά τον ντέκατο χουόνο, τον ντέκατο 
µήνα, τη 12η ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, να στηουίξεις το πουόσωπό σου 
ενάντια στον Φαουαώ, τον βασιουιά της 
ΑΙΓΥΠΤΟΥ, και πουοφήτευσε εναντίον του, 
και ενάντια σε οουόκουηουη την Αίγυπτο·  
µίουησε, και πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, Φαουαώ, 
βασιουιά τής Αιγύπτου, µεγάουε ντουάκοντα, 
που κείτεσαι ανάµεσα στους ποταµούς του· ο 
οποίος είπες: Ο ποταµός µου είναι ντικός 
µου, κι εγώ τον έκανα για τον εαυτό µου.  Και 
φα βάουω στα σαγόνια σου αγκίστουια και φα 
κοουήσω τα ψάουια τού ποταµού σου επάνω 
στα ουέπια σου. Και φα σε ανασύουω από το 
µέσον των ποταµών σου· και όουα τα ψάουια 
των ποταµών σου φα κοουήσουν στα ουέπια 
σου.  Και φα σε πετάξω µέσα στην έουηµο, 
εσένα και όουα τα ψάουια των ποταµών σου· 
φα πέσεις επάνω στο πουόσωπο της 

πεντιάντας· ντεν φα συναχφείς ούτε φα 
µετακινηφείς· σε παουέντωσα στα φηουία τής 
γης, και στα πουιά τού ουανού για φάγωµα·  
και όουοι όσοι κατοικούν στην Αίγυπτο, φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος· επειντή, 
στάφηκαν στον Ισουαήου σαν ουάβντος από 
καουάµι.  Όταν σε έπιασαν µε το χέουι, 
συντουίφτηκες, και τουύπησες οουόκουηουο 
τον ώµο τους· και όταν στηουίχτηκαν σε σένα, 
έσπασες, και κύουτωσες όουες τις οσφύες 
τους.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντες, φα φέουω ουοµφαία επάνω σου, και φα 
αποκόψω από σένα άνφουωπο και κτήνος.  
Και η γη τής Αιγύπτου φα είναι φάµβος και 
εουηµιά· και φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος· επειντή, είπε: Ο ποταµός µου είναι 
ντικός µου, και εγώ τον έκανα.  Γι' αυτό, ντες, 
εγώ είµαι εναντίον σου, και εναντίον των 
ποταµών σου· και φα κάνω τη γη τής 
Αιγύπτου εξ οουοκουήου εουηµιά και 
φάµβος, από τη Μιγντώου µέχουι τη Συήνη, 
και µέχουι τα όουια της Αιφιοπίας.  Πόντι 
ανφουώπου ντεν φα πεουάσει µέσα απ' αυτή 
ούτε πόντι κτήνους φα πεουάσει µέσα απ' 
αυτή ούτε φα κατοικηφεί για 40 χουόνια.  Και 
φα κάνω τη γη τής Αιγύπτου φάµβος, 
ανάµεσα στους εουηµωµένους τόπους, και οι 
πόουεις της ανάµεσα στις εουηµωµένες 
πόουεις φα είναι φάµβος για 40 χουόνια· και 
φα ντιασπείουω τούς Αιγυπτίους ανάµεσα στα 
έφνη, και φα τους ντιασκοουπίσω στους 
τόπους. 

Όµως, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Στο 
τέουος των 40 χουόνων φα συγκεντουώσω 
τούς Αιγυπτίους από τους ουαούς, όπου ήσαν 
ντιασκοουπισµένοι·  και φα ξαναφέουω τούς 
αιχµαουώτους τής Αιγύπτου, και φα τους 
επαναφέουω στη γη Παφουώς, στη γη τής 
καταγωγής τους· και φα είναι εκεί ένα ποταπό 
βασίουειο.  Φα είναι το ποταπότεουο από 
όουα τα βασίουεια· και ντεν φα υψωφεί ξανά 
επάνω στα έφνη· επειντή, φα τους εουαττώσω, 
για να µη ντεσπόζουν επάνω στα έφνη.  Και 
ντεν φα είναι πουέον το φάουος τού οίκου 
Ισουαήου, υπενφυµίζοντας την ανοµία τους, 
αποβουέποντας πίσω τους· και φα γνωουίσουν 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός. 
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ΚΑΙ στον 27ο χουόνο, στον πουώτο µήνα, 
την πουώτη ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, ο Ναβουχοντονόσοουας, ο 
βασιουιάς τής Βαβυουώνας, έβαουε σε 
εουγασία τον στουατό του µε σκουηουή 
ντουειά ενάντια στην Τύουο· κάφε κεφάουι 
φαουακουώφηκε, και κάφε ώµος 
ξεγντάουφηκε· όµως, µισφό ντεν πήουε για 
την Τύουο, ούτε αυτός ούτε ο στουατός του, 
για τη ντουειά την οποία ντούεψε εναντίον 
της·  γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντες, εγώ ντίνω τη γη τής Αιγύπτου στον 
Ναβουχοντονόσοουα, τον βασιουιά τής 
Βαβυουώνας· και φα σηκώσει το πουήφος της, 
και φα ουεηουατήσει τη ουεηουασία της, και 
φα ουαφυουαγωγήσει τα ουάφυουά της· κι 
αυτό φα είναι ο µισφός στον στουατό του.  
Του έντωσα τη γη τής Αιγύπτου, για τον κόπο 
του, µε τον οποίο ντούεψε εναντίον της, 
επειντή αγωνίστηκαν για µένα, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός.  Κατά την ηµέουα εκείνη φα 
κάνω να βουαστήσει το κέουας τού οίκου 
Ισουαήου, και φα σε κάνω να ανοίξεις το 
στόµα σου ανάµεσά τους· και φα γνωουίσουν 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε και 
πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Οουοουύζετε: Αουοίµονο! Για την ηµέουα!  
Επειντή, κοντά είναι η ηµέουα, ναι, η ηµέουα 
τού Κυουίου είναι κοντά, ηµέουα 
νεφεουώντης· φα είναι ο καιουός των εφνών.  
Και η µάχαιουα φάουφει επάνω στην 
Αίγυπτο, και µεγάουος τουόµος φάουφει 
επάνω στην Αιφιοπία, όταν οι 
τουαυµατισµένοι φα πέσουν µέσα στην 
Αίγυπτο, και φα πάουν το πουήφος της, και 
φα καταστουέψουν τα φεµέουιά της.  Αιφίοπες 
και Ουίβυοι, και Ουυντοί, και όουοι οι 
σύµµικτοι ουαοί, και ο Χουβ, και οι ουαοί τής 
σύµµαχης γης, φα πέσουν µαζί της µε 
µάχαιουα. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Φα πέσουν αυτοί που 
υποστηουίζουν την Αίγυπτο· και η 
υπεουηφάνεια της ντύναµής της φα 
καταβουηφεί· από τη Μιγντώου µέχουι τη 
Συήνη φα πέσουν µέσα σ' αυτή µε µάχαιουα 

ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Και φα αφανιστούν 
στο µέσον των αφανισµένων τόπων, και οι 
πόουεις της φα είναι στο µέσον των 
εουηµωµένων πόουεων.  Και φα γνωουίσουν 
ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν φα βάουω 
φωτιά στην Αίγυπτο, και φα συντουιφτούν 
όουοι αυτοί που τη βοηφούν. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα βγουν από µένα 
µηνυτές µέσα σε πουοία, για να εκπουήξουν 
τους αµέουιµνους Αιφίοπες· και φάουφει 
επάνω τους µεγάουος τουόµος, όπως και κατά 
την ηµέουα τής Αιγύπτου· επειντή, να, 
έουχεται. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Και φα 
αποουέσω το πουήφος τής Αιγύπτου, 
ντιαµέσου τού Ναβουχοντονόσοουα, του 
βασιουιά τής Βαβυουώνας.  Αυτός και ο 
ουαός του µαζί του, οι τουοµεουότεουοι από 
τα έφνη, φα φεουφούν για να αφανίσουν τη γη· 
και φα βγάουν τις ουοµφαίες τους ενάντια 
στην Αίγυπτο, και φα γεµίσουν τη γη από 
τουαυµατισµένους.  Και φα ξεουάνω τούς 
ποταµούς, και φα παουαντώσω τη γη στα 
χέουια κακών ανφουώπων· και φα αφανίσω τη 
γη, και το πουήουωµά της, ντιαµέσου των 
ξένων· εγώ µίουησα, ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Και φα 
καταστουέψω τα ξόανα, και φα εξαουείψω τα 
είντωουα από τη Νωφ· και ντεν φα υπάουχει 
πουέον άουχοντας από τη γη τής Αιγύπτου· 
και φα βάουω φόβο στη γη τής Αιγύπτου.  
Και φα αφανίσω την Παφουώς, και φα βάουω 
φωτιά στην Τάνη, και φα εκτεουέσω κουίσεις 
µέσα στη Νω.  Και φα ξεχύσω τον φυµό µου 
επάνω στη Σιν, τη ντύναµη της Αιγύπτου· και 
φα αποκόψω το πουήφος τής Νω.  Και φα 
βάουω φωτιά στην Αίγυπτο· η Σιν φα πάουει 
µεγάουον τουόµο, και η Νω φα 
ντιασπαουαχφεί, και η Νωφ φα είναι 
καφηµεουινά σε αγωνία.  Οι νεανίσκοι τής 
Αβήν, και της Πι-βεσέφ φα πέσουν µε 
µάχαιουα· κι αυτές φα πάνε σε αιχµαουωσία.  
Και στην Τάφνης η ηµέουα φα σκοτιστεί, 
όταν φα συντουίψω εκεί τα σκήπτουα τής 
Αιγύπτου· και η έπαουση της ντύναµής της 
µέσα σ' αυτή φα σταµατήσει· αυτή, µάουιστα, 
σύννεφο φα τη σκεπάσει, και οι φυγατέουες 
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της φα πάνε σε αιχµαουωσία.  Και φα 
εκτεουέσω κουίσεις επάνω στην Αίγυπτο· και 
φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και στον 11ο χουόνο, τον πουώτο µήνα, την 
έβντοµη ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, σύντουιψα τον βουαχίονα του 
Φαουαώ, του βασιουιά τής Αιγύπτου· και 
ντες, ντεν φα επιντεφεί για φεουαπεία, ώστε να 
τον πεουιτυουίξουν µε επιντέσµατα για να του 
ντοφεί ντύναµη να κουατάει µάχαιουα.  Γι' 
αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, εγώ 
είµαι εναντίον τού Φαουαώ, του βασιουιά τής 
Αιγύπτου, και φα σπάσω τούς βουαχίονές του, 
τον ντυνατό µαζί και τον συντουιµµένο· και 
φα κάνω να πέσει από το χέουι του η 
µάχαιουα.  Και φα ντιασπείουω τούς 
Αιγυπτίους ανάµεσα στα έφνη, και φα τους 
ντιασκοουπίσω στους τόπους.  Και φα 
ενισχύσω τούς βουαχίονες του βασιουιά τής 
Βαβυουώνας, και φα ντώσω τη ουοµφαία µου 
στο χέουι του· ενώ φα συντουίψω τούς 
βουαχίονες του Φαουαώ, και φα στενάξει 
µπουοστά του µε στεναγµούς 
τουαυµατισµένου.  Τους βουαχίονες, όµως, 
του βασιουιά τής Βαβυουώνας φα τους 
ενισχύσω· ενώ οι βουαχίονες του Φαουαώ φα 
πέσουν· και φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος, όταν ντώσω τη ουοµφαία µου στο 
χέουι τού βασιουιά τής Βαβυουώνας· και φα 
την απουώσει στη γη τής Αιγύπτου.  Και φα 
ντιασπείουω τούς Αιγυπτίους ανάµεσα στα 
έφνη, και φα τους ντιασκοουπίσω στους 
τόπους· και φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος. 

Και κατά τον 11ο χουόνο, τον τουίτο µήνα, 
την πουώτη ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, πες στον Φαουαώ, τον βασιουιά 
τής Αιγύπτου, και στο πουήφος του: Με ποιον 
οµοιώφηκες µέσα στη µεγαουειότητά σου;  
Ντες, ο Ασσύουιος ήταν κέντουος στον 
Ουίβανο µε ωουαία κουαντιά, και πυκνή σκιά, 
και ψηουός στο µέγεφος· και η κοουυφή του 
ήταν ανάµεσα σε πυκνά κουαντιά.  Τα νεουά 
τον αύξησαν, η άβυσσος τον ύψωσε µε τους 
ποταµούς της, που έουεαν οουόγυουα από τα 
φυτά του, και έστεουνε τα ουυάκια της σε 

όουα τα ντέντουα τού χωουαφιού.  Γι' αυτό, 
το ύψος του ανέβηκε πιο πάνω από όουα τα 
ντέντουα τού χωουαφιού και τα κουωνάουια 
του πουήφυναν, και τα κουαντιά του 
απουώφηκαν εξαιτίας τού πουήφους των 
νεουών, ενώ βουάσταινε.  Όουα τα πουιά τού 
ουανού φώουιαζαν στα κουωνάουια του· και 
όουα τα ζώα τού χωουαφιού γεννούσαν κάτω 
από τα κουαντιά του· και κάτω από τη σκιά 
του κατοικούσαν όουα τα µεγάουα έφνη.  
Ήταν, ουοιπόν, ωουαίος κατά το µέγεφός του, 
και κατά την έκταση των κουαντιών του· 
επειντή, οι ουίζες του ήσαν κοντά σε ποουά 
νεουά.  Οι κέντουοι µέσα στον παουάντεισο 
του Φεού ντεν µποούσαν να τον κουύψουν· τα 
έουατα ντεν εξισώνονταν µε τα κουωνάουια 
του, και οι καστανιές ντεν εξισώνονταν µε τα 
κουαντιά του· κανένα ντέντουο µέσα στον 
παουάντεισο του Φεού ντεν του έµοιαζε ως 
πουος την ωουαιότητά του.  Τον έκανα 
ωουαίον ως πουος το πουήφος των κουαντιών 
του, ώστε όουα τα ντέντουα τής Εντέµ, που 
ήσαν στον παουάντεισο του Φεού, τον 
ζήουευαν. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, ύψωσες ψηουά τον εαυτό σου, και 
επειντή σήκωσε την κοουυφή του ανάµεσα 
στα πυκνά κουωνάουια, και η καουντιά του 
υψώφηκε στο ύψος του,  γι' αυτό, τον 
παουέντωσα στο χέουι τού ντυνάστη των 
εφνών, ο οποίος φα του φεουφεί αντάξια· τον 
απέβαουα εξαιτίας τής ασέβειάς του.  Και 
ξένοι, οι τουοµεουότεουοι από τα έφνη, τον 
έκοψαν, τον εγκατέουειψαν· τα κουαντιά του 
έπεσαν επάνω στα βουνά και σε όουες τις 
φάουαγγες, και τα κουωνάουια του 
συντουίφτηκαν από όουα τα ποτάµια τής γης· 
και όουοι οι ουαοί τής γης κατέβηκαν από τη 
σκιά του, και τον εγκατέουειψαν.  Επάνω στο 
πτώµα του φα κάφονται όουα τα πουιά τού 
ουανού, κι επάνω στα κουαντιά του φα είναι 
όουα τα ζώα τού χωουαφιού·  για να µη 
υψωφεί στο ύψος του κανένα από τα ντέντουα 
των νεουών, ούτε να σηκώσουν την κοουυφή 
τους ανάµεσα στα πυκνά κουαντιά· και από 
όουα όσα πίνουν νεουό, κανένα απ' αυτά να 
µη στέκεται στο ύψος του· επειντή, όουα 
παουαντόφηκαν στον φάνατο, στα κατώτατα 
µέουη τής γης, ανάµεσα στους γιους των 
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ανφουώπων, µαζί µ' αυτούς που κατεβαίνουν 
στον ουάκκο. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Κατά την 
ηµέουα που κατέβηκε στον άντη, έκανα να 
γίνει πένφος· σκέπασα την άβυσσο γι' αυτόν, 
και εµπόντισα τα ποτάµια της, και τα 
µεγάουα νεουά κουατήφηκαν· και έκανα να 
πενφήσει γι' αυτόν ο Ουίβανος, και 
µαουάφηκαν γι' αυτόν όουα τα ντέντουα τού 
χωουαφιού.  Έκανα να σειστούν τα έφνη στον 
ήχο τής πτώσης του, όταν τον κατέβασα στον 
άντη µαζί µ' αυτούς που κατεβαίνουν στον 
ουάκκο· και όουα τα ντέντουα τής Εντέµ, τα 
εκουεκτά και τα καουά τού Ουιβάνου, όουα 
αυτά που πίνουν νεουό, παουηγοουήφηκαν 
στα κατώτατα της γης.  Ακόµα κι αυτοί 
κατέβηκαν στον άντη µαζί του, πουος τους 
φανατωµένους µε µάχαιουα· και όσοι ήσαν ο 
βουαχίονάς του, αυτοί που κατοικούσαν κάτω 
από τη σκιά του ανάµεσα στα έφνη. 

Με ποιον εξοµοιώφηκες έτσι µέσα στη ντόξα 
και τη µεγαουειότητα ανάµεσα στα ντέντουα 
τής Εντέµ; Φα σε κατεβάσουν, όµως, µαζί µε 
τα ντέντουα τής Εντέµ στα κατώτατα της γης· 
φα κείτεσαι ανάµεσα στους απεουίτµητους, 
µαζί µε τους φανατούµενους µε µάχαιουα. 
Αυτός είναι ο Φαουαώ, και οουόκουηουο το 
πουήφος του, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Και κατά τον 12ο χουόνο, τον 12ο µήνα, την 
πουώτη ηµέουα τού µήνα, έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου, ουέγοντας:  Γιε 
ανφουώπου, ανάουαβε φουήνο για τον 
Φαουαώ, τον βασιουιά τής Αιγύπτου, και πες 
του: Εξοµοιώφηκες µε σκύµνον ουιονταουιού 
ανάµεσα στα έφνη, και είσαι σαν ντουάκοντας 
στις φάουασσες· και εφόουµησες στους 
ποταµούς σου, και τάουαζες τα νεουά µε τα 
πόντια σου, και καταπατούσες τούς ποταµούς 
τους.  Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Γι' αυτό, 
φα απουώσω επάνω σου το ντίχτυ µου µε 
συγκέντουωση ποουών ουαών, και φα σε 
ανασύουν στη σαγήνη µου.  Και φα σε 
εγκαταουείψω στη γη, και φα σε ουίξω στο 
πουόσωπο της πεντιάντας, και φα κάνω να 
καφήσουν επάνω σου όουα τα πουιά τού 
ουανού, και φα χοουτάσουν από σένα τα 
φηουία οουόκουηουης της γης.  Και φα 

εκφέσω τις σάουκες σου επάνω στα βουνά, και 
φα γεµίσω τις κοιουάντες από τους σωούς τού 
πτώµατός σου.  Και τη γη, όπου πουέεις, φα 
την ποτίσω µε το αίµα σου, µέχουι τα βουνά· 
και οι ποταµοί φα γεµίσουν από σένα.  Και 
όταν σε σβήσω, φα σκεπάσω οουόγυουα τον 
ουανό, και φα σκοτεινιάσω τα αστέουια του· 
φα σκεπάσω οουόγυουα τον ήουιο µε 
σύννεφο, και το φεγγάουι ντεν φα φέγγει στο 
φως του.  Φα σκοτεινιάσω επάνω σου όους 
τούς ουαµπεούς φωστήουες τού ουανού, και 
φα βάουω σκοτάντι επάνω στη γη σου, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός.  Και φα κάνω να φουίξει η 
καουντιά ποουών ουαών, όταν φέουω τον 
συντουιµµό σου ανάµεσα στα έφνη, σε τόπους 
που ντεν γνώουισες.  Και φα κάνω ποούς 
ουαούς να εκπουαγούν για σένα, και οι 
βασιουιάντες τους φα φουίξουν για σένα 
υπεουβοουικά, όταν σείσω µπουοστά τους τη 
ουοµφαία µου· και φα τουέµουν σε κάφε 
στιγµή, κάφε ένας για τη ζωή του, κατά την 
ηµέουα τής πτώσης σου. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Η 
ουοµφαία τού βασιουιά τής Βαβυουώνας 
φάουφει επάνω σου.  Με µάχαιουες ισχυουών 
φα καταβάουω το πουήφος σου· όουοι αυτοί 
είναι οι τουοµεουότεουοι από τα έφνη· και φα 
ποουφήσουν την έπαουση τής Αιγύπτου, και 
οουόκουηουο το πουήφος της φα 
καταστουαφεί.  Και φα εξαφανίσω όουα τα 
κτήνη της κοντά από ποουά νεουά· και πόντι 
ανφουώπου ντεν φα τα ταουάξει πουέον, και 
πέουµα κτήνους ντεν φα τα ταουάξει.  Τότε, 
φα κάνω να ησυχάσουν τα νεουά τους, και φα 
κάνω τούς ποταµούς τους να ουέουν σαν 
ουάντι, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Όταν κάνω 
τη γη τής Αιγύπτου φάµβος, και η γη 
εουηµωφεί από το πουήουωµά της, όταν 
πατάξω όους αυτούς που κατοικούν σ' αυτή, 
τότε φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος.  
Αυτός είναι ο φουήνος, µε τον οποίο φα τη 
φουηνήσουν· φα τη φουηνήσουν οι φυγατέουες 
των εφνών· φα φουηνήσουν για την Αίγυπτο, 
και για οουόκουηουο το πουήφος της, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Και κατά τον 12ο χουόνο, τη 15η ηµέουα τού 
µήνα, έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, φουήνησε για το 
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πουήφος τής Αιγύπτου, και κατέβασέ τους, 
αυτή και τις φυγατέουες των ισχυουών εφνών, 
στα κατώτατα µέουη τής γης, µαζί µ' αυτούς 
που κατεβαίνουν στον ουάκκο. 

Από ποια είσαι ωουαιότεουη; Κατέβα, µείνε 
χαµηουά µαζί µε τους απεουίτµητους. 

Φα πέσουν ανάµεσα από τους φανατούµενους 
µε µάχαιουα· αυτή παουαντόφηκε στη 
µάχαιουα· σύουτε την, και όουα τα πουήφη 
της. 

Οι ισχυουότεουοι ανάµεσα στους ντυνατούς 
φα του µιουήσουν από µέσα από τον άντη, 
µαζί µ' αυτούς που τον βοηφούν· κατέβηκαν, 
κείτονται απεουίτµητοι, φανατωµένοι µε 
µάχαιουα. 

Εκεί είναι ο Ασσού, και οουόκουηουο το 
άφουοισµά του· οι τάφοι του είναι οουόγυουά 
του· όουοι αυτοί είναι φανατωµένοι, έχουν 
πέσει µε µάχαιουα. 

Επειντή, οι τάφοι του είναι τοποφετηµένοι 
στα βάφη τού ουάκκου, και το σύναγµά του 
οουόγυουα από τον τάφο του. 

Όουοι αυτοί είναι φανατωµένοι, έχουν πέσει 
µε µάχαιουα, που σκοουπούσαν τουόµο στη 
γη των ζωντανών ανφουώπων. 

Εκεί είναι ο Εουάµ, και οουόκουηουο το 
πουήφος του οουόγυουα από τον τάφο του. 

Όουοι αυτοί είναι φανατωµένοι, έχουν πέσει 
µε µάχαιουα, κατέβηκαν απεουίτµητοι στα 
κατώτατα µέουη τής γης, οι οποίοι 
σκοουπούσαν τον τουόµο τους στη γη των 
ζωντανών ανφουώπων· 

και πήουαν την ντουοπή τους µαζί µ' αυτούς 
που κατεβαίνουν στον ουάκκο. 

Του έβαουαν κουεβάτι µαζί µε όουο το 
πουήφος του ανάµεσα στους φανατωµένους· 
οι τάφοι του είναι οουόγυουά του· 

όουοι αυτοί είναι απεουίτµητοι, φανατωµένοι 
µε µάχαιουα, αν και ο τουόµος τους 
σκοουπίστηκε στη γη των ζωντανών 
ανφουώπων· 

και πήουαν τη ντουοπή τους, µαζί µ' αυτούς 
που κατεβαίνουν στον ουάκκο· τοποφετήφηκε 
ανάµεσα στους φανατωµένους. 

Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Φουβάου, και 
οουόκουηουο το πουήφος του· οι τάφοι του 
είναι οουόγυουά του· 

όουοι αυτοί είναι απεουίτµητοι, φανατωµένοι 
µε µάχαιουα, αν και σκοουπούσαν τον 
τουόµο τους στη γη των ζωντανών 
ανφουώπων. 

Όµως, ντεν κείτονται µαζί µ' εκείνους τούς 
ισχυούς, από τους απεουίτµητους, που 
έπεσαν, που κατέβηκαν στον άντη µαζί µε τα 
ποουεµικά τους όπουα· και έβαουαν τις 
µάχαιουές τους κάτω από τα κεφάουια τους· 

αουά, οι ανοµίες τους φα είναι επάνω στα 
κόκαουά τους, αν και ήσαν τουόµος των 
ισχυουών µέσα στη γη των ζωντανών 
ανφουώπων. 

Ναι, εσύ φα συντουιφτείς ανάµεσα στους 
απεουίτµητους, και φα κείτεσαι µαζί µε τους 
φανατωµένους µε µάχαιουα. 

Εκεί είναι ο Εντώµ, οι βασιουιάντες του, και 
όουοι οι ηγεµόνες του, που µε τη ντύναµή 
τους τέφηκαν µαζί µε τους φανατωµένους µε 
µάχαιουα· 

αυτοί φα κείτονται µαζί µε τους 
απεουίτµητους, και µ' αυτούς που 
κατεβαίνουν στον ουάκκο. 

Εκεί είναι οι ηγεµόνες τού βοουά, όουοι 
αυτοί, και όουοι οι Σιντώνιοι, που κατέβηκαν 
µαζί µε τους φανατωµένους, µέσα στον 
τουόµο τους, καταντουοπιασµένοι µέσα στη 
ντύναµή τους· 

και κείτονται απεουίτµητοι µαζί µε τους 
φανατωµένους µε µάχαιουα, 

και πήουαν τη ντουοπή τους µαζί µ' αυτούς 
που κατεβαίνουν στον ουάκκο. 

Ο Φαουαώ φα τους ντει και φα 
παουηγοουηφεί· για οουόκουηουο το 
πουήφος του, ο Φαουαώ και οουόκουηουος ο 
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στουατός του, οι φανατωµένοι µε µάχαιουα, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Επειντή, έντωσα τον τουόµο µου στη γη των 
ζωντανών ανφουώπων· και φα κείτεται 
ανάµεσα στους απεουίτµητους, µαζί µε τους 
φανατωµένους µε µάχαιουα, ο Φαουαώ και 
οουόκουηουο το πουήφος του, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, µίουησε στους 
γιους τού ουαού σου, και πες τους: Όταν φα 
φέουω ουοµφαία επάνω σε κάποια γη, και ο 
ουαός πάουει κάποιον άνφουωπο από 
ανάµεσά του, και τον βάουν ως φύουακα στον 
εαυτό τους,  κι αυτός, βουέποντας τη 
ουοµφαία, που έουχεται επάνω στη γη, 
σαουπίσει µε σάουπιγγα, και σηµάνει στον 
ουαό,  τότε, όποιος ακούσει τη φωνή τής 
σάουπιγγας, και ντεν φυουαχφεί, αν η 
ουοµφαία καφώς έουφει τον αουπάξει, το αίµα 
του φα είναι επάνω στο κεφάουι του.  Άκουσε 
τη φωνή τής σάουπιγγας, και ντεν 
φυουάχφηκε· το αίµα του φα είναι επάνω του. 
Όποιος, όµως, φυουαχφεί, φα ντιασώσει τη 
ζωή του.  Αουά, αν ο φύουακας, βουέποντας 
τη ουοµφαία να έουχεται, ντεν σαουπίσει µε 
τη σάουπιγγα, και ο ουαός ντεν φυουαχφεί, 
και όταν έουφει η ουοµφαία αουπάξει κάποιον 
απ' αυτούς, αυτός µεν αουπάχτηκε εξαιτίας 
τής ανοµίας του, όµως το αίµα του φα το 
ζητήσω από το χέουι τού φύουακα. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, εγώ σε έβαουα 
φύουακα επάνω στον οίκο Ισουαήου· άκουσε, 
ουοιπόν, έναν ουόγο από το στόµα µου, και 
νουφέτησέ τους από µένα.  Όταν ουέω στον 
άνοµο: Άνοµε, φα φανατωφείς οπωσντήποτε· 
κι εσύ ντεν µιουήσεις για να αποτουέψεις τον 
άνοµο από τον ντουόµο του, εκείνος µεν ο 
άνοµος φα πεφάνει στην ανοµία του, όµως 
από το χέουι σου φα ζητήσω το αίµα του.  
Αουά, αν εσύ αποτουέπεις τον άνοµο από τον 
ντουόµο του για να επιστουέψει απ' αυτόν, και 
ντεν επιστουέψει από τον ντουόµο του, 
εκείνος µεν φα πεφάνει µέσα στην ανοµία του, 
εσύ όµως εουευφέουωσες την ψυχή σου. 

Γι' αυτό, εσύ, γιε ανφουώπου, πες στον οίκο 
Ισουαήου: Έτσι µιουήσατε εσείς, ουέγοντας: 
Αν οι παουαβάσεις µας και οι αµαουτίες µας 
είναι επάνω µας, και εµείς ήµασταν χαµένοι 
γι' αυτές, πώς φα ζήσουµε;  Πες τους: Ζω εγώ, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ντεν φέουω τον 
φάνατο του αµαουτωού, αουά να επιστουέψει 
ο ασεβής από τον ντουόµο του, και να ζει· 
επιστουέψτε, επιστουέψτε από τους πονηούς 
σας ντουόµους· γιατί να πεφάνετε, οίκος 
Ισουαήου; 

Γι' αυτό, εσύ, γιε ανφουώπου, πες στους γιους 
τού ουαού σου: Η ντικαιοσύνη τού ντικαίου 
ντεν φα τον εουευφεουώσει κατά την ηµέουα 
τής παουάβασής του· και ο ασεβής ντεν φα 
πέσει για την ασέβειά του, κατά την ηµέουα 
που φα επιστουέψει από την ασέβειά του· και 
ο ντίκαιος ντεν φα µποουέσει να ζήσει για τη 
ντικαιοσύνη του, κατά την ηµέουα που φα 
αµαουτήσει. 

Όταν πω στον ντίκαιο ότι οπωσντήποτε φα 
ζήσει, κι αυτός έχοντας φάουοςστη 
ντικαιοσύνη του πουάξει αντικία, 
οουόκουηουη η ντικαιοσύνη του ντεν φα 
µνηµονευφεί· και στην αντικία που έπουαξε, 
φα πεφάνει µέσα σ' αυτή.  Και όταν ουέω 
στον ασεβή: Φα πεφάνεις οπωσντήποτε· κι 
εκείνος, αφού επιστουέψει από την αµαουτία 
του, πουάξει κουίση και ντικαιοσύνη,  ο 
ασεβής αποντώσει το ενέχυουο, επιστουέψει 
το ντιαουπαγµένο, πεουπατάει στα 
ντιατάγµατα της ζωής, µη πουάττοντας 
αντικία, φα ζήσει οπωσντήποτε, ντεν φα 
πεφάνει·  όουες οι αµαουτίες του, που 
αµάουτησε, ντεν φα µνηµονευφούν σ' αυτόν 
πουέον· έκανε κουίση και ντικαιοσύνη· φα 
ζήσει οπωσντήποτε. 

Οι γιοι τού ουαού σου, όµως, ουένε: Ο 
ντουόµος τού Κυουίου ντεν είναι ευφύς. 

Αουά, ο ντουόµος αυτών των ίντιων ντεν είναι 
ευφύς.  Όταν ο ντίκαιος επιστουέψει από τη 
ντικαιοσύνη του, και πουάξει αντικία, γι' αυτό 
µάουιστα φα πεφάνει.  Και όταν ο άνοµος 
επιστουέψει από την ανοµία του, και πουάξει 
κουίση και ντικαιοσύνη, αυτός, για τούτο, φα 
ζήσει. 
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Εσείς, όµως, ουέτε: Ο ντουόµος τού Κυουίου 
ντεν είναι ευφύς. 

Οίκος Ισουαήου, φα σας κουίνω κάφε έναν 
σύµφωνα µε τους ντουόµους του. 

ΚΑΙ στον 12ο χουόνο τής αιχµαουωσίας µας, 
τον ντέκατο µήνα, την πέµπτη ηµέουα τού 
µήνα, ήουφε σε µένα κάποιος ντιασωσµένος 
από την Ιεουσαουήµ, ουέγοντας: Η πόουη 
αουώφηκε. 

Και το χέουι τού Κυουίου στάφηκε επάνω 
µου πουιν έουφει ο ντιασωσµένος, και άνοιξε 
το στόµα µου, µέχουις ότου ήουφε σε µένα 
το πουωί· και αφού είχα ανοίξει το στόµα 
µου, ντεν σιώπησα πουέον. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, αυτοί που 
κατοικούν εκείνες τις εουηµώσεις στη γη τού 
Ισουαήου, µιούν, ουέγοντας: Ένας ήταν ο 
Αβουαάµ, και κουηουονόµησε τη γη· εµείς, 
όµως, είµαστε ποουοί· σε µας ντόφηκε η γη 
για κουηουονοµιά.  Γι' αυτό, πες τους: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εσείς τουώτε 
κουέας µέσα σε αίµα, και σηκώνετε τα µάτια 
σας στα είντωουά σας, και χύνετε αίµα· και φα 
κουηουονοµήσετε τη γη;  Εσείς στηουίζεστε 
στη ουοµφαία σας, εουγάζεστε βντεουύγµατα, 
και µοουύνετε ο κάφε ένας τη γυναίκα τού 
πουησίον του· και φα κουηουονοµήσετε τη 
γη;  Έτσι να πεις σ' αυτούς: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Ζω εγώ, αυτοί που είναι στις 
εουηµώσεις, οπωσντήποτε φα πέσουν µε 
µάχαιουα· κι αυτόν που είναι στο πουόσωπο 
της πεντιάντας, φα τον παουαντώσω στα 
φηουία για να τον καταφάνε· κι αυτοί που 
είναι στα φούια και στα σπήουαια, φα 
πεφάνουν από φανατικό.  Επειντή, φα 
παουαντώσω τη γη σε όουεφουο και 
εουήµωση, και η έπαουση της ντύναµής της 
φα καταβουηφεί, και τα βουνά του Ισουαήου 
φα εουηµωφούν, ώστε να µη υπάουχει 
κάποιος που να ντιαβαίνει.  Και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν 
παουαντώσω τη γη σε όουεφουο και 
εουήµωση, εξαιτίας όουων των 
βντεουυγµάτων τους, που έπουαξαν. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, οι γιοι τού ουαού σου 
µιούν εναντίον σου κοντά στα τείχη και στις 
φύουες των σπιτιών, και µιούν ο ένας στον 
άουον, κάφε ένας στον αντεουφό του, 
ουέγοντας: Εουάτε, ουοιπόν, κι ακούστε ποιος 
είναι ο ουόγος που βγαίνει από τον Κύουιο.  
Και έουχονται σε σένα, καφώς 
συγκεντουώνεται ο ουαός, και ο ουαός µου 
κάφεται µπουοστά σου, και ακούνε τα ουόγια 
σου, αουά ντεν τα πουάττουν· επειντή, µε το 
στόµα τους ντείχνουν ποουή αγάπη, η 
καουντιά τους, όµως, πηγαίνει πίσω από την 
αισχουοκέουντειά τους.  Και ντες, εσύ είσαι σ' 
αυτούς σαν εουωτικό τουαγούντι ανφουώπου 
µε γουυκιά φωνή, και ο οποίος παίζει καουά 
τα όουγανα· επειντή, ακούν τα ουόγια σου, 
αουά ντεν τα πουάττουν.  Όµως, όταν αυτό 
έουφει, (και πουόσεξε, έουχεται), τότε φα 
γνωουίσουν, ότι στάφηκε ανάµεσά τους 
πουοφήτης. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε 
ενάντια στους ποιµένες τού Ισουαήου· 
πουοφήτευσε και πες τους: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός στους ποιµένες: Αουοίµονο 
στους ποιµένες τού Ισουαήου, που βόσκουν 
τον εαυτό τους! Οι ποιµένες ντεν βόσκουν τα 
ποίµνια;  Εσείς, όµως τουώτε το πάχος, και 
ντύνεστε το µαουί, σφάζετε τα παχιά· ντεν 
βόσκετε τα ποίµνια.  Ντεν ενισχύσατε το 
ασφενικό, και ντεν γιατουέψατε αυτό που ντεν 
είναι καουά, και ντεν κάνατε επίντεσµα στο 
συντουιµµένο, και ντεν επαναφέουατε το 
πουανεµένο, και ντεν ζητήσατε το χαµένο· 
αουά, µε βία και µε σκουηουότητα 
ντεσπόζατε επάνω σ' αυτά.  Και 
ντιασκοουπίστηκαν, επειντή ντεν υπήουχε 
ποιµένας· και έγιναν κατάβουωµα σε όουα τα 
φηουία τού χωουαφιού, και 
ντιασκοουπίστηκαν.  Τα πουόβατά µου 
πεουιπουανιόνταν επάνω σε κάφε βουνό, και 
επάνω σε κάφε ψηουό ουόφο· και επάνω σε 
όουο το πουόσωπο της γης, τα πουόβατά µου 
ήσαν ντιασκοουπισµένα· και ντεν υπήουχε 
εκείνος που εουευνάει ούτε εκείνος που 
αναζητάει. 

Γι' αυτό, ακούστε, ποιµένες, τον ουόγο τού 
Κυουίου·  ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός· 
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οπωσντήποτε, επειντή τα πουόβατά µου 
έγιναν ουάφυουο, και τα πουόβατά µου έγιναν 
κατάβουωµα όουων των φηουίων τού 
χωουαφιού από έουειψη ποιµένα, και οι 
ποιµένες µου ντεν ζήτησαν τα πουόβατά µου, 
αουά οι ποιµένες βόσκησαν τον εαυτό τους 
και ντεν βόσκησαν τα πουόβατά µου,  γι' 
αυτό, ποιµένες, ακούστε τον ουόγο τού 
Κυουίου:  Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντέστε, εγώ είµαι ενάντια στους ποιµένες· και 
φα ζητήσω τα πουόβατά µου από το χέουι 
τους, και φα τους σταµατήσω από το να 
ποιµαίνουν τα πουόβατα· και στο εξής οι 
ποιµένες ντεν φα βόσκουν τον εαυτό τους· 
επειντή, φα εουευφεουώσω από το στόµα τους 
τα πουόβατά µου, και ντεν φα είναι σ' αυτούς 
κατάβουωµα. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Ντέστε, εγώ, εγώ φέουω και φα αναζητήσω τα 
πουόβατά µου, και φα τα επισκεφφώ.  Όπως ο 
ποιµένας επισκέπτεται το ποίµνιό του, κατά 
την ηµέουα που βουίσκεται ανάµεσα στα 
ντιασκοουπισµένα πουόβατά του, έτσι φα 
επισκεφφώ τα πουόβατά µου, και φα τα 
εουευφεουώσω από όους τούς τόπους, όπου 
ήσαν ντιασκοουπισµένα, σε συννεφιασµένη 
και σκοτεινή ηµέουα. 

Και φα τα βγάουω από τους ουαούς, και φα 
τα συγκεντουώσω από τους τόπους, και φα τα 
φέουω στη γη τους, και φα τα βοσκήσω επάνω 
στα βουνά τού Ισουαήου, κοντά στα ποτάµια, 
και σε όουα τα κατοικούµενα µέουη τής γης.  
Φα τα βοσκήσω σε αγαφή βοσκή, και η 
µάντουα τους φα είναι επάνω στα ψηουά 
βουνά του Ισουαήου· εκεί φα αναπαύονται σε 
καουή µάντουα, και φα βόσκονται σε παχιά 
βοσκή, επάνω στα βουνά τού Ισουαήου.  Εγώ 
φα βοσκήσω τα πουόβατά µου, και εγώ φα τα 
αναπαύσω, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Φα 
αναζητήσω το χαµένο, και φα επαναφέουω το 
πουανεµένο, και φα επιντέσω το 
συντουιµµένο, και φα ενισχύσω το ασφενικό· 
όµως, φα καταστουέψω το παχύ και το 
ντυνατό· µε ντικαιοσύνη φα τα βοσκήσω. 

Και για σας, ποίµνιό µου, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Ντέστε, εγώ φα κουίνω 
ανάµεσα σε πουόβατο και πουόβατο, 

ανάµεσα σε κουιάουια και τουάγους.  Είναι 
µικουό σε σας, ότι βοσκήσατε την καουή 
βοσκή και το υπόουοιπο της βοσκής σας το 
καταπατούσατε µε τα πόντια σας; Και ότι 
πίνατε καφαουό νεουό, ενώ το υπόουοιπο το 
ταουάζατε µε τα πόντια σας;  Και τα 
πουόβατά µου έβοσκαν το καταπατηµένο µε 
τα πόντια σας, και έπιναν το ταουαγµένο µε 
τα πόντια σας νεουό.  Γι' αυτό, έτσι ουέει σ' 
αυτά ο Κύουιος ο Φεός: Ντέστε, εγώ, εγώ φα 
κουίνω ανάµεσα στο παχύ πουόβατο, και 
ανάµεσα στο ισχνό πουόβατο.  Επειντή, 
απωφείτε µε πουευουά και µε ώµους, και 
κεουατίζετε µε τα κέουατά σας όουα τα 
ασφενικά, µέχουις ότου τα ντιασκοουπίσατε 
πουος τα έξω,  γι' αυτό, φα σώσω τα 
πουόβατά µου, και στο εξής ντεν φα είναι 
ουάφυουο· και φα κουίνω ανάµεσα σε 
πουόβατο και πουόβατο.  Και φα βάουω 
επάνω σ' αυτά ποιµένα, και φα τα ποιµαίνει, 
τον ντούο µου τον Νταβίντ· αυτός φα τα 
ποιµαίνει, κι αυτός φα είναι ποιµένας τους.  Κι 
εγώ ο Κύουιος φα είµαι Φεός τους, και ο 
ντούος µου ο Νταβίντ άουχοντας ανάµεσά 
τους· εγώ µίουησα, ο Κύουιος.  Και φα κάνω 
σ' αυτά ντιαφήκη ειουήνης· και φα αφανίσω 
από τη γη τα πονηουά φηουία· και φα 
κατοικήσουν στην έουηµο µε ασφάουεια, και 
φα κοιµούνται στους ντουυµούς.  Και φα τα 
κάνω ευουογία, και εκείνα που είναι γύουω 
από το βουνό µου· και φα κατεβάσω τη 
βουοχή στον καιουό της· βουοχή ευουογίας 
φα είναι.  Και τα ντέντουα τού χωουαφιού φα 
αποντίντουν τον καουπό τους, και η γη φα 
ντίνει το πουοϊόν της, και φα είναι ασφαουείς 
στη γη τους· και φα γνωουίσουν ότι εγώ είµαι 
ο Κύουιος, όταν συντουίψω τα ντεσµά του 
ζυγού τους, και φα τους εουευφεουώσω από 
το χέουι εκείνων που τους καταντούωσαν.  
Και στο εξής ντεν φα είναι ουάφυουο στα 
έφνη, και τα φηουία τής γης ντεν φα τους 
κατατουώνε· αουά, φα κατοικούν µε 
ασφάουεια, και ντεν φα υπάουχει εκείνος που 
εκφοβίζει·  και φα σηκώσω σ' αυτούς ένα 
ονοµαστό φυτό, και στο εξής ντεν φα 
φφείουονται από πείνα στη γη, και ντεν φα 
φέουν πουέον την ύβουη των εφνών.  Και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ ο Κύουιος ο Φεός τους 
είµαι µαζί τους, κι αυτοί, ο οίκος Ισουαήου, 
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ουαός µου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  Κι 
εσείς, πουόβατά µου, τα πουόβατα της 
βοσκής µου, εσείς είστε άνφουωποι, και εγώ ο 
Φεός σας, ουέει ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου ενάντια στο βουνό ΣΗΕΙΟΥ, 
και πουοφήτευσε εναντίον του·  και πες του: 
Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, βουνό 
Σηείου, εγώ είµαι εναντίον σου· και φα 
απουώσω το χέουι µου εναντίον σου, και φα 
σε παουαντώσω σε όουεφουο και εουήµωση.  
Φα αφανίσω τις πόουεις σου, και εσύ φα είσαι 
εουήµωση, και φα γνωουίσεις ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Επειντή φύουαξες παουιό µίσος, 
και παουέντωσες τους γιους Ισουαήου σε 
χέουι ουοµφαίας κατά τον καιουό τής φουίψης 
τους, όταν η ανοµία τους έφτασε στο 
έπακουο,  γι' αυτό, ζω εγώ ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός, φα σε παουαντώσω σε αίµα, και αίµα 
φα σε καταντιώκει· επειντή, ντεν µίσησες το 
αίµα, αίµα ουοιπόν φα σε καταντιώκει·  και φα 
παουαντώσω σε οουοκουηουωτική εουήµωση 
το βουνό Σηείου, και απ' αυτό φα εξαουείψω 
αυτόν που ντιαβαίνει κι αυτόν που 
επιστουέφει.  Και φα γεµίσω τα βουνά του 
από τους φανατωµένους του στα βουνά σου, 
και στα φαουάγγια σου, και σε όους τούς 
ποταµούς σου, φα πέσουν οι φανατωµένοι µε 
µάχαιουα.  Φα σε κάνω αιώνια εουηµιά, και 
οι πόουεις σου ντεν φα κατοικηφούν· και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Επειντή, είπες: Τα ντύο αυτά έφνη και οι ντύο 
αυτοί τόποι φα είναι ντικοί µου, και φα τα 
κουηουονοµήσουµε εµείς, παουόουο που ο 
Κύουιος στάφηκε εκεί,  γι' αυτό, ζω εγώ, ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός, φα κάνω σύµφωνα µε τον 
φυµό σου, και σύµφωνα µε τον φφόνο σου, 
που εκτέουεσες, εξαιτίας τού µίσους σου 
πουος αυτούς, και φα γνωουιστώ σ' αυτούς 
όταν σε κουίνω.  Και φα γνωουίσεις ότι εγώ ο 
Κύουιος άκουσα όουες τις βουασφηµίες σου, 
που πουόφεουες ενάντια στα βουνά τού 
Ισουαήου, ουέγοντας: Αυτά εουηµώφηκαν, 
ντόφηκαν σε µας για τουοφή.  Και µε το 
στόµα σας κοµπάσατε εναντίον µου, και 
πουηφύνατε τα ουόγια σας εναντίον µου· εγώ 
άκουσα.  Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Όταν 

ευφουαίνεται οουόκουηουη η γη, φα σε 
καταστήσω έουηµο.  Όπως ευφουάνφηκες 
επάνω στην κουηουονοµιά τού Ισουαήου, 
επειντή αφανίστηκε, έτσι φα κάνω σε σένα· φα 
εουηµωφείς, βουνό Σηείου, και 
οουόκουηουος ο Εντώµ, αυτός 
οουόκουηουος· και φα γνωουίσουν ότι εγώ 
είµαι ο Κύουιος. 

ΚΑΙ εσύ, γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε 
ενάντια στα βουνά τού Ισουαήου, και πες: 
Βουνά τού Ισουαήου, ακούστε τον ουόγο τού 
Κυουίου·  έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Επειντή, ο εχφουός είπε εναντίον σας: Εύγε! 
Οι αιώνιοι ψηουοί τόποι έγιναν ντική µας 
κουηουονοµιά,  γι' αυτό, πουοφήτευσε και 
πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή 
εουήµωσαν, και σας κατάπιαν οουόγυουα, για 
να γίνετε κουηουονοµιά στο υπόουοιπο των 
εφνών, και να γίνετε µίουηµα γουώσσας, και 
όνειντος των ουαών·  γι' αυτό, βουνά τού 
Ισουαήου, ακούστε τον ουόγο τού Κυουίου 
τού Φεού: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός 
πουος τα βουνά, και πουος τους ουόφους, 
πουος τους χειµάουους, και πουος τα 
φαουάγγια, και πουος τους εουηµωµένους και 
αφανισµένους τόπους, και πουος τις 
εγκαταουειµµένες πόουεις, που έγιναν 
ουάφυουο και εµπαιγµός στο υπόουοιπο, που 
είναι γύουω από τα έφνη·  γι' αυτό, έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Μίουησα οπωσντήποτε 
µέσα στη φωτιά τού ζήου µου ενάντια στο 
υπόουοιπο των εφνών, και ενάντια σε κάφε 
έναν στον Εντώµ, που έκαναν τη γη µου 
κουηουονοµιά στον εαυτό τους µε χαουά 
οουόκουηουης της καουντιάς τους, και σε 
πεουιφουόνηση ψυχής, για να την εκφέσουν σε 
ουάφυουο. 

Γι' αυτό, πουοφήτευσε ενάντια στη γη 
Ισουαήου, και πες πουος τα βουνά, και πουος 
τους ουόφους, πουος τους χειµάουους, και 
πουος τα φαουάγγια: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός: Ντέστε, εγώ µίουησα µέσα στον ζήουο 
µου, και µέσα στον φυµό µου, επειντή 
βαστάξατε την ύβουη των εφνών·  γι' αυτό, 
έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εγώ ύψωσα το 
χέουι µου· τα έφνη, που είναι γύουω σας, φα 
βαστάξουν εξάπαντος τη ντουοπή τους.  Κι 
εσείς, βουνά τού Ισουαήου, φα βουαστήσετε 
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τα κουαντιά σας, και φα ντώσετε τον καουπό 
σας στον ουαό µου Ισουαήου· ντεντοµένου 
ότι, πουησιάζουν νάουφουν.  Επειντή, ντέστε, 
εγώ κοιτάζω επάνω σας, και φα στουαφώ σε 
σας, και φα αουοτουιαστείτε και φα 
σπαουφείτε. 

Και από σας φα πουηφύνω ανφουώπους, 
οουόκουηουο τον οίκο Ισουαήου, αυτόν 
οουόκουηουον· και οι πόουεις φα 
κατοικηφούν, και οι εουηµώσεις φα 
οικοντοµηφούν.  Και από σας φα πουηφύνω 
ανφουώπους και κτήνη, και φα αυξηφούν και 
φα καουποφοουήσουν· και φα σας κατοικίσω 
όπως ήσασταν πουωτύτεουα, και φα σας 
αγαφοποιήσω πεουισσότεουο από ό,τι στις 
αουχές σας· και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο 
Κύουιος.  Και φα κάνω να πεουπατούν επάνω 
σας άνφουωποι, ο ουαός µου Ισουαήου· και 
φα σας κουηουονοµήσουν, και φα είστε ντική 
τους κουηουονοµιά, και του ουοιπού ντεν φα 
τους ατεκνώσετε πουέον. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Επειντή, σας 
είπα: Εσύ είσαι γη που κατατουώς 
ανφουώπους, και που ατεκνώνεις τους ουαούς 
σου,  γι' αυτό, στο εξής ντεν φα κατατουώς 
ανφουώπους ούτε φα ατεκνώσεις πουέον τους 
ουαούς σου, ουέειο Κύουιος ο Φεός.  Και 
ντεν φα κάνω πουέον να ακουστεί µέσα σε 
σένα κάποια ύβουη των εφνών, και ντεν φα 
φέουεις στο εξής τον ονειντισµό των ουαών, 
και ντεν φα κάνεις πουέον τούς ουαούς σου να 
ατεκνωφούν, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, όταν ο οίκος 
Ισουαήου κατοίκησαν στη γη τους, τη 
µόουυναν µε τον ντουόµο τους και µε τις 
πουάξεις τους, ο ντουόµος τους ήταν 
µπουοστά µου σαν αποχωουισµένη 
ακαφαουσία.  Γι' αυτό, ξέχυσα τον φυµό µου 
επάνω τους, εξαιτίας τού αίµατος που έχυσαν 
επάνω στη γη, και εξαιτίας των ειντώουων 
τους, µε τα οποία τη µόουυναν·  και τους 
ντιέσπειουα ανάµεσα στα έφνη, και ήσαν 
ντιασκοουπισµένοι στους τόπους σύµφωνα µε 
τους ντουόµους τους, και σύµφωνα µε τα 
έουγα τους, τους έκουινα.  Και όταν µπήκαν 
τα έφνη, όπου ήουφαν, βεβήουωσαν το άγιο 

όνοµά µου, ενώ ουεγόταν γι' αυτούς: Αυτοί 
είναι ο ουαός τού Κυουίου, και βγήκαν από 
τη γη του.  Σπουαχνίστηκα, όµως, ένεκα του 
αγίου µου ονόµατος, που ο οίκος Ισουαήου 
βεβήουωσε ανάµεσα στα έφνη στα οποία 
ήουφαν. 

Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισουαήου: Έτσι ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός: Εγώ ντεν το κάνω αυτό 
για σας, οίκος Ισουαήου, αουά για το άγιο 
όνοµά µου, που βεβηουώσατε ανάµεσα στα 
έφνη, στα οποία ήουφατε.  Και φα αγιάσω το 
µεγάουο µου όνοµα, που βεβηουώφηκε 
ανάµεσα στα έφνη, το οποίο βεβηουώσατε 
ανάµεσά τους· και τα έφνη φα γνωουίσουν ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός, όταν αγιαστώ σε σας µπουοστά στα 
µάτια τους.  Επειντή, φα σας πάουω από µέσα 
από τα έφνη, και φα σας συγκεντουώσω από 
όους τούς τόπους, και φα σας φέουω στη γη 
σας.  Και φα ουάνω επάνω σας καφαουό 
νεουό, και φα καφαουιστείτε· από όουες τις 
ακαφαουσίες σας, και από όουα τα είντωουά 
σας, φα σας καφαουίσω.  Και φα σας ντώσω 
καουντιά νέα· και φα βάουω µέσα σας πνεύµα 
νέο, και, αφού φα έχω αποσπάσει την 
πέτουινη καουντιά από τη σάουκα σας, φα σας 
ντώσω καουντιά σάουκινη.  Και φα βάουω 
µέσα σας το Πνεύµα µου, και φα σας κάνω να 
πεουπατάτε στα ντιατάγµατά µου, και να 
τηουείτε τις κουίσεις µου, και να τις 
εκτεουείτε.  Και φα κατοικήσετε στη γη, που 
έντωσα στους πατέουες σας· και φα είστε 
ουαός µου, και εγώ φα είµαι Φεός σας.  Και 
φα σας σώσω από όουες τις ακαφαουσίες σας, 
και φα ανακαουέσω το σιτάουι, και φα το 
πουηφύνω και ντεν φα ξαναφέουω πουέον σε 
σας πείνα.  Και φα πουηφύνω τον καουπό των 
ντέντουων, και τα γεννήµατα του χωουαφιού, 
για να µη πάουετε πουέον ονειντισµό πείνας 
ανάµεσα στα έφνη.  Και φα φυµηφείτε τούς 
πονηούς σας ντουόµους, και τα έουγα σας τα 
όχι αγαφά, και φα αποστουαφείτε οι ίντιοι τον 
εαυτό σας µπουοστά στα µάτια σας, για τις 
ανοµίες σας, και για τα βντεουύγµατά σας.  
Εγώ ντεν κάνω αυτά εξαιτίας σας, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός, ας είναι αυτό γνωστό σε 
σας· αισχυνφείτε και ντουαπείτε για τους 
ντουόµους σας, οίκος Ισουαήου! 
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Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Κατά την 
ηµέουα, που φα σας καφαουίσω από όουες τις 
ανοµίες σας, φα κάνω ακόµα να κατοικηφούν 
οι πόουεις, και φα οικοντοµηφούν οι 
εουηµώσεις.  Και η αφανισµένη γη φα 
γεωουγηφεί, αντί να κείτεται αφανισµένη 
µπουοστά σε καφέναν που ντιαβαίνει.  Και φα 
ουένε: Αυτή η γη, που ήταν αφανισµένη, έγινε 
σαν παουάντεισος της Εντέµ· και οι 
εουηµωµένες πόουεις, και αφανισµένες, και 
κατενταφισµένες, οχυουώφηκαν, 
κατοικήφηκαν.  Και τα έφνη, που είχαν 
εναποµείνει οουόγυουά σας, φα γνωουίσουν 
ότι εγώ ο Κύουιος οικοντόµησα τα 
κατενταφισµένα, και φύτεψα τα αφανισµένα· 
εγώ ο Κύουιος µίουησα, και εγώ φα 
εκτεουέσω. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Και τούτο φα 
ζητηφεί εκ µέους µου, από τον οίκο 
Ισουαήου, να κάνω σ' αυτούς, να τους 
πουηφύνω µε ανφουώπους σαν ποίµνιο από 
πουόβατα.  Σαν το άγιο ποίµνιο, σαν το 
ποίµνιο της Ιεουσαουήµ, µέσα στις επίσηµες 
γιοουτές της, έτσι οι εουηµωµένες πόουεις φα 
γεµίσουν από ποίµνια ανφουώπων· και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

ΤΟ ΧΕΟΥΙ τού Κυουίου στάφηκε επάνω 
µου· και µε έβγαουε έξω ντιαµέσου τού 
πνεύµατος του Κυουίου, και µε έβαουε στο 
µέσον µιας πεντιάντας, κι αυτή ήταν γεµάτη 
από κόκαουα.  Και µε έκανε να πεουάσω 
κοντά τους, γύουω-γύουω· και να, ήσαν ποουά 
σε υπεουβοουικό βαφµό επάνω στο 
πουόσωπο της πεντιάντας· και να, ήσαν 
κατάξεουα. 

Και είπε σε µένα: Γιε ανφουώπου, µποούν 
αυτά τα κόκαουα να αναζήσουν; Και είπα: 
Κύουιε Φεέ, εσύ ξέουεις.  Και µου είπε: 
Πουοφήτευσε πουος αυτά τα κόκαουα, και 
πες τους: Τα κόκαουα τα ξεουά, ακούστε τον 
ουόγο τού Κυουίου·  έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός πουος αυτά τα κόκαουα: Ντέστε, εγώ 
φα βάουω µέσα σε σας πνεύµα, και φα 
αναζήσετε·  και φα βάουω επάνω σας νεύουα, 
και φα βάουω επάνω σας σάουκα, και φα σας 
πεουισκεπάσω µε ντέουµα, και φα βάουω σε 

σας πνεύµα, και φα αναζήσετε, και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Και πουοφήτευσα, καφώς πουοστάχφηκα· και, 
καφώς πουοφήτευσα, έγινε ήχος, και ξάφνου, 
ένας σεισµός, και τα κόκαουα 
συγκεντουώφηκαν µαζί, το ένα κόκαουο µαζί 
µε το άουο κόκαουό.  Και είντα, και ξάφνου, 
αναφύησαν επάνω τους νεύουα και σάουκες, 
και ντέουµα από επάνω τα πεουισκέπασε· 
όµως, πνεύµα ντεν ήταν µέσα τους. 

Και είπε σε µένα: Πουοφήτευσε πουος το 
πνεύµα, πουοφήτευσε, γιε ανφουώπου, και να 
πεις πουος το πνεύµα: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός: Έουα, πνεύµα, από τους τέσσεουις 
ανέµους, και φύσηξε πουος αυτούς τους 
φονευµένους, και ας αναζήσουν. 

Και πουοφήτευσα, όπως πουοστάχφηκα· και 
το πνεύµα µπήκε µέσα σ' αυτούς, και 
ανέζησαν, και στάφηκαν στα πόντια τους, ένα 
στουάτευµα µέγα, σε υπεουβοουικά µεγάουον 
βαφµό. 

Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, αυτά τα 
κόκαουα είναι οουόκουηουος ο οίκος 
Ισουαήου· ντες, αυτοί ουένε: Τα κόκαουά µας 
ξεουάφηκαν, και η εουπίντα µας χάφηκε· εµείς 
αφανιστήκαµε.  Γι' αυτό, πουοφήτευσε, και 
πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός. Ντες, 
ουαέ µου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, και 
φα σας ανεβάσω από τους τάφους σας, φα σας 
φέουω στη γη τού Ισουαήου.  Και φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, όταν, 
ουαέ µου, ανοίξω τούς τάφους σας, και σας 
ανεβάσω από τους τάφους σας.  Και φα σας 
ντώσω το πνεύµα µου, και φα αναζήσετε, και 
φα σας τοποφετήσω στη γη σας· και φα 
γνωουίσετε, ότι εγώ ο Κύουιος µίουησα και 
εκτέουεσα, ουέει ο Κύουιος. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Κι εσύ, γιε ανφουώπου, πάουε για 
τον εαυτό σου µια ουάβντο, και γουάψε επάνω 
σ' αυτή, για τον Ιούντα, και για τους γιους 
Ισουαήου, των συνακοούφων του· πάουε και 
µια άουη ουάβντο, και γουάψε επάνω σ' αυτή, 
για τον Ιωσήφ, η ουάβντος τού Εφουαϊµ, και 
οουόκουηου του οίκου Ισουαήου, των 
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συνακοούφων του.  Και σύνντεσέ τες στον 
εαυτό σου µία πουος µία, σε µία ουάβντο, και 
φα γίνουν στο χέουι σου µία. 

Και όταν οι γιοι τού ουαού σου πουν σε σένα, 
ουέγοντας: Ντεν φα µας αναγγείουεις τι 
σηµαίνουν σε σένα αυτά;  Πες τους: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός. Ντέστε, εγώ φα 
πάουω τη ουάβντο τού Ιωσήφ, που είναι στο 
χέουι τού Εφουαϊµ, και των φυουών τού 
Ισουαήου, των συνακοούφων του, και φα 
βάουω αυτές µαζί µ' αυτή, τη ουάβντο τού 
Ιούντα, και φα τις κάνω µία ουάβντο, και φα 
είναι στο χέουι µου µία.  Και οι ουάβντοι, 
επάνω στις οποίες έγουαψες, φα είναι στο 
χέουι σου, µπουοστά τους. 

Και πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 
Ντέστε, εγώ φα πάουω τούς γιους Ισουαήου 
από το µέσον των εφνών όπου πήγαν, και φα 
τους συγκεντουώσω από παντού, και φα τους 
φέουω στη γη τους.  Και φα τους κάνω έφνος 
µέσα στη γη, επάνω στα βουνά τού Ισουαήου· 
και βασιουιάς φα είναι επάνω σε όους αυτούς 
και ντεν φα είναι πουέον ντύο έφνη, και ντεν 
φα είναι στο εξής χωουισµένοι σε ντύο 
βασίουεια·  και ντεν φα µοουύνονται πουέον 
µέσα στα είντωουά τους ούτε µέσα στα 
βντεουύγµατά τους ούτε µέσα σε όουες τις 
παουαβάσεις τους· αουά, φα τους σώσω από 
όουες τις κατοικήσεις τους, στις οποίες 
αµάουτησαν, και φα τους καφαουίσω· και φα 
είναι ουαός µου, και εγώ φα είµαι Φεός τους.  
Και ο Νταβίντ ο ντούος µου φα είναι 
βασιουιάς επάνω τους· και φα είναι επάνω σε 
όους αυτούς ένας ποιµένας· και φα 
πεουπατούν στις κουίσεις µου, και φα 
φυουάττουν τα ντιατάγµατά µου, και φα τα 
εκτεούν.  Και φα κατοικούν στη γη, που είχα 
ντώσει στον ντούο µου τον Ιακώβ, όπου είχαν 
κατοικήσει οι πατέουες σας· και µέσα σ' αυτή 
φα κατοικούν αυτοί και τα παιντιά τους, και τα 
παιντιά των παιντιών τους, µέχουι τον αιώνα· 
και ο Νταβίντ, ο ντούος µου, φα είναι 
άουχοντάς τους µέχουι τον αιώνα. 

Και φα κάνω πουος αυτούς ντιαφήκη 
ειουήνης· αυτή φα είναι ντιαφήκη αιώνια 
πουος αυτούς· και φα τους στηουίξω, και φα 
τους πουηφύνω, και φα βάουω το αγιαστήουιό 

µου ανάµεσά τους στον αιώνα.  Και η σκηνή 
µου φα είναι ανάµεσά τους· και φα είµαι Φεός 
τους, κι αυτοί φα είναι ουαός µου.  Και τα 
έφνη φα γνωουίσουν ότι εγώ ο Κύουιος είµαι 
αυτός που αγιάζει τον Ισουαήου, όταν το 
αγιαστήουιό µου φα είναι ανάµεσά τους στον 
αιώνα. 

ΚΑΙ έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Γιε ανφουώπου, στήουιξε το 
πουόσωπό σου ενάντια στον Γωγ, τη γη τού 
Μαγώγ, του ηγεµόνα τής Ουως, Μεσέχ και 
Φουβάου, και πουοφήτευσε εναντίον του,  και 
πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Ντες, εγώ 
είµαι εναντίον σου, Γωγ, ηγεµόνα τής Ουως, 
Μεσέχ και Φουβάου·  και φα σε 
πεουιστουέψω, και φα βάουω αγκίστουια στα 
σαγόνια σου, και φα σε βγάουω έξω, και 
οουόκουηουη τη ντύναµή σου, άουογα και 
καβαουάουηντες, όους αυτούς εντεουώς 
οπουισµένους, ένα µεγάουο σύναγµα µαζί µε 
φυουεούς και ασπίντες, όους αυτούς που 
µεταχειουίζονται µάχαιουες·  Πέουσες, 
Αιφίοπες, και Ουίβυους µαζί τους· όους 
αυτούς µαζί µε ασπίντες και πεουικεφαουαίες·  
τον Γοµέου, και όουα τα τάγµατά του· τον 
οίκο Φωγαουµά από τα έσχατα του βοουά, 
και όουα τα τάγµατά του· και µαζί σου ποούς 
ουαούς.  Ετοιµάσου, και ετοίµασε τον εαυτό 
σου, εσύ, και οουόκουηουο το σύναγµά σου, 
που συγκεντουώφηκε σε σένα, και να είσαι σ' 
αυτούς φύουακας·  ύστεουα από ποουές 
ηµέουες φα γίνει σε σένα επίσκεψη· στους 
έσχατους χουόνους φάουφεις στη γη, που 
εουευφεουώφηκε από τη µάχαιουα, και 
συγκεντουώφηκε από ποούς ουαούς, ενάντια 
στα βουνά τού Ισουαήου, που έγιναν για 
πάντα έουηµα· αυτός, όµως, µεταφέουφηκε 
από µέσα από τους ουαούς, και όουοι φα 
κατοικήσουν µε ασφάουεια.  Και φα ανέβεις 
και φάουφεις σαν ανεµοζάουη· φα είσαι σαν 
σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη, εσύ, και 
όουα τα τάγµατά σου, και µαζί σου ποουύς 
ουαός. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Και κατά την 
ηµέουα εκείνη φα ανέβουν πουάγµατα στην 
καουντιά σου, και φα σκεφφείς πονηουές 
βουές·  και φα πεις: Φα ανέβω σε γη 
ατείχιστων πόουεων· φάουφω σε ανφουώπους 
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που ησυχάζουν, που κατοικούν µε ασφάουεια, 
όους αυτούς που κατοικούν ατείχιστες 
πόουεις, και που ντεν έχουν µοχούς και 
πύουες·  για να ουεηουατήσεις ουεηουασία, 
και να ουαφυουαγωγήσεις ουάφυουο, για να 
ξαναφέουεις το χέουι σου ενάντια σε 
εουηµώσεις που κατοικίστηκαν, και ενάντια σε 
ουαό συγκεντουωµένον από τα έφνη, που 
απέκτησε κτήνη και αγαφά, που κατοικεί στο 
µέσον τής γης. 

Η Σεβά, και η Νταιντάν, και οι έµποουοι της 
Φαουσείς, µαζί µε όους τους σκύµνους της, 
φα σου πουν: Ήουφες να ουεηουατήσεις 
ουεηουασία; Συγκέντουωσες το πουήφος σου 
για να ουαφυουαγωγήσεις ουάφυουο; Για να 
αουπάξεις ασήµι και χουυσάφι, για να πάουεις 
κτήνη και αγαφά, για να κάνεις µεγάουη 
ουεία; 

Γι' αυτό, γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε και πες 
στον Γωγ: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Κατά την ηµέουα εκείνη, όταν ο ουαός µου 
Ισουαήου φα κατοικεί µε ασφάουεια, εσύ ντεν 
φα το µάφεις αυτό;  Και φάουφεις από τον 
τόπο σου, από τα έσχατα του βοουά, εσύ, και 
µαζί σου ποουοί ουαοί, όουοι 
καβαουάουηντες αουόγων, ένα µεγάουο 
πουήφος, και ποουή ντύναµη·  και φα ανέβεις 
ενάντια στον ουαό µου Ισουαήου σαν 
σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη· αυτό φα 
είναι στις έσχατες ηµέουες· και φα σε φέουω 
ενάντια στη γη µου, για να µε γνωουίσουν τα 
έφνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γωγ, µπουοστά 
τους. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εσύ είσαι 
εκείνος, για τον οποίο µίουησα στις αουχαίες 
ηµέουες, µε τους ντούς µου τους πουοφήτες 
τού Ισουαήου, που πουοφήτευσαν κατά τις 
ηµέουες εκείνες µέσα σε ποουά χουόνια, ότι 
επουόκειτο να σε φέουω εναντίον τους; 

Αουά, κατά την ηµέουα εκείνη, κατά την 
ηµέουα που ο Γωγ φάουφει ενάντια στη γη 
του Ισουαήου, η οουγή µου φα ανέβει επάνω 
στο πουόσωπό µου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  
Επειντή, µίουησα µέσα στον ζήουο µου, µέσα 
στη φωτιά τής οουγής µου: Κατά την ηµέουα 
εκείνη φα υπάουξει,οπωσντήποτε, ένας 

µεγάουος σεισµός στη γη τού Ισουαήου·  και 
τα ψάουια τής φάουασσας, και τα πουιά τού 
ουανού, και τα φηουία τού χωουαφιού, και 
όουα τα εουπετά, που έουπουν επάνω στη γη, 
και όουοι οι άνφουωποι, που είναι επάνω στο 
πουόσωπο της γης, φα σειστούν από την 
παουσία µου· και τα βουνά φα ανατουαπούν, 
και οι πύουγοι φα πέσουν, και κάφε τείχος φα 
κατενταφιστεί.  Και φα καουέσω εναντίον του 
µάχαιουα, ενάντια σε όουα τα βουνά µου, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός· η µάχαιουα κάφε 
ανφουώπου φα είναι ενάντια στον αντεουφό 
του.  Και φάουφω µαζί του σε κουίση µε 
µεταντοτική αουώστια και µε αίµα· και φα 
βουέξω επάνω του, και επάνω στα τάγµατά 
του, και επάνω στον ποουύ ουαό, που φα είναι 
µαζί του, βουοχή κατακουυσµού, και πέτουες 
από χαουάζι, φωτιά και φειάφι.  Και φα 
µεγαουυνφώ και φα αγιαστώ· και φα 
γνωουιστώ µπουοστά σε ποουά έφνη, και φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, πουοφήτευσε ενάντια 
στον Γωγ, και πες: Έτσι ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός: Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, Γωγ, 
ηγεµόνα τής Ουως, Μεσέχ, και Φουβάου·  
και φα σε πεουιστουέψω, και φα σε 
πεουιπουανήσω, και φα σε ανεβάσω από τα 
έσχατα του βοουά, και φα σε φέουω επάνω 
στα βουνά τού Ισουαήου·  και φα εκτινάξω το 
τόξο σου από το αουιστεουό σου χέουι, και 
φα κάνω τα βέουη σου να ξεπέσουν από το 
ντεξί σου χέουι.  Φα πέσεις επάνω στα βουνά 
τού Ισουαήου, εσύ, και όουα τα τάγµατά σου, 
και οι ουαοί που είναι µαζί σου· φα σε ντώσω 
για κατάβουωµα στα φτεουωτά όουνεα κάφε 
είντους, και στα φηουία τού χωουαφιού·  φα 
πέσεις επάνω στο πουόσωπο του χωουαφιού, 
επειντή, εγώ µίουησα, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. 

Και φα στείουω φωτιά επάνω στον Μαγώγ, 
και ανάµεσα σ' αυτούς που κατοικούν µε 
ασφάουεια τα νησιά και φα γνωουίσουν ότι 
εγώ είµαι ο Κύουιος.  Και φα κάνω γνωστό το 
άγιο όνοµά µου ανάµεσα στον ουαό µου 
Ισουαήου· και ντεν φα αφήσω πουέον να 
βεβηουωφεί το άγιό µου όνοµα· και τα έφνη 
φα γνωουίσουν, ότι εγώ είµαι ο Κύουιος, ο 
Άγιος µέσα στον Ισουαήου.  Ντέστε, ήουφε, 
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και έγινε, ουέει ο Κύουιος ο Φεός· αυτή είναι 
η ηµέουα για την οποία είχα µιουήσει. 

Κι αυτοί που κατοικούν τις πόουεις τού 
Ισουαήου φα βγουν έξω, και φα βάουν στη 
φωτιά και φα κάψουν τα όπουα, και τις 
ασπίντες και τους φυουεούς, τα τόξα και τα 
βέουη, και τα ακόντια και τις ουόγχες· και µ' 
αυτά φα καίνε φωτιά για επτά χουόνια·  και 
ντεν φα πάουν ξύουα από το χωουάφι ούτε φα 
κόψουν από τους ντουυµούς· επειντή, φα καίνε 
φωτιά από τα όπουα· και φα ουεηουατήσουν 
αυτούς που τους ουεηουάτησαν, και φα 
ουαφυουαγωγήσουν αυτούς που τους 
ουαφυουαγώγησαν, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα ντώσω στον 
Γωγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισουαήου, το 
φαουάγγι των ντιαβατών, ανατοουικά από τη 
φάουασσα· κι αυτή φα κουείνει τον ντουόµο 
εκείνων που ντιαβαίνουν· κι εκεί φα χώσουν 
τον Γωγ, και οουόκουηουο το πουήφος του· 
και φα το ονοµάσουν: Το φαουάγγι του 
Αµµών-γωγ.  Και ο οίκος Ισουαήου φα τους 
χώνει για επτά µήνες, για να καφαουίσουν τη 
γη.  Και οουόκουηουος ο ουαός τής γης φα 
τους χώνει· και φα είναι σ' αυτούς η ηµέουα 
ονοµαστή, κατά την οποία ντοξάστηκα, ουέει 
ο Κύουιος ο Φεός.  Και φα ντιαχωουίσουν 
άνντουες, που, καφώς φα πεουιέουχονται 
ακατάπαυστα τη γη, φα φάβουν, µε τη 
βοήφεια των ντιαβατών, αυτούς που 
εναπέµειναν επάνω στο πουόσωπο της γης, 
για να την καφαουίσουν· µετά το τέουος των 
επτά µηνών φα κάνουν ακουιβή αναζήτηση.  
Και από τους ντιαβάτες, που ντιαβαίνουν τη 
γη, όταν κάποιος ντει ένα κόκαουο 
ανφουώπου, τότε φα στήνει ένα σηµείο κοντά 
του, µέχουις ότου οι ενταφιαστές το φάψουν 
στο φαουάγγι Αµµών-γωγ.  Και το όνοµα, 
µάουιστα, της πόουης φα είναι Αµµωνά: Έτσι 
φα καφαουίσουν τη γη. 

Κι εσύ, γιε ανφουώπου, έτσι ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός: Πες πουος τα όουνια κάφε είντους, 
και πουος όουα τα φηουία τού χωουαφιού: 
Συγκεντουωφείτε, και εουάτε· 
συγκεντουωφείτε από παντού στη φυσία µου, 
που εγώ φυσίασα για σας, µια µεγάουη φυσία 
επάνω στα βουνά τού Ισουαήου, για να φάτε 

σάουκα, και να πιείτε αίµα.  Φα φάτε τη 
σάουκα των ισχυουών, και φα πιείτε το αίµα 
των αουχόντων τής γης, των κουιαουιών, των 
αουνιών, και των τουάγων, και των 
µοσχαουιών, όουων των σιτευτών τής Βασάν·  
και φα φάτε πάχος σε χοουτασµό, και φα 
πιείτε αίµα για µέφη, από τη φυσία µου, που 
φυσίασα για σας·  και φα χοουτάσετε επάνω 
στο τουαπέζι µου από άουογα και 
καβαουάουηντες, από ισχυούς, και από κάφε 
άνντουα ποουεµιστή, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός. 

Και φα βάουω τη ντόξα µου ανάµεσα στα 
έφνη, και όουα τα έφνη φα ντουν την κουίση 
µου, που εκτέουεσα και το χέουι µου που 
έβαουα επάνω σ' αυτά.  Και ο οίκος Ισουαήου 
φα γνωουίσει ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
τους, από την ηµέουα αυτή και στο εξής.  Και 
τα έφνη φα γνωουίσουν ότι ο οίκος Ισουαήου 
αιχµαουωτίστηκε για την ανοµία τους· 
επειντή, στάφηκαν σε µένα παουαβάτες, γι' 
αυτό έκουυψα απ' αυτούς το πουόσωπό µου, 
και τους παουέντωσα στο χέουι των εχφουών 
τους· και όουοι έπεσαν µε µάχαιουα.  
Σύµφωνα µε τις ακαφαουσίες τους, και 
σύµφωνα µε τις παουαβάσεις τους, έκανα σ' 
αυτούς, και έκουυψα απ' αυτούς το πουόσωπό 
µου. 

Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: 
Τώουα, φα επιστουέψω την αιχµαουωσία τού 
Ιακώβ, και φα εουεήσω οουόκουηουο τον 
οίκο Ισουαήου, και φα είµαι ζηουότυπος για 
το άγιο όνοµά µου,  και φα βαστάξουν τη 
ντουοπή τους, και όουες τις παουαβάσεις 
τους, µε τις οποίες έγιναν σε µένα 
παουαβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους 
µε ασφάουεια, και ντεν υπήουχε εκείνος που 
να εκφοβίζει.  Όταν τους επαναφέουω από 
τους ουαούς, και τους συγκεντουώσω από 
τους τόπους των εχφουών τους, και αγιαστώ σ' 
αυτούς µπουοστά σε ποουά έφνη,  τότε φα 
γνωουίσουν ότι εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός 
τους, όταν, αφού τους κάνω να φεουφούν σε 
αιχµαουωσία ανάµεσα στα έφνη, τους 
συγκεντουώσω στη γη τους, και ντεν φα 
αφήσω υπόουοιπο απ' αυτούς εκεί·  και ντεν 
φα κουύψω πουέον απ' αυτούς το πουόσωπό 
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µου· επειντή, ξέχυσα το πνεύµα µου επάνω 
στον οίκο Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

ΚΑΤΑ τον 25ο χουόνο τής αιχµαουωσίας 
µας, στην αουχή τού χουόνου, τη ντέκατη 
ηµέουα τού µήνα, τον 14ο χουόνο µετά την 
άουωση της πόουης, κατά την ίντια ηµέουα, 
στάφηκε επάνω µου το χέουι τού Κυουίου, 
και µε έφεουε εκεί.  Με έφεουε µε οουάµατα 
στη γη Ισουαήου, και µε έβαουε επάνω σε ένα 
ποουύ ψηουό βουνό, επάνω στο οποίο, πουος 
τα ανατοουικά, ήταν σαν µια οικοντοµή 
πόουης.  Και µε έφεουε εκεί, και ξάφνου, ένας 
άνφουωπος, που η φέα του ήταν σαν φέα 
χαουκού, και στο χέουι του είχε ένα ουινό 
νήµα, και ένα καουαµένιο µέτουο· στεκόταν 
ντε αυτός στην πύουη.  Και ο άνφουωπος µου 
είπε: Γιε ανφουώπου, ντες µε τα µάτια σου, 
και άκουσε µε τα αυτιά σου, και βάουε την 
καουντιά σου επάνω σε όουα όσα εγώ φα σου 
ντείξω· επειντή, µπήκες εντώ µέσα για να σου 
τα ντείξω· ανάγγειουε όουα όσα βουέπεις στον 
οίκο Ισουαήου. 

Και ξάφνου, ένας πεουίβοουος έξω από τον 
οίκο, οουόγυουα, και στο χέουι τού 
ανφουώπου ένα καουαµένιο µέτουο από έξι 
πήχες και µία παουάµη, και µέτουησε το 
πουάτος τού οικοντοµήµατος ένα καουάµι 
και το ύψος ένα καουάµι.  Τότε, ήουφε πουος 
την πύουη, που βουέπει πουος τα ανατοουικά, 
και ανέβηκε τα σκαουοπάτια της, και 
µέτουησε το κατώφουι τής πύουης, πουάτος 
ενός καουαµιού· και το ανώφουι, πουάτος 
ενός καουαµιού.  Και κάφε οίκηµα είχε 
µάκουος ένα καουάµι και πουάτος ένα 
καουάµι· και ανάµεσα στα οικήµατα ήσαν 
πέντε πήχες· και το κατώφουι τής πύουης, 
κοντά στη στοά, που ήταν πουος την πύουη, 
την από µέσα, ήταν ένα καουάµι.  Τότε, 
µέτουησε τη στοά τής πύουης, την από µέσα, 
και ήταν ένα καουάµι.  Έπειτα, µέτουησε τη 
στοά τής πύουης, οκτώ πήχες· και τα µέτωπά 
της, ντύο πήχες· και η στοά τής πύουης ήταν 
από µέσα.  Και τα οικήµατα τής πύουης 
πουος τα ανατοουικά ήσαν τουία από το εντώ 
µέουος, και τουία από το εκεί µέουος· και τα 
τουία τού ίντιου µέτου, και τα µέτωπα είχαν 
το ίντιο µέτουο, από το ένα και από το άουο 
µέουος.  Και µέτουησε το πουάτος τής 

εισόντου τής πύουης, ντέκα πήχες· και το 
µάκουος τής πύουης, 13 πήχες.  Και 
µπουοστά από τα οικήµατα ήταν ένα 
ντιάστηµα ενός πήχη από εντώ, και ένα 
ντιάστηµα ενός πήχη από εκεί· και τα 
οικήµατα ήσαν έξι πήχες από εντώ, και έξι 
πήχες από εκεί.  Έπειτα, µέτουησε την πύουη 
από τη στέγη τού ενός οικήµατος µέχουι τη 
στέγη τού άουου· το πουάτος ήταν 25 πήχες, 
και φύουα απέναντι σε φύουα.  Και έκανε τα 
µέτωπα 60 πήχες, µέχουι το µέτωπο της 
αυουής γύουω-γύουω από τον πυουώνα.  Και 
από το µπουοστινό µέουος τής πύουης τής 
εισόντου, µέχουι το µπουοστινό µέουος τής 
στοάς τής εσωτεουικής πύουης, ήσαν 50 
πήχες.  Και υπήουχαν αντιόουατα 
παουάφυουα στα οικήµατα και στα µέτωπά 
τους από µέσα από την πύουη γύουω-γύουω· 
το ίντιο και στις στοές· υπήουχαν παουάφυουα 
και από µέσα γύουω-γύουω· και επάνω σε 
κάφε µέτωπο φοίνικες. 

Και µε έφεουε στην εξωτεουική αυουή· και να, 
υπήουχαν φάουαµοι, και ουιφόστουωτο 
κατασκευασµένο στην αυουή γύουω-γύουω· 
επάνω στο ουιφόστουωτο 30 φάουαµοι.  Και 
το ουιφόστουωτο, που ήταν στα πουάγια των 
πυουών, σύµφωνα µε το µάκουος των πυουών, 
ήταν το κατώτεουο ουιφόστουωτο.  Και 
µέτουησε το πουάτος, από το πουόσωπο της 
κατώτεουης πύουης µέχουι το πουόσωπο της 
εσωτεουικής αυουής απέξω, 100 πήχες πουος 
τα ανατοουικά και πουος τα βόουεια. 

Και µέτουησε την πύουη τής εξωτεουικής 
αυουής, που βουέπει πουος τον βοουά, το 
µάκουος της, και το πουάτος της.  Και τα 
οικήµατά της ήσαν τουία από το εντώ µέουος, 
και τουία από το εκεί µέουος· και τα µέτωπά 
της και τα τόξα της ήσαν σύµφωνα µε το 
µέτουο τής πουώτης πύουης· το µάκουος της 
50 πήχες, και το πουάτος της 25 πήχες.  Και 
τα παουαφυουά τους, και τα τόξα τους, και οι 
φοίνικές τους ήσαν σύµφωνα µε το µέτουο τής 
πύουης, που βουέπει ανατοουικά και 
ανέβαιναν σ' αυτή µε επτά σκαουοπάτια· και 
τα τόξα της ήσαν µπουοστά τους.  Και η 
πύουη τής εσωτεουικής αυουής ήταν απέναντι 
από την πύουη που είναι πουος τα βόουεια, 
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και πουος τα ανατοουικά· και µέτουησε, από 
πύουη σε πύουη, 100 πήχες. 

Και µε έφεουε νότια, και ξάφνου, µια πύουη 
που έβουεπε νότια· και µέτουησε τα µέτωπά 
της και τα τόξα της, σύµφωνα µε τα ίντια 
µέτουα.  Και υπήουχαν σ' αυτή και στα τόξα 
της παουάφυουα γύουω-γύουω, όπως εκείνα 
τα παουάφυουα· το µάκουος 50 πήχες, και το 
πουάτος 25 πήχες.  Και η ανάβασή της ήταν 
επτά σκαουοπάτια, και τα τόξα της ήσαν από 
µπουοστά τους· και είχε φοίνικες, έναν από 
εντώ, και έναν από εκεί, επάνω στα µέτωπά 
της.  Και η πύουη ήταν στην εσωτεουική 
αυουή νότια· και µέτουησε από πύουη σε 
πύουη, νότια, 100 πήχες. 

Και µε έφεουε στην εσωτεουική αυουή µέσα 
από τη νότια πύουη και µέτουησε τη νότια 
πύουη σύµφωνα µε τα ίντια µέτουα.  Και τα 
οικήµατά της, και τα µέτωπά της, και τα τόξα 
της, σύµφωνα µε τα ίντια µέτουα και 
υπήουχαν παουάφυουα σ' αυτή και στα τόξα 
της, γύουω-γύουω· το µάκουος 50 πήχες, και 
το πουάτος 25 πήχες.  Και τα τόξα γύουω-
γύουω ήσαν 25 πήχες το µάκουος, και πέντε 
πήχες το πουάτος.  Και τα τόξα της ήσαν 
πουος την εξωτεουική αυουή· και επάνω στα 
µέτωπά της ήσαν φοίνικες· και η ανάβασή της 
είχε οκτώ σκαουοπάτια. 

Και µε έφεουε στην εσωτεουική πύουη πουος 
τα ανατοουικά· και µέτουησε την πύουη 
σύµφωνα µε τα ίντια µέτουα.  Και τα 
οικήµατά της, και τα µέτωπά της, και τα τόξα 
της, ήσαν σύµφωνα µε τα ίντια µέτουα· και 
υπήουχαν παουάφυουα σ' αυτή και στα τόξα 
της, γύουω-γύουω· το µάκουος ήταν 50 πήχες, 
και το πουάτος 25 πήχες.  Και τα τόξα της 
ήσαν πουος την εξωτεουική αυουή· και επάνω 
στα µέτωπά της ήσαν φοίνικες, από εντώ και 
από εκεί· και η ανάβασή της είχε οκτώ 
σκαουοπάτια. 

Και µε έφεουε στη βόουεια πύουη, και τη 
µέτουησε σύµφωνα µε τα ίντια µέτουα·  τα 
οικήµατά της, τα µέτωπά της, και τα τόξα της, 
και τα παουάφυουά της ήσαν γύουω-γύουω· το 
µάκουος ήταν 50 πήχες, και το πουάτος 25 
πήχες.  Και τα µέτωπά της ήσαν πουος την 

εξωτεουική αυουή· και υπήουχαν φοίνικες 
επάνω στα µέτωπά της, από εντώ και από εκεί· 
η ανάβασή της είχε οκτώ σκαουοπάτια. 

Και οι φάουαµοι και οι είσοντοί της ήσαν 
κοντά στα µέτωπά τους, όπου έπουεναν το 
οουοκαύτωµα.  Και στη στοά τής πύουης 
ήσαν ντύο τουαπέζια από εντώ, και ντύο 
τουαπέζια από εκεί για να σφάζουν επάνω σ' 
αυτά το οουοκαύτωµα, και την πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, και την πουοσφοουά πεουί 
ανοµίας.  Και στο πουάγιο έξω, καφώς 
κάποιος ανέβαινε πουος την είσοντο της 
βοουινής πύουης, ήσαν ντύο τουαπέζια· και 
στο άουο πουάγιο, που ήταν πουος τη στοά 
τής πύουης, ήσαν ντύο τουαπέζια.  Από εντώ 
ήσαν τέσσεουα τουαπέζια, και τέσσεουα 
τουαπέζια από εκεί, ντίπουα από τα πουάγια 
της πύουης· οκτώ τουαπέζια επάνω στα οποία 
έσφαζαν τα φύµατα.  Και τα τέσσεουα 
τουαπέζια τού οουοκαυτώµατος ήσαν από 
πεουεκητή πέτουα, το µάκουος ένας πήχης 
και µισός, και το πουάτος ένας πήχης και 
µισός, και το ύψος ένας πήχης· και επάνω σ' 
αυτά έβαζαν τα εουγαουεία, µε τα οποία 
έσφαζαν το οουοκαύτωµα και τη φυσία.  Και 
από µέσα υπήουχαν αγκίστουια, το πουάτος 
µιας παουάµης, στεουεωµένα γύουω-γύουω· 
και επάνω στα τουαπέζια έβαζαν το κουέας 
των πουοσφοουών. 

Κι απέξω από την εσωτεουική πύουη ήσαν οι 
φάουαµοι των µουσικών, στην εσωτεουική 
αυουή, που ήταν στα πουάγια της βοουινής 
πύουης· και τα πουόσωπά τους ήσαν πουος 
νότον· ένα πουος το πουάγιο της ανατοουικής 
πύουης, που έβουεπε πουος βοουάν.  Και µου 
είπε: Αυτός ο φάουαµος, που βουέπει νότια, 
είναι για τους ιεουείς, που φυουάττουν τη 
βάουντια τού οίκου·  ενώ ο φάουαµος που 
βουέπει βόουεια είναι για τους ιεουείς, που 
φυουάττουν τη βάουντια τού φυσιαστηουίου· 
αυτοί είναι οι γιοι τού Σαντώκ, ανάµεσα στους 
γιους τού Ουευί, που έουχονται στον Κύουιο, 
για να τον υπηουετούν. 

Και µέτουησε την αυουή, µάκουος 100 πήχες, 
και πουάτος 100 πήχες, σε τετουάγωνο 
σχήµα· και το φυσιαστήουιο ήταν µπουοστά 
στον οίκο. 
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Και µε έφεουε στη στοά τού οίκου, και 
µέτουησε κάφε ένα µέτωπο της στοάς, πέντε 
πήχες από εντώ, και πέντε πήχες από εκεί· και 
το πουάτος τής πύουης τουεις πήχες από 
εντώ, και τουεις πήχες από εκεί.  Το µάκουος 
τής στοάς ήταν 20 πήχες, και το πουάτος 11 
πήχες· και µε έφεουε από τα σκαουοπάτια, 
από τα οποία ανέβαιναν σ' αυτή· και ήσαν 
στύουοι κοντά στα µέτωπα, ένας από εντώ και 
ένας από εκεί. 

ΕΠΕΙΤΑ, µε έφεουε στον ναό, και µέτουησε 
τα µέτωπα, έξι πήχες το πουάτος από εντώ, 
και έξι πήχες το πουάτος από εκεί, ήταν το 
πουάτος τής σκηνής.  Και το πουάτος τής 
εισόντου ήταν ντέκα πήχες· και τα πουάγια 
της φύουας πέντε πήχες από εντώ, και πέντε 
πήχες από εκεί· και µέτουησε το µάκουος 
του, 40 πήχες, και το πουάτος 20 πήχες. 

Και µπήκε στο εσωτεουικό, και µέτουησε το 
µέτωπο της φύουας, ντύο πήχες, και τη φύουα, 
έξι πήχες, και το πουάτος τής φύουας, επτά 
πήχες.  Έπειτα, µέτουησε το µάκουος του, 20 
πήχες, και το πουάτος 20 πήχες, µπουοστά 
από τον ναό· και µου είπε: Αυτό είναι το άγιο 
των αγίων. 

Και µέτουησε τον τοίχο τού οίκου, έξι πήχες· 
και το πουάτος καφενός από τα οικήµατα στα 
πουάγια, τέσσεουις πήχες, γύουω-γύουω από 
τον οίκο οουόγυουα.  Και τα πουάγια 
οικήµατα ήσαν ανά τουία, οίκηµα επάνω σε 
οίκηµα, και 30 κατά τάξη· και εισχωούσαν 
µέσα στον τοίχο τού ναού, που ήταν 
χτισµένος, γύουω-γύουω, για τα πουαϊνά 
οικήµατα, για να κουατιούνται στεουεά, 
χωουίς όµως να επιστηουίζονται επάνω στον 
τοίχο τού οίκου.  Και ο οίκος πουάταινε, και 
υπήουχε εουικοειντής σκάουα, που ανέβαινε 
στα πουαϊνά οικήµατα· επειντή, η 
εουικοειντής σκάουα τού οίκου ανέβαινε 
πουος τα άνω, γύουω-γύουω από τον οίκο· γι' 
αυτό, ο οίκος γινόταν πουατύτεουος πουος τα 
άνω, και έτσι αύξανε από το κατώτατο 
πάτωµα µέχουι το ανώτατο, ντιαµέσου των 
µεσαίων.  Και είντα το ύψος τού οίκου, 
γύουω-γύουω· τα φεµέουια των πουαϊνών 
οικηµάτων ήσαν ένα οουόκουηουο καουάµι 
από έξι πήχες ντιάστηµα.  Το πουάτος τού 

τοίχου για τα πουαϊνά οικήµατα απέξω ήταν 
πέντε πήχες· και το κενό που εναπέµεινε ήταν 
ο τόπος των πουαϊνών οικηµάτων από µέσα.  
Και ανάµεσα στους φαουάµους ήταν 
ντιάστηµα από 20 πήχες, γύουω-γύουω, 
οουόγυουα στον οίκο.  Και οι φύουες των 
πουαϊνών οικηµάτων ήσαν πουος το µέουος 
που είχε εναποµείνει, µία φύουα πουος τον 
βοουά, και µία φύουα πουος τον νότο· και το 
πουάτος τού µέους που είχε εναποουειφφεί, 
ήταν πέντε πήχες, γύουω-γύουω. 

Και η οικοντοµή, που ήταν κατά πουόσωπο 
του αποχωουισµένου µέους, πουος το ντυτικό 
πουάγιο, είχε πουάτος 70 πήχες· και ο τοίχος 
τής οικοντοµής, το πουάτος ήταν πέντε 
πήχες, γύουω-γύουω· και το µάκουος 90 
πήχες.  Και µέτουησε τον οίκο, το µάκουος 
ήταν 100 πήχες· και το αποχωουισµένο 
µέουος, και την οικοντοµή, και τους τοίχους 
της, το µάκουος ήταν 100 πήχες·  και το 
πουάτος τής πουόσοψης του οίκου, και του 
αποχωουισµένου µέους πουος τα ανατοουικά, 
ήταν 100 πήχες. 

Και µέτουησε το µάκουος τής οικοντοµής, 
που ήταν κατά πουόσωπο του 
αποχωουισµένου µέους από πίσω απ' αυτό, 
και τις στοές τους από εντώ και από κεί, 100 
πήχες, και τον εσωτεουικό ναό, και τα 
πουόφυουα της αυουής·  τους παουαστάτες 
τής φύουας, και τα αντιόουατα παουάφυουα, 
και τις στοές οουόγυουα κατά τα τουία 
πατώµατά τους, κατά πουόσωπο της φύουας, 
στουωµένα µε ξύουο, γύουω-γύουω· και το 
ένταφος, µέχουι τα παουάφυουα, και τα 
παουάφυουα ήσαν σκεπασµένα·  µέχουι επάνω 
από τη φύουα, και µέχουι τον εσωτεουικό 
οίκο, και απέξω, και ντιαµέσου οουόκουηου 
του τοίχου, γύουω-γύουω, απέξω και από 
µέσα, σύµφωνα µε τα µέτουα. 

Και ήταν χαουαγµένο µε χεουβείµ και µε 
φοίνικες, ώστε ανάµεσα σε χεούβ και χεούβ 
ήταν ένας φοίνικας· και κάφε χεούβ είχε ντύο 
πουόσωπα·  και πουόσωπο ανφουώπου πουος 
τον φοίνικα από εντώ, και πουόσωπο 
ουιονταουιού πουος τον φοίνικα από εκεί· έτσι 
ήταν χαουαγµένο σε όουο τον οίκο, γύουω-
γύουω.  Από το ένταφος µέχουι από πάνω 
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από τη φύουα ήσαν χαουαγµένα χεουβείµ και 
φοίνικες, και στον τοίχο τού ναού.  Οι 
παουαστάτες τού ναού ήσαν τετουάγωνοι, και 
το πουόσωπο του αγιαστηουίου· η φέα τού 
ενός ήταν όπως η φέα τού άουου. 

Το ξύουινο φυσιαστήουιο είχε ύψος τουεις 
πήχες και το µήκος του ντύο πήχες· και τα 
κέουατά του, και το µάκουος του, και οι 
τοίχοι του ήσαν από ξύουο· και µου είπε: 
Αυτό είναι το τουαπέζι, που βουίσκεται 
µπουοστά στον Κύουιο. 

Και ο ναός, και το αγιαστήουιο είχαν ντύο 
φυουώµατα.  Και τα φυουώµατα είχαν κάφε 
ένα ντύο φύουα, ντύο φύουα που στουέφονταν· 
ντύο στο ένα φύουωµα και ντύο φύουα στο 
άουο.  Και ήσαν χαουαγµένα επάνω τους, 
επάνω στα φυουώµατα του ναού, χεουβείµ και 
φοίνικες, όπως ήσαν χαουαγµένα επάνω στους 
τοίχους· και τα ντοκάουια ήσαν ξύουινα 
επάνω στο πουόσωπο της στοάς απέξω.  Και 
υπήουχαν αντιόουατα παουάφυουα, και 
φοίνικες από εντώ και από εκεί, στα πουάγια 
της στοάς, και επάνω στα πουαϊνά οικήµατα 
του οίκου, και ξύουινα ντοκάουια. 

ΚΑΙ µε έβγαουε στην εξωτεουική αυουή, 
κατά τον ντουόµο πουος τον βοουά· και µε 
έφεουε στον φάουαµο, που είναι απέναντι από 
το χωουισµένο µέουος, και κατά πουόσωπο 
της οικοντοµής, πουος τον βοουά.  Κατά 
πουόσωπο του µάκους, που ήταν 100 πήχες, 
ήταν η βοουινή φύουα, και το πουάτος 50 
πήχες.  Απέναντι στους 20 πήχες, που ήσαν 
για την εσωτεουική αυουή, και απέναντι από 
το ουιφόστουωτο, που είναι για την 
εξωτεουική αυουή, ήταν µια στοά απέναντι σε 
µια τουιπουή στοά.  Και κατά πουόσωπο των 
φαουάµων υπήουχε ντιάντουοµος από ντέκα 
πήχες πουάτος, και πουος τα µέσα ήταν 
ντουόµος από µία πήχη· και οι φύουες τους 
ήσαν πουος τον βοουά.  Και οι ανώτατοι 
φάουαµοι ήσαν στενότεουοι, επειντή οι στοές 
τής οικοντοµής κάτω και οι µεσαίες εξείχαν 
πεουισσότεουο από εκείνους.  Επειντή, αυτοί 
ήσαν σε τουία πατώµατα, ντεν είχαν όµως 
στύους, όπως οι στύουοι των αυουών· γι' αυτό, 
η οικοντοµή στένευε πεουισσότεουο πουος το 
κατώτατο και το µεσαίο από τη γη. 

Και ο τοίχος, που ήταν απέξω, απέναντι από 
τους φαουάµους, πουος την εξωτεουική 
αυουή, πουος το πουόσωπο των φαουάµων, 
είχε µάκουος 50 πήχες,  Επειντή, το µάκουος 
των φαουάµων, που ήσαν στην εξωτεουική 
αυουή, ήταν 50 πήχες· και πουόσεξα, κατά 
πουόσωπο του ναού ήσαν 100 πήχες. 

Και από κάτω απ' αυτούς τους φαουάµους 
υπήουχε η είσοντος πουος τα ανατοουικά, 
όπως πηγαίνει κάποιος σ' αυτούς από την 
εξωτεουική αυουή.  Οι φάουαµοι ήσαν στο 
πάχος τού τοίχου τής αυουής πουος τα 
ανατοουικά, κατά πουόσωπο του 
αποχωουισµένου µέους, και κατά πουόσωπο 
της οικοντοµής.  Και ο ντουόµος, που ήταν 
κατά πουόσωπό τους ήταν σύµφωνα µε τη φέα 
των φαουάµων, που ήσαν πουος τον βοουά· 
είχαν ίντιο µάκουος µε εκείνους, ίντιο 
πουάτος µε εκείνους· και όουοι οι έξοντοί 
τους ήσαν και σύµφωνα µε τις ντιατάξεις 
εκείνων και σύµφωνα µε τις φύουες εκείνων.  
Και σύµφωνα µε τις φύουες των φαουάµων, 
που ήσαν πουος τον νότο, υπήουχε µία φύουα 
στην αουχή τού ντουόµου, του ντουόµου 
κατευφείαν απέναντι του τοίχου πουος τα 
ανατοουικά, καφώς κανείς µπαίνει µέσα σ' 
αυτά. 

Και µου είπε: Οι βόουειοι φάουαµοι, και οι 
νότιοι φάουαµοι, αυτοί που είναι κατά 
πουόσωπο του αποχωουισµένου µέους, αυτοί 
είναι άγιοι φάουαµοι, όπου οι ιεουείς, που 
πουησιάζουν στον Κύουιο, φα τουώνε τα 
αγιότατα· εκεί φα βάζουν τα αγιότατα, και την 
πουοσφοουά από τα άουφιτα, και την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και την 
πουοσφοουά πεουί ανοµίας· επειντή, ο τόπος 
είναι άγιος.  Όταν µπαίνουν εκεί οι ιεουείς, 
ντεν φα βγαίνουν από τον άγιο τόπο στην 
εξωτεουική αυουή, αου' εκεί φα αποφέτουν τα 
ενντύµατά τους µε τα οποία υπηουετούν· 
επειντή, είναι άγια· και φα ντύνονται άουα 
ενντύµατα, και τότε φα πουησιάζουν σε ό,τι 
είναι του ουαού. 

Και αφού τεουείωσε τα µέτουα τού 
εσωτεουικού οίκου, µε έβγαουε έξω πουος την 
πύουη, που βουέπει πουος τα ανατοουικά, και 
τον µέτουησε γύουω-γύουω.  Μέτουησε την 
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ανατοουική πουευουά µε το καουαµένιο 
µέτουο, 500 καουάµια, µε το καουαµένιο 
µέτουο οουόγυουα.  Μέτουησε τη βοουινή 
πουευουά, 500 καουάµια, µε το καουαµένιο 
µέτουο οουόγυουα.  Μέτουησε τη νότια 
πουευουά, 500 καουάµια, µε το καουαµένιο 
µέτουο.  Έπειτα, στουάφηκε πουος τη ντυτική 
πουευουά, και µέτουησε 500 καουάµια, µε το 
καουαµένιο µέτουο.  Τον µέτουησε κατά τις 
τέσσεουις πουευουές· είχε τοίχο, γύουω-
γύουω, το µάκουος 500 καουάµια, και το 
πουάτος 500 καουάµια, για να κάνει 
χώουισµα ανάµεσα στον άγιο και τον 
βέβηουο τόπο. 

ΚΑΙ µε έφεουε στην πύουη, την πύουη που 
βουέπει πουος τα ανατοουικά.  Και ξάφνου, η 
ντόξα τού Φεού τού Ισουαήου εουχόταν από 
τον ντουόµο τής ανατοουής· και η φωνή του 
ήταν σαν φωνή ποουών νεουών· και η γη 
έουαµπε από τη ντόξα του.  Και η φέα που 
είντα, ήταν ως πουος τη φέα, σύµφωνα µε τη 
φέα που είχα ντει, όταν ήουφα να χαουάσω 
την πόουη· και οι φέες ήσαν σύµφωνα µε τη 
φέα που είχα ντει κοντά στον ποταµό 
Χεβάου· και έπεσα κατά πουόσωπό µου. 

Και η ντόξα τού Κυουίου µπήκε µέσα στον 
οίκο από τον ντουόµο τής πύουης, που 
βουέπει πουος τα ανατοουικά.  Και το πνεύµα 
µε σήκωσε, και µε έφεουε στην εσωτεουική 
αυουή· και ξάφνου, ο οίκος ήταν γεµάτος από 
τη ντόξα τού Κυουίου. 

Και άκουσα φωνή κάποιου που µιούσε σε 
µένα από τον οίκο· και ο άνφουωπος 
στεκόταν κοντά µου.  Και µου είπε: Γιε 
ανφουώπου, τον τόπο τού φουόνου µου, και 
τον τόπο τού πέουµατος των ποντιών µου, 
όπου φα κατοικώ µέσα στον οίκο Ισουαήου 
στον αιώνα, και το άγιό µου όνοµα, ο οίκος 
Ισουαήου ντεν φα βεβηουώσει πουέον, ούτε 
αυτοί ούτε οι βασιουιάντες τους, µε τις 
ποουνείες τους, ούτε µε τα πτώµατα των 
βασιουιάντων τους ούτε µε τους ψηούς τους 
τόπους.  Βάζοντας τα κατώφουια τους κοντά 
στα κατώφουια µου, και τους παουαστάτες 
τους κοντά στους παουαστάτες µου, ώστε ντεν 
ήταν παουά ο τοίχος ανάµεσα σε µένα και σ' 
αυτούς, βεβήουωναν έτσι το άγιό µου όνοµα, 

µε τα βντεουύγµατά τους που έπουατταν· γι' 
αυτό, τους ανάουωσα µέσα στον φυµό µου.  
Τώουα, ας αποµακουύνουν από µένα τις 
ποουνείες τους, και τα πτώµατα των 
βασιουιάντων τους, και φα κατοικώ ανάµεσά 
τους στον αιώνα.  Εσύ, γιε ανφουώπου, ντείξε 
αυτόν τον οίκο στον οίκο Ισουαήου, για να 
ντουαπούν για τις ανοµίες τους· και ας 
µετουήσουν το σχέντιο.  Και αν ντουαπούν 
για όουα όσα έπουαξαν, ντείξ' τους τη µοουφή 
τού οίκου, και τη ντιάταξή του, και τις 
εξόντους του, και τις εισόντους του, και 
οουόκουηουη τη µοουφή του, και όουες τις 
ντιατάξεις του, και οουόκουηουη τη µοουφή 
του, και οουόκουηουο τον νόµο του· και 
πεουίγουαψέ τον µπουοστά τους, για να 
φυουάξουν οουόκουηουη τη µοουφή του, και 
όουες τις ντιατάξεις του, και να τις εκτεούν. 

Αυτός είναι ο νόµος τού οίκου: Επάνω στην 
κοουυφή τού βουνού, οουόκουηουο το όουιο, 
γύουω-γύουω, φα είναι αγιότατο. Ντες, αυτός 
είναι ο νόµος τού οίκου. 

Κι αυτά είναι τα µέτουα τού φυσιαστηουίου 
σε πήχες: Ο πήχης είναι ένας κοινός πήχης 
και µία παουάµη· το µεν κοίουωµά του φα 
είναι ένας πήχης, και το πουάτος ένας πήχης· 
και το γείσωµά του στα χείουη του, 
οουόγυουα, µία σπιφαµή· κι αυτό φα είναι το 
ανώτεουο µέουος τού φυσιαστηουίου.  Και 
από το κοίουωµα, που είναι πουος τη γη, 
µέχουι την κατώτεουη πουοεξοχή, φα είναι 
ντύο πήχες, και το πουάτος ένας πήχης· και 
από το χείουος τής µικουότεουης µέχουι το 
χείουος τής µεγαουύτεουης, τέσσεουις πήχες, 
και το πουάτος ένας πήχης.  Και το 
φυσιαστήουιο φα έχει ύψος τέσσεουις πήχες· 
και από το φυσιαστήουιο κι επάνω φα 
υπάουχουν τέσσεουα κέουατα.  Και το 
φυσιαστήουιο φα έχει µάκουος 12 πήχες και 
πουάτος 12, τετουάγωνο στις τέσσεουις 
πουευουές του.  Και το χείουος του φα είναι 
14 πήχες το µάκουος και 14 πήχες το 
πουάτος στις τέσσεουις πουευουές του· και το 
γείσωµα, οουόγυουά του, µισός πήχης· και το 
κοίουωµά του οουόγυουα ένας πήχης· και τα 
σκαουοπάτια του φα βουέπουν πουος τα 
ανατοουικά. 
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Και µου είπε: Γιε ανφουώπου, έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός: Αυτές είναι οι ντιατάξεις του 
φυσιαστηουίου κατά την ηµέουα, που φα το 
κατασκευάσουν, για να πουοσφέουν επάνω σ' 
αυτό οουοκαύτωµα, και να ουαντίζουν επάνω 
του αίµα.  Και φα ντώσεις στους ιεουείς τούς 
Ουευίτες, που είναι το σπέουµα τού Σαντώκ, 
που µε πουησιάζουν για να υπηουετούν σε 
µένα, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ένα µοσχάουι 
βοντιού για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας.  
Και φα πάουεις από το αίµα του, και φα 
βάουεις επάνω στα τέσσεουα κέουατά του, και 
επάνω στις τέσσεουις γωνίες τού χείους, και 
επάνω στο γείσωµα, οουόγυουα· και φα το 
καφαουίσεις και φα κάνεις γι' αυτό εξιουέωση.  
Και φα πάουεις το µοσχάουι, που είναι για 
την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας και φα το 
κάψουν στον ντιοουισµένο τόπο τού οίκου, 
έξω από το αγιαστήουιο.  Και τη ντεύτεουη 
ηµέουα φα πουοσφέουεις έναν τουάγο από 
κατσίκες, άµωµον, για πουοσφοουά πεουί 
αµαουτίας· και φα καφαουίσουν το 
φυσιαστήουιο, όπως καφάουισαν µε το 
µοσχάουι.  Αφού τεουειώσεις καφαουίζοντάς 
το, φα πουοσφέουεις ένα µοσχάουι βοντιού 
άµωµο, και ένα κουιάουι από το ποίµνιο 
άµωµο.  Και φα τα πουοσφέουεις µπουοστά 
στον Κύουιο, και οι ιεουείς φα ουίξουν επάνω 
τους αουάτι, και φα τα οουοκαυτώσουν ως 
οουοκαύτωµα στον Κύουιο.  Επτά ηµέουες 
φα ετοιµάζεις έναν τουάγο κάφε ηµέουα για 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας· και φα 
ετοιµάζουν ένα µοσχάουι βοντιού, και ένα 
κουιάουι από το ποίµνιο, άµωµα.  Φα κάνουν 
εξιουέωση επτά ηµέουες για το φυσιαστήουιο, 
και φα το καφαουίζουν· κι αυτοί φα 
καφιεουωφούν.  Και αφού συµπουηουωφούν 
οι ηµέουες, από την όγντοη ηµέουα και στο 
εξής, οι ιεουείς φα πουοσφέουν τα 
οουοκαυτώµατά σας επάνω στο 
φυσιαστήουιο, και τις ειουηνικές πουοσφοουές 
σας· και εγώ φα σας ντεχφώ, ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός. 

ΚΑΙ µε επέστουεψε πουος τον ντουόµο τής 
εξωτεουικής πύουης τού αγιαστηουίου, που 
έβουεπε πουος τα ανατοουικά· κι αυτή ήταν 
κουεισµένη.  Και ο Κύουιος µου είπε: Η 
πύουη αυτή φα είναι κουεισµένη, ντεν φα 
ανοιχτεί, και άνφουωπος ντεν φα πεουάσει απ' 

αυτή· επειντή, ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου µπήκε απ' αυτή, γι' αυτό φα είναι 
κουεισµένη.  Αυτή φα είναι για τον άουχοντα· 
ο άουχοντας, αυτός φα καφήσει µέσα σ' αυτή, 
για να φάει ψωµί µπουοστά στον Κύουιο· φα 
µπει από τον ντουόµο τής στοάς αυτής τής 
πύουης, και από τον ίντιο ντουόµο φα βγει. 

Και µε έφεουε πουος τον ντουόµο της 
βοουινής πύουης, απέναντι από τον οίκο· και 
είντα, και να, ο οίκος τού Κυουίου ήταν 
γεµάτος από τη ντόξα τού Κυουίου· και έπεσα 
επάνω στο πουόσωπό µου. 

Και ο Κύουιος είπε σε µένα: Γιε ανφουώπου, 
πουόσεξε µε την καουντιά σου, και ντες µε τα 
µάτια σου, και άκουσε µε τα αυτιά σου όουα 
όσα εγώ µιουάω σε σένα, για όουες τις 
ντιατάξεις τού οίκου τού Κυουίου, και για 
όους τούς νόµους του· και παουατήουησε 
καουά την είσοντο του οίκου, µαζί µε όουες 
τις εξόντους τού αγιαστηουίου.  Και φα πεις 
στους απειφείς, στον οίκο Ισουαήου: Έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Οίκος Ισουαήου, 
αουκεστείτε σε όουα τα βντεουύγµατά σας,  
επειντή, φέουατε µέσα αουογενείς, 
απεουίτµητους στην καουντιά, απεουίτµητους 
στη σάουκα, για να είναι στο αγιαστήουιό 
µου, να το βεβηουώνουν, τον οίκο µου, όταν 
πουοσφέουετε το ψωµί µου, το πάχος και το 
αίµα, ενώ παουαβαίνουν τη ντιαφήκη µου 
εξαιτίας όουων των βντεουυγµάτων σας.  Και 
εσείς ντεν φυουάξατε τη βάουντια των αγίων 
µου, αουά βάουατε επάνω στο αγιαστήουιό 
µου φύουακες της βάουντιας µου, αντί για 
σας. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Κανένας 
αουογενής, απεουίτµητος στην καουντιά, και 
απεουίτµητος στη σάουκα, ντεν φα µπαίνει 
µέσα στο αγιαστήουιό µου, από όους τούς 
αουογενείς ανάµεσα στον οίκο Ισουαήου·  
αουά, οι Ουευίτες, που αποστάτησαν από 
µένα, όταν ο Ισουαήου βουισκόταν σε 
αποπουάνηση, καφώς αποπουανήφηκαν από 
µένα πηγαίνοντας πίσω από τα είντωουά τους, 
και φα βαστάξουν την ανοµία τους.  Και φα 
είναι υπηουέτες στο αγιαστήουιό µου, 
επιστατώντας στις πύουες τού οίκου, και 
φυουάττοντας τον οίκο· αυτοί φα σφάζουν, 
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στον ουαό, τα οουοκαυτώµατα και τις φυσίες, 
κι αυτοί φα στέκονται µπουοστά τους για να 
τους υπηουετούν.  Επειντή, τους 
υπηουετούσαν µπουοστά στα είντωουά τους, 
και ήσαν πουόσκοµµα ανοµίας στον οίκο 
Ισουαήου· γι' αυτό, εγώ ύψωσα το χέουι µου 
εναντίον τους, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, και 
φα βαστάξουν την ανοµία τους.  Και ντεν φα 
µε πουησιάζουν για να ιεουατεύουν σε µένα, 
και ντεν φα πουησιάζουν σε κανένα από τα 
άγιά µου, και στα άγια των αγίων· αουά, φα 
βαστάζουν τη ντουοπή τους, και τα 
βντεουύγµατά τους, που έπουαξαν.  Και φα 
τους κάνω φύουακες της βάουντιας τού οίκου, 
για όουη την υπηουεσία του, και για όουα όσα 
φα γίνονται µέσα σ' αυτόν. 

Οι ντε ιεουείς και οι Ουευίτες, οι γιοι τού 
Σαντώκ, αυτοί που φύουαξαν τη βάουντια τού 
αγιαστηουίου µου, όταν οι γιοι Ισουαήου 
αποπουανιόνταν από µένα, αυτοί φα µε 
πουησιάζουν για να υπηουετούν σε µένα, και 
φα στέκονται µπουοστά µου για να µου 
πουοσφέουν το πάχος και το αίµα, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός·  αυτοί φα µπαίνουν µέσα 
στο αγιαστήουιό µου, κι αυτοί φα 
πουησιάζουν στο τουαπέζι µου, για να µε 
υπηουετούν, και φα φυουάττουν τη βάουντια 
µου. 

Και όταν µπαίνουν µέσα στις πύουες τής 
εσωτεουικής αυουής, φα ντύνονται ιµάτια 
ουινά· και ντεν φα είναι επάνω τους µαουί, ενώ 
υπηουετούν στις πύουες τής εσωτεουικής 
αυουής, και στο εσωτεουικό.  Φα έχουν 
ουινές τιάουες επάνω στα κεφάουια τους, και 
ουινές πεουισκεουίντες στις οσφύες τους· ντεν 
φα πεουιζώνονται τίποτε που να πουοξενεί 
ιντουώτα. 

Και όταν βγαίνουν στην εξωτεουική αυουή, 
στην αυουή την εξωτεουική πουος τον ουαό, 
φα ξεντύνονται τα ενντύµατά τους, µε τα 
οποία υπηουετούσαν, και φα τα βάζουν στους 
άγιους φαουάµους, και φα ντύνονται άουα 
ενντύµατα· και ντεν φα αγιάζουν τον ουαό µε 
τα ενντύµατά τους.  Και ντεν φα ξυουίζουν τα 
κεφάουια τους, και ντεν φα αφήνουν τα 
µαουιά τους να µεγαουώνουν, µόνον φα 
κουεύουν τα κεφάουια τους.  Και κουασί ντεν 

φα πίνει κανένας ιεουέας, όταν µπαίνει µέσα 
στην εσωτεουική αυουή.  Και ντεν φα 
παίουνουν για γυναίκα στον εαυτό τους χήουα 
ή αποντιωγµένη· αουά, φα παίουνουν 
παουφένα από τον οίκο Ισουαήου ή χήουα 
ιεουέα, που χηουεύει.  Και φα ντιντάσκουν 
τον ουαό µου τη ντιαφοουά ανάµεσα σε άγιο 
και βέβηουο, και φα τους κάνουν να 
ντιακουίνουν ανάµεσα σε ακάφαουτο και 
καφαουό.  Και στις αµφισβητήσεις, αυτοί φα 
στέκονται για να κουίνουν· φα τις κουίνουν 
σύµφωνα µε τις κουίσεις µου· και φα 
φυουάττουν τα νόµιµά µου και τα 
ντιατάγµατά µου σε όουες τις γιοουτές µου· 
και φα αγιάζουν τα σάββατά µου.  Και ντεν 
φα µπαίνουν µέσα σε νεκουόν άνφουωπο για 
να µοουυνφούν· παουά µόνον για πατέουα ή 
για µητέουα ή για γιο ή για φυγατέουα ή για 
αντεουφό ή για αντεουφή, που ντεν έχει 
παντουευτεί, γι' αυτούς φα µοουύνονται.  Και 
αφού ο µοουυσµένος καφαουιστεί, φα 
απαουιφµούν σ' αυτόν επτά ηµέουες. 

Και κατά την ηµέουα που µπαίνει µέσα στο 
αγιαστήουιο, στην εσωτεουική αυουή, για να 
υπηουετήσει στο αγιαστήουιο, φα 
πουοσφέουει την πουοσφοουά του πεουί 
αµαουτίας, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Κι αυτό φα είναι σ' αυτούς για κουηουονοµιά· 
εγώ είµαι η κουηουονοµιά τους· και 
ιντιοκτησία ντεν φα τους ντίνετε µέσα στον 
Ισουαήου· εγώ είµαι η ιντιοκτησία τους.  Φα 
τουώνε την πουοσφοουά από άουφιτα, και την 
πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, και την 
πουοσφοουά πεουί ανοµίας· και κάφε 
αφιέουωµα ανάµεσα στον Ισουαήου φα είναι 
ντικά τους.  Και όουες οι απαουχές όουων 
των πουωτογεννηµάτων, και κάφε 
πουοσφοουά που υψώνεται από όουα, από 
κάφε είντος από τις πουοσφοουές σας, που 
υψώνονται, φα είναι των ιεουέων· και φα 
ντίνετε την απαουχή τής ζύµης σας στον 
ιεουέα, για να επαναπαύεται ευουογία επάνω 
στο σπίτι σας. 

Οι ιεουείς ντεν φα τουώνε τίποτε φνησιµαίο ή 
φηουιάουωτο, είτε πουί είτε κτήνος. 
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ΚΑΙ όταν κουηουώνετε τη γη για 
κουηουονοµιά, φα ξεχωουίσετε µια µεουίντα 
στον Κύουιο, µια άγια µεουίντα από τη γη· το 
µάκουος φα είναι µάκουος 25.000 καουάµια, 
και το πουάτος 10.000· αυτό φα είναι άγιο σε 
όουα τα όουιά του, οουόγυουα.  Απ' αυτό, φα 
είναι για το αγιαστήουιο 500 ως πουος το 
µάκουος, µε 500 ως πουος το πουάτος, 
τετουάγωνο, οουόγυουα· και 50 πήχες, 
οουόγυουα, για τα πουοάστιά του.  Σύµφωνα, 
ουοιπόν, µ' αυτό το µέτουο φα µετουήσεις 
µάκουος 25.000, και πουάτος 10.000· και 
µέσα σ' αυτό φα είναι το αγιαστήουιο, το άγιο 
των αγίων.  Αυτό φα είναι από τη γη, άγια 
µεουίντα για τους ιεουείς, που υπηουετούν 
στο αγιαστήουιο, αυτούς που πουησιάζουν για 
να υπηουετούν στον Κύουιο· και φα είναι γι' 
αυτούς τόπος για σπίτια, και άγιος τόπος για 
το αγιαστήουιο. 

Και 25.000 µάκουος, και 10.000 πουάτος, φα 
έχουν οι Ουευίτες για τον εαυτό τους, οι 
υπηουέτες τού οίκου, για ιντιοκτησία µαζί µε 
20 φαουάµους. 

Και φα ντώσετε για ιντιοκτησία τής πόουης 
5.000 πουάτος, και 25.000 µάκουος, κοντά 
στην άγια µεουίντα· αυτό φα είναι για 
οουόκουηουο τον οίκο Ισουαήου. 

Και για τον άουχοντα φα υπάουχει µεουίντα, 
από εντώ και από εκεί από την άγια µεουίντα, 
και την ιντιοκτησία τής πόουης, µπουοστά 
από την άγια µεουίντα, και µπουοστά από την 
ιντιοκτησία τής πόουης, από το ντυτικό πουος 
ντυσµάς, και από το ανατοουικό πουος 
ανατοουάς· και το µάκουος φα είναι κοντά σε 
κάφε µία από τις µεουίντες, από το ντυτικό 
όουιο πουος το ανατοουικό όουιο.  Σε γη φα 
είναι γι' αυτόν η ιντιοκτησία, µέσα στον 
Ισουαήου· και οι άουχοντές µου ντεν φα 
καταφουίβουν πουέον τον ουαό µου· και φα 
ντώσουν το υπόουοιπο της γης στον οίκο 
Ισουαήου, σύµφωνα µε τις φυουές τους. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αουκεί σε σας, 
άουχοντες του Ισουαήου· αποµακουύνετε τη 
βία και την αουπαγή, και κάντε κουίση και 
ντικαιοσύνη· σηκώστε τις καταντυναστείες σας 
από τον ουαό µου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  

Ντίκαιη πουάστιγγα φα έχετε, και ντίκαιο 
εφά, και ντίκαιο βαφ.  Το εφά και το βαφ φα 
είναι τού ίντιου µέτου, ώστε το βαφ να 
πεουιουαµβάνει το ένα ντέκατο του χοµόου, 
και το εφά το ένα ντέκατο του χοµόου· το 
µέτουο του φα είναι σύµφωνα µε το χοµόου.  
Και ο σίκουος φα είναι 20 γεουά· 20 σίκουοι, 
25 σίκουοι, 15 σίκουοι, φα είναι η µνα σας. 

Η πουοσφοουά που υψώνεται, που φα 
πουοσφέουετε, είναι η εξής: Το ένα έκτο τού 
εφά από ένα χοµόου σιταουιού· και φα ντίνετε 
το ένα έκτο τού εφά από ένα χοµόου 
κουιφαουιού.  Και για το ντιάταγµα του 
ουαντιού, από ένα βαφ ουαντιού, φα 
πουοσφέουετε το ένα ντέκατο του βαφ για ένα 
κοου, που είναι ένα χοµόου από ντέκα βαφ· 
επειντή, ντέκα βαφ είναι ένα χοµόου.  Και 
από το κοπάντι ένα πουόβατο από τα 200, 
από τις παχιές βοσκές τού Ισουαήου, για 
πουοσφοουά από άουφιτα, και για 
οουοκαύτωµα, και για ειουηνικές 
πουοσφοουές, για να κάνει εξιουέωση γι' 
αυτούς, ουέει ο Κύουιος ο Φεός.  
Οουόκουηουος ο ουαός τής γης φα ντίνει 
στον άουχοντα µέσα στον Ισουαήου αυτή την 
πουοσφοουά που υψώνεται. 

Και στον άουχοντα ανήκει να ντίνει τα 
οουοκαυτώµατα, και τις πουοσφοουές από 
άουφιτα, και τις σπονντές, στις γιοουτές, και 
στις νεοµηνίες, και στα σάββατα, σε όουες τις 
πανηγύουεις τού οίκου Ισουαήου· αυτός φα 
ετοιµάζει την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, 
και την πουοσφοουά από άουφιτα, και το 
οουοκαύτωµα, και τις ειουηνικές 
πουοσφοουές, για να κάνει εξιουέωση για τον 
οίκο Ισουαήου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Κατά τον 
πουώτο µήνα, την πουώτη ηµέουα τού µήνα, 
φα παίουνεις ένα µοσχάουι βοντιού άµωµο, 
και φα καφαουίζεις το αγιαστήουιο·  και ο 
ιεουέας φα παίουνει από το αίµα τής 
πουοσφοουάς πεουί αµαουτίας, και φα βάζει 
επάνω στους παουαστάτες τού οίκου, και 
επάνω στις τέσσεουις γωνίες τού χείους τού 
φυσιαστηουίου, και επάνω στους παουαστάτες 
τής πύουης τής εσωτεουικής αυουής.  Και έτσι 
φα κάνεις την έβντοµη ηµέουα τού µήνα για 
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κάφε έναν, που αµαουτάνει από άγνοια, και 
για τον απουό· έτσι φα κάνετε εξιουέωση για 
τον οίκο. 

Κατά τον πουώτο µήνα, τη 14η ηµέουα τού 
µήνα, φα είναι σε σας το Πάσχα, γιοουτή 
επτά ηµεουών· φα τουώτε άζυµα.  Και κατά 
την ηµέουα εκείνη ο άουχοντας φα ετοιµάζει 
για τον εαυτό του, και για οουόκουηουο τον 
ουαό τής γης, ένα µοσχάουι για πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας.  Και κατά τις επτά ηµέουες 
τής γιοουτής φα κάνει οουοκαύτωµα στον 
Κύουιο, επτά µοσχάουια, και επτά κουιάουια 
άµωµα κάφε ηµέουα κατά τις επτά ηµέουες· 
και έναν τουάγο από κατσίκες κάφε ηµέουα 
για πουοσφοουά πεουί αµαουτίας. 

Και φα ετοιµάζει πουοσφοουά από άουφιτα 
ένα εφά για το µοσχάουι, και ένα εφά για το 
κουιάουι, και ένα ιν ουαντιού στο εφά.  Κατά 
τον έβντοµο µήνα, την 15η ηµέουα τού µήνα, 
φα κάνει κατά τη γιοουτή σύµφωνα µ' αυτά 
επτά ηµέουες, σύµφωνα µε την πουοσφοουά 
πεουί αµαουτίας, σύµφωνα µε τα 
οουοκαυτώµατα, και σύµφωνα µε την 
πουοσφοουά από άουφιτα, και σύµφωνα µε το 
ουάντι. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Η πύουη τής 
εσωτεουικής αυουής, που βουέπει πουος τα 
ανατοουικά, φα είναι κουεισµένη τις έξι 
εουγάσιµες ηµέουες· και την ηµέουα τού 
σαββάτου φα ανοίγεται, και την ηµέουα τής 
νεοµηνίας φα ανοίγεται.  Και ο άουχοντας φα 
µπει µέσα από τον ντουόµο τής στοάς τής 
πύουης, που είναι απέξω, και φα στέκεται 
κοντά στον παουαστάτη τής πύουης, και οι 
ιεουείς φα ετοιµάζουν το οουοκαύτωµά του, 
και τις ειουηνικές πουοσφοουές του, κι αυτός 
φα πουοσκυνήσει στο κατώφουι τής πύουης· 
τότε, φα βγει έξω· η πύουη, όµως, ντεν φα 
κουείσει µέχουι την εσπέουα.  Παουόµοια, ο 
ουαός τής γης φα πουοσκυνάει στην είσοντο 
αυτής τής πύουης µπουοστά στον Κύουιο, 
κατά τα σάββατα και κατά τις νεοµηνίες. 

Το ντε οουοκαύτωµα, που ο άουχοντας φα 
πουοσφέουει στον Κύουιο την ηµέουα τού 
σαββάτου, φα είναι έξι άµωµα αουνιά, και ένα 
άµωµο κουιάουι.  Και η πουοσφοουά από 

άουφιτα φα είναι ένα εφά για ένα κουιάουι· η 
ντε πουοσφοουά από άουφιτα για τα αουνιά, 
όσο έχει πουοαίουεση να ντώσει· και ένα ιν 
ουάντι για ένα εφά. 

Και την ηµέουα τής νεοµηνίας φα είναι ένα 
µοσχάουι βοντιού άµωµο, και έξι αουνιά, και 
ένα κουιάουι· φα είναι άµωµα.  Και φα 
ετοιµάζει πουοσφοουά από άουφιτα, ένα εφά 
για το µοσχάουι, και ένα εφά για το κουιάουι· 
και για τα αουνιά, όσο είναι ικανό το χέουι 
του· και ένα ιν ουάντι για ένα εφά. 

Και όταν µπαίνει µέσα ο άουχοντας, φα 
µπαίνει µέσα από τον ντουόµο τής στοάς 
αυτής τής πύουης, και φα βγαίνει έξω από τον 
ντουόµο τής ίντιας.  Όταν, όµως, ο ουαός τής 
γης έουχεται µπουοστά στον Κύουιο κατά τις 
επίσηµες γιοουτές, αυτός που µπαίνει µέσα 
για να πουοσκυνήσει από τον ντουόµο τής 
βοουινής πύουης, φα βγαίνει έξω από τον 
ντουόµο τής νότιας πύουης· και εκείνος που 
µπαίνει µέσα από τον ντουόµο τής νότιας 
πύουης, φα βγαίνει έξω από τον ντουόµο τής 
βοουινής πύουης· ντεν φα επιστουέφει από τον 
ντουόµο τής πύουης από τον οποίο µπήκε 
µέσα, αουά φα βγαίνει έξω από τον απέναντι.  
Και ο άουχοντας φα µπαίνει µέσα ανάµεσα σ' 
αυτούς που µπαίνουν µέσα· και ενώ αυτοί φα 
βγαίνουν έξω, φα βγαίνει έξω. 

Και στις γιοουτές και τα πανηγύουια η 
πουοσφοουά από άουφιτα φα είναι ένα εφά για 
το µοσχάουι, και ένα εφά για το κουιάουι· ενώ 
για τα αουνιά φα ντώσει όσο έχει 
πουοαίουεση· και ένα ιν για ένα εφά.  Και 
όταν ο άουχοντας ετοιµάζει ένα 
αυτοπουοαίουετο οουοκαύτωµα ή 
αυτοπουοαίουετες ειουηνικές πουοσφοουές 
στον Κύουιο, τότε φα του ανοίγουν την 
πύουη, που βουέπει πουος τα ανατοουικά, και 
φα ετοιµάζει το οουοκαύτωµά του και τις 
ειουηνικές πουοσφοουές του, που κάνει κατά 
την ηµέουα τού σαββάτου· τότε, φα βγαίνει 
έξω, και µετά την έξοντό του φα κουείνουν 
την πύουη. 

Και φα ετοιµάζεις καφηµεουινά οουοκαύτωµα 
στον Κύουιο από ένα χουονιάουικο άµωµο 
αουνί· φα το ετοιµάζεις κάφε πουωινό.  Και 
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φα ετοιµάζεις γι' αυτό πουοσφοουά από 
άουφιτα κάφε πουωινό, το ένα έκτο τού εφά, 
και ουάντι το ένα τουίτο τού ιν, για να το 
ανακατεύεις µε σιµιγντάουι· πουοσφοουά από 
άουφιτα στον Κύουιο παντοτινά, σύµφωνα µε 
αιώνιο πουόσταγµα.  Και φα ετοιµάζουν το 
αουνί, και την πουοσφοουά από άουφιτα, και 
το ουάντι, κάφε πουωινό, οουοκαύτωµα 
παντοτινό. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αν ο 
άουχοντας ντώσει ντώουο σε κάποιον από 
τους γιους του, αυτό φα είναι κουηουονοµιά 
του· είναι των γιων του· φα είναι ιντιοκτησία 
τους µέσα σε κουηουονοµιά.  Αουά, αν ντώσει 
ντώουο από την κουηουονοµιά του σε 
κάποιον από τους ντούς του, τότε φα είναι 
ντικό του µέχουι τον χουόνο τής άφεσης· 
ύστεουα απ' αυτό, φα επιστουέφει στον 
άουχοντα· επειντή, η κουηουονοµιά του είναι 
των γιων του· ντική τους φα είναι.  Και ο 
άουχοντας ντεν φα παίουνει από την 
κουηουονοµιά τού ουαού, βγάζοντάς τους έξω 
από την ιντιοκτησία τους µε καταντυναστεία· 
από την ιντιοκτησία του φα κουηουοντοτήσει 
τους γιους του, για να µη ντιασκοουπίζεται ο 
ουαός µου· κάφε ένας από την ιντιοκτησία 
του. 

Έπειτα, µε έφεουε ντιαµέσου τής εισόντου, 
που είναι στα πουάγια της πύουης, πουος τους 
άγιους φαουάµους των ιεουέων, που βουέπουν 
πουος τον βοουά· και να, εκεί υπήουχε ένας 
τόπος στο εσωτεουικό πουος τα ντυτικά.  Και 
µου είπε: Αυτός είναι ο τόπος, που οι ιεουείς 
φα βουάζουν την πουοσφοουά πεουί ανοµίας, 
και την πουοσφοουά πεουί αµαουτίας, όπου 
φα ψήνουν την πουοσφοουά από άουφιτα, για 
να µη τα φέουνουν έξω, στην εξωτεουική 
αυουή, για να αγιάσουν τον ουαό. 

Και µε έβγαουε έξω στην εξωτεουική αυουή, 
και µε πεουιέφεουε στις τέσσεουις γωνίες τής 
αυουής· και να, υπήουχε µία αυουή σε κάφε 
γωνία τής αυουής.  Στις τέσσεουις γωνίες τής 
αυουής υπήουχαν ενωµένες αυουές, από 40 
πήχες το µάκουος, και από 30 πήχες το 
πουάτος· οι τέσσεουις αυτές γωνίες ήσαν του 
ίντιου µέτου.  Και υπήουχε οουόγυουά τους 
µια σειουά από οικοντοµές, οουόγυουα απ' 

αυτές τις τέσσεουις· και υπήουχαν µαγειουεία 
κατασκευασµένα από κάτω από τις σειουές, 
οουόγυουα.  Και µου είπε: Αυτά είναι τα 
οικήµατα των µαγείουων, όπου οι υπηουέτες 
τού οίκου φα βουάζουν τις φυσίες τού ουαού. 

ΚΑΙ µε επέστουεψε στη φύουα τού οίκου· και 
ξάφνου, νεουά, που έβγαιναν κάτω από το 
κατώφουι τού οίκου πουος τα ανατοουικά· 
επειντή, το µέτωπο του οίκου ήταν πουος τα 
ανατοουικά, και τα νεουά κατέβαιναν από 
κάτω από το ντεξί πουάγιο του οίκου, πουος 
το νότιο µέουος τού φυσιαστηουίου.  Και µε 
έβγαουε έξω ντιαµέσου τού ντουόµου τής 
πύουης, που είναι πουος βοουάν, και µε 
έφεουε οουόγυουα, ντιαµέσου τού ντουόµου, 
που είναι απέξω πουος την εξωτεουική πύουη, 
ντιαµέσου τού ντουόµου, που βουέπει πουος 
τα ανατοουικά· και ξάφνου, τα νεουά έουεαν 
από το ντεξί πουάγιο. 

Και ο άνφουωπος, που είχε το µέτουο στο 
χέουι του, αφού βγήκε έξω πουος τα 
ανατοουικά, µέτουησε 1.000 πήχες, και µε 
ντιαπέουασε µέσα από τα νεουά· τα νεουά 
ήσαν µέχουι τους αστουαγάους.  Και 
µέτουησε 1.000, και µε ντιαπέουασε µέσα 
από τα νεουά· τα νεουά ήσαν µέχουι τα 
γόνατα. Πάουι µέτουησε 1.000, και µε 
ντιαπέουασε· τα νεουά ήσαν µέχουι την οσφύ. 

Έπειτα, µέτουησε 1.000· και ήταν ποταµός, 
τον οποίο ντεν µποούσα να ντιαβώ· επειντή, 
τα νεουά ήσαν υψωµένα, νεουά για κοουύµπι, 
ποταµός αντιάβατος. 

Και µου είπε: Είντες, γιε ανφουώπου; Τότε, 
µε έφεουε, και µε επέστουεψε στην όχφη τού 
ποταµού.  Και όταν επέστουεψα, ξάφνου, 
στην όχφη τού ποταµού υπήουχαν ντέντουα 
ποουά, σε υπεουβοουικό βαφµό, και από 
εντώκαι από εκεί.  Και µου είπε: Αυτά τα 
νεουά βγαίνουν πουος την ανατοουική γη, και 
κατεβαίνουν πουος την πεντινή, και µπαίνουν 
µέσα στη φάουασσα· και όταν εκχυφούν στη 
φάουασσα, τα νεουά της φα γιατουευτούν.  
Και κάφε έµψυχο που έουπει, σε όσα µέουη 
έουφουν αυτοί οι ποταµοί, φα ζει· και φα 
υπάουχει εκεί ένα υπεουβοουικά µεγάουο 
πουήφος από ψάουια, ντεντοµένου ότι, 
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έουχονται εκεί αυτά τα νεουά· επειντή, φα 
γιατουευτούν· και όπου έουχεται ο ποταµός, 
όουα φα ζουν. 

Και φα στέκονται σ' αυτήν οι ψαουάντες από 
την Εν-γαντντί µέχουι την Εν-εγουαϊµ· εκεί 
φα απουώνουν τα ντίχτυα· τα ψάουια τους φα 
είναι σύµφωνα µε τα είντη τους, όπως τα 
ψάουια τής Μεγάουης Φάουασσας, 
υπεουβοουικά ποουά.  Οι εουώντεις τόποι 
της, όµως, και οι βαουτώντεις ντεν φα 
γιατουευτούν· φα είναι ντιοουισµένοι για 
αουάτι.  Και κοντά στον ποταµό, επάνω στην 
όχφη του, από εντώ και από εκεί, φα 
µεγαουώνουν ντέντουα κάφε είντους, για 
τουοφή, που τα φύουα τους ντεν φα 
µαουαίνονται, και ο καουπός τους ντεν φα 
εκουείψει· νέος καουπός φα γεννιέται σε κάφε 
έναν µήνα, επειντή, τα νεουά του βγαίνουν 
από το αγιαστήουιο· και ο καουπός τους φα 
είναι για τουοφή, και το φύουο τους για 
γιατουειά. 

ΕΤΣΙ ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Αυτά φα είναι 
τα όουια, µε τα οποία φα κουηουονοµήσετε 
τη γη, σύµφωνα µε τις 12 φυουές τού 
Ισουαήου· ο Ιωσήφ φα έχει 2 µεουίντες.  Και 
εσείς φα την κουηουονοµήσετε, κάφε ένας 
όπως ο αντεουφός του· για την οποία ύψωσα 
το χέουι µου ότι φα τη ντώσω στους πατέουες 
σας· κι αυτή η γη φα κουηουωφεί σε σας για 
κουηουονοµιά. 

Και τούτο φα είναι το όουιο της γης πουος το 
βοουινό πουάγιο, από τη Μεγάουη 
Φάουασσα, πουος τον ντουόµο τής Εφουών, 
όπως κάποιος πηγαίνει πουος τη Σεντάντ,  την 
Αιµάφ, τη Βηουωφά, τη Σιβουαϊµ, που είναι 
ανάµεσα στο όουιο της Νταµασκού και στο 
όουιο της Αιµάφ, Ασάου-αττιχών, που είναι 
κοντά στα όουια της Αυουάν.  Και το όουιο 
από τη φάουασσα φα είναι η Ασάου-ενάν, το 
όουιο της Νταµασκού, και το βοουινό, που 
είναι πουος βοουάν· και το όουιο της Αιµάφ. 
Και τούτο είναι το βοουινό πουευουό. 

Και φα µετουήσετε το ανατοουικό πουευουό 
από την Αυουάν, και από τη Νταµασκό, και 
από τη Γαουαάντ, και από τη γη τού 
Ισουαήου πουος τον Ιοουντάνη, από το όουιο 

που είναι πουος την ανατοουική φάουασσα. 
Κι αυτό είναι η ανατοουική πουευουά. 

Και η µεσηµβουινή πουευουά πουος τον 
νότο, από τη Φαµάου µέχουι τα νεουά τής 
Μεουιβά Κάντης, κατά την έκταση του 
χειµάουου, µέχουι τη Μεγάουη Φάουασσα. 
Και τούτο είναι η νότια πουευουά πουος το 
µεσηµβουινό. 

Και η ντυτική πουευουά φα είναι η Μεγάουη 
Φάουασσα από το όουιο, µέχουις ότου 
έουφει κάποιος απέναντι από την Αιµάφ. 
Αυτό είναι η ντυτική πουευουά. 

Έτσι φα ντιαιουέσετε αυτή τη γη ανάµεσά σας 
σύµφωνα µε τις φυουές τού Ισουαήου.  Και 
φα την κουηουώσετε στον εαυτό σας για 
κουηουονοµιά, µαζί µε τους ξένους, που 
παουοικούν ανάµεσά σας, όσοι γεννήσουν 
γιους ανάµεσά σας· και φα είναι σε σας ως 
αυτόχφονες ανάµεσα στους γιους Ισουαήου· 
και φα έχουν κουηουονοµιά µαζί σας, 
ανάµεσα στις φυουές τού Ισουαήου.  Και σε 
όποια φυουή παουοικεί ο ξένος, εκεί φα του 
ντώσετε την κουηουονοµιά του, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Αυτά είναι τα ονόµατα των φυουών: Από το 
βοουινό άκουο, κατά τον ντουόµο τής 
Εφουών, καφώς πηγαίνει κάποιος στην Αιµάφ, 
την Ασάου-ενάν, το όουιο της Νταµασκού 
πουος τον βοουά, πουος το µέουος τής 
Αιµάφ· κι αυτά είναι: Η ανατοουική του 
πουευουά, και η ντυτική· του Νταν, ένα 
µεουίντιο.  Και κοντά στο όουιο του Νταν, 
από την ανατοουική πουευουά µέχουι τη 
ντυτική πουευουά, του Ασήου, ένα.  Και 
κοντά στο όουιο του Ασήου, από την 
ανατοουική πουευουά µέχουι τη ντυτική 
πευουά, του Νεφφαουί, ένα.  Και κοντά στο 
όουιο του Νεφφαουί, από την ανατοουική 
µέχουι τη ντυτική πουευουά, του Μανασσή, 
ένα.  Και κοντά στο όουιο του Μανασσή, από 
την ανατοουική µέχουι τη ντυτική πουευουά, 
του Εφουαϊµ, ένα.  Και κοντά στο όουιο του 
Εφουαϊµ, από την ανατοουική µέχουι τη 
ντυτική πουευουά, του Ουβήν, ένα.  Και 
κοντά στο όουιο του Ουβήν, από την 
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ανατοουική µέχουι τη ντυτική πουευουά, του 
Ιούντα, ένα. 

Και κοντά στο όουιο του Ιούντα, από την 
ανατοουική πουευουά µέχουι τη ντυτική 
πουευουά φα είναι το µεουίντιο, που φα 
αφιεουώσετε από 25.000 καουάµια σε 
πουάτος, και κατά µάκουος όπως ένα από τα 
άουα µεουίντια, από την ανατοουική 
πουευουά µέχουι τη ντυτική· και το 
αγιαστήουιο φα είναι στο µέσον του.  Η 
µεουίντα, που φα αφιεουώσετε στον Κύουιο, 
φα είναι από 25.000 κατά µάκουος, και 
10.000 κατά πουάτος.  Και γι' αυτούς, τους 
ιεουείς, αυτή φα είναι άγια µεουίντα, πουος τα 
βόουεια 25.000 κατά µάκουος, και πουος τα 
ντυτικά 10.000 κατά πουάτος, και πουος τα 
ανατοουικά 10.000 κατά πουάτος, και πουος 
τα νότια 25.000 κατά µάκουος· και το 
αγιαστήουιο του Κυουίου φα είναι στο µέσον 
του.  Αυτή φα είναι για τους ιεουείς, που 
καφιεουώφηκαν από τους γιους τού Σαντώκ, 
που φύουαξαν τη βάουντια µου, που ντεν 
αποπουανήφηκαν στην αποπουάνηση των γιων 
Ισουαήου, όπως αποπουανήφηκαν οι 
Ουευίτες.  Κι αυτή η µεουίντα τής γης, που 
αφιεουώφηκε· φα είναι σ' αυτούς αγιότατη, 
κοντά στο όουιο των Ουευιτών. 

Και κοντά στο όουιο των ιεουέων, οι Ουευίτες 
φα έχουν 25.000 κατά µάκουος, και 10.000 
κατά πουάτος· όουο το µάκουος φα 
είναι25.000, και το πουάτος 10.000.  Και απ' 
αυτό ντεν φα πουήσουν ούτε φα αουάξουν 
ούτε φα απαουοτουιώσουν τα 
πουωτογεννήµατα της γης· επειντή, είναι άγιο 
στον Κύουιο. 

Και οι 5.000, που πεουισσεύουν στο πουάτος 
απέναντι στις 25.000, φα είναι βέβηουος 
τόπος για την πόουη, για κατοίκηση, και για 
πουοάστια· και η πόουη φα είναι στο κέντουο 
του.  Κι αυτά φα είναι τα µέτουα της: Η 
βοουινή πουευουά 4.500, και η µεσηµβουινή 
πουευουά 4.500, και κατά την ανατοουική 
πουευουά 4.500, και τη ντυτική πουευουά 
4.500.  Και τα πουοάστια της πόουης φα είναι 
πουος τον βοουά 250, και πουος τον νότο 
250, και πουος την ανατοουή 250, και πουος 
τη ντύση 250. 

Και το υπόουοιπο κατά µάκουος, που 
συνοουεύει µε την άγια µεουίντα, 10.000 
πουος τα ανατοουικά, και 10.000 πουος τα 
ντυτικά· και φα συνοουεύει µε την άγια 
µεουίντα· και τα γεννήµατά του φα είναι για 
τουοφή εκείνων που υπηουετούν την πόουη.  
Κι αυτοί που υπηουετούν την πόουη φα την 
υπηουετούν από όουες τις φυουές τού 
Ισουαήου. 

Οουόκουηουο το αφιέουωµα φα είναι 25.000 
µε 25.000· τετουάγωνη φα αφιεουώσετε την 
άγια µεουίντα, µαζί µε την ιντιοκτησία της 
πόουης.  Και το υπόουοιπο φα είναι για τον 
άουχοντα, από εντώ και από εκεί, από την 
άγια µεουίντα, και την ιντιοκτησία τής 
πόουης, απέναντι στις 25.000 τού 
αφιεουώµατος πουος το ανατοουικό όουιο, 
και πουος τη ντύση απέναντι από τις 25.000 
πουος το ντυτικό όουιο, κοντά στις µεουίντες 
τού άουχοντα. Έτσι φα είναι η άγια µεουίντα· 
και το αγιαστήουιο του οίκου στο µέσον του.  
Και από την ιντιοκτησία των Ουευιτών, και 
από την ιντιοκτησία τής πόουης, που είναι στο 
µέσον εκείνου που ανήκει στον άουχοντα, 
ανάµεσα στο όουιο του Ιούντα, και στο όουιο 
του Βενιαµίν, αυτό φα είναι του άουχοντα. 

Και για το υπόουοιπο των φυουών, από την 
ανατοουική πουευουά µέχουι τη ντυτική 
πουευουά, του Βενιαµίν, ένα µεουίντιο.  Και 
κοντά στο όουιο του Βενιαµίν, από την 
ανατοουική πουευουά µέχουι τη ντυτική 
πουευουά, του Συµεών, ένα.  Και κοντά στο 
όουιο του Συµεών, από την ανατοουική 
πουευουά µέχουι τη ντυτική πουευουά, του 
Ισσάχαου, ένα. 

Και κοντά στο όουιο του Ισσάχαου, από την 
ανατοουική πουευουά µέχουι τη ντυτική 
πουευουά, του Ζαβουών, ένα.  Και κοντά στο 
όουιο του Ζαβουών, από την ανατοουική 
πουευουά µέχουι τη ντυτική πουευουά, του 
Γαντ, ένα.  Και κοντά στο όουιο του Γαντ, 
κατά τη µεσηµβουινή πουευουά πουος τον 
νότο, το όουιο φα είναι από τη Φαµάου 
µέχουι τα νεουά τής Μεουιβά Κάντης, πουος 
τον χείµαουο µέχουι τη Μεγάουη Φάουασσα. 
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Αυτή είναι η γη, που φα κουηουώσετε στις 
φυουές τού Ισουαήου για κουηουονοµιά, κι 
αυτές είναι οι µεουίντες τους, ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός. 

Κι αυτή είναι η έκταση της πόουης, που είναι 
πουος τον βοουά, 4.500 µέτουα.  Και οι 
πύουες τής πόουης φα είναι σύµφωνα µε τα 
ονόµατα των φυουών τού Ισουαήου: Τουεις 
πύουες πουος τον βοουά· η πύουη τού Ουβήν 
µία, η πύουη τού Ιούντα µία, η πύουη τού 
Ουευί µία.  Και κατά το ανατοουικό µέουος, 
4.500 µέτουα· και τουεις πύουες· και η πύουη 
τού Ιωσήφ µία, η πύουη τού Βενιαµίν µία, η 
πύουη τού Νταν µία.  Και κατά τη 
µεσηµβουινή πουευουά, 4.500 µέτουα· και 
τουεις πύουες· η πύουη τού Συµεών µία, η 
πύουη τού Ισσάχαου µία, η πύουη τού 
Ζαβουών µία.  Κατά τη ντυτική πουευουά, 
4.500 µέτουα· οι πύουες τους τουεις· η πύουη 
τού Γαντ µία, η πύουη τού Ασήου µία, η 
πύουη τού Νεφφαουί µία.  Η πεουιφέουεια 
ήταν 18.000 µέτουα. 

Και το όνοµα της πόουης από εκείνη την 
ηµέουα φα είναι: Ο ΚΥΟΥΙΟΣ είναι εκεί. 

ΚΑΤΑ τον τουίτο χουόνο τής βασιουείας τού 
Ιωακείµ, του βασιουιά τού Ιούντα, ήουφε ο 
Ναβουχοντονόσοουας, ο βασιουιάς τής 
Βαβυουώνας, στην Ιεουσαουήµ, και την 
ποουιόουκησε.  Και ο Κύουιος παουέντωσε 
στο χέουι του τον Ιωακείµ, τον βασιουιά τού 
Ιούντα, και ένα µέουος των σκευών τού οίκου 
τού Φεού· και τα έφεουε στη γη Σεναάου, 
στον οίκο τού φεού του· και έβαουε τα σκεύη 
στο φησαυουοφυουάκιο του φεού του. 

Και ο βασιουιάς είπε στον Ασφενάζ, τον 
αουχιευνούχο του, να φέουει νέους από τους 
γιους Ισουαήου, και από το βασιουικό 
σπέουµα, και από τους άουχοντες,  νέους που 
ντεν έχουν κανένα ψεγάντι, και ωουαίους στην 
όψη, και νοήµονες σε κάφε σοφία, και 
ειντήµονες από κάφε γνώση, που να έχουν 
φουόνηση, και να µποούν να στέκονται στο 
παουάτι τού βασιουιά, και να τους ντιντάσκει 
τα γουάµµατα και τη γουώσσα των 
Χαουνταίων.  Και ο βασιουιάς ντιέταξε γι' 
αυτούς καφηµεουινή µεουίντα από τα 

βασιουικά φαγητά, και από το κουασί που ο 
ίντιος έπινε· και αφού ανατουαφούν τουία 
χουόνια, ύστεουα απ' αυτά να παουαστέκονται 
µπουοστά στον βασιουιά. 

Και ανάµεσα σ' αυτούς, από τους γιους τού 
Ιούντα, ήσαν ο Ντανιήου, ο Ανανίας, ο 
Μισαήου, και ο Αζαουίας·  στους οποίους ο 
αουχιευνούχος έβαουε ονόµατα· και τον µεν 
Ντανιήου ονόµασε Βαουτασάσαου· τον ντε 
Ανανία, Σεντουάχ· και τον Μισαήου, Μισάχ· 
τον ντε Αζαουία, Αβντέ-νεγώ. 

Ο Ντανιήου, όµως, έβαουε στην καουντιά του 
να µη µοουυνφεί από τα φαγητά τού βασιουιά 
ούτε από το κουασί που έπινε εκείνος· γι' 
αυτό, παουακάουεσε τον αουχιευνούχο να µη 
µοουυνφεί.  Και ο Φεός έκανε τον Ντανιήου 
να βουει χάουη και έουεος µπουοστά στον 
αουχιευνούχο. 

Και ο αουχιευνούχος είπε στον Ντανιήου: 
Εγώ φοβάµαι τον κύουιό µου τον βασιουιά, 
που ντιέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, 
µήπως και ντει τα πουόσωπά σας 
σκυφουωπότεουα από τους νέους τούς 
συνοµιουήκους σας, και ενοχοποιήσετε το 
κεφάουι µου στον βασιουιά. 

Και ο Ντανιήου είπε στον Αµεουσάου, τον 
οποίο ο αουχιευνούχος είχε βάουει στον 
Ντανιήου, τον Ανανία, τον Μισαήου, και τον 
Αζαουία:  Ντοκίµασε, παουακαουώ, τους 
ντούς σου για ντέκα ηµέουες· κι ας µας 
ντοφούν όσπουια να τουώµε, και νεουό να 
πίνουµε·  έπειτα, ας κοιταχτούν τα πουόσωπά 
µας µπουοστά σου, και τα πουόσωπα των 
νέων που τουώνε από τα φαγητά τού 
βασιουιά· και όπως ντεις, κάνε µέ τους ντούς 
σου. 

Και τους άκουσε σ' αυτό το πουάγµα, και 
τους ντοκίµασε για ντέκα ηµέουες.  Και µετά 
το τέουος των ντέκα ηµεουών, τα πουόσωπά 
τους φάνηκαν ωουαιότεουα και παχύτεουα 
στη σάουκα, από όους τους νέους, που 
έτουωγαν τα φαγητά τού βασιουιά.  Και ο 
Αµεουσάου αφαιούσε το φαγητό τους, και το 
κουασί που έπουεπε να πίνουν, και τους έντινε 
όσπουια. 
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Και στους τέσσεουις αυτούς νέους ο Φεός 
έντωσε γνώση και σύνεση σε κάφε µάφηση και 
σοφία· και έκανε τον Ντανιήου νοήµονα σε 
κάφε όουαση και όνειουο.  Και στο τέουος 
των ηµεουών, όταν ο βασιουιάς είπε να τους 
φέουν µέσα, ο αουχιευνούχος τους έφεουε 
µπουοστά στον Ναβουχοντονόσοουα.  Και ο 
βασιουιάς µίουησε µαζί τους· και ανάµεσα σε 
όους, ντεν βουέφηκε κανένας όµοιος µε τον 
Ντανιήου, τον Ανανία, τον Μισαήου, και τον 
Αζαουία· και παουαστέκονταν µπουοστά στον 
βασιουιά.  Και σε κάφε υπόφεση σοφίας και 
νόησης, για την οποία τούς ουώτησε ο 
βασιουιάς, τους βουήκε ντεκαπουάσια 
καουύτεους από όους τούς µάγους και 
επαοιντούς, όσοι ήσαν σε οουόκουηουο το 
βασίουειό του.  Και ο Ντανιήου παουέµενε 
έτσι µέχουι τον πουώτο χουόνο τού βασιουιά 
Κύου. 

ΚΑΙ κατά τον ντεύτεουο χουόνο τής 
βασιουείας τού Ναβουχοντονόσοουα, ο 
Ναβουχοντονόσοουας ονειουεύτηκε όνειουα, 
και το πνεύµα του ταουάχτηκε, και ο ύπνος 
του έφυγε απ' αυτόν.  Και ο βασιουιάς είπε να 
καουέσουν τούς µάγους, και τους επαοιντούς, 
και τους γόητες, και τους Χαουνταίους, για να 
φανεουώσουν στον βασιουιά τα όνειουά του. 
Ήουφαν, ουοιπόν, και στάφηκαν µπουοστά 
στον βασιουιά.  Και ο βασιουιάς είπε σ' 
αυτούς: Ονειουεύτηκα ένα όνειουο, και 
ταουάχτηκε το πνεύµα µου στο να γνωουίσω 
το όνειουο. 

Και οι Χαουνταίοι µίουησαν στον βασιουιά 
Συουιακά, ουέγοντας: Βασιουιά, να ζεις στον 
αιώνα· πες στους ντούς σου το όνειουο, κι 
εµείς φα φανεουώσουµε την εουµηνεία. 

Ο βασιουιάς απάντησε, και είπε στους 
Χαουνταίους: Το πουάγµα ντιέφυγε από µένα· 
αν ντεν µου κάνετε γνωστό το όνειουο, και 
την εουµηνεία του, φα καταµεουιστείτε, και τα 
σπίτια σας φα γίνουν κοπουώνες·  αουά, αν 
φανεουώσετε το όνειουο και την εουµηνεία 
του, φα πάουετε από µένα ντώουα, και 
αµοιβές, και µεγάουη τιµή· να φανεουώστε 
µου, ουοιπόν, το όνειουο και την εουµηνεία 
του. 

Απάντησαν για ντεύτεουη φοουά, και είπαν: 
Ας πει ο βασιουιάς το όνειουο στους ντούς 
του, κι εµείς φα φανεουώσουµε την εουµηνεία 
του. 

Κι ο βασιουιάς απάντησε και είπε: Στ' 
αουήφεια, καταουαβαίνω ότι εσείς φέουετε να 
εξαγοουάζετε τον καιουό, βουέποντας ότι µού 
ντιέφυγε το πουάγµα.  Αουά, αν ντεν µου 
κάνετε γνωστό το όνειουο, µόνη αυτή είναι η 
απόφαση για σας· επειντή, συµβουευτήκατε να 
πείτε µπουοστά µου αναουηφή και 
ντιεφφαουµένα ουόγια, µέχουις ότου πεουάσει 
ο καιουός· πέστε µου, ουοιπόν, το όνειουο, 
και φα γνωουίσω ότι µποουείτε να µου 
φανεουώσετε και την εουµηνεία του. 

Οι Χαουνταίοι απάντησαν µπουοστά στον 
βασιουιά, και είπαν: Ντεν υπάουχει 
άνφουωπος επάνω στη γη, που να µποουεί να 
φανεουώσει το πουάγµα τού βασιουιά· όπως 
και ντεν υπάουχει κανένας βασιουιάς, 
άουχοντας ή ντιοικητής, που να ζητάει τέτοια 
πουάγµατα από µάγο ή επαοιντό ή 
Χαουνταίο·  και το πουάγµα που ζητάει ο 
βασιουιάς είναι µεγάουο, και ντεν υπάουχει 
άουος που να µποουεί να το φανεουώσει 
µπουοστά στον βασιουιά, εκτός από τους 
φεούς, των οποίων η κατοικία ντεν είναι µαζί 
µε σάουκα. 

Γι' αυτό, ο βασιουιάς φύµωσε και οουγίστηκε 
υπεουβοουικά, και είπε να αποουέσουν όους 
τούς σοφούς τής Βαβυουώνας.  Και η 
απόφαση βγήκε, και οι σοφοί φανατώνονταν· 
ζήτησαν ντε και τον Ντανιήου, και τους 
συντουόφους του, για να τους φανατώσουν. 

Και ο Ντανιήου απάντησε µε φουόνηση και 
σοφία στον Αουιώχ, τον 
αουχισωµατοφύουακα του βασιουιά, που 
βγήκε για να φανατώσει τους σοφούς τής 
Βαβυουώνας,  απάντησε και είπε στον 
Αουιώχ, τον άουχοντα του βασιουιά: Γιατί 
αυτή η βίαιη απόφαση από τον βασιουιά; Και 
ο Αουιώχ φανέουωσε στον Ντανιήου το 
πουάγµα.  Και ο Ντανιήου µπήκε µέσα, και 
παουακάουεσε τον βασιουιά να του ντώσει 
καιουό, και φα φανέουωνε την εουµηνεία στον 
βασιουιά. 
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Και ο Ντανιήου πήγε στο σπίτι του και 
γνωστοποίησε το πουάγµα στον Ανανία, στον 
Μισαήου, και στον Αζαουία, τους 
συντουόφους του·  για να ζητήσουν από τον 
Φεό τού ουανού έουεος για το µυστήουιο 
αυτό, ώστε να µη αποουεστεί ο Ντανιήου και 
οι σύντουοφοί του µαζί µε τους υπόουοιπους 
σοφούς τής Βαβυουώνας. 

Και το µυστήουιο αποκαουύφφηκε στον 
Ντανιήου, µε όουαµα της νύχτας. Τότε, ο 
Ντανιήου ευουόγησε τον Φεό τού ουανού.  
Και ο Ντανιήου µίουησε και είπε: 

Ας είναι ευουογηµένο το όνοµα του Φεού 
από τον αιώνα και µέχουι τον αιώνα· Επειντή, 
ντική του είναι η σοφία και η ντύναµη· 

Κι αυτός µεταβάουει τους καιούς και τους 
χουόνους· 

Καφαιουεί βασιουιάντες, και εγκαφιστά 
βασιουιάντες· 

Ντίνει σοφία στους σοφούς, και γνώση στους 
συνετούς· 

Αυτός αποκαουύπτει τα βαφιά και τα 
κουυµµένα· 

Γνωουίζει εκείνα που είναι στο σκοτάντι, και 
µαζί του κατοικεί το φως· 

Ευχαουιστώ εσένα, Φεέ των πατέουων µου, 
και σε ντοξοουογώ, 

Που µου έντωσες σοφία και ντύναµη, και µου 
έκανες γνωστό ό,τι ντεηφήκαµε από σένα. 

Επειντή, εσύ µας έκανες γνωστή την υπόφεση 
του βασιουιά. 

Πήγε, ουοιπόν, ο Ντανιήου στον Αουιώχ, τον 
οποίο ο βασιουιάς είχε ντιατάξει για να 
αποουέσει τούς σοφούς τής Βαβυουώνας· 
πήγε, και του είπε ως εξής: Μη αποουέσεις 
τους σοφούς τής Βαβυουώνας· φέουε µε µέσα, 
µπουοστά στον βασιουιά, κι εγώ φα 
φανεουώσω την εουµηνεία στον βασιουιά. 

Και ο Αουιώχ έφεουε µε βιασύνη µέσα στον 
βασιουιά τον Ντανιήου, και του είπε ως εξής: 

Βουήκα έναν άνντουα από τους γιους τής 
αιχµαουωσίας τού Ιούντα, ο οποίος φα 
φανεουώσει στον βασιουιά την εουµηνεία. 

Και ο βασιουιάς απάντησε και είπε στον 
Ντανιήου, του οποίου το όνοµα ήταν 
Βαουτασάσαου: Είσαι ικανός να µου 
φανεουώσεις το όνειουο που είντα, και την 
εουµηνεία του; 

Ο Ντανιήου απάντησε µπουοστά στον 
βασιουιά, και είπε: Το µυστήουιο για το 
οποίο ουωτούσε ο βασιουιάς, ντεν µποούν 
σοφοί, µάγοι, µάντεις, να φανεουώσουν στον 
βασιουιά·  υπάουχει, όµως, Φεός στον ουανό, 
που αποκαουύπτει µυστήουια, και κάνει 
γνωστό στον βασιουιά Ναβουχοντονόσοουα, 
τι πουόκειται να γίνει στις έσχατες ηµέουες. 
Το όνειουό σου, και τα οουάµατα του 
κεφαουιού σου επάνω στο κουεβάτι σου, είναι 
τούτα:  Βασιουιά, οι συουογισµοί ανέβηκαν 
στον νου σου επάνω στο κουεβάτι σου, για το 
τι πουόκειται να γίνει ύστεουα απ' αυτά· κι 
αυτός που αποκαουύπτει µυστήουια σου έκανε 
γνωστό τι πουόκειται να γίνει.  Όµως, όσο για 
µένα, αυτό το µυστήουιο ντεν µου 
αποκαουύφφηκε µε σοφία, που εγώ έχω 
πεουισσότεουο από όους τούς ζωντανούς 
ανφουώπους, αουά για να φανεουωφεί η 
εουµηνεία στον βασιουιά, και για να 
γνωουίσεις τούς συουογισµούς τής καουντιάς 
σου.  Εσύ, βασιουιά, φωούσες και ξάφνου, µια 
µεγάουη εικόνα· η εικόνα εκείνη, που 
στεκόταν µπουοστά σου, ήταν εξαίσια, και η 
ουάµψη της υπέουοχη, και η µοουφή της 
φοβεουή.  Το κεφάουι εκείνης τής εικόνας 
ήταν από καφαουό χουυσάφι, το στήφος της 
και οι βουαχίονές της από ασήµι, η κοιουιά 
της και οι µηουοί της από χαουκό,  οι κνήµες 
της από σίντεουο, ένα µέουος όµως από 
πηουό.  Φεωούσες µέχουις ότου, χωουίς 
χέουια, αποκόπηκε µια πέτουα, και χτύπησε 
εκείνη την εικόνα επάνω στα πόντια της, που 
ήσαν από σίντεουο και πηουό, και τα 
κατασύντουιψε.  Τότε, το σίντεουο, ο πηουός, 
ο χαουκός, το ασήµι, και το χουυσάφι, 
κατασυντουίφτηκαν µαζί, και έγιναν σαν το 
ουεπτό άχυουο ενός φεουινού αουωνιού· και 
τα σήκωσε ο άνεµος, και ντεν βουέφηκε 
κανένας τόπος του· και η πέτουα που χτύπησε 
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την εικόνα έγινε ένα µεγάουο βουνό, και 
γέµισε οουόκουηουη τη γη. 

Αυτό είναι το όνειουο· και φα πούµε την 
εουµηνεία του µπουοστά στον βασιουιά.  
Εσύ, βασιουιά, είσαι βασιουιάς βασιουιάντων· 
επειντή, ο Φεός τού ουανού έντωσε σε σένα 
βασιουεία, ντύναµη, και ισχύ, και ντόξα.  Και 
κάφε τόπο όπου κατοικούν οι γιοι των 
ανφουώπων, τα φηουία τού χωουαφιού, και τα 
πουιά τού ουανού, τα έντωσε στο χέουι σου, 
και σε έκανε κύουιο επάνω σε όουα αυτά. Εσύ 
είσαι εκείνο το χουυσό κεφάουι.  Και ύστεουα 
από σένα φα σηκωφεί µια άουη βασιουεία 
κατώτεουη από τη ντική σου, και µια άουη 
τουίτη βασιουεία από χαουκό, που φα 
κυουιεύσει επάνω σε οουόκουηουη γη.  Και 
µια τέταουτη βασιουεία φα σταφεί ισχυουή 
όπως το σίντεουο· όπως το σίντεουο 
κατακόβει και καταουεπταίνει τα πάντα· 
µάουιστα, καφώς το σίντεουο που συντουίβει 
τα πάντα, έτσι φα κατακόβει και φα 
κατασυντουίβει.  Για το ότι είντες τα πόντια 
του και τα ντάχτυουα, ένα µέουος µεν από 
πηουό κεουαµέα, και ένα µέουος από 
σίντεουο, φα είναι µια ντιαιουεµένη βασιουεία· 
όµως, φα µένει κάτι µέσα σ' αυτή από τη 
ντύναµη του σίντεου, όπως είντες το σίντεουο 
ανακατεµένο µαζί µε αουγιουώντη πηουό.  
Και όπως τα ντάχτυουα των ποντιών ήσαν ένα 
µέουος από σίντεουο και ένα µέουος από 
πηουό, έτσι και η βασιουεία φα είναι κατά 
µέουος ισχυουή, και κατά µέουος 
εύφουαυστη.  Και όπως είντες το σίντεουο 
ανακατεµένο µαζί µε αουγιουώντη πηουό, 
έτσι φα ανακατευτούν µε σπέουµα 
ανφουώπων· όµως, ντεν φα είναι κοουηµένοι ο 
ένας µαζί µε τον άουον, όπως το σίντεουο 
ντεν ενώνεται µαζί µε τον πηουό.  Και κατά 
τις ηµέουες εκείνων των βασιουιάντων, ο 
Φεός τού ουανού φα σηκώσει µια βασιουεία, 
που ντεν φα φφαουεί στον αιώνα· και η 
βασιουεία αυτή ντεν φα πεουάσει σε άουον 
ουαό· φα κατασυντουίψει και φα συντεουέσει 
όουες αυτές τις βασιουείες, ενώ αυτή φα 
ντιαµένει στους αιώνες,  όπως είντες ότι 
αποκόπηκε µια πέτουα από το βουνό χωουίς 
χέουια, και κατασύντουιψε το σίντεουο, τον 
χαουκό, τον πηουό, το ασήµι, και το 
χουυσάφι· ο µεγάουος Φεός έκανε γνωστό 

στον βασιουιά ό,τι πουόκειται να γίνει 
ύστεουα απ' αυτά· και το όνειουο είναι 
αουηφινό, και η εουµηνεία του πιστή. 

Τότε, ο βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας, 
έπεσε επάνω στο πουόσωπό του, και 
πουοσκύνησε τον Ντανιήου, και πουόσταξε να 
του πουοσφέουν πουοσφοουά και φυµιάµατα.  
Και ο βασιουιάς, απαντώντας στον Ντανιήου, 
είπε: Στ' αουήφεια, ο Φεός σας, αυτός είναι 
Φεός φεών, και Κύουιος των βασιουιάντων, 
και ο οποίος αποκαουύπτει µυστήουια· 
επειντή, µπόουεσες να αποκαουύψεις αυτό το 
µυστήουιο. 

Τότε, ο βασιουιάς µεγάουυνε τον Ντανιήου, 
και του έντωσε ντώουα µεγάουα και ποουά, 
και τον έκανε κύουιο επάνω σε οουόκουηουη 
την επαουχία της Βαβυουώνας, και 
αουχιντιοικητή επάνω σε όους τούς σοφούς 
τής Βαβυουώνας. 

Και ο Ντανιήου ζήτησε από τον βασιουιά, 
και έβαουε τον Σεντουάχ, τον Μισάχ, και τον 
Αβντέ-νεγώ, επί των υποφέσεων τής επαουχίας 
τής Βαβυουώνας· ενώ ο Ντανιήου βουισκόταν 
στην αυουή τού βασιουιά. 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ Ναβουχοντονόσοουας 
έκανε µια χουυσή εικόνα,         το ύψος της 60 
πήχες, και το πουάτος της έξι πήχες· και την 
έστησε στην πεντιάντα Ντουά, στην επαουχία 
τής Βαβυουώνας. 

Και ο βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας 
έστειουε να συγκεντουώσει τούς σατουάπες, 
τους ντιοικητές, και τους τοπάουχες, τους 
κουιτές, τους φησαυουοφύουακες, τους 
συµβούς, τους νοµοντιντάσκαους, και όους 
τους άουχοντες των επαουχιών, για νάουφουν 
στα εγκαίνια της εικόνας, που είχε στήσει ο 
βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας.  Και οι 
σατουάπες, οι ντιοικητές, και οι τοπάουχες, οι 
κουιτές, οι φησαυουοφύουακες, οι σύµβουοι, 
οι νοµοντιντάσκαουοι, και όουοι οι άουχοντες 
των επαουχιών, συγκεντουώφηκαν στα 
εγκαίνια της εικόνας, που είχε στήσει ο 
βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας· και 
στάφηκαν µπουοστά στην εικόνα, που είχε 
στήσει ο Ναβουχοντονόσοουας. 
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Και ένας κήουυκας βοούσε µεγαουόφωνα: Σε 
σας πουοστάζεται, ουαοί, έφνη, και γουώσσες,  
κατά την ώουα που φα ακούσετε τον ήχο τής 
σάουπιγγας, της σύουιγγας, της κιφάουας, της 
σαµβύκης, του ψαουτηουίου, της συµφωνίας, 
και κάφε είντους µουσική, αφού πέσετε, 
πουοσκυνήστε τη χουυσή εικόνα, που έχει 
στήσει ο βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας·  
και όποιος ντεν πέσει και πουοσκυνήσει, την 
ίντια ώουα φα ουιχτεί µέσα στο καµίνι τής 
φωτιάς που καίει.  Γι' αυτό, όταν όουοι οι 
ουαοί άκουσαν τον ήχο τής σάουπιγγας, της 
σύουιγγας, της κιφάουας, της σαµβύκης, του 
ψαουτηουίου, και κάφε είντους µουσική, 
πέφτοντας όουοι οι ουαοί, τα έφνη, και οι 
γουώσσες πουοσκυνούσαν τη χουυσή εικόνα, 
που είχε στήσει ο βασιουιάς 
Ναβουχοντονόσοουας. 

Και µεουικοί Χαουνταίοι ήουφαν τότε και 
ντιέβαουαν τους Ιουνταίους·  και είπαν, 
ουέγοντας πουος τον βασιουιά 
Ναβουχοντονόσοουα: Βασιουιά, να ζεις στον 
αιώνα.  Εσύ, βασιουιά, έβγαουες πουόσταγµα, 
κάφε άνφουωπος, που φα ακούσει τον ήχο τής 
σάουπιγγας, της σύουιγγας, της κιφάουας, της 
σαµβύκης, του ψαουτηουίου, και της 
συµφωνίας, και κάφε είντους µουσική, να 
πέσει και να πουοσκυνήσει τη χουυσή εικόνα·  
και όποιος ντεν πέσει και πουοσκυνήσει, να 
ουιχτεί µέσα στο καµίνι τής φωτιάς που καίει.  
Υπάουχουν µεουικοί άνντουες Ιουνταίοι, που 
τους έβαουες στις υποφέσεις τής επαουχίας 
τής Βαβυουώνας, ο Σεντουάχ, ο Μισάχ, και ο 
Αβντέ-νεγώ· αυτοί οι άνφουωποι, βασιουιά, 
ντεν σε σεβάστηκαν· τους φεούς σου ντεν 
ουατουεύουν, και τη χουυσή εικόνα, που έχεις 
στήσει, ντεν την πουοσκυνούν. 

Τότε, ο Ναβουχοντονόσοουας, µε φυµό και 
οουγή, πουόσταξε να φέουν τον Σεντουάχ, 
τον Μισάχ, και τον Αβντέ-νεγώ. Και έφεουαν 
αυτούς τους ανφουώπους µπουοστά στον 
βασιουιά.  Και αποκουινόµενος ο 
Ναβουχοντονόσοουας, τους είπε: Στ' 
αουήφεια, Σεντουάχ, Μισάχ, και Αβντέ-νεγώ, 
ντεν ουατουεύετε τους φεούς µου, και ντεν 
πουοσκυνάτε τη χουυσή εικόνα που έχω 
στήσει;  Τώουα, ουοιπόν, αν είστε έτοιµοι, 
µόουις ακούσετε τον ήχο τής σάουπιγγας, της 

σύουιγγας, της κιφάουας, της σαµβύκης, του 
ψαουτηουίου, και της συµφωνίας, και κάφε 
είντους µουσική, να πέσετε και να 
πουοσκυνήσετε την εικόνα που έχω κάνει, 
καουώς· αν, όµως, ντεν πουοσκυνήσετε, φα 
ουιχτείτε την ίντια ώουα µέσα στο καµίνι τής 
φωτιάς που καίει· και ποιος είναι εκείνος ο 
Φεός, που φα σας εουευφεουώσει από τα 
χέουια µου; 

Ο Σεντουάχ, ο Μισάχ, και ο Αβντέ-νεγώ 
απάντησαν, και είπαν στον βασιουιά 
Ναβουχοντονόσοουα: Εµείς ντεν έχουµε 
ανάγκη να σου απαντήσουµε για το πουάγµα 
αυτό.  Αν είναι έτσι, ο Φεός µας, που εµείς 
ουατουεύουµε, είναι ντυνατός να µας 
εουευφεουώσει από το καµίνι τής φωτιάς που 
καίει· και από το χέουι σου, βασιουιά, φα µας 
εουευφεουώσει.  Αουά, και αν όχι, ας είναι σε 
σένα γνωστό, βασιουιά, ότι τους φεούς σου 
ντεν τους ουατουεύουµε, και τη χουυσή 
εικόνα, που έχεις στήσει, ντεν την 
πουοσκυνούµε. 

Τότε, ο Ναβουχοντονόσοουας γέµισε από 
φυµό, και η όψη τού πουοσώπου του 
αουοιώφηκε ενάντια στον Σεντουάχ, τον 
Μισάχ, και τον Αβντέ-νεγώ· και αφού 
µίουησε, πουόσταξε να κάψουν το καµίνι επτά 
φοουές πεουισσότεουο από ό,τι φαινόταν ότι 
έκαιγε.  Και ο βασιουιάς πουόσταξε τους 
ντυνατότεους άνντουες τού στουατού του, να 
ντέσουν τον Σεντουάχ, τον Μισάχ, και τον 
Αβντέ-νεγώ, και να τους ουίξουν στο καµίνι 
τής φωτιάς που έκαιγε.  Τότε, οι άνντουες 
εκείνοι ντέφηκαν µε τα σαουβάουιά τους, τις 
τιάουες τους, και τις πεουικνηµίντες τους, και 
τα άουα ενντύµατά τους, και ουίχτηκαν µέσα 
στο καµίνι τής φωτιάς που έκαιγε.  Και 
επειντή η πουοσταγή τού βασιουιά ήταν 
κατεπείγουσα, και έκαναν το καµίνι να καίει 
υπεουβοουικά, η φουόγα τής φωτιάς 
φανάτωσε τους άνντουες εκείνους, που είχαν 
σηκώσει τον Σεντουάχ, τον Μισάχ, και τον 
Αβντέ-νεγώ.  Και αυτοί οι τουεις άνντουες, ο 
Σεντουάχ, ο Μισάχ, και ο Αβντέ-νεγώ, 
έπεσαν ντεµένοι µέσα στο καµίνι τής φωτιάς 
που έκαιγε. 
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Και ο βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας 
έµεινε έκπουηκτος· και καφώς σηκώφηκε µε 
βιασύνη, µίουησε στους µεγιστάνες του και 
είπε: Ντεν ουίξαµε τουεις άνντουες ντεµένους 
στο µέσον τής φωτιάς; Και εκείνοι απάντησαν 
στον βασιουιά, και είπαν: Στ' αουήφεια, 
βασιουιά.  Και απαντώντας, είπε: Ντέστε, εγώ 
βουέπω τέσσεουις άνντουες ουυµένους, να 
πεουπατούν στο µέσον τής φωτιάς, και 
βουάβη ντεν υπάουχει σ' αυτούς· και η όψη 
του τέταουτου είναι όµοια µε υιόν Φεού. 

Τότε, αφού ο Ναβουχοντονόσοουας 
πουησίασε στο στόµιο από το καµίνι τής 
φωτιάς που έκαιγε, µίουησε και είπε: 
Σεντουάχ, Μισάχ, και Αβντέ-νεγώ, ντούοι τού 
Φεού τού υψίστου, βγείτε έξω, κι εουάτε. 
Τότε, ο Σεντουάχ, ο Μισάχ, και ο Αβντέ-
νεγώ, βγήκαν έξω από το µέσον τής φωτιάς.  
Και αφού συγκεντουώφηκαν οι σατουάπες, οι 
ντιοικητές, και οι τοπάουχες, και οι 
µεγιστάνες τού βασιουιά, είνταν αυτούς τούς 
άνντουες, ότι επάνω στα σώµατά τους η φωτιά 
ντεν είχε ισχύ, και τουίχα τού κεφαουιού τους 
ντεν κάηκε, και τα σαουβάουιά τους ντεν 
παουάουαξαν, ούτε µυουντιά φωτιάς πέουασε 
επάνω τους. 

Τότε, ο Ναβουχοντονόσοουας µίουησε και 
είπε: Ευουογητός ο Φεός τού Σεντουάχ, του 
Μισάχ, και του Αβντέ-νεγώ, που έστειουε τον 
άγγεουό του, και εουευφέουωσε τους ντούς 
του, που έουπισαν σ' αυτόν, και παουάκουσαν 
τον ουόγο τού βασιουιά, και παουέντωσαν τα 
σώµατά τους, για να µη ουατουεύσουν ούτε 
να πουοσκυνήσουν άουον φεό, εκτός από τον 
Φεό τους.  Γι' αυτό, βγάζω ντιάταγµα, ότι 
κάφε ουαός, έφνος, και γουώσσα, που φα 
µιουήσει κακό ενάντια στον Φεό τού 
Σεντουάχ, του Μισάχ, και του Αβντέ-νεγώ, 
φα καταµεουιστεί, και τα σπίτια τους φα 
γίνουν κοπουώνες· επειντή, ντεν υπάουχει 
άουος φεός, που να µποουεί να 
εουευφεουώσει µε τέτοιον τουόπο. 

Τότε, ο βασιουιάς πουοβίβασε τον Σεντουάχ, 
τον Μισάχ, και τον Αβντέ-νεγώ, στην 
επαουχία τής Βαβυουώνας. 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ Ναβουχοντονόσοουας 
πουος όους τους ουαούς, έφνη, και γουώσσες, 
που κατοικούν επάνω σε οουόκουηουη τη γη: 
Ειουήνη ας πουηφυνφεί σε σας.  Τα σηµεία 
και τα φαυµάσια που ο ύψιστος Φεός έκανε 
σε µένα, άουεσε µπουοστά µου να τα 
αναγγείουω.  Πόσο µεγάουα είναι τα σηµεία 
του! Και πόσο ισχυουά τα φαυµάσιά του! Η 
βασιουεία του είναι αιώνια βασιουεία, και η 
εξουσία του σε γενεά και γενεά. 

Εγώ ο Ναβουχοντονόσοουας αναπαυόµουν 
στον οίκο µου, και ήµουν σε ακµή στο 
παουάτι µου·  είντα ένα όνειουο, που µε 
κατέπουηξε, και οι συουογισµοί µου επάνω 
στο κουεβάτι µου και οι οουάσεις τού 
κεφαουιού µου µε τάουαξαν.  Γι' αυτό, 
έβγαουα πουόσταγµα νάουφουν µπουοστά 
µου όουοι οι σοφοί τής Βαβυουώνας, για να 
µου φανεουώσουν την εουµηνεία τού ονείου.  
Τότε, µπήκαν µέσα οι µάγοι, οι επαοιντοί, οι 
Χαουνταίοι και οι µάντεις· και εγώ είπα το 
όνειουο µπουοστά τους, αουά ντεν µου 
φανέουωσαν την εουµηνεία του. 

Και ύστεουα, ήουφε µπουοστά µου ο 
Ντανιήου, που το όνοµά του ήταν 
Βαουτασάσαου, σύµφωνα µε το όνοµα του 
φεού µου, και στον οποίο είναι το πνεύµα των 
άγιων φεών· και είπα µπουοστά του το 

όνειουο, ουέγοντας:  Βαουτασάσαου, 
άουχοντα των µάγων, επειντή γνώουισα ότι το 
πνεύµα των άγιων φεών είναι σε σένα, και ντεν 
σου είναι ντύσκοουο κανένα κουυπτό, πες µου 
τα οουάµατα του ονείου µου, που είντα, και 
την εουµηνεία του.  Ντες, τα οουάµατα του 
κεφαουιού µου επάνω στο κουεβάτι µου: 
Έβουεπα, και ξάφνου, ένα ντέντουο στο 
µέσον τής γης, και το ύψος του µεγάουο.  Το 
ντέντουο µεγάουωσε και ντυνάµωσε, και το 
ύψος του έφτανε µέχουι τον ουανό, και η φέα 
του µέχουι τα πέουατα οουόκουηουης της 
γης.  Τα φύουα του ήσαν ωουαία, και ο 
καουπός του ποουύς, και σ' αυτό ήταν τουοφή 
για όους· κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν 
τα φηουία τού χωουαφιού, και στα κουαντιά 
του κατασκήνωναν τα πουιά τού ουανού, και 
απ' αυτό τουεφόταν κάφε σάουκα.  Είντα στα 
οουάµατα του κεφαουιού µου επάνω στο 
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κουεβάτι µου, και ξάφνου, ένας φύουακας και 
άγιος κατέβηκε από τον ουανό·  και φώναξε 
µεγαουόφωνα, και είπε ως εξής: Κόψτε το 
ντέντουο, και αποκόψτε τα κουαντιά του· 
εκτινάξτε τα φύουα του, και ντιασκοουπίστε 
τον καουπό του· ας φύγουν τα φηουία από 
κάτω του, και τα πουιά από τα κουαντιά του·  
το στέουεχος, όµως, των ουιζών του αφήστε 
το στη γη, κι αυτό µε σιντεουένιον και 
χάουκινον ντεσµό, στο τουυφεουό χοουτάουι 
τού χωουαφιού· και φα βουέχεται µε τη 
ντουόσο τού ουανού, και η µεουίντα του φα 
είναι µαζί µε τα φηουία, στο χοουτάουι τής 
γης·  η καουντιά του φα µεταβουηφεί από την 
ανφουώπινη, και φα του ντοφεί καουντιά 
φηουίου· και φα πεουάσουν επάνω του επτά 
καιουοί.  Αυτό το πουάγµα είναι µε 
πουόσταγµα των φυουάκων, και η υπόφεση µε 
τον ουόγο των αγίων· ώστε να γνωουίσουν 
αυτοί που ζουν ότι ο Ύψιστος είναι Κύουιος 
της βασιουείας των ανφουώπων, και σε όποιον 
φέουει τη ντίνει, και το εξουφένηµα των 
ανφουώπων βάζει επάνω σ' αυτή.  Αυτό το 
όνειουο είντα εγώ ο βασιουιάς 
Ναβουχοντονόσοουας· κι εσύ, 
Βαουτασάσαου, πες την εουµηνεία του· 
επειντή, όουοι οι σοφοί τού βασιουείου µου 
ντεν είναι ικανοί να φανεουώσουν σε µένα την 
εουµηνεία· ενώ εσύ είσαι ικανός· επειντή, το 
πνεύµα των άγιων φεών είναι µέσα σε σένα. 

Τότε, ο Ντανιήου, που το όνοµά του ήταν 
Βαουτασάσαου, έµεινε µέχουι µία ώουα 
εκστατικός, και τον τάουαζαν οι 
ντιαουογισµοί του. Ο βασιουιάς µίουησε και 
είπε: Βαουτασάσαου, ας µη σε ταουάζει το 
όνειουο ή η εουµηνεία του. Ο Βαουτασάσαου 
απάντησε και είπε: Κύουιέ µου, το όνειουο ας 
έουφει επάνω σ' εκείνους που σε µισούν, και η 
εουµηνεία του επάνω στους εχφούς σου.  Το 
ντέντουο που είντες, που αυξήφηκε και 
ντυνάµωσε, που το ύψος του έφτασε µέχουι 
τον ουανό, και η φέα του σε όουη τη γη,  και 
τα φύουα του ήσαν ωουαία, και ο καουπός του 
ποουύς, και τουοφή για όους ήταν σ' αυτό, και 
από κάτω του κατοικούσαν τα φηουία τού 
χωουαφιού, και στα κουαντιά του 
κατασκήνωναν τα πουιά τού ουανού,  
βασιουιά, εσύ είσαι αυτό το ντέντουο, που 
µεγαουύνφηκες και ντυνάµωσες· και υψώφηκε 

η µεγαουοσύνη σου, και έφτασε µέχουι τον 
ουανό, και η εξουσία σου µέχουι τα πέουατα 
της γης.  Και για το ότι ο βασιουιάς είντε έναν 
φύουακα και άγιο, που κατέβαινε από τον 
ουανό, και έουεγε: Κόψτε το ντέντουο, και 
καταστουέψτε το· αφήστε στη γη µόνον το 
στέουεχος των ουιζών του, κι αυτό µε 
σιντεουένιον και χάουκινον ντεσµό, στο 
τουυφεουό χοουτάουι τού χωουαφιού· και ας 
βουέχεται από τη ντουόσο τού ουανού, και µε 
τα φηουία τού χωουαφιού ας είναι η µεουίντα 
του, µέχουι να πεουάσουν επάνω σ' αυτό επτά 
καιουοί·  βασιουιά, αυτή είναι η εουµηνεία, κι 
αυτή η απόφαση του Υψίστου, που έφτασε 
επάνω στον κύουιό µου τον βασιουιά·  και φα 
εκντιωχφείς από τους ανφουώπους, και η 
κατοικία σου φα είναι µαζί µε τα φηουία του 
χωουαφιού, και φα τουως χοουτάουι όπως τα 
βόντια, και φα βουέχεσαι από τη ντουόσο του 
ουανού· και φα πεουάσουν επάνω σου επτά 
καιουοί, µέχουις ότου γνωουίσεις ότι ο 
Ύψιστος είναι ο Κύουιος της βασιουείας των 
ανφουώπων, και σε όποιον φέουει, τη ντίνει.  
Και για το ότι πουοστάχφηκε να αφήσουν το 
στέουεχος των ουιζών του ντέντου· το 
βασίουειό σου φα στεουεωφεί σε σένα, αφού 
γνωουίσεις την ουάνια εξουσία. 

Γι'αυτό, βασιουιά, ας γίνει σε σένα ντεκτή η 
συµβουή µου, και απόκοψε τις αµαουτίες σου 
µε ντικαιοσύνη, και τις ανοµίες σου µε 
οικτιουµούς φτωχών· ίσως και ντιαουκέσει η 
ευηµεουία σου. 

Όουα αυτά ήουφαν επάνω στον βασιουιά 
Ναβουχοντονόσοουα.  Στο τέουος των 12 
µηνών, ενώ πεουπατούσε επάνω σε έναν 
ψηουό τόπο στο βασιουικό παουάτι τής 
Βαβυουώνας,  ο βασιουιάς µίουησε, και είπε: 
Ντεν είναι αυτή η µεγάουη Βαβυουώνα, που 
εγώ έκτισα για καφέντουα τού βασιουείου µε 
ισχύ τής ντύναµής µου, και για τιµή τής 
ντόξας µου; 

Ο ουόγος ήταν ακόµα στο στόµα τού 
βασιουιά, και έγινε φωνή από τον ουανό, 
ουέγοντας: Σε σένα αναγγέουεται, βασιουιά 
Ναβουχοντονόσοουα: Η βασιουεία σου 
παουήουφε από σένα·  και φα εκντιωχφείς από 
τους ανφουώπους, και η κατοικία σου φα είναι 
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µαζί µε τα φηουία τού χωουαφιού· χοουτάουι 
φα τουως όπως τα βόντια, και φα πεουάσουν 
επάνω σου επτά καιουοί, µέχουις ότου 
γνωουίσεις ότι ο Ύψιστος είναι ο Κύουιος της 
βασιουείας των ανφουώπων, και σε όποιον 
φέουει, τη ντίνει. 

Και κατά την ώουα αυτή εκτεουέστηκε ο 
ουόγος επάνω στον Ναβουχοντονόσοουα· και 
εκντιώχφηκε από τους ανφουώπους, και 
έτουωγε χοουτάουι όπως τα βόντια, και το 
σώµα του βουεχόταν από τη ντουόσο τού 
ουανού, µέχουις ότου αυξήφηκαν οι τουίχες 
του σαν φτεουά αετών, και τα νύχια του σαν 
των οουνέων. 

Και στο τέουος των ηµεουών, εγώ ο 
Ναβουχοντονόσοουας, σήκωσα τα µάτια µου 
πουος τον ουανό, και τα µυαουά µου 
επέστουεψαν σε µένα, και ευουόγησα τον 
Ύψιστο, και αίνεσα και ντόξασα αυτόν που ζει 
στον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι 
εξουσία αιώνια, και η βασιουεία του σε γενεά 
και γενεά·  και όουοι οι κάτοικοι της γης 
ουογίζονται µπουοστά του ως ένα τίποτε· και 
σύµφωνα µε τη φέουησή του πουάττει στο 
στουάτευµα του ουανού, και στους κατοίκους 
τής γης· και ντεν υπάουχει κάποιος που να 
εµποντίζει το χέουι του ή που να του ουέει: Τι 
έκανες; 

Κατά τον ίντιο καιουό τα µυαουά µου 
επέστουεψαν σε µένα· και για ντόξα τής 
βασιουείας µου επανήουφε σε µένα η 
ουαµπουότητά µου και η µοουφή µου, και οι 
αυουικοί µου και οι µεγιστάνες µου µε 
ζητούσαν, και στεουεώφηκα στη βασιουεία 
µου, και µου πουοστέφηκε µεγαουύτεουη 
µεγαουειότητα. 

Τώουα, εγώ ο Ναβουχοντονόσοουας αινώ και 
υπεουυψώνω και ντοξάζω τον βασιουιά τού 
ουανού· επειντή, όουα τα έουγα του είναι 
αουήφεια, και οι ντουόµοι του κουίση· και 
µποουεί να ταπεινώσει αυτούς που 
πεουπατούν µέσα στην υπεουηφάνεια. 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ Βαουτάσαου έκανε ένα 
µεγάουο συµπόσιο σε χίουιους από τους 
µεγιστάνες του, και έπινε κουασί µπουοστά 

στους χίουιους.  Και στη γεύση τού κουασιού, 
ο Βαουτάσαου πουόσταξε να φέουν τα σκεύη 
τα χουυσαφένια και τα ασηµένια, που ο 
πατέουας του ο Ναβουχοντονόσοουας είχε 
αφαιουέσει από τον ναό στην Ιεουσαουήµ, για 
να πιουν µ' αυτά ο βασιουιάς και οι 
µεγιστάνες του, οι γυναίκες του, και οι 
παουακές του.  Και φέουφηκαν τα σκεύη τα 
χουυσά, που είχαν αφαιουεφεί από τον ναό 
τού οίκου τού Φεού, που ήταν στην 
Ιεουσαουήµ· και έπιναν µ' αυτά ο βασιουιάς 
και οι µεγιστάνες του, και οι γυναίκες του, και 
οι παουακές του.  Έπιναν κουασί, και αίνεσαν 
τους φεούς τούς χουυσούς, και ασηµένιους, 
τους χάουκινους, τους σιντεουένιους, τους 
ξύουινους, και τους πέτουινους. 

Και κατά την ίντια ώουα πουόβαουαν 
ντάχτυουα από χέουι ανφουώπου, και 
έγουαψαν απέναντι από τη ουυχνία, επάνω στο 
κονίαµα τού τοίχου του παουατιού τού 
βασιουιά· και ο βασιουιάς έβουεπε την 
παουάµη τού χεουιού, η οποία έγουαψε.  
Τότε, η όψη τού βασιουιά αουοιώφηκε, και οι 
συουογισµοί του τον συντάουαζαν, ώστε οι 
σύνντεσµοι της οσφύος του ντιαουύονταν, και 
τα γόνατά του συγκούονταν.  Και ο βασιουιάς 
βόησε µεγαουόφωνα να φέουν µέσα τούς 
επαοιντούς, τους Χαουνταίους, και τους 
µάντεις. Τότε, ο βασιουιάς µίουησε, και είπε 
στους σοφούς τής Βαβυουώνας: Όποιος 
ντιαβάσει αυτή τη γουαφή, και µου ντείξει την 
εουµηνεία της, φα ντυφεί ποουφύουα, και η 
χουυσή αουυσίντα φα µπει γύουω από τον 
ουαιµό του, και φα είναι ο τουίτος άουχοντας 
του βασιουείου.  Τότε, µπήκαν µέσα όουοι οι 
σοφοί τού βασιουιά· όµως, ντεν µποούσαν να 
ντιαβάσουν τη γουαφή ούτε να φανεουώσουν 
στον βασιουιά την εουµηνεία της.  Και ο 
βασιουιάς Βαουτάσαου ταουάχτηκε 
υπεουβοουικά, και αουοιώφηκε σ' αυτόν η 
όψη του, και οι µεγιστάνες του 
συνταουάχτηκαν. 

Η βασίουισσα, από τα ουόγια τού βασιουιά 
και των µεγιστάνων του, µπήκε µέσα στον 
οίκο τού συµποσίου· και η βασίουισσα 
µίουησε, και είπε: Βασιουιά, να ζεις στον 
αιώνα· να µη σε ταουάζουν οι συουογισµοί 
σου, και η όψη σου ας µη αουοιώνεται.  
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Υπάουχει άνφουωπος στο βασίουειό σου, 
στον οποίο υπάουχει το πνεύµα των αγίων 
φεών· και στις ηµέουες τού πατέουα σου, φως 
και σύνεση, και σοφία, όπως η σοφία των 
φεών, βουέφηκαν σ' αυτόν, τον οποίο ο 
βασιουιάς Ναβουχοντονόσοουας, ο πατέουας 
σου, ο βασιουιάς ο πατέουας σου, τον είχε 
κάνει άουχοντα των µάγων, των επαοιντών, 
των Χαουνταίων, και των µάντεων·  επειντή, 
πνεύµα έξοχο, και γνώση, και σύνεση, 
εουµηνεία ονείουων, και εξήγηση αινιγµάτων, 
και ουύση αποουιών, βουέφηκαν σ' αυτόν, τον 
Ντανιήου, τον οποίο ο βασιουιάς ο πατέουας 
σου είχε µετονοµάσει σε Βαουτασάσαου· 
τώουα, ουοιπόν, ας πουοσκουηφεί ο 
Ντανιήου, και φα σου ντείξει την εουµηνεία. 

Τότε, φέουφηκε µέσα ο Ντανιήου µπουοστά 
στον βασιουιά. Και ο βασιουιάς µίουησε, και 
είπε στον Ντανιήου: Εσύ είσαι ο Ντανιήου 
εκείνος, που είσαι από τους γιους τής 
αιχµαουωσίας τού Ιούντα, που είχε φέουει 
από την Ιουνταία ο βασιουιάς ο πατέουας 
µου;  Άκουσα πουαγµατικά για σένα, ότι το 
πνεύµα των φεών είναι µέσα σε σένα, και φως, 
και σύνεση, και έξοχη σοφία βουέφηκαν σε 
σένα.  Και τώουα, µπήκαν µέσα µπουοστά 
µου οι σοφοί, και οι επαοιντοί, για να 
ντιαβάσουν αυτή τη γουαφή, και να µου 
φανεουώσουν την εουµηνεία της· όµως, ντεν 
µπόουεσαν να ντείξουν την εουµηνεία τού 
πουάγµατος.  Και εγώ άκουσα για σένα ότι, 
µποουείς να εουµηνεύεις, και να ουύνεις 
αποουίες· τώουα, ουοιπόν, αν µποουείς να 
ντιαβάσεις τη γουαφή, και να µου 
φανεουώσεις την εουµηνεία της, φα ντυφείς 
ποουφύουα, και η χουυσή αουυσίντα φα µπει 
γύουω από τον ουαιµό σου, και φα είσαι ο 
τουίτος άουχοντας του βασιουείου. 

Τότε, ο Ντανιήου απάντησε, και είπε 
µπουοστά στον βασιουιά: Τα ντώουα σου ας 
είναι σε σένα, και ντώσε σε άουον τις αµοιβές 
σου· εγώ, όµως, φα ντιαβάσω τη γουαφή στον 
βασιουιά, και φα του φανεουώσω την 
εουµηνεία.  Βασιουιά, ο Φεός ο Ύψιστος 
έντωσε στον πατέουα σου τον 
Ναβουχοντονόσοουα βασιουεία και 
µεγαουειότητα, και ντόξα, και τιµή·  και για 
τη µεγαουειότητα, που του είχε ντώσει, όουοι 

οι ουαοί, έφνη, και γουώσσες, έτουεµαν και 
φοβούνταν µπουοστά του· όποιον ήφεουε 
φόνευε, και όποιον ήφεουε ντιατηούσε 
ζωντανόν, και όποιον ήφεουε ύψωνε, και 
όποιον ήφεουε ταπείνωνε·  όταν, όµως, η 
καουντιά του υψώφηκε, και ο νους του 
σκουηουύνφηκε µέσα στην υπεουηφάνεια, τον 
κατέβασαν από τον βασιουικό του φουόνο, 
και η ντόξα του αφαιουέφηκε απ' αυτόν·  και 
εκντιώχφηκε από τους γιους των ανφουώπων· 
και η καουντιά του έγινε όπως των φηουίων, 
και η κατοικία του ήταν µαζί µε τα άγουια 
γαϊντούια· τουεφόταν µε χοουτάουι σαν τα 
βόντια, και το σώµα του βουεχόταν από τη 
ντουόσο τού ουανού· µέχουις ότου γνώουισε 
ότι ο Φεός ο ύψιστος είναι ο Κύουιος της 
βασιουείας των ανφουώπων, και όποιον 
φέουει, στήνει επάνω σ' αυτή.  Κι εσύ, ο γιος 
του, ο Βαουτάσαου, ντεν ταπείνωσες την 
καουντιά σου, ενώ τα γνώουιζες όουα αυτά·  
αουά, υψώφηκες ενάντια στον Κύουιο του 
ουανού· και τα σκεύη τού οίκου του έφεουαν 
µπουοστά σου, και πίνατε κουασί απ' αυτά, κι 
εσύ και οι µεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου, 
και οι παουακές σου· και ντοξοουόγησες τους 
φεούς τούς ασηµένιους, και τους χουυσούς, 
τους χάουκινους, και τους σιντεουένιους, τους 
ξύουινους και τους πέτουινους, που ντεν 
βουέπουν ούτε ακούν ούτε καταουαβαίνουν· 
και τον Φεό, στου οποίου το χέουι είναι η 
πνοή σου, και στην εξουσία του όουοι οι 
ντουόµοι σου, ντεν ντόξασες.  Γι' αυτό, 
στάουφηκε από µπουοστά του η παουάµη τού 
χεουιού, και εγχαουάχφηκε αυτή η γουαφή.  
Και τούτη είναι η γουαφή που εγχαουάχφηκε: 
Μ ε ν έ,  Μ ε ν έ,  Φ ε κ έ ου, Ο υ φ α ου σ ί 
ν.  Αυτή είναι η εουµηνεία του πουάγµατος: 
Μ ε ν έ, ο Φεός µέτουησε τη βασιουεία σου, 
και την τεουείωσε.  Φ ε κ έ ου, ζυγίστηκες 
στην πουάστιγγα, και βουέφηκες εουιπής.  Φ 
ε ου έ ς, ντιαιουέφηκε η βασιουεία σου, και 
ντόφηκε στους Μήντους και Πέουσες. 

Τότε, ο Βαουτάσαου πουόσταξε, και έντυσαν 
τον Ντανιήου την ποουφύουα, και 
πεουιέβαουαν τη χουυσή αουυσίντα γύουω 
από τον ουαιµό του, για να είναι ο τουίτος 
άουχοντας του βασιουείου. 
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Την ίντια εκείνη νύχτα ο Βαουτάσαου, ο 
βασιουιάς των Χαουνταίων φονεύφηκε.  Και ο 
Νταουείος ο Μήντος πήουε τη βασιουεία, 
ήταν ντε πεουίπου 62 χουόνων. 

ΦΑΝΗΚΕ αουεστό στον Νταουείο να 
βάουει επάνω στο βασίουειό του 120 
σατουάπες, για να είναι επάνω σε 
οουόκουηουο το βασίουειο·  κι επάνω σ' 
αυτούς, έβαουε τουεις πουοέντους, (ένας από 
τους οποίους ήταν ο Ντανιήου), για να 
αποντίντουν ουόγο σ' αυτούς οι σατουάπες 
αυτοί, και να µη ζηµιώνεται ο βασιουιάς.  
Τότε, αυτός ο Ντανιήου πουοτιµήφηκε, 
πεουισότεουο από τους πουοέντους και τους 
σατουάπες, επειντή πνεύµα έξοχο υπήουχε σ' 
αυτόν· και ο βασιουιάς στοχάστηκε να τον 
τοποφετήσει επάνω σε οουόκουηουο το 
βασίουειο. 

Και οι πουόεντουοι και οι σατουάπες 
ζητούσαν να βουν πουόφαση ενάντια στον 
Ντανιήου από τις υποφέσεις τής βασιουείας· 
όµως, ντεν µποούσαν να βουν καµιά 
πουόφαση ούτε αµάουτηµα· επειντή, ήταν 
πιστός, και ντεν βουέφηκε σ' αυτόν κανένα 
σφάουµα ούτε αµάουτηµα.  Και οι άνφουωποι 
αυτοί είπαν: Ντεν φα βούµε πουόφαση 
ενάντια στον Ντανιήου, εκτός αν βούµε κάτι 
εναντίον του από τον νόµο τού Φεού του. 

Τότε, οι πουόεντουοι και οι σατουάπες αυτοί 
συγκεντουώφηκαν στον βασιουιά, και του 
είπαν τα εξής: Βασιουιά Νταουείε, να ζεις 
στον αιώνα.  Όουοι οι πουόεντουοι του 
βασιουείου, οι ντιοικητές, και οι σατουάπες, οι 
αυουικοί, και οι τοπάουχες, συµβουεύτηκαν 
να εκντοφεί βασιουικό ψήψισµα, και να 
στηουιχφεί απαγόουευση, ότι, όποιος κάνει 
κάποια αίτηση από οποιονντήποτε φεό ή 
άνφουωπο, µέχουι 30 ηµέουες, εκτός από 
σένα, βασιουιά, αυτός να ουιχτεί στον ουάκκο 
των ουιονταουιών·  τώουα, ουοιπόν, βασιουιά, 
κάνε την απαγόουευση, και υπόγουαψε το 
ψήφισµα, για να µη αουαχτεί, σύµφωνα µε τον 
νόµο των Μήντων και Πεουσών, που ντεν 
ακυουώνεται. 

Γι' αυτό, ο βασιουιάς Νταουείος υπέγουαψε 
τη γουαφή και την απαγόουευση. 

Και ο Ντανιήου, καφώς έµαφε ότι 
υπογουάφτηκε η γουαφή, µπήκε µέσα στο 
σπίτι του· και έχοντας ανοιγµένα τα 
παουάφυουα του κοιτώνα του πουος την 
Ιεουσαουήµ, έπεφτε επάνω στα γόνατά του 
τουεις φοουές την ηµέουα, πουοσευχόµενος 
και ντοξοουογώντας µπουοστά στον Φεό του, 
όπως έκανε πουωτύτεουα. 

Τότε, εκείνοι οι άνφουωποι συγκεντουώφηκαν, 
και βουήκαν τον Ντανιήου να κάνει αίτηση, 
και να ικετεύει τον Φεό του. 

Γι' αυτό, αφού ήουφαν, µίουησαν στον 
βασιουιά για τη βασιουική απαγόουευση, 
ουέγοντας: Ντεν υπέγουαψες απόφαση, ότι 
κάφε άνφουωπος, που φα κάνει αίτηση από 
οποιονντήποτε φεό ή άνφουωπο, µέχουι30 
ηµέουες, εκτός από σένα, βασιουιά, φα ουιχτεί 
στον ουάκκο των ουιονταουιών; 

Ο βασιουιάς απάντησε και είπε: Αουηφινός 
είναι ο ουόγος, σύµφωνα µε τον νόµο των 
Μήντων και Πεουσών, ο οποίος ντεν 
ακυουώνεται. 

Τότε, απάντησαν και είπαν µπουοστά στον 
βασιουιά: Ο Ντανιήου, εκείνος, που είναι από 
τους γιους τής αιχµαουωσίας τού Ιούντα, ντεν 
σε σέβεται, βασιουιά, ούτε την απόφαση που 
υπέγουαψες, αουά κάνει τη ντέησή του τουεις 
φοουές την ηµέουα. 

Τότε, ο βασιουιάς, καφώς άκουσε τα ουόγια, 
ουυπήφηκε ποουύ γι' αυτό, και φουόντιζε 
εγκάουντια για τον Ντανιήου να τον 
εουευφεουώσει· και αγωνιζόταν µέχουι τη 
ντύση τού ήουιου για να τον ουυτουώσει. 

Τότε, εκείνοι οι άνφουωποι συγκεντουώφηκαν 
στον βασιουιά, και του είπαν: Να ξέουεις, 
βασιουιά, ότι ο νόµος των Μήντων και 
Πεουσών είναι: Καµιά απαγόουευση ούτε 
ντιαταγή, που ο βασιουιάς κάνει, ντεν 
ακυουώνεται. 

Τότε, ο βασιουιάς πουόσταξε, και έφεουαν 
τον Ντανιήου, και τον έουιξαν στον ουάκκο 
των ουιονταουιών. Και ο βασιουιάς µίουησε 
και είπε στον Ντανιήου: Ο Φεός σου, που εσύ 
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ουατουεύεις ακατάπαυστα, αυτός φα σε 
εουευφεουώσει. 

Και φέουφηκε µια πέτουα, και µπήκε επάνω 
στο στόµιο του ουάκκου· και ο βασιουιάς τη 
σφουάγισε µε την ίντια του τη σφουαγίντα, και 
µε τη σφουαγίντα των µεγιστάνων του, για να 
µη αουοιωφεί τίποτε για τον Ντανιήου. 

Τότε, ο βασιουιάς πήγε στο παουάτι του, και 
ντιανυχτέουευσε νηστικός, και ντεν φέουφηκαν 
µπουοστά του µουσικά όουγανα· και ο ύπνος 
του έφυγε απ' αυτόν.  Και ο βασιουιάς 
σηκώφηκε ποουύ ενωουίς το πουωί, και µε 
βιασύνη πήγε στον ουάκκο των ουιονταουιών. 

Και ήουφε στον ουάκκο, και φώναξε στον 
Ντανιήου µε κουαµένη φωνή· και ο βασιουιάς 
µίουησε, και είπε στον Ντανιήου: Ντανιήου, 
Ντανιήου, ντούε τού ζωντανού Φεού, ο Φεός 
σου, που εσύ ακατάπαυστα ουατουεύεις, 
µπόουεσε να σε εουευφεουώσει από τα 
ουιοντάουια; 

Τότε, ο Ντανιήου µίουησε στον βασιουιά: 
Βασιουιά, να ζεις στον αιώνα.  Ο Φεός µου 
απέστειουε τον άγγεουό του, και έφουαξε τα 
στόµατα των ουιονταουιών, και ντεν µε 
έβουαψαν· επειντή, βουέφηκε αφωότητα µέσα 
σε µένα µπουοστά του· κι ακόµα, µπουοστά 
σου, βασιουιά, ντεν έπουαξα κάποιο πταίσµα. 

Τότε, ο βασιουιάς χάουηκε υπεουβοουικά γι' 
αυτό, και πουόσταξε να ανεβάσουν τον 
Ντανιήου από τον ουάκκο. Και ανέβασαν τον 
Ντανιήου από τον ουάκκο, και καµιά βουάβη 
ντεν βουέφηκε σ' αυτόν, επειντή είχε πίστη 
στον Φεό του. 

Τότε, ο βασιουιάς πουόσταξε, και έφεουαν 
εκείνους τους ανφουώπους, που ντιέβαουαν 
τον Ντανιήου, και τους έουιξαν στον ουάκκο 
των ουιονταουιών, αυτούς, τα παιντιά τους, 
και τις γυναίκες τους· και πουιν φτάσουν στο 
βάφος τού ουάκκου, τα ουιοντάουια τούς 
συνάουπαξαν, και κατασύντουιψαν όουα τα 
κόκαουά τους. 

Τότε, ο Νταουείος ο βασιουιάς έγουαψε σε 
όους τούς ουαούς, έφνη, και γουώσσες, που 
κατοικούν σε οουόκουηουη τη γη: 

Ειουήνη ας πουηφυνφεί σε σας!  Από µένα 
βγήκε ντιαταγή, σε όουο το κουάτος τής 
βασιουείας µου οι άνφουωποι να τουέµουν και 
να φοβούνται µπουοστά στον Φεό τού 
Ντανιήου· επειντή, αυτός είναι Φεός 
ζωντανός, και παουαµένει στον αιώνα, και η 
βασιουεία του ντεν φα φφαουεί, και η εξουσία 
του φα είναι µέχουι τέους·  αυτός είναι ο 
εουευφεουωτής και σωτήουας, και ο οποίος 
κάνει σηµεία και τεουάστια στον ουανό κι 
επάνω στη γη, ο οποίος εουευφέουωσε τον 
Ντανιήου από τη ντύναµη των ουιονταουιών. 

Και ο Ντανιήου αυτός ευηµέουησε στη 
βασιουεία τού Νταουείου, και στη βασιουεία 
τού Κύου τού Πέουση. 

ΚΑΤΑ τον πουώτο χουόνο τού Βαουτάσαου, 
του βασιουιά τής Βαβυουώνας, ο Ντανιήου 
είντε όνειουο, και οουάσεις τού κεφαουιού του 
επάνω στο κουεβάτι του· τότε, έγουαψε το 
ενύπνιο, και ντιηγήφηκε το σύνοουο των 
ουόγων. 

Ο Ντανιήου µίουησε και είπε: Εγώ φωούσα 
στο όουαµά µου τη νύχτα, και ξάφνου, οι 
τέσσεουις άνεµοι του ουανού όουµησαν µαζί 
επάνω στη Μεγάουη Φάουασσα.  Και από τη 
Φάουασσα ανέβηκαν τέσσεουα µεγάουα 
φηουία, που ντιέφεουαν µεταξύ τους. 

Το πουώτο ήταν σαν ουιοντάουι, και είχε 
φτεούγες αετού· φωούσα, µέχουι που 
αποσπάστηκαν οι φτεούγες του, και σηκώφηκε 
από τη γη, και στάφηκε στα πόντια σαν 
άνφουωπος, και του ντόφηκε καουντιά 
ανφουώπου. 

Και ξάφνου, έπειτα ένα ντεύτεουο φηουίο, 
όµοιο µε αουκούντα, και σηκώφηκε κατά το 
ένα πουαϊνό, και στο στόµα του είχε τουία 
πουευουά ανάµεσα στα ντόντια του· και του 
έουεγαν ως εξής: Σήκω, κατάφαγε ποουές 
σάουκες. 

Μετά απ' αυτό, φωούσα, και ξάφνου, ένα 
άουο, σαν ουεοπάουνταουη, που είχε επάνω 
στην πουάτη του τέσσεουις φτεούγες πουιού· 
το φηουίο είχε ακόµα τέσσεουα κεφάουια· και 
του ντόφηκε εξουσία. 
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Μετά απ' αυτό, είντα στα οουάµατα της 
νύχτας, και ξάφνου, ένα τέταουτο φηουίο, 
τουοµεουό και καταπουηκτικό, και 
υπεουβοουικά ισχυουό· και είχε µεγάουα 
σιντεουένια ντόντια· κατέτουωγε και 
κατασύντουιβε, και καταπατούσε το 
υπόουοιπο µε τα πόντια του· κι αυτό, ήταν 
ντιαφοουετικό από όουα τα φηουία, που ήσαν 
πουιν απ' αυτό· και είχε ντέκα κέουατα.  
Παουατηούσα τα κέουατα, και ξάφνου, ένα 
άουο µικουό κέουας ανέβηκε ανάµεσά τους, 
µπουοστά στο οποίο τουία από τα πουώτα 
κέουατα ξεουιζώφηκαν· και είντα ότι, σ' αυτό 
το κέουας υπήουχαν µάτια ανφουώπου, και 
στόµα, που µιούσε µεγάουα πουάγµατα. 

Φωούσα, µέχουις ότου τέφηκαν οι φουόνοι, 
και ο Παουαιός των ηµεουών κάφησε, του 
οποίου το ένντυµα ήταν ουευκό σαν χιόνι, και 
οι τουίχες τού κεφαουιού του σαν καφαουό 
µαουί· ο φουόνος του ήταν σαν φουόγα 
φωτιάς· οι τουοχοί του σαν φωτιά που 
κατέφουεγε.  Ποταµός φωτιάς έβγαινε και 
ντιαχεόταν από µπουοστά του. Χίουιες 
χιουιάντες τον υπηουετούσαν, και χίουιες 
µυουιάντες παουαστέκονταν µπουοστά του· 
το κουιτήουιο κάφησε, και τα βιβουία 
ανοίχτηκαν.  Φωούσα τότε, εξαιτίας τής 
φωνής των µεγάουων ουόγων, που µιούσε το 
κέουας, φωούσα µέχουις ότου φανατώφηκε το 
φηουίο, και το σώµα του αποουέσφηκε και 
ντόφηκε σε καύση φωτιάς.  Και για τα 
υπόουοιπα φηουία, η εξουσία τους 
αφαιουέφηκε· όµως, τους ντόφηκε παουάταση 
ζωής µέχουι καιού και χουόνου. 

Και είντα σε οουάµατα της νύχτας, και 
ξάφνου, ένας σαν Υιός ανφουώπου εουχόταν 
µαζί µε τα σύννεφα του ουανού, και έφτασε 
µέχουι τον Παουαιό των ηµεουών, και τον 
έφεουαν µέσα, µπουοστά του.  Και του 
ντόφηκε η εξουσία, και η ντόξα, και η 
βασιουεία, για να τον ουατουεύουν όουοι οι 
ουαοί, τα έφνη, και οι γουώσσες· και η 
εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία ντεν 
φα παουέουφει, και η βασιουεία του, η οποία 
ντεν φα φφαουεί. 

Το πνεύµα µου, µέσα στο σώµα µου, εµένα 
του Ντανιήου, έφουιξε, και τα οουάµατα του 

κεφαουιού µου µε τάουαζαν.  Πουησίασα σε 
έναν από τους παουιστάµενους, και ζητούσα 
να µάφω απ' αυτόν την αουήφεια για όουα 
αυτά. Και µου µίουησε, και µου φανέουωσε 
την εουµηνεία των πουαγµάτων.  Αυτά τα 
µεγάουα φηουία, που είναι τέσσεουα, είναι 
τέσσεουις βασιουιάντες, που φα σηκωφούν 
από τη γη.  Αουά, οι άγιοι του Υψίστου φα 
παουαουάβουν τη βασιουεία, και φα έχουν το 
βασίουειο στον αιώνα, και στον αιώνα τού 
αιώνα. 

Τότε, ήφεουα να µάφω την αουήφεια για το 
τέταουτο φηουίο, που ήταν ντιαφοουετικό 
από όουα τα άουα, υπεουβοουικά τουοµεουό, 
του οποίου τα ντόντια ήσαν σιντεουένια, και 
τα νύχια του χάουκινα· κατέτουωγε, 
κατασύντουιβε, και καταπατούσε το 
υπόουοιπο µε τα πόντια του·  και για τα ντέκα 
κέουατα, που ήσαν στο κεφάουι του, και για 
το άουο, που ανέβηκε, και µπουοστά στο 
οποίο έπεσαν τουία· ουέω για το κέουατο 
εκείνο, το οποίο είχε µάτια, και στόµα που 
µιούσε µεγάουα πουάγµατα, του οποίου η 
όψη ήταν ουωµαουαιότεουη από τους 
συντουόφους του.  Φωούσα, και το κέουας 
εκείνο έκανε πόουεµο µε τους αγίους, και 
υπεουίσχυε εναντίον τους·  µέχουις ότου 
ήουφε ο Παουαιός των ηµεουών, και η κουίση 
ντόφηκε στους αγίους τού Υψίστου· και ο 
καιουός έφτασε, και οι άγιοι πήουαν τη 
βασιουεία.  Και εκείνος είπε: Το φηουίο φα 
είναι η τέταουτη βασιουεία επάνω στη γη, η 
οποία φα ντιαφέουει από όουες τις βασιουείες, 
και φα καταφάει οουόκουηουη τη γη, και φα 
την καταπατήσει, και φα την κατασυντουίψει. 

Και τα ντέκα κέουατα είναι ντέκα 
βασιουιάντες, που φα σηκωφούν απ' αυτή τη 
βασιουεία· και ύστεουα απ' αυτούς φα 
σηκωφεί ένας άουος· κι αυτός φα ντιαφέουει 
από τους πουώτους, και φα υποτάξει τουεις 
βασιουιάντες.  Και φα µιουήσει ουόγια 
ενάντια στον Ύψιστο, και φα κατατουέχει τους 
αγίους τού Υψίστου, και φα ντιανοηφεί να 
µεταβάουει καιούς και νόµους· και φα 
ντοφούν στο χέουι του µέχουι καιουόν και 
καιούς, και µισόν καιουό.  Όµως, φα καφίσει 
κουιτήουιο, και η εξουσία του φα αφαιουεφεί, 
για να φφαουεί και να αφανιστεί µέχουι τέους.  
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Και η βασιουεία, και η εξουσία, και η 
µεγαουοσύνη των βασιουειών, που είναι κάτω 
από κάφε ουανό, φα ντοφεί στον ουαό των 
αγίων τού Υψίστου, του οποίου η βασιουεία 
είναι βασιουεία αιώνια, και όουες οι εξουσίες 
φα ουατουεύσουν και φα υπακούσουν σ' 
αυτόν. 

Μέχουις εντώ είναι το τέουος τού 
πουάγµατος. Όσο για µένα, τον Ντανιήου, 
ποουύ µε τάουαζαν οι συουογισµοί µου, και η 
όψη µου αουοιώφηκε µέσα µου· όµως, 
ντιατήουησα το πουάγµα στην καουντιά µου.  
ΚΑΤΑ τον τουίτο χουόνο τής βασιουείας τού 
βασιουιά Βαουτάσαου, φάνηκε σε µένα 
όουαση, σε µένα, τον Ντανιήου, ύστεουα από 
εκείνη που φάνηκε σε µένα πουωτύτεουα.  Και 
είντα στην όουαση· και όταν είντα, ήµουν στα 
Σούσα, τη βασιουική πόουη, που είναι στην 
επαουχία τού Εουάµ· και είντα στην όουαση, 
και εγώ ήµουν κοντά στον ποταµό Ουαϊ.  Και 
σήκωσα τα µάτια µου, και είντα, και ξάφνου, 
µπουοστά στον ποταµό στεκόταν ένα 
κουιάουι, που είχε κέουατα· και τα κέουατα 
ήσαν ψηουά, το ένα, όµως, ψηουότεουο από 
το άουο· και το ψηουότεουο ξεφύτουωσε 
ύστεουα.  Είντα το κουιάουι να κεουατίζει 
πουος τη ντύση, και πουος τον βοουά, και 
πουος τον νότο· και κανένα φηουίο ντεν 
µποούσε να σταφεί µπουοστά του, και ντεν 
υπήουχε κάποιος που να εουευφεουώνει από 
το χέουι του· αουά, έκανε σύµφωνα µε τη 
φέουησή του, και µεγαουύνφηκε. 

Κι ενώ εγώ σκεπτόµουν, ξάφνου, ένας 
τουάγος εουχόταν από τη ντύση επάνω στο 
πουόσωπο οουόκουηουης της γης, και ντεν 
άγγιζε το ένταφος· και ο τουάγος είχε ένα 
κέουας πεουίβουεπτο ανάµεσα στα µάτια του.  
Και ήουφε µέχουι το κουιάουι, που είχε τα 
ντύο κέουατα, που είχα ντει να στέκεται 
µπουοστά στον ποταµό, και έτουεξε πουος 
αυτό µε την οουµή τής ντύναµής του.  Και 
τον είντα ότι πουησίασε στο κουιάουι, και 
εξαγουιώφηκε εναντίον του, και χτύπησε το 
κουιάουι, και σύντουιψε τα ντύο του κέουατα· 
και ντεν υπήουχε ντύναµη στο κουιάουι να 
σηκωφεί µπουοστά του, αουά το έουιξε 
καταγής, και το καταπάτησε· και ντεν 
υπήουχε κάποιος να εουευφεουώσει το 

κουιάουι από το χέουι του.  Γι' αυτό, ο 
τουάγος µεγαουύνφηκε υπεουβοουικά· και 
όταν ντυνάµωσε, συντουίφτηκε το µεγάουο 
του κέουας· και αντ' αυτού ανέβηκαν άουα 
τέσσεουα πεουίβουεπτα κέουατα πουος τους 
τέσσεουις ανέµους τού ουανού.  Και από το 
ένα απ' αυτά βγήκε ένα µικουό κέουατο, που 
µεγαουύνφηκε υπεουβοουικά πουος τον νότο 
και πουος την ανατοουή, και πουος τη γη τής 
ντόξας·  και µεγαουύνφηκε, µέχουι το 
στουάτευµα του ουανού· και έουιξε στη γη ένα 
µέουος της στουατιάς και από τα αστέουια, 
και τα καταπάτησε·  µάουιστα, µεγαουύνφηκε, 
µέχουι ενάντια στον άουχοντα του 
στουατεύµατος· και αφαίουεσε απ' αυτόν την 
παντοτινή φυσία, και το άγιο κατοικητήουιό 
του καταβουήφηκε·  και το στουάτευµα 
παουαντόφηκε σ' αυτόν µαζί µε την παντοτινή 
φυσία εξαιτίας τής παουάβασης, και έουιξε την 
αουήφεια καταγής· και έπουαξε και 
ευοντώφηκε. 

Τότε, άκουσα κάποιον άγιο να µιουάει· και 
ένας άουος άγιος έουεγε πουος αυτόν που 
µιούσε: Μέχουι πότε φα ντιαουκεί η όουαση 
για την παντοτινή φυσία, και την παουάβαση 
που φέουνει την εουήµωση, και το 
αγιαστήουιο και το στουάτευµα 
παουαντίνονται σε καταπάτηση;  Και µου 
είπε: Μέχουι 2.300 ηµεουονύκτια· τότε, το 
αγιαστήουιο φα καφαουιστεί. 

Και όταν εγώ ο Ντανιήου είντα την όουαση, 
και ζητούσα την έννοια, τότε, ξάφνου, 
στάφηκε µπουοστά µου σαν φέα ανφουώπου·  
και άκουσα φωνή ανφουώπου στο µέσον τού 
Ουαϊ, που έκουαξε και είπε: Γαβουιήου, κάνε 
αυτό τον άνφουωπο να εννοήσει την όουαση.  
Και ήουφε κοντά όπου στεκόµουν· και όταν 
ήουφε, τουόµαξα, και έπεσα επάνω στο 
πουόσωπό µου· και εκείνος µού είπε: 
Εννόησε, γιε ανφουώπου· επειντή, η όουαση 
είναι για τους έσχατους καιούς. 

Και ενώ µιούσε σε µένα, εγώ ήµουν 
βυφισµένος σε βαφύ ύπνο µε το πουόσωπό 
µου επάνω στη γη· όµως, µε άγγιξε, και µε 
έκανε να σταφώ όουφιος.  Και είπε: Ντες, εγώ 
φα σε κάνω να γνωουίσεις τι φα συµβεί στους 
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έσχατους καιούς τής οουγής· επειντή, στον 
οουισµένο καιουό φα είναι το τέουος. 

Το κουιάουι που είντες, που έχει ντύο 
κέουατα, είναι οι βασιουιάντες τής Μηντίας 
και της Πεουσίας.  Και ο τουιχωτός τουάγος 
είναι ο βασιουιάς τής Εουάντας· και το 
µεγάουο κέουας, που είναι ανάµεσα στα µάτια 
του, αυτός είναι ο πουώτος βασιουιάς.  Το ότι 
συντουίφτηκε, και ανέβηκαν τέσσεουις αντ' 
αυτού, σηµαίνει ότι τέσσεουα βασίουεια φα 
σηκωφούν από το έφνος αυτό· όµως, όχι 
σύµφωνα µε τη ντική του ντύναµη.  Και στους 
έσχατους καιούς τής βασιουείας τους, όταν οι 
ανοµίες φα φτάσουν στο πουήουες, φα 
σηκωφεί ένας σκουηουοπουόσωπος 
βασιουιάς, και συνετός σε πανουγίες.  Και η 
ντύναµή του φα είναι ισχυουή, όχι όµως από 
ντική του ντύναµη· και φα αφανίζει µε 
φαυµαστόν τουόπο, και φα ευοντώνεται και 
φα κατοουφώνει, και φα αφανίζει τούς 
ισχυούς, και τον άγιο ουαό.  Και µε την 
πανουγία του φα κάνει να ευοντώνεται στο 
χέουι του η απάτη· και φα µεγαουυνφεί στην 
καουντιά του, και σε πεουίοντο ειουήνης φα 
αφανίσει ποούς· και φα σηκωφεί ενάντια στον 
Άουχοντα των αουχόντων· όµως, φα 
συντουιφτεί χωουίς χέουι.  Και η όουαση που 
ειπώφηκε για τα ηµεουονύχτια είναι αουηφινή· 
εσύ, ουοιπόν, σφουάγισε την όουαση, επειντή 
είναι για ποουές ηµέουες. 

Κι εγώ ο Ντανιήου ουιποφύµησα, και ήµουν 
άουωστος για ηµέουες· ύστεουα απ' αυτά, 
σηκώφηκα, και έκανα τα έουγα τού βασιουιά· 
φαύµαζα, όµως, για την όουαση, και ντεν 
υπήουχε εκείνος που να καταουαβαίνει.  
ΚΑΤΑ τον πουώτο χουόνο τού Νταουείου, 
του γιου τού Ασσουήουη, από το σπέουµα 
των Μήντων, που βασίουευσε επάνω στο 
βασίουειο των Χαουνταίων,  κατά τον πουώτο 
χουόνο τής βασιουείας του, εγώ ο Ντανιήου 
εννόησα µέσα στα βιβουία τον αουιφµό των 
χουόνων, για τους οποίους έγινε ο ουόγος τού 
Κυουίου στον πουοφήτη Ιεουεµία, ότι φα 
συµπουηουώνονταν 70 χουόνια στις 
εουηµώσεις τής Ιεουσαουήµ.  Και έστουεψα 
το πουόσωπό µου στον Κύουιο τον Φεό, για 
να κάνω πουοσευχή και ντεήσεις µε νηστεία, 
και σάκο, και στάχτη·  και ντεήφηκα στον 

Κύουιο τον Φεό µου, και εξοµοουογήφηκα, 
και είπα: 

Ω, Κύουιε, ο µεγάουος και φοβεουός Φεός, 
που φυουάττει τη ντιαφήκη και το έουεος σ' 
εκείνους που τον αγαπούν, και τηούν τις 
εντοουές του! 

Αµαουτήσαµε, και ανοµήσαµε, και 
ασεβήσαµε, και αποστατήσαµε, και 
ξεκουίναµε από τις εντοουές σου, και από τις 
κουίσεις σου. 

Και ντεν υπακούσαµε στους ντούς σου τους 
πουοφήτες, οι οποίοι µιούσαν στο όνοµά σου 
πουος τους βασιουιάντες µας, τους άουχοντές 
µας, και τους πατέουες µας, και πουος 
οουόκουηουο τον ουαό τής γης. 

Σε σένα, Κύουιε, είναι η ντικαιοσύνη, ενώ σε 
µας η ντουοπή τού πουοσώπου, όπως κατά 
την ηµέουα αυτή, στους άνντουες τού Ιούντα, 
και στους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, και σε 
οουόκουηουο τον Ισουαήου, αυτούς που είναι 
κοντά, κι αυτούς που είναι µακουιά, και σε 
όους τούς τόπους, που τους εκντίωξες, για την 
παουάβασή τους, την οποία παουέβηκαν σε 
σένα. 

Κύουιε, σε µας είναι η ντουοπή τού 
πουοσώπου, στους βασιουιάντες µας, στους 
άουχοντές µας, και στους πατέουες µας, που 
αµαουτήσαµε σε σένα. 

Στον Κύουιο τον Φεό µας είναι οι οικτιουµοί 
και οι αφέσεις· επειντή, αποστατήσαµε απ' 
αυτόν, 

και ντεν υπακούσαµε στη φωνή τού Κυουίου 
τού Φεού µας, να πεουπατάµε στους νόµους 
του, τους οποίους έβαουε µπουοστά µας, 
ντιαµέσου των ντούων του των πουοφητών. 

Και οουόκουηουος ο Ισουαήου παουέβηκε 
τον νόµο σου, και ξέκουινε για να µη 
υπακούει στη φωνή σου· γι' αυτό, ξεχύφηκε 
επάνω µας η κατάουα, και ο όουκος, που είναι 
γουαµµένος στον νόµο τού Μωυσή, του ντού 
τού Φεού· επειντή, αµαουτήσαµε σ' αυτόν. 
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Και βεβαίωσε τα ουόγια του, τα οποία 
µίουησε εναντίον µας, και εναντίον των 
κουιτών µας, που µας έκουιναν, φέουνοντας 
επάνω µας µεγάουο κακό· επειντή, ντεν έγινε 
κάτω από οουόκουηουο τον ουανό, όπως 
έγινε στην Ιεουσαουήµ. 

Όπως είναι γουαµµένο στον νόµο τού 
Μωυσή, όουο αυτό το κακό ήουφε επάνω 
µας· όµως, ντεν ντεηφήκαµε µπουοστά στον 
Κύουιο τον Φεό µας, για να επιστουέψουµε 
από τις ανοµίες µας, και να πουοσέξουµε στην 
αουήφεια σου· 

γι' αυτό, ο Κύουιος στάφηκε άγουυπνος 
επάνω στο κακό, και το έφεουε επάνω µας· 
επειντή, ο Κύουιος ο Φεός είναι ντίκαιος σε 
όουα τα έουγα του, όσα κάνει· µια και εµείς 
ντεν υπακούσαµε στη φωνή του. 

Και τώουα, Κύουιε, ο Φεός µας, που 
έβγαουες τον ουαό σου από τη γη τής 
Αιγύπτου µε χέουι κουαταιό, και έκανες για 
τον εαυτό σου όνοµα, όπως κατά την ηµέουα 
τούτη, αµαουτήσαµε, ασεβήσαµε. 

Κύουιε, σύµφωνα µε όουες τις ντικαιοσύνες 
σου, ας αποστουαφεί, παουακαουώ, ο φυµός 
σου και η οουγή σου από την πόουη σου, την 
Ιεουσαουήµ, το άγιο βουνό σου· επειντή, για 
τις αµαουτίες µας, και για τις ανοµίες των 
πατέουων µας, η Ιεουσαουήµ και ο ουαός σου 
γίναµε όνειντος σε όους όσους είναι γύουω 
µας. 

Τώουα, ουοιπόν, εισάκουσε, Φεέ µας, την 
πουοσευχή τού ντού σου, και τις ντεήσεις του, 
και επίουαµψε το πουόσωπό σου, ένεκα του 
Κυουίου, επάνω στο εουηµωµένο 
φυσιαστήουιό σου. 

Στουέψε, Κύουιε, το αυτί σου, και άκουσε· 
άνοιξε τα µάτια σου, και ντες τις εουηµώσεις 
µας, και την πόουη, επάνω στην οποία 
αποκουήφηκε το όνοµά σου· επειντή, εµείς 
ντεν πουοσφέουµε, µπουοστά σου τις ικεσίες 
µας για τις ντικαιοσύνες µας, αουά για τους 
ποούς οικτιουµούς σου. 

Κύουιε, εισάκουσε· Κύουιε, συγχώουεσε· 
Κύουιε, ακουοάσου, και πουάξε· µη 

καφυστεουήσεις, για χάουη σου, Φεέ µου· 
επειντή, το όνοµά σου επικουήφηκε επάνω 
στην πόουη σου, κι επάνω στον ουαό σου. 

Και ενώ εγώ µιούσα ακόµα, και 
πουοσευχόµουν, και εξοµοουογιόµουν την 
αµαουτία µου, και την αµαουτία τού ουαού 
µου Ισουαήου, και πουόσφεουα την ικεσία 
µου µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό µου για 
το άγιο βουνό τού Φεού µου,  και ενώ εγώ 
µιούσα ακόµα στην πουοσευχή µου, ο 
άνντουας Γαβουιήου, που είχα ντει στην 
όουαση αουχικά, πετώντας γουήγοουα, µε 
άγγιξε την ώουα πεουίπου της εσπεουινής 
φυσίας·  και µε συνέτισε, και µίουησε µαζί 
µου, και είπε: Ντανιήου, βγήκα τώουα για να 
σε κάνω να ουάβεις σύνεση.  Στην αουχή των 
ικεσιών σου βγήκε η πουοσταγή, και εγώ 
ήουφα να σου το ντείξω αυτό· επειντή, είσαι 
υπεουβοουικά αγαπητός· γι' αυτό, κατάουαβε 
την οπτασία.  Εβντοµήντα εβντοµάντες 
ντιοουίστηκαν για τον ουαό σου, και για την 
άγια πόουη σου, ώστε να συντεουεστεί η 
παουάβαση, και να τεουειώσουν οι αµαουτίες, 
και να γίνει εξιουέωση για την ανοµία, και να 
εισαχφεί αιώνια ντικαιοσύνη, και να 
σφουαγιστεί η όουαση και η πουοφητεία και 
να χουιστεί ο Άγιος των αγίων.  Γνώουισε, 
ουοιπόν, και κατάουαβε, ότι, από την έκντοση 
του πουοστάγµατος για να ανοικοντοµηφεί η 
Ιεουσαουήµ, µέχουι του Χουιστού τού 
Ηγήτοουα, φα είναι επτά εβντοµάντες, και 62 
εβντοµάντες· φα οικοντοµηφεί ξανά η 
πουατεία και το τείχος, µάουιστα σε καιούς 
στενοχώουιας.  Και µετά τις 62 εβντοµάντες, 
ο Χουιστός φα εκκοπεί, όµως, όχι για τον 
εαυτό του· και ο ουαός τού ηγήτοουα, που 
φάουφει, φα αφανίσει την πόουη και το 
αγιαστήουιο· και το τέουος της φάουφει µε 
κατακουυσµό, και µέχουι το τέουος τού 
ποουέµου είναι ντιοουισµένοι αφανισµοί.  Και 
φα κάνει στεουεή ντιαφήκη µε ποούς για µια 
εβντοµάντα· και στο µέσον τής εβντοµάντας 
φα σταµατήσει η φυσία και η πουοσφοουά, 
και επάνω στο πτεουύγιο του Ιεού φα είναι το 
βντέουυγµα της εουήµωσης, και µέχουι τη 
συντέουεια του καιού, φα ντοφεί ντιοουία στην 
εουήµωση. 
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ΚΑΤΑ τον τουίτο χουόνο τού Κύου, του 
βασιουιά τής Πεουσίας, αποκαουύφφηκε ένας 
ουόγος στον Ντανιήου, που το όνοµά του 
είχε αποκουηφεί Βαουτασάσαου· και ο 
ουόγος ήταν αουηφινός, και η ντύναµη των 
ουεγοµένων ήταν µεγάουη· και κατάουαβε τον 
ουόγο, και εννόησε την οπτασία. 

Κατά τις ηµέουες εκείνες, εγώ ο Ντανιήου, 
ήµουν σε πένφος τουεις οουόκουηουες 
εβντοµάντες.  Επιφυµητό ψωµί ντεν έφαγα, 
και κουέας και κουασί ντεν µπήκε στο στόµα 
µου ούτε άουειψα καφόου τον εαυτό µου, 
µέχουι τη συµπουήουωση τουιών 
οουόκουηουων εβντοµάντων. 

Και την 24η ηµέουα τού πουώτου µήνα, ενώ 
ήµουν κοντά στην όχφη τού µεγάου ποταµού, 
που είναι ο Τίγουης,  σήκωσα τα µάτια µου, 
και είντα, και ξάφνου, ένας άνφουωπος 
ντυµένος ουινά, και οι οσφύες του ήσαν 
πεουιζωσµένες µε καφαουό χουυσάφι τού 
Οφάζ·  και το σώµα του ήταν σαν βηουύουιο, 
και το πουόσωπό του σαν φέα αστουαπής, και 
τα µάτια του σαν ουαµπάντες φωτιάς, και οι 
βουαχίονές του και τα πόντια του σαν όψη 
χαουκού αστουαφτεού, και η φωνή των 
ουόγων του σαν φωνή πουήφους. 

Και µόνος εγώ ο Ντανιήου είντα την όουαση· 
ενώ οι άνντουες που ήσαν µαζί µου ντεν 
είνταν την όουαση· αουά, έπεσε επάνω τους 
µεγάουος τουόµος, και έφυγαν για να 
κουυφτούν.  Εγώ, ουοιπόν, έµεινα µόνος, και 
είντα αυτή τη µεγάουη όουαση, και ντεν 
απέµεινε ντύναµη µέσα µου· και η ζωτικότητά 
µου µεταστουάφηκε µέσα µου σε µαουασµό, 
και ντύναµη ντεν έµεινε µέσα µου.  Άκουσα, 
όµως, τη φωνή των ουόγων του· και ενώ 
άκουγα τη φωνή των ουόγων του, εγώ ήµουν 
βυφισµένος σε βαφύ ύπνο επάνω στο 
πουόσωπό µου, και το πουόσωπό µου ήταν 
επάνω στη γη. 

Και ξάφνου, µε άγγιξε ένα χέουι, και µε 
σήκωσε επάνω στα γόνατά µου, και στις 
παουάµες των χεουιών µου·  και µου είπε: 
Ντανιήου, άνντουα υπεουβοουικά αγαπητέ, 
εννόησε τα ουόγια, που εγώ µιουάω σε σένα, 
και στάσου όουφιος· επειντή, σε σένα 

στάουφηκα τώουα. Και όταν µου µίουησε 
αυτό τον ουόγο, σηκώφηκα έντουοµος. 

Και µου είπε: Μη φοβάσαι, Ντανιήου· 
επειντή, από την πουώτη ηµέουα, κατά την 
οποία έντωσες την καουντιά σου στο να 
εννοείς, και αφού ταπεινώφηκες µπουοστά 
στον Φεό σου, εισακούστηκαν τα ουόγια σου, 
και εγώ ήουφα στα ουόγια σου.  Όµως, ο 
άουχοντας της βασιουείας τής Πεουσίας 
αντιστεκόταν σε µένα 21 ηµέουες· αουά, ντες, 
ο Μιχαήου, ένας από τους πουώτους 
άουχοντες, ήουφε για να µε βοηφήσει· και εγώ 
έµεινα εκεί κοντά στους βασιουιάντες τής 
Πεουσίας.  Και ήουφα να σε κάνω να 
καταουάβεις τι φα συµβεί στον ουαό σου στις 
έσχατες ηµέουες· επειντή, η όουαση είναι 
ακόµα για ποουές ηµέουες. 

Και ενώ µιούσε τέτοια ουόγια σε µένα, 
έβαουα το πουόσωπό µου πουος τη γη, και 
έµεινα άφωνος.  Και ξάφνου, σαν µια φέα γιού 
ανφουώπου άγγιξε τα χείουη µου· τότε, 
άνοιξα το στόµα µου, και µίουησα, και είπα σ' 
αυτόν που στεκόταν µπουοστά µου: Κύουιέ 
µου, εξαιτίας τής όουασης ανακατεύτηκαν 
µέσα µου τα εντόσφιά µου, και ντεν έµεινε 
µέσα µου ντύναµη.  Και πώς µποουεί ο 
ντούος αυτού τού κυουίου µου να µιουήσει 
µαζί µ' αυτόν τον κύουιό µου; Μέσα µου, 
βέβαια, ντεν υπάουχει από τώουα καµιά 
ντύναµη, µα ούτε πνοή ντεν έµεινε µέσα µου. 

Και µε άγγιξε ξανά σαν µια φέα ανφουώπου, 
και µε ενίσχυσε,  και είπε: Μη φοβάσαι, 
άνντουα υπεουβοουικά αγαπητέ· ειουήνη σε 
σένα· γίνε ανντουείος, και ισχυουός. Και ενώ 
µου µιούσε, ενισχύφηκα, και είπα: Ας 
µιουήσει ο κύουιός µου· επειντή, µε 
ενίσχυσες. 

Και είπε: Ξέουεις γιατί ήουφα σε σένα; 
Τώουα, µάουιστα, φα επιστουέψω να 
ποουεµήσω µε τον άουχοντα της Πεουσίας· 
και όταν βγω έξω, ντες, φάουφει ο άουχοντας 
της Εουάντας.  Εντούτοις, φα σου αναγγείουω 
το γουαµµένο στη γουαφή τής αουήφειας· και 
ντεν είναι κανένας που αγωνίζεται µαζί µου γι' 
αυτούς, παουά µονάχα ο Μιχαήου, ο 
άουχοντάς σας. 
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Και εγώ, κατά τον πουώτο χουόνο τού 
Νταουείου τού Μήντου, στεκόµουν για να τον 
κουαταιώσω και να τον ενντυναµώσω. 

Και τώουα φα σου αναγγείουω την αουήφεια. 
Ντες, ακόµα τουεις βασιουιάντες φα 
σηκωφούν στην Πεουσία· και ο τέταουτος φα 
είναι ποουύ πουσιότεουος απ' όους· και αφού 
κουαταιωφεί µέσα στον πούτο του, φα 
ντιεγείουει το παν ενάντια στο βασίουειο της 
Εουάντας. 

Φα σηκωφεί ένας ντυνατός βασιουιάς, και φα 
εξουσιάζει µε µεγάουη ντύναµη, και φα κάνει 
σύµφωνα µε τη φέουησή του.  Και καφώς φα 
σταφεί, η βασιουεία του φα συντουιφτεί, και 
φα ντιαιουεφεί στους τέσσεουις ανέµους τού 
ουανού· όµως, όχι στους απογόνους του ούτε 
σύµφωνα µε την εξουσία του, µε την οποία 
εξουσίασε· επειντή, η βασιουεία του φα 
ξεουιζωφεί και φα ντιαµοιουαστεί σε άουους, 
εκτός απ' αυτούς. 

Και ο βασιουιάς τού νότου φα γίνει ισχυουός· 
και ένας από τους άουχοντές του· και φα γίνει 
ισχυουός πεουισσότεουο απ' αυτόν, και φα 
εξουσιάσει· και η εξουσία του φα είναι 
µεγάουη εξουσία.  Και ύστεουα από χουόνια 
φα συζευχφούν· και η φυγατέουα τού βασιουιά 
τού νότου φάουφει πουος τον βασιουιά τού 
βοουά, για να κάνει συµφιουίωση· όµως, αυτή 
ντεν φα αναχαιτίσει τη ντύναµη του 
βουαχίονα ούτε το σπέουµα του φα σταφεί· 
αουά, φα παουαντοφεί αυτή, και εκείνοι που 
τη φέουνουν, και αυτό που φα γεννηφεί απ' 
αυτή, και αυτός που την ενισχύει κατά καιούς. 

Από τον βουαστό των ουιζών της, όµως, φα 
σηκωφεί κάποιος αντ' αυτού, και αφού έουφει 
µε ντύναµη, φα µπει µέσα στα οχυουώµατα 
του βασιουιά τού βοουά, και φα ενεουγήσει 
εναντίον τους, και φα υπεουισχύσει·  κι ακόµα, 
στην Αίγυπτο φα φέουει αιχµαουώτους τούς 
φεούς τους, µαζί µε τα χωνευτά τους, µε τα 
ποουύτιµα σκεύη τους, τα ασηµένια και τα 
χουυσά· κι αυτός φα σταφεί µεουικά χουόνια 
µακουιά από τον βασιουιά τού βοουά.  Και 
εκείνος φα µπει µέσα στο βασίουειο του 
βασιουιά τού0νότου, όµως φα επιστουέψει στη 
γη του. 

Και οι γιοι του φα σηκωφούν σε πόουεµο, και 
φα συγκεντουώσουν ένα πουήφος από ποουές 
ντυνάµεις· και ένας απ' αυτούς φάουφει µε 
οουµή, και φα πουηµµυουίσει, και φα ντιαβεί· 
και φα επανέουφει, και φα σηκωφεί σε µάχη 
µέχουι το οχύουωµά του.  Και ο βασιουιάς 
τού νότου φα εξαγουιωφεί, και φα βγει έξω και 
φα ποουεµήσει µαζί του, µε τον βασιουιά τού 
βοουά· ο οποίος φα παουατάξει ένα µεγάουο 
πουήφος· όµως, το πουήφος φα παουαντοφεί 
στο χέουι του.  Και αφού πατάξει το πουήφος, 
η καουντιά του φα υψωφεί· και φα καταβάουει 
µυουιάντες· όµως, ντεν φα κουαταιωφεί.  Και 
ο βασιουιάς τού βοουά φα επιστουέψει, και φα 
παουατάξει ένα πουήφος µεγαουύτεουο από 
ό,τι το πουώτο, και στο τέουος των 
οουισµένων χουόνων, φάουφει µε οουµή, µε 
µεγάουη ντύναµη, και µε µεγάουον πούτο. 

Και κατά τους καιούς εκείνους φα σηκωφούν 
ποουοί ενάντια στον βασιουιά τού νότου· και 
οι ντιαφφοουείς τού ουαού σου φα 
υπεουηφανευφούν για να εκπουηουώσουν την 
όουαση· όµως, φα πέσουν.  Και ο βασιουιάς 
τού βοουά φάουφει, και φα υψώσει ένα 
πουόχωµα, και φα κυουιεύσει τις οχυουές 
πόουεις· και οι βουαχίονες του νότου ντεν φα 
αντισταφούν ούτε το πουήφος των εκουεκτών 
του, και ντεν φα υπάουχει ντύναµη για 
αντίσταση.  Και εκείνος που έουχεται εναντίον 
του, φα κάνει σύµφωνα µε τη φέουησή του, 
και ντεν φα υπάουχει κάποιος που να του 
αντιστέκεται· και φα σταφεί στη γη τής 
ντόξας, που φα αναουωφεί από τα χέουια του.  
Και φα στηουίξει το πουόσωπό του στο να 
µπει µέσα µε τη ντύναµη οουόκουηου του 
βασιουείου του, και µαζί του φα είναι 
ευφύτητα· και φα ενεουγήσει· και φα του 
ντώσει φυγατέουα από γυναίκες, 
ντιαφφείουοντάς την· όµως, αυτή ντεν φα 
σταφεί ούτε φα είναι υπέου αυτού.  Έπειτα, φα 
στουέψει το πουόσωπό του πουος τα νησιά, 
και φα κυουιεύσει ποουά· αουά, κάποιος 
ηγεµόνας φα σταµατήσει απ' αυτόν το 
όνειντος· εκτός αυτού, φα επιστουέψει το 
όνειντος επάνω του.  Τότε, φα στουέψει το 
πουόσωπό του πουος τα οχυουώµατα της γης 
του· όµως, φα πουοσκόψει και φα πέσει, και 
ντεν φα βουεφεί. 
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Και αντ' αυτού φα σηκωφεί ένας τύουαννος, 
που φα κάνει να παουέουφει η ντόξα τού 
βασιουείου· όµως, σε ουίγες ηµέουες φα 
αφανιστεί, και όχι µε οουγή ούτε µε µάχη. 

Κι αντ' αυτού φα σηκωφεί κάποιος 
εξουφενηµένος, στον οποίο ντεν φα ντώσουν 
βασιουική τιµή· αουά φάουφει ειουηνικά, και 
φα κυουιεύσει το βασίουειο µε κοουακείες.  
Και οι βουαχίονες εκείνου που κατακουύζει 
φα κατακουυστούν µπουοστά του, και φα 
συντουιφτούν· ακόµα κι αυτός ο άουχοντας 
της ντιαφήκης.  Και µετά τη συµµαχία, που 
φα κάνει µαζί του, φα φέουεται ντόουια· 
επειντή, φα ανέβει, και φα υπεουισχύσει µε 
ουίγον ουαό.  Φάουφει, µάουιστα, ειουηνικά 
πουος τους παχύτεους τόπους τής επαουχίας· 
και φα κάνει ό,τι ντεν έκαναν οι πατέουες του 
ούτε οι πατέουες των πατέουων του· φα 
ντιαµοιουάσει ανάµεσά τους ντιάουπαγµα, και 
ουάφυουα, και πούτη· και φα µηχανευτεί τις 
µηχανές του ενάντια στα οχυουώµατα, κι 
αυτό µέχουι καιουό. 

Και φα ντιεγείουει τη ντύναµή του και την 
καουντιά του ενάντια στον βασιουιά τού νότου 
µε µεγάουη ντύναµη· και ο βασιουιάς τού 
νότου φα σηκωφεί σε πόουεµο µαζί µε 
µεγάουη ντύναµη και υπεουβοουικά ισχυουή· 
όµως, ντεν φα µποουέσει να σταφεί· επειντή, 
φα µηχανευτούν µηχανές εναντίον του.  Και 
αυτοί που τουώνε τα φαγητά του, φα τον 
συντουίψουν· και ο στουατός του φα 
πουηµµυουίσει· και ποουοί φα πέσουν 
φονευµένοι.  Και οι καουντιές και των ντύο 
αυτών βασιουιάντων φα είναι µέσα στην 
πονηουία, και φα µιούν ψέµατα στο ίντιο 
τουαπέζι· αουά, αυτό ντεν φα ευντοκιµήσει, 
επειντή, ακόµα το τέουος φα είναι στον 
οουισµένο καιουό.  Τότε, φα επιστουέψει στη 
γη του µε µεγάουον πούτο· και η καουντιά 
του φα είναι ενάντια στην άγια ντιαφήκη· και 
φα ενεουγήσει, και φα επιστουέψει στη γη του. 

Στον οουισµένο καιουό φα επιστουέψει, και 
φάουφει πουος τον νότο· όµως, η τεουευταία 
φοουά ντεν φα είναι όπως η πουώτη·  επειντή, 
τα πουοία των Κητιαίων φάουφουν εναντίον 
του· και φα ταπεινωφεί, και φα επιστουέψει, 
και φα φυµώσει ενάντια στην άγια ντιαφήκη· 

και φα ενεουγήσει, και φα επιστουέψει, και φα 
συνεννοηφεί µαζί µ' εκείνους που 
εγκαταουείπουν την άγια ντιαφήκη. 

Και οι βουαχίονες φα σηκωφούν εξαιτίας του, 
και φα βεβηουώσουν το αγιαστήουιο της 
ντύναµης, και φα αφαιουέσουν την παντοτινή 
φυσία, και φα στήσουν το βντέουυγµα της 
εουήµωσης.  Κι εκείνους που ανοµούν στη 
ντιαφήκη, φα τους ντιαφφείουει µε 
κοουακείες· ο ουαός, όµως, που γνωουίζει τον 
Φεό του, φα ισχύσει και φα κατοουφώσει.  
Και οι συνετοί τού ουαού φα ντιντάξουν 
ποούς· όµως, φα πέσουν µε ουοµφαία, και µε 
φουόγα, µε αιχµαουωσία, και µε 
ουαφυουαγώγηση, ποουών ηµεουών.  Και 
όταν πέσουν, φα βοηφηφούν µε µικουή 
βοήφεια· ποουοί, όµως, φα πουοστεφούν σ' 
αυτούς µε κοουακείες.  Και από τους 
συνετούς φα πέσουν, για να ντοκιµαστούν, και 
να καφαουιστούν, και να ουευκανφούν, µέχουι 
τον έσχατο καιουό· επειντή, κι αυτό φα γίνει 
στον οουισµένο καιουό. 

Και ο βασιουιάς φα κάνει σύµφωνα µε τη 
φέουησή του, και φα υψωφεί, και φα 
µεγαουυνφεί πιο πάνω από κάφε φεό, και φα 
µιουήσει αουαζονικά ενάντια στον Φεό των 
φεών, και φα ευηµεουεί, µέχουις ότου 
συντεουεστεί η οουγή· επειντή, το οουισµένο 
φα γίνει.  Και ντεν φα φουοντίζει για τους 
φεούς των πατέουων του ούτε για τις επιφυµίες 
των γυναικών ούτε φα φουοντίζει για κανέναν 
φεό· επειντή, φα µεγαουυνφεί πιο πάνω απ' 
όους.  Ενώ στον τόπο του φα ντοξάσει τον 
φεό Μαουζείµ· και φα τιµήσει έναν φεό, µε 
χουυσάφι και ασήµι, και µε ποουύτιµες 
πέτουες, και µε επιφυµητά πουάγµατα, που οι 
πατέουες του ντεν γνώουισαν.  Έτσι φα κάνει 
στα οχυουώµατα Μαουζείµ µαζί µε έναν ξένο 
φεό· όσοι τον γνωουίσουν, σ' αυτούς φα 
πουηφύνει τη ντόξα· και φα τους κάνει να 
εξουσιάσουν επάνω σε ποούς, και φα 
ντιαµοιουάσει τη γη µε τιµή. 

Και στον έσχατο καιουό, ο βασιουιάς τού 
νότου φα συγκουστεί µαζί του· και ο 
βασιουιάς τού βοουά φάουφει εναντίον του 
σαν ανεµοστουόβιουος, µε άµαξες, και µε 
καβαουάουηντες, και µε ποουά πουοία· και 
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φάουφουν στους τόπους, και φα 
πουηµµυουίσουν, και φα ντιαβούν·  φα µπει 
ακόµα µέσα στη γη της ντόξας, και ποουοί φα 
καταστουαφούν· αυτοί, όµως, φα ντιασωφούν 
από το χέουι του, ο Εντώµ, και ο Μωάβ, και 
οι πουώτοι των γιων τού Αµµών.  Και φα 
εκτείνει το χέουι του επάνω στους τόπους· και 
η γη της Αιγύπτου ντεν φα ξεφύγει.  Και φα 
κυουιεύσει τούς φησαυούς από το χουυσάφι 
και από το ασήµι, και όουα τα επιφυµητά της 
Αιγύπτου· και οι Ουίβυοι και οι Αιφίοπες φα 
είναι πίσω από τα βήµατά του.  Όµως, 
αγγεουίες από την ανατοουή και από τον 
βοουά φα τον ταουάξουν· γι' αυτό, φα βγει 
έξω µε µεγάουον φυµό, για να αφανίσει, και 
να εξοουοφουεύσει ποούς.  Και φα στήσει τις 
σκηνές τής βασιουικής του κατοίκησης 
ανάµεσα στις φάουασσες, επάνω στο ένντοξο 
βουνό τής αγιότητας· όµως, φάουφει στο 
τέουος του, και ντεν φα υπάουχει εκείνος που 
να τον βοηφάει. 

Και κατά τον καιουό εκείνο φα εγεουφεί ο 
Μιχαήου, ο µεγάουος άουχοντας, που 
στέκεται για τους γιους τού ουαού σου· και φα 
είναι καιουός φουίψης, που ποτέ ντεν έχει γίνει 
αφότου υπήουξε έφνος, µέχουις εκείνον τον 
καιουό· και κατά τον καιουό εκείνο ο ουαός 
σου φα ντιασωφεί, κάφε ένας που φα βουεφεί 
γουαµµένος µέσα στο βιβουίο.  Και ποουοί 
απ' αυτούς που κοιµούνται µέσα στο χώµα 
τής γης, φα σηκωφούν, οι µεν σε αιώνια ζωή, 
οι ντε σε ονειντισµό και αιώνια καταισχύνη.  
Και οι συνετοί φα ουάµψουν όπως η 
ουαµπουότητα του στεουεώµατος· κι αυτοί 
που επιστουέφουν ποούς σε ντικαιοσύνη, όπως 
τα αστέουια, στους αιώνες των αιώνων. 

Κι εσύ, Ντανιήου, κουείσε µε ασφαουή 
τουόπο αυτά τα ουόγια, και σφουάγισε το 
βιβουίο, µέχουι τον έσχατο καιουό· τότε, 
ποουοί φα πεουιτουέχουν, και η γνώση φα 
πουηφυνφεί. 

Και εγώ, ο Ντανιήου, κοίταξα, και ξάφνου, 
ντύο άουοι στέκονταν, ένας από εντώ, επάνω 
στην όχφη τού ποταµού, και ένας από εκεί, 
επάνω στην όχφη τού ποταµού.  Και ο ένας 
είπε στον άνντουα που ήταν ντυµένος ουινά, ο 
οποίος ήταν επάνω από τα νεουά τού 

ποταµού: Μέχουι πότε φα είναι το τέουος 
αυτών των φαυµάσιων πουαγµάτων;  Και 
άκουσα τον άνντουα, που ήταν ντυµένος 
ουινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νεουά τού 
ποταµού, όταν ύψωσε το ντεξί του χέουι και 
το αουιστεουό του στον ουανό, και 
οουκίστηκε σ' αυτόν που ζει στον αιώνα, ότι 
φα είναι σε καιουόν, καιούς, και µισόν καιουό· 
και όταν συντεουεστεί ο ντιασκοουπισµός τής 
ντύναµης του άγιου ουαού, όουα αυτά φα 
εκπουηουωφούν. 

Και εγώ άκουσα, αουά ντεν κατάουαβα· τότε, 
είπα: Κύουιέ µου, ποιο είναι το τέουος τους; 

Και είπε: Πήγαινε, Ντανιήου· επειντή, τα 
ουόγια αυτά είναι κουεισµένα και 
σφουαγισµένα, µέχουι τον έσχατο καιουό.  
Ποουοί φα καφαουιστούν, και φα 
ουευκανφούν, και φα ντοκιµαστούν· και οι 
ασεβείς φα ασεβούν· και κανένας από τους 
ασεβείς ντεν φα καταουάβει· όµως, οι συνετοί 
φα καταουάβουν.  Και από τον καιουό, που η 
παντοτινή φυσία φα αφαιουεφεί, και το 
βντέουυγµα της εουήµωσης φα στηφεί, φα 
είναι 1.290 ηµέουες.  Μακάουιος όποιος 
υποµείνει, και φτάσει σε 1.335 ηµέουες.  Αου' 
εσύ πήγαινε, µέχουι το τέουος· και φα 
αναπαυφείς, και φα σταφείς στον κουήουο σου 
στο τέουος των ηµεουών. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΟΥΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΠΟΥΟΣ ΤΟΝ ΩΣΗΕ, ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΟΥ ΒΕΗΟΥΙ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΟΥΕΣ 
ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΦΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, ΒΑΣΙΟΥΙΑΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΙΟΥΝΤΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΗΜΕΟΥΕΣ ΤΟΥ ΙΕΟΥΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ 
ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΒΑΣΙΟΥΙΑ ΤΟΥ 
ΙΣΟΥΑΗΟΥ. 

Η αουχή τού ουόγου τού Κυουίου ντιαµέσου 
τού Ωσηέ. Και ο Κύουιος είπε στον Ωσηέ: 
Πήγαινε, πάουε για τον εαυτό σου µια 
γυναίκα ποουνείας, και παιντιά ποουνείας· 
επειντή, η γη καταπόουνευσε, και ξέκουινε 
από το να ακοουφεί τον Κύουιο. 

Και πήγε και πήουε τη Γόµεου, τη φυγατέουα 
τού Ντεβηουαϊµ· και συνέουαβε, και γέννησε 
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σ' αυτόν έναν γιο.  Και ο Κύουιος του είπε: 
Αποκάουεσε το όνοµά του Ιεζουαέου· 
επειντή, ακόµα ουίγο, και φα εκντικήσω το 
αίµα τού Ιεζουαέου επάνω στον οίκο τού 
Ιηού, και φα καταπαύσω τη βασιουεία τού 
οίκου Ισουαήου.  Και κατά την ηµέουα εκείνη 
φα συντουίψω το τόξο τού Ισουαήου στην 
κοιουάντα τού Ιεζουαέου. 

Και συνέουαβε ακόµα, και γέννησε µια 
φυγατέουα. Και του είπε: Αποκάουεσε το 
όνοµά της Ουο-ουχαµµά· επειντή, ντεν φα 
εουεήσω πουέον τον οίκο Ισουαήου, αουά φα 
τους σηκώσω οουοκουηουωτικά.  Όµως, τον 
οίκο Ιούντα φα τον εουεήσω, και φα τους 
σώσω ντιαµέσου τού Κυουίου τού Φεού τους, 
και ντεν φα τους σώσω µε τόξο ούτε µε 
ουοµφαία ούτε µε πόουεµο, µε άουογα ούτε 
µε καβαουάουηντες.  Και αφού 
απογαουάκτισε την Ουο-ουχαµµά, συνέουαβε 
και γέννησε έναν γιο.  Και ο Κύουιος είπε: 
Αποκάουεσε το όνοµά του Ουο-αµµί· 
επειντή, ντεν είστε ουαός µου, και εγώ ντεν φα 
είµαι ντικός σας.  Όµως, ο αουιφµός των γιων 
Ισουαήου φα είναι σαν την άµµο τής 
φάουασσας, που ντεν µποουεί να µετουηφεί 
ούτε να απαουιφµηφεί· και στον τόπο όπου 
ειπώφηκε σ' αυτούς: Ντεν είστε ουαός µου, 
εκεί φα ειπωφεί σ' αυτούς: Γιοι τού ζωντανού 
Φεού.  Τότε, φα συγκεντουωφούν µαζί οι γιοι 
Ιούντα, και οι γιοι Ισουαήου, και φα κάνουν 
για τον εαυτό τους έναν αουχηγό, και φα 
ανέβουν από τη γη· επειντή, η ηµέουα τού 
Ιεζουαέου φα είναι µεγάουη. 

Πείτε στους αντεουφούς σας: Αµµί· και στις 
αντεουφές σας: Ουχαµµά. 

Κουιφείτε µε τη µητέουα σας, κουιφείτε· 
επειντή, αυτή ντεν είναι γυναίκα µου, και εγώ 
ντεν είµαι άνντουας της· ας αφαιουέσει, 
ουοιπόν, τις ποουνείες της από µπουοστά της, 
και τις µοιχείες της ανάµεσα από τους 
µαστούς της·  µήπως και, αφού την ξεντύσω, 
την ξεγυµνώσω, και την αποκαταστήσω, όπως 
κατά την ηµέουα της γέννησής της, και τη 
φέσω σαν έουηµο, και την κάνω σαν άνυντουη 
γη, και τη φανατώσω µε ντίψα.  Και ντεν φα 
εουεήσω τα παιντιά της· για τον ουόγο ότι, 
είναι παιντιά από ποουνεία.  Επειντή, η 

µητέουα τους πόουνευσε· αυτή που τα 
συνέουαβε έπουαξε ντουοπή· ντεντοµένου ότι, 
είπε: Φα πάω πίσω από τους εουαστές µου, 
που µου ντίνουν το ψωµί µου και το νεουό 
µου, το µαουί µου και το ουινάουι µου, το 
ουάντι µου και τα ποτά µου.  Γι' αυτό, ντες, 
εγώ φα φουάξω τον ντουόµο σου µε αγκάφια, 
και φα οικοντοµήσω έναν φουαγµό, για να µη 
βουει τους ντουόµους της.  Και φα τουέξει 
πίσω από τους εουαστές της, και ντεν φα τους 
φτάσει· φα τους αναζητήσει, και ντεν φα τους 
βουει· τότε, φα πει: Φα πάω, και φα 
επιστουέψω στον πουώτο µου άνντουα· 
επειντή, τότε ήταν σε µένα καουύτεουα, 
παουά τώουα. 

Κι αυτή ντεν γνώουιζε ότι εγώ τής είχα ντώσει 
το σιτάουι, και το κουασί, και το ουάντι, και 
είχα πουηφύνει σ' αυτή το ασήµι, και το 
χουυσάφι, µε τα οποία κατασκεύασαν τον 
Βάαου.  Γι' αυτό, φα επιστουέψω, και φα 
πάουω το σιτάουι µου στον καιουό του, και το 
κουασί µου στον ντιοουισµένο καιουό του, 
και φα αφαιουέσω το µαουί µου, και το 
ουινάουι µου, που είχε για να σκεπάζει τη 
γύµνια της.  Και τώουα, φα αποκαουύψω την 
ακαφαουσία της µπουοστά στους εουαστές 
της, και κανένας ντεν φα τη ουυτουώσει από 
το χέουι µου.  Και φα καταπαύσω κάφε 
ευφουοσύνη της, τις γιοουτές της, τις 
νεοµηνίες της, και τα σάββατά της, και όουα 
τα πανηγύουια της.  Και φα αφανίσω τις 
αµπέους της, και τις συκιές της, για τις οποίες 
είπε: Αυτά είναι µισφώµατά µου, που µου 
έντωσαν οι εουαστές µου· και φα τις κάνω 
ντάσος, και τα φηουία τού χωουαφιού φα τις 
κατατουώνε.  Και φα επισκεφφώ εναντίον της 
τις ηµέουες των Βααουείµ, κατά τις οποίες 
φυµίαζε σ' αυτούς, και στοουιζόταν µε τα 
σκουαουίκια της και τα πεουιντέουαιά της, και 
ποουευόταν πίσω από τους εουαστές της, 
εµένα όµως µε ουησµόνησε, ουέει ο Κύουιος. 

Γι' αυτό, ντες, εγώ φα την πουοσεουκύσω και 
φα τη σύουω στην έουηµο, και φα µιουήσω 
σύµφωνα µε την καουντιά της.  Και από εκεί 
φα της ντώσω τους αµπεουώνες της, και την 
κοιουάντα τού Αχώου για φύουα εουπίντας· 
και εκεί φα ψάουει, όπως κατά τις ηµέουες τής 
νιότης της, και όπως κατά την ηµέουα τής 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 959 από 1298 

ανάβασής της από την Αίγυπτο.  Και κατά 
την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος, φα µε 
αποκαουέσεις: Ο άνντουας µου· και ντεν φα 
µε αποκαουέσεις πουέον: Ο Βάαου µου·  
επειντή, φα αφαιουέσω τα ονόµατα των 
Βααουείµ από το στόµα της, και ντεν φα 
αναφέουονται πουέον τα ονόµατά τους. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα κάνω 
ντιαφήκη υπέου αυτών πουος τα φηουία τού 
χωουαφιού, και πουος τα πουιά τού ουανού, 
και τα εουπετά τής γης· και τόξο, και 
ουοµφαία, και πόουεµο φα συντουίψω από τη 
γη, και φα τους κατοικίσω µε ασφάουεια.  Και 
φα σε µνηστευφώ στον εαυτό µου στον αιώνα· 
και φα σε µνηστευφώ στον εαυτό µου µε 
ντικαιοσύνη, και µε κουίση, και µε έουεος, και 
µε οικτιουµούς·  και φα σε µνηστευφώ στον 
εαυτό µου µε πίστη· και φα γνωουίσεις τον 
Κύουιο. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, φα απαντήσω, 
ουέει ο Κύουιος, φα απαντήσω στους 
ουανούς, κι αυτοί φα απαντήσουν στη γη·  και 
η γη φα απαντήσει πουος το σιτάουι, και το 
κουασί, και το ουάντι· κι αυτά φα απαντήσουν 
πουος τον Ιεζουαέου.  Και φα τη σπείουω για 
τον εαυτό µου επάνω στη γη· και φα εουεήσω 
την όχι εουεηµένη· και φα πω πουος τον όχι 
ουαό µου: Είσαι ουαός µου· κι αυτοί φα πουν: 
Είσαι Φεός µου. 

ΚΑΙ ο Κύουιος µου είπε: Πήγαινε, ακόµα, 
αγάπησε µια γυναίκα, που, παουόουο ότι 
αγαπιέται από τον φίουο της, είναι 
µοιχαουίντα, σύµφωνα µε την αγάπη τού 
Κυουίου πουος τους γιους Ισουαήου, οι 
οποίοι όµως κοιτάζουν σε ξένους φεούς, και 
αγαπούν µια φιάουη κουασί.  Και τη µίσφωσα 
στον εαυτό µου για 15 αουγύουια, και ένα 
χοµόου κουιφάουι, και µισό χοµόου 
κουιφάουι.  Και της είπα: Κάφησε για µένα 
ποουές ηµέουες· ντεν φα ποουνεύσεις, και ντεν 
φα είσαι για άουον· και εγώ το ίντιο, φα είµαι 
για σένα.  Επειντή, οι γιοι Ισουαήου φα 
καφήσουν ποουές ηµέουες χωουίς βασιουιά, 
και χωουίς άουχοντα, και χωουίς φυσία, και 
χωουίς στήουη, και χωουίς εφόντ και 
φεουαφείµ.  Και ύστεουα απ' αυτά οι γιοι τού 
Ισουαήου φα επιστουέψουν, και φα ζητήσουν 

τον Κύουιο τον Φεό τους, και τον Νταβίντ 
τον βασιουιά τους· και φα φοβούνται τον 
Κύουιο και την αγαφότητά του στις έσχατες 
ηµέουες. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τον ουόγο τού Κυουίου, γιοι 
Ισουαήου· επειντή, ο Κύουιος έχει κουίση µε 
τους κατοίκους τής γης, επειντή ντεν υπάουχει 
αουήφεια ούτε έουεος ούτε γνώση τού Φεού 
επάνω στη γη.  Επιοουκία, και ψέµα, και 
φόνος, και κουοπή, και µοιχεία 
πουηµµύουισαν, και αίµατα αγγίζουν επάνω 
σε αίµατα.  Γι' αυτό, η γη φα πενφήσει, και 
κάφε ένας που κατοικεί σ' αυτή φα 
ουιποψυχήσει, µαζί µε τα φηουία τού 
χωουαφιού, και µαζί µε τα πουιά τού ουανού· 
ακόµα και τα ψάουια τής φάουασσας φα 
εκουείψουν.  Όµως, ας µη αντιουέγει κανένας 
ούτε ας εουέγχει τον άουον· επειντή, ο ουαός 
σου είναι όπως αυτοί που αντιουέγουν στον 
ιεουέα.  Γι' αυτό, φα γουιστουήσεις την 
ηµέουα, και µαζί σου φα γουιστουήσει και ο 
πουοφήτης τη νύχτα, και φα αφανίσω τη 
µητέουα σου. 

Ο ουαός µου αφανίστηκε για έουειψη γνώσης· 
επειντή, εσύ απέουιψες τη γνώση, και εγώ 
απέουιψα εσένα, από το να ιεουατεύεις σε 
µένα· επειντή, ουησµόνησες τον νόµο τού 
Φεού σου, και εγώ φα ουησµονήσω τα παιντιά 
σου.  Όπως πουήφυναν, έτσι αµάουτησαν σε 
µένα· φα µεταβάουω τη ντόξα τους σε ατιµία.  
Τουώνε τις αµαουτίες τού ουαού µου, και 
έχουν την ψυχή τους πουοσηουωµένη στην 
ανοµία τους.  Γι' αυτό, φα είναι: Όπως ο 
ουαός, έτσι και ο ιεουέας· και επάνω τους φα 
επισκεφφώ τούς ντουόµους τους, και φα τους 
ανταποντώσω τις πουάξεις τους.  Επειντή, φα 
τουώνε, και ντεν φα χοουταίνουν· φα 
ποουνεύουν, και ντεν φα πουηφύνονται· για 
τον ουόγο ότι, εγκατέουειψαν στο να 
ουατουεύουν τον Κύουιο.  Ποουνεία, και 
κουασί, και µέφη αφαιούν την καουντιά. 

Ο ουαός µου ουωτάει τα ξύουα του, και του 
απαντάει το ουαβντί του· επειντή, τους 
πουάνησε το πνεύµα τής ποουνείας, και 
πόουνευσαν ξεκουίνοντας από τον Φεό τους.  
Φυσιάζουν επάνω στις κοουυφές των βουνών, 
και φυµιάζουν επάνω στους ουόφους, κάτω 
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από τις βεουανιντιές, και τις ουεύκες, και τις 
τεουεβίνφους, επειντή η σκιά τους είναι 
καουή· γι' αυτό, οι φυγατέουες σας φα 
ποουνεύσουν, και οι νύφες σας φα µοιχεύσουν.  
Ντεν φα τιµωουήσω τις φυγατέουες σας όταν 
ποουνεύσουν ούτε τις νύφες σας όταν 
µοιχεύσουν· επειντή, αυτοί αποχωουίζονται 
µαζί µε πόουνες, και φυσιάζουν µαζί µε τους 
ασεουγείς· γι' αυτό, ο ασύνετος ουαός φα 
καταγκουεµιστεί.  Αν εσύ, Ισουαήου, 
ποουνεύεις, τουάχιστον ας µη ανοµήσει ο 
Ιούντας· µη πηγαίνετε, ουοιπόν, στα 
Γάουγαουα ούτε να ανεβαίνετε στη Βαιφ-αυέν 
ούτε να οουκίζεστε: Ζει ο Κύουιος.  Επειντή, 
ο Ισουαήου αποσκίουτησε σαν νταµάουι που 
αποσκιουτάει· τώουα, φα τους ποιµάνει ο 
Κύουιος, σαν αουνιά σε πουατύ τόπο.  Ο 
Εφουαϊµ πουοσκοουήφηκε στα είντωουα· 
αφήστε τον.  Το ποτό τους ξίνισε· ντόφηκαν 
οουοκουηουωτικά στην ποουνεία· οι 
υπεουασπιστές της (ω, τι ντουοπή!) αγαπούν 
το: Ντώστε.  Ο άνεµος φα τη σφίξει µαζί 
µέσα στις φτεούγες του, και φα 
καταντουοπιαστούν για τις φυσίες τους. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο, ιεουείς, και πουοσέξτε, 
οίκος Ισουαήου, και ντώστε ακουόαση, το 
παουάτι τού βασιουιά· για τον ουόγο ότι, 
πουος εσάς είναι η κουίση· επειντή, 
σταφήκατε παγίντα στη Μισπά, και 
απουωµένο ντίχτυ στο Φαβώου.  Κι εκείνοι 
που αγουεύουν, έκαναν βαφιά σφαγή· εγώ, 
όµως, όους αυτούς φα τους παιντεύσω.  Εγώ 
γνώουισα τον Εφουαϊµ, και ο Ισουαήου ντεν 
είναι κουυµµένος από µένα· επειντή, τώουα 
ποουνεύεις, Εφουαϊµ, και ο Ισουαήου 
µιάνφηκε.  Οι πουάξεις τους ντεν τους 
αφήνουν να επιστουέψουν στον Φεό τους· 
επειντή, το πνεύµα της ποουνείας είναι 
ανάµεσά τους, και ντεν γνώουισαν τον 
Κύουιο.  Και η υπεουηφάνεια του Ισουαήου 
µαουτυουεί µπουοστά του· γι' αυτό, ο 
Ισουαήου και ο Εφουαϊµ φα πέσουν µέσα 
στην ανοµία τους· και ο Ιούντας, ακόµα, φα 
πέσει µαζί τους.  Μαζί µε τα κοπάντια τους 
και µαζί µε τις αγέουες τους φα πάνε για να 
ζητήσουν τον Κύουιο· αουά, ντεν φα τον 
βουν· αποµακουύνφηκε απ' αυτούς.  
Φέουφηκαν άπιστα πουος τον Κύουιο· 
επειντή, γέννησαν ξένα παιντιά· τώουα, 

µάουιστα, ένας µήνας φα καταφάει αυτούς και 
τις κουηουονοµιές τους. 

Σαουπίστε µε κεουάτινη στη Γαβαά, και µε 
σάουπιγγα στη Ουαµά· ηχήστε ντυνατά στη 
Βαιφ-αυέν· από πίσω σου, Βενιαµίν.  Ο 
Εφουαϊµ φα είναι εουηµωµένος την ηµέουα 
τού εουέγχου· ανάµεσα στις φυουές τού 
Ισουαήου γνωστοποίησα αυτό που σίγουα φα 
γίνει·  οι άουχοντες του Ιούντα έγιναν σαν 
αυτούς που µετατοπίζουν όουια· φα ξεχύσω 
την οουγή µου επάνω τους σαν νεουά. 

Καταντυναστεύτηκε ο Εφουαϊµ, συντουίφτηκε 
µέσα στην κουίση, επειντή πήγε φεουηµατικά 
ύστεουα από πουόσταγµα·  γι' αυτό, εγώ φα 
είµαι στον Εφουαϊµ σαν σαουάκι, και στον 
οίκο Ιούντα σαν σκουήκι.  Και ο Εφουαϊµ 
είντε τη νόσο του, και ο Ιούντας το έουκος 
του, και ο Εφουαϊµ πήγε στον Ασσύουιο και 
έστειουε πουος τον βασιουιά Ιαουείβ· αυτός, 
όµως, ντεν µπόουεσε να σας γιατουέψει ούτε 
να σας απαουάξει από το έουκος σας.  
Επειντή, εγώ φα είµαι στον Εφουαϊµ σαν 
ουιοντάουι, και στον οίκο Ιούντα σαν σκύµνος 
ουιονταουιού· εγώ, εγώ φα ντιασπαουάξω, και 
φα αναχωουήσω· φα πάουω, και ντεν φα 
υπάουχει κάποιος για να εουευφεουώσει. 

Φα πάω, φα επιστουέψω στον τόπο µου, 
µέχουις ότου γνωουίσουν το έγκουηµά τους, 
και ζητήσουν το πουόσωπό µου· µέσα στη 
φουίψη τους φάουφουν σε µένα από τα 
χαουάµατα της ηµέουας. 

Εουάτε, και ας επιστουέψουµε στον Κύουιο· 

Επειντή, αυτός ντιασπάουαξε, και φα 
γιατουέψει· 

Πάταξε, και φα πεουιντέσει την πουηγή µας. 

Φα µας αναζωοποιήσει ύστεουα από ντύο 
ηµέουες· 

Κατά την τουίτη ηµέουα φα µας αναστήσει, 
και φα ζούµε µπουοστά του. 

Τότε, φα γνωουίσουµε και φα εξακοουφούµε 
να γνωουίζουµε τον Κύουιο· 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 961 από 1298 

Η έξοντός του είναι πουοντιαταγµένη σαν την 
αυγή· 

Και φάουφει σε µας σαν ντυνατή βουοχή, σαν 
βουοχή όψιµη και πουώιµη επάνω στη γη. 

Τι να κάνω σε σένα, Εφουαϊµ; Τι να κάνω σε 
σένα, Ιούντα; Επειντή, η καουοσύνη σας είναι 
σαν πουωινό σύννεφο, και σαν ντουόσος τής 
αυγής, που παουέουχεται.  Γι' αυτό, τους 
κατέκοψα ντιαµέσου των πουοφητών· τους 
φόνευσα µε τα ουόγια τού στόµατός µου· και 
οι κουίσεις σου φα βγουν έξω σαν φως.  
Επειντή, έουεος φέουω, και όχι φυσία· και 
επίγνωση Φεού πεουισσότεουο, παουά 
οουοκαυτώµατα.  Αυτοί, όµως, όπως ο 
Αντάµ, παουέβηκαν τη ντιαφήκη· σε τούτο 
φέουφηκαν σε µένα άπιστα.  Η Γαουαάντ 
είναι πόουη εουγαζόµενων ανοµία, που 
ενεντουεύει για αίµα.  Και σαν στίφη από 
ουηστές που παουαµονεύουν άνφουωπο, έτσι 
ο σύουογος των ιεουέων φονεύουν µέσα στον 
ντουόµο µέχουι τη Συχέµ· επειντή, έπουαξαν 
αισχουά.  Στον οίκο Ισουαήου είντα φουίκη· 
εκεί είναι η ποουνεία τού Εφουαϊµ· ο 
Ισουαήου µοουύνφηκε.  Και για σένα, Ιούντα, 
ντιοουίστηκε φεουισµός, όταν εγώ επιστουέφω 
την αιχµαουωσία τού ουαού µου. 

ΕΝΩ γιάτουευα τον Ισουαήου, 
αποκαουύφφηκε τότε η ανοµία τού Εφουαϊµ, 
και η κακία τής Σαµάουειας· επειντή, 
έπουαξαν ψέµα· και ο κουέφτης µπαίνει, και ο 
ουηστής γυµνώνει απέξω.  Κι αυτοί ντεν ουένε 
στην καουντιά τους, ότι φυµάµαι όουη την 
ανοµία τους· τώουα, τους πεουικύκουωσαν οι 
πουάξεις τους· έγιναν µπουοστά στο 
πουόσωπό µου.  Στην κακία τους εύφουαναν 
τον βασιουιά, και στα ψέµατά τους τούς 
άουχοντες.  Όουοι είναι µοιχοί, όπως ο 
κουίβανος, που πυουώνεται από τον 
αουτοποιό· ο οποίος, αφού ζυµώσει το 
φύουαµα, σταµατάει από να τον φεουµαίνει, 
µέχουις ότου γίνει η ζύµωση.  Κατά την 
ηµέουα τού βασιουιά µας, οι άουχοντες 
ασφένησαν από τη φουόγωση του κουασιού, 
κι αυτός άπουωσε το χέουι του πουος τους 
αχουείους.  Επειντή, απασχοούν την καουντιά 
τους, η οποία φουέγεται σαν κουίβανος, στις 
ενέντουες τους· ο αουτοποιός τους κοιµάται 

οουόκουηουη τη νύχτα· και την αυγή, αυτή 
καίει σαν φωτιά που βγάζει φουόγες.  Όουοι 
αυτοί φεουµάνφηκαν σαν κουίβανος, και 
κατέφαγαν τους κουιτές τους· όουοι οι 
βασιουιάντες τους έπεσαν· ντεν υπάουχει 
ανάµεσά τους αυτός που να µε επικαουείται.  
Ο Εφουαϊµ, αυτός ανακατεύτηκε µαζί µε τους 
ουαούς· ο Εφουαϊµ είναι σαν σταχτόψωµο, 
που ντεν γυουίστηκε.  Ξένοι κατέφαγαν τη 
ντύναµή του, κι αυτός ντεν το γνωουίζει.  Και 
η υπεουηφάνεια του Ισουαήου µαουτυουεί 
µπουοστά του· και ντεν επιστουέφουν πουος 
τον Κύουιο τον Φεό τους, ούτε τον ζητούν, 
για όουα αυτά. 

Και ο Εφουαϊµ είναι σαν πεουιστέουι που 
ντεουεάζεται, το οποίο ντεν έχει σύνεση· 
επικαούνται την Αίγυπτο, πηγαίνουν στην 
Ασσυουία.  Όταν πάνε, φα απουώσω επάνω 
τους το ντίχτυ µου· φα τους κατεβάσω όπως 
τα πουιά τού ουανού· φα τους 
ντιαπαινταγωγήσω, όπως κηουύχτηκε στη 
συναγωγή τους. 

Αουοίµονο σ' αυτούς! Επειντή, 
αποσκίουτησαν από µένα· όουεφουος σ' 
αυτούς! Επειντή, ασέβησαν σε µένα· ενώ εγώ 
τους εξαγόουασα, αυτοί µίουησαν ψέµατα 
εναντίον µου.  Και ντεν µε επικαουέστηκαν 
στην καουντιά τους, αουά οουόουυζαν επάνω 
στα κουεβάτια τους· βασανίζονται για σιτάουι 
και κουασί, και στασιάζουν εναντίον µου.  Και 
εγώ τους ντιαπαινταγώγησα, ενώ ενίσχυσα 
τους βουαχίονές τους, αυτοί όµως 
συουογίζονταν πονηουά εναντίον µου.  
Επιστουέφουν, όχι στον Ύψιστο· έγιναν σαν 
στουεβουό τόξο· οι άουχοντές τους φα 
πέσουν µε ουοµφαία, εξαιτίας τής αυφάντειας 
της γουώσσας τους· αυτό φα είναι το όνειντός 
τους µέσα στη γη τής Αιγύπτου. 

ΣΑΟΥΠΙΣΕ µε το στόµα σου τα εξής: Φα 
οουµήσεις σαν αετός ενάντια στον οίκο τού 
Κυουίου, επειντή παουέβηκαν τη ντιαφήκη 
µου, και ασέβησαν στον νόµο µου.  Ο 
Ισουαήου φα κουάζει σε µένα, Φεέ µου, σε 
γνωουίζουµε.  Ο Ισουαήου απέουιψε το 
αγαφό· ο εχφουός φα τον καταντιώξει.  Αυτοί 
έκαναν βασιουιάντες, όµως όχι από µένα· 
έκαναν άουχοντες, όµως χωουίς να έχω 
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είντηση· από το ασήµι τους και από το 
χουυσάφι τους έκαναν για τον εαυτό τους 
είντωουα, για να εξοουοφουευτούν. 

Το µοσχάουι σου τους απέουιψε, Σαµάουεια· 
ο φυµός µου άναψε εναντίον τους· µέχουι 
πότε ντεν φα µποουέσουν να καφαουιστούν;  
Κι αυτό, βέβαια, έγινε από τον Ισουαήου· ο 
τεχνίτης το έκανε· εποµένως, αυτό ντεν είναι 
Φεός· το µοσχάουι, ουοιπόν, της Σαµάουειας 
φα γίνει συντουίµµια.  Επειντή, έσπειουαν 
άνεµο, γι' αυτό φα φεουίσουν 
ανεµοστουόβιουο· ντεν έχει καουάµι· το 
βουαστάουι ντεν φα ντώσει αουεύουι· και αν 
ντώσει, ξένοι φα το καταπιούν. 

Τον Ισουαήου τον κατάπιαν· τώουα, έγιναν 
ανάµεσα στα έφνη σαν σκεύος στο οποίο ντεν 
υπάουχει χάουη.  Επειντή, από µόνοι τους 
ανέβηκαν στους Ασσυουίους, σαν άγουιο 
γαϊντούι που από µόνο του µονάζει· ο 
Εφουαϊµ µίσφωσε εουαστές.  Όµως, αν και 
µίσφωσαν εουαστές ανάµεσα στα έφνη, τώουα 
φα τους συγκεντουώσω· και ύστεουα από 
ουίγο φα ουυπηφούν εξαιτίας τού φοουτίου 
τού βασιουιά των αουχόντων.  Επειντή, ο 
Εφουαϊµ πουήφυνε τα φυσιαστήουια για να 
αµαουτάνει, φα γίνουν σ' αυτόν φυσιαστήουια 
στο να αµαουτάνει.  Έγουαψα σ' αυτόν τα 
µεγαουεία τού νόµου µου· όµως, 
ουογαουιάστηκαν σαν ένα ξένο πουάγµα.  Με 
τις φυσίες, που πουοσφέουν σε µένα, 
φυσιάζουν κουέας, και τουώνε· ο Κύουιος ντεν 
τις ντέχεται· τώουα, φα φυµηφώ την ανοµία 
τους, και φα επισκεφφώ τις αµαουτίες τους· 
αυτοί φα επιστουέψουν στην Αίγυπτο.  
Επειντή, ο Ισουαήου ουησµόνησε τον 
Ντηµιουγό του, και κτίζει ναούς· και ο 
Ιούντας πουήφυνε οχυουωµένες πόουεις· 
αουά, φα στείουω φωτιά επάνω στις πόουεις 
του, και φα καταφάει τα παουάτια τους. 

ΜΗ χαίουεσαι, Ισουαήου, ούτε να 
ευφουαίνεσαι, όπως οι ουαοί· επειντή, 
πόουνευσες ξεκουίνοντας από τον Φεό σου· 
αγάπησες µισφώµατα σε κάφε αουώνι 
σιταουιού.  Το αουώνι και ο ουηνός ντεν φα 
τους φουέψουν, και το κουασί φα ουείψει απ' 
αυτούς.  Ντεν φα κατοικήσουν στη γη τού 
Κυουίου· ο Εφουαϊµ, όµως, φα επιστουέψει 

στην Αίγυπτο, και φα φάνε ακάφαουτα στην 
Ασσυουία·  σπονντές κουασιού ντεν φα 
πουοσφέουν στον Κύουιο ούτε φα είναι σ' 
αυτόν αουεστοί· οι φυσίες τους φα είναι σ' 
αυτούς σαν το ψωµί εκείνων που πενφούν· 
όουοι όσοι τις τουώνε, φα µοουυνφούν· 
επειντή, ντικό τους ψωµί υπέου τής ψυχής 
τους ντεν φα µπει µέσα στον οίκο τού 
Κυουίου.  Τι φα κάνετε σε ηµέουα 
πανήγυουης, και σε ηµέουα γιοουτής τού 
Κυουίου;  Επειντή, ντέστε, έφυγαν για την 
ταουαιπωουία· η Αίγυπτος φα τους 
συγκεντουώσει, η Μέµφιντα φα τους φάψει· τα 
επιφυµητά τους µε ασήµι, φα τα 
κουηουονοµήσουν οι τσουκνίντες· αγκάφια φα 
είναι στις σκηνές τους.  Ήουφαν οι ηµέουες 
τής επίσκεψης, ήουφαν οι ηµέουες τής 
ανταπόντοσης· ο Ισουαήου φα το γνωουίσει· ο 
πουοφήτης είναι άφουονας, ο 
πνευµατέµφοουος άνφουωπος µαινόµενος, 
εξαιτίας τού πουήφους τής ανοµίας σου, και 
του µεγάου µίσους εναντίον σου.  Ο φουουός 
τού Εφουαϊµ ήταν αυτός µαζί µε τον Φεό 
µου, και ο πουοφήτης έγινε παγίντα ενός 
παγιντευτή πουιών σε όους τούς ντουόµους 
του, και µίσος στον οίκο τού φεού του.  
Ντιαφφάουηκαν βαφιά, όπως στις ηµέουες 
τής Γαβαά· γι' αυτό, φα φυµηφεί την ανοµία 
τους, φα επισκεφφεί τις αµαουτίες τους. 

Βουήκα τον Ισουαήου σαν σταφύουι στην 
έουηµο· είντα τους πατέουες σας σαν τα 
πουωτογεννήµατα της συκιάς, στην αουχή 
της· αυτοί, όµως, πήγαν στον Βέεου-φεγώου, 
και αφιεουώφηκαν στη ντουοπή· και έγιναν 
βντεουυκτοί, όπως το αντικείµενο της αγάπης 
τους.  Και για τον Εφουαϊµ, σαν πουί η ντόξα 
τους φα πετάξει, από τη γέννα, και από τη 
µήτουα, και από τη σύουηψη·  αουά, και αν 
εκφουέψουν τα παιντιά τους, φα τους 
ατεκνώσω, ώστε να µη µείνει άνφουωπος, 
επειντή αουοίµονο ακόµα σ' αυτούς, όταν 
αποσυουφώ απ' αυτούς.  Ο Εφουαϊµ µού 
φαινόταν σαν την Τύουο, φυτεµένος σε τόπο 
ευχάουιστο· όµως, ο Εφουαϊµ φα βγάουει τα 
παιντιά του για τον φονιά. 

Ντώσε σ' αυτούς, Κύουιε· τι φα ντώσεις; 
Ντώσε σ' αυτούς µήτουα που αποβάουει, και 
ξεούς µαστούς. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 963 από 1298 

Όουη η κακία τους είναι στα Γάουγαουα· 
επειντή, εκεί τους µίσησα· εξαιτίας τής κακίας 
των πουάξεών τους φα τους εξώσω από τον 
οίκο µου· ντεν φα τους αγαπώ πουέον· όουοι 
οι άουχοντές τους είναι αποστάτες.  Ο 
Εφουαϊµ πατάχτηκε· η ουίζα τους ξεουάφηκε. 
καουπό ντεν φα κάνουν· ακόµα κι αν 
γεννήσουν, φα φανατώσω τα επιφυµητά τής 
µήτουας τους. 

Ο Φεός µου φα τους αποουίψει, επειντή ντεν 
τον άκουσαν· και φα είναι πουανώµενοι 
ανάµεσα στα έφνη. 

Ο ΙΣΟΥΑΗΟΥ είναι µια άµπεουος µε 
ωουαία κουήµατα· καουποφόουησε άφφονα· 
σύµφωνα µε το πουήφος των καουπών του 
πουήφυνε τα φυσιαστήουια· σύµφωνα µε την 
αγαφότητα της γης του ουάµπουυνε τα 
αγάουµατα.  Η καουντιά τους είναι 
µοιουασµένη· τώουα, φα τιµωουηφούν· αυτός 
φα κατασκάψει τα φυσιαστήουιά τους, φα 
φφείουει τα αγάουµατά τους.  Επειντή, τώουα 
φα πουν: Εµείς ντεν έχουµε βασιουιά, επειντή 
ντεν φοβηφήκαµε τον Κύουιο· και ο 
βασιουιάς τι φα µας έκανε;  Μίουησαν ουόγια, 
κάνοντας όουκους µε ψεύτικο τουόπο, ενώ 
έκαναν συνφήκη· γι' αυτό, η καταντίκη φα 
εκβουαστήσει σαν το κώνειο στα αυουάκια 
τού χωουαφιού.  Οι κάτοικοι της Σαµάουειας 
φα κατατουοµάξουν για το µοσχάουι τής 
Βαιφ-αυέν· επειντή, ο ουαός του φα πενφήσει 
γι' αυτό, και οι ειντωουοφύτες του, που 
χαίουονται σ' αυτό, για τη ντόξα του, επειντή 
µετοικίστηκε απ' αυτό. 

Ακόµα, αυτός φα φεουφεί στην Ασσυουία, ως 
ντώουο στον βασιουιά Ιαουείβ· ντουοπή φα 
καταουάβει τον Εφουαϊµ, και ο Ισουαήου φα 
ντουαπεί για τη βουή του.  Η Σαµάουεια 
αφανίζεται, και ο βασιουιάς της, σαν αφουός 
επάνω στην επιφάνεια του νεού.  Και οι βωµοί 
τής Αυέν, η αµαουτία τού Ισουαήου, φα 
καταστουαφούν· αγκάφια και τουιβόουια φα 
βουαστήσουν επάνω στα φυσιαστήουιά τους· 
και φα πουν στα βουνά: Σκεπάστε µας· και 
στους ουόφους: Πέστε επάνω µας. 

Ισουαήου, αµάουτησες από τις ηµέουες τής 
Γαβαά· εκεί στάφηκαν· η µάχη στη Γαβαά 

ενάντια στους γιους τής ανοµίας ντεν έφτασε 
σ' αυτούς.  Σύµφωνα µε τη βουή µου, βέβαια, 
φα τους πεουάσω από παιντεία· και οι ουαοί 
φα συγκεντουωφούν εναντίον τους, όταν 
φέουνονται σε αιχµαουωσία για τις ντύο 
ανοµίες τους.  Ο Εφουαϊµ είναι µεν 
ντινταγµένο νταµάουι, που του αουέσει να 
αουωνίζει· όµως, εγώ φα πεουάσω ζυγό επάνω 
στον ωουαίο ουαιµό του· φα υποζεύξω τον 
Εφουαϊµ· ο Ιούντας φα αουοτουιάζει, ο Ιακώβ 
φα βωουοκοπάει για τον εαυτό του. 

Σπείουετε για τον εαυτό σας µε ντικαιοσύνη, 
φεουίστε µε έουεος· ανοίξτε την αφηµένη γη 
σας· επειντή, είναι καιουός εκζητήστε τον 
Κύουιο, µέχουις ότου έουφει να σταουάξει 
επάνω σας ντικαιοσύνη.  Έχετε αουοτουιάσει 
ασέβεια, φεουίσατε ανοµία, φάγατε καουπό 
ψέµατος· επειντή, έουπισες στον ντουόµο σου, 
στο πουήφος των ισχυουών σου.  Γι' αυτό, 
απώουεια φα σηκωφεί ανάµεσα στους ουαούς 
σου, και όουα τα φούιά σου φα κυουιευφούν, 
όπως ο Σαουµάν κυουίευσε τη Βαιφ-αουβέου 
κατά την ηµέουα τής µάχης· η µητέουα 
κατασυντουίφτηκε επάνω στα παιντιά.  Έτσι 
φα κάνει σε σας η Βαιφήου, ένεκα της 
έσχατης ανοµίας σας· πουωί φα αφανιστεί 
οουοκουηουωτικά ο βασιουιάς τού Ισουαήου. 

ΟΤΑΝ ο Ισουαήου ήταν νήπιο, τότε εγώ τον 
αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάουεσα τον 
γιο µου.  Όσο τους καούσαν, τόσο αυτοί 
αναχωούσαν από µπουοστά τους· φυσίαζαν 
στους Βααουείµ, και φυµίαζαν στα γουυπτά.  
Εγώ ντίνταξα ακόµα τον Εφουαϊµ να 
πεουπατάει, πιάνοντάς τον από τους 
βουαχίονες· αουά, ντεν γνώουιζαν ότι τους 
γιάτουευα.  Τους έσυουα µε σχοινιά 
ανφουώπου, µε ντεσµούς αγάπης· και ήµουν 
σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιούν τον ζυγό 
πάνω από τα σαγόνια τους, και έβαουα 
µπουοστά τους τουοφή. 

Ντεν φα επιστουέψει στη γη τής Αιγύπτου, 
αουά ο Ασσύουιος φα είναι βασιουιάς του, 
επειντή ντεν φέουησαν να επιστουαφούν.  Και 
η ουοµφαία φα πέσει επάνω στις πόουεις του, 
και φα αναουώσει τους ισχυούς του, και φα 
καταφάει, εξαιτίας των συουογισµών τους.  
Και ο ουαός µου είναι πουοσκοουηµένος 
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στην αποστασία που γίνεται εναντίον µου· αν 
και κουήφηκαν πουος τον Ύψιστο, κανένας 
όµως ντεν τον ύψωσε. 

Πώς φα σε παουαντώσω, Εφουαϊµ; Πώς φα σε 
εγκαταουείψω, Ισουαήου; Πώς φα σε κάνω 
σαν την Ανταµά; Πώς φα σε βάουω σαν τη 
Σεβωείµ; Η καουντιά µου µεταστουάφηκε 
µέσα µου, τα σπουάχνα µου συγκινήφηκαν.  
Ντεν φα εκτεουέσω την έξαψη του φυµού 
µου, ντεν φα επιστουέψω για εξοουοφουεµό 
τού Εφουαϊµ· επειντή, εγώ είµαι Φεός, και 
όχι άνφουωπος, Άγιος ανάµεσά σου· και ντεν 
φα µπω µέσα µε φυµό.  Φα πεουπατούν πίσω 
από τον Κύουιο· φα βουυχάζει σαν 
ουιοντάουι· όταν αυτός βουυχήσει, τότε φα 
σπεύσουν εκστατικά τα παιντιά από τη ντύση·  
φα σπεύσουν εκστατικά σαν πουί από την 
Αίγυπτο, και σαν πεουιστέουι από τη γη τής 
Ασσυουίας· και φα τους αποκαταστήσω στα 
σπίτια τους, ουέει ο Κύουιος. 

Ο ΕΦΟΥΑΪΜ µε πεουικύκουωσε µε ψέµατα, 
και ο οίκος Ισουαήου µε απάτη· ο Ιούντας, 
όµως, έχει ακόµα εξουσία µαζί µε τον Φεό 
του, και είναι πιστός µαζί µε τους αγίους. 

Ο Εφουαϊµ βόσκεται µε άνεµο, και κυνηγάει 
τον ανατοουικό άνεµο· καφηµεουινά 
πουηφαίνει ψέµατα και όουεφουο· κάνουν, 
µάουιστα, συνφήκη µε τους Ασσυουίους, και 
φέουνουν ουάντι από την Αίγυπτο. 

Ο Κύουιος έχει ακόµα κουίση ενάντια στον 
Ιούντα, και φα επισκεφφεί τον Ιακώβ σύµφωνα 
µε τους ντουόµους του· σύµφωνα µε τις 
πουάξεις του φα του ανταποντώσει.  Στην 
κοιουιά έπιασε τη φτέουνα του αντεουφού του, 
και στην ανντουική του ηουικία ενίσχυσε 
πουος τον Φεό.  Ναι, ενίσχυσε µε άγγεουο, 
και υπεουίσχυσε· έκουαψε, και ντεήφηκε σ' 
αυτόν· τον βουήκε στη Βαιφήου, και εκεί 
µίουησε σε µας·  ναι, ο Κύουιος ο Φεός των 
ντυνάµεων, ο Κύουιος είναι η ανάµνησή του.  
Γι' αυτό, εσύ επίστουεψε στον Φεό σου· 
φύουαγε έουεος και κουίση, και έουπιζε για 
πάντα στον Φεό σου. 

Ο Εφουαϊµ είναι έµποουος· ζύγια απάτης 
είναι στο χέουι του· του αουέσει να αντικεί.  

Και ο Εφουαϊµ είπε: Βέβαια, εγώ πούτησα, 
απέκτησα για τον εαυτό µου υπάουχοντα· σε 
όους τούς κόπους µου ντεν φα βουεφεί σε 
µένα ανοµία, που να ουογαουιάζεται 
αµαουτία.  Εγώ, όµως, είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός από τη γη τής Αιγύπτου, φα σε 
κατοικίσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ηµέουες 
τής επίσηµης γιοουτής.  Μίουησα ακόµα 
ντιαµέσου πουοφητών, και πουήφυνα εγώ 
οουάσεις, και παουσίασα παουοµοιώσεις 
ντιαµέσου των πουοφητών.  Υπήουξε τάχα 
ανοµία στη Γαουαάντ; Στα Γάουγαουα 
µάουιστα στάφηκαν µαταιότητα· φυσιάζουν 
ταύους· και τα φυσιαστήουιά τους είναι σαν 
σωουοί στα αυουάκια των χωουαφιών.  Και ο 
Ιακώβ έφυγε στη γη τής Συουίας, και ο 
Ισουαήου ντούεψε για γυναίκα, και για 
γυναίκα φύουαξε πουόβατα.  Και µε 
πουοφήτη ανέβασε ο Κύουιος τον Ισουαήου 
από την Αίγυπτο, και µε πουοφήτη 
ντιαφυουάχτηκε.  Ο Εφουαϊµ τον παουόξυνε 
πικουότατα· γι' αυτό φα ξεχύσει το αίµα του 
επάνω του, και τον ονειντισµό του, ο Κύουιός 
του, φα τον επιστουέψει επάνω σ' αυτόν. 

Όταν ο Εφουαϊµ µιούσε µε τουόµο, αυτός 
υψώφηκε στον Ισουαήου· και όταν αµάουτησε 
σχετικά µε τον Βάαου, τότε πέφανε.  Και 
τώουα αµαουτάνουν πεουισσότεουο και 
πεουισσότεουο, και έκαναν για τον εαυτό τους 
χωνευτά από το ασήµι τους, είντωουα 
σύµφωνα µε τη φαντασία τους, όουα αυτά 
είναι έουγο τεχνιτών· αυτοί ουένε γι' αυτά: Οι 
άνφουωποι που φυσιάζουν ας φιουήσουν τα 
µοσχάουια.  Γι' αυτό, φα είναι σαν πουωινό 
σύννεφο, και σαν ντουόσος τής αυγής, που 
φεύγει, σαν ουεπτό άχυουο, που το φυσάει ο 
άνεµος από το αουώνι, και σαν καπνός από 
την καπνοντόχο. 

Όµως, εγώ είµαι ο Κύουιος ο Φεός σου από 
τη γη τής Αιγύπτου· και άουον φεό, εκτός από 
µένα, ντεν φα γνωουίσεις· επειντή, ντεν 
υπάουχει άουος σωτήουας εκτός από µένα.  
Εγώ σε γνώουισα µέσα στην έουηµο, σε 
άνυντουη γη.  Σύµφωνα µε τις βοσκές τους, 
έτσι χόουτασαν· χόουτασαν, και υψώφηκε η 
καουντιά τους· γι' αυτό µε ουησµόνησαν.  Γι' 
αυτό, φα είµαι σ' αυτούς σαν ουιοντάουι· σαν 
πάουνταουη φα τους παουαµονεύω στον 
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ντουόµο.  Φα τους συναντήσω σαν 
αουκούντα, που στεουήφηκε τα παιντιά της, 
και φα ντιασπαουάξω το πεουίφουαγµα της 
καουντιάς τους, και φα τους καταφάω εκεί σαν 
ουιοντάουι· άγουιο φηουίο φα τους 
κατασπαουάξει. 

Αποουέστηκες, Ισουαήου· όµως, σε µένα είναι 
η βοήφειά σου.  Πού είναι ο βασιουιάς σου; 
Πού; Ας σε σώσει τώουα σε όουες σου τις 
πόουεις· και πού είναι οι κουιτές σου, για τους 
οποίους είχες πει: Ντώσε µου βασιουιά και 
άουχοντες;  Σου έντωσα βασιουιά µέσα στον 
φυµό µου, και τον αφαίουεσα µέσα στην 
οουγή µου. 

Η ανοµία τού Εφουαϊµ είναι ντεµένη 
οουόγυουα· η αµαουτία του αποταµιευµένη.  
Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει φάουφουν 
επάνω του· είναι γιος ασύνετος· επειντή, ντεν 
είναι καιουός να στέκεται στο άνοιγµα της 
µήτουας.  Φα τους εουευφεουώσω από το 
χέουι τού άντη· φα τους σώσω από τον 
φάνατο. Φάνατε, πού είναι ο όουεφουός σου; 
Άντη, πού είναι η φφοουά σου; Η 
µεταµέουεια φα κουύβεται από τα µάτια µου. 

Αν κι αυτός στάφηκε καουποφόουος ανάµεσα 
στους αντεουφούς του, όµως φάουφει 
ανατοουικός άνεµος, ο άνεµος τού Κυουίου 
φα ανέβει από την έουηµο, και οι βουύσες του 
φα εκουείψουν, και φα καταξεουαφεί η πηγή 
του· αυτός φα αουπάξει τον φησαυουό όουων 
των επιφυµητών σκευών του.  Η Σαµάουεια 
φα αφανιστεί· επειντή, αποστάτησε από τον 
Φεό της· φα πέσουν µε ουοµφαία· τα νήπιά 
τους που φηουάζουν, φα συντουιφτούν, και 
όσες είναι έγκυοι, φα ντιασχιστούν. 

ΙΣΟΥΑΗΟΥ, επίστουεψε στον Κύουιο τον 
Φεό σου, επειντή µε την ανοµία σου έπεσες.  
Πάουτε µαζί σας ουόγια, και να επιστουέψετε 
στον Κύουιο· πείτε σ' αυτόν: «Αφαίουεσε 
όουη την ανοµία µας, και ντέξου µας µε 
ευµένεια, και φα αποντώσουµε τον καουπό 
των χειουέων µας·  ο Ασσού ντεν φα µας 
σώσει· ντεν φα ανέβουµε επάνω σε άουογα· 
και ντεν φα πούµε πουέον στο έουγο των 
χεουιών µας: Είστε φεοί µας· επειντή, σε σένα 
φα εουεηφεί ο οουφανός». 

Φα γιατουέψω την αποστασία τους, φα τους 
αγαπήσω εγκάουντια. επειντή, ο φυµός µου 
αποστουάφηκε απ' αυτόν.  Φα είµαι σαν 
ντουόσος στον Ισουαήου· φα ανφίσει σαν 
κουίνο, και φα εκτείνω τις ουίζες του σαν 
ντέντουο τού Ουιβάνου.  Τα κουαντιά του φα 
απουωφούν, και η ντόξα του φα είναι σαν της 
εουιάς, και η µυουντιά του σαν τον Ουίβανο.  
Φα επιστουέψουν και φα καφήσουν κάτω από 
τη σκιά του· φα αναζήσουν σαν σιτάουι, και 
φα ανφίσουν σαν άµπεουος· η µνήµη του φα 
είναι σαν κουασί τού Ουιβάνου.  Ο Εφουαϊµ 
φα πει: Τι έχω να κάνω πουέον µε τα 
είντωουα; Εγώ άκουσα, και φα τον 
ντιαφυουάξω· εγώ είµαι σ' αυτόν σαν ευφαουές 
έουατο· από µένα φα πουοέουφει ο καουπός 
σου. 

Ποιος είναι σοφός, και φα τα καταουάβει 
αυτά; Συνετός, και φα τα γνωουίσει; Επειντή, 
ευφείς είναι οι ντουόµοι τού Κυουίου, και οι 
ντίκαιοι φα πεουπατούν µέσα σ' αυτούς· ενώ, 
οι παουαβάτες φα πέσουν µέσα σ' αυτούς. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΟΥΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΙΩΗΟΥ, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ 
ΦΑΦΟΥΗΟΥ. 

Ακούστε τούτο, οι πουεσβύτεουοι· και ντώστε 
ακουόαση, όουοι εσείς που κατοικείτε τη γη· 

Έγινε αυτό στις ηµέουες σας ή στις ηµέουες 
των πατέουων σας; 

Ντιηγηφείτε γι' αυτό στα παιντιά σας, και τα 
παιντιά σας στα ντικά τους παιντιά, και τα 
παιντιά τους πουος την άουη γενεά. 

Ό,τι άφησε η κάµπια, το κατέφαγε η 
ακουίντα· 

και ό,τι άφησε η ακουίντα, το κατέφαγε ο 
βούχος· 

και ό,τι άφησε ο βούχος, το κατέφαγε η 
εουυσίβη. 

Συνέουφετε, οι µέφυσοι, και κουάψτε· και 
οουοουύξτε, όουοι οι κουασοπότες, για το νέο 
κουασί· ντεντοµένου ότι, αφαιουέφηκε από το 
στόµα σας. 
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Επειντή, έφνος ανέβηκε ενάντια στη γη µου, 
ισχυουό και αναουίφµητο, 

που τα ντόντια του είναι ντόντια ουιονταουιού, 
και έχει µυουόντοντες σκύµνου. 

Έβαουε την άµπεουό µου σε αφανισµό, και 
τις συκιές µου σε φουαύση· 

την ξεφούντισε οουοκουηουωτικά, και την 
απέουιψε· τα κουήµατά της έµειναν ουευκά. 

Φουήνησε σαν νύφη πεουιζωσµένη µε σάκο 
για τον άνντουα τής νιότης της. 

Η πουοσφοουά και η σπονντή αφαιουέφηκε 
από τον οίκο τού Κυουίου· πενφούν οι ιεουείς, 
οι ουειτουγοί τού Κυουίου. 

Εουηµώφηκε η πεντιάντα, πενφεί η γη· 
επειντή, αφανίστηκε το σιτάουι, ξεουάφηκε το 
νέο κουασί, έουειψε το ουάντι. 

Ντουαπείτε, γεωουγοί· οουοουύξτε, 
αµπεουουγοί, για το σιτάουι και για το 
κουιφάουι· επειντή, ο φεουισµός τού 
χωουαφιού χάφηκε. 

Η άµπεουος ξεουάφηκε, και η συκιά 
µαουάζωσε· η ουοντιά, και ο φοίνικας, και η 
µηουιά, όουα τα ντέντουα τού χωουαφιού 
ξεουάφηκαν· 

ώστε έφυγε η χαουά από τους γιους των 
ανφουώπων. 

Πεουιζωστείτε, φουηνείτε, ιεουείς· 
οουοουύζετε, ουειτουγοί τού φυσιαστηουίου· 
εουάτε, ντιανυχτεουεύστε µε σάκο, ουειτουγοί 
τού Φεού µου· 

επειντή, παύφηκε η πουοσφοουά και η 
σπονντή από τον οίκο τού Φεού σας. 

Αγιάστε νηστεία, κηουύξτε επίσηµη σύναξη, 
συγκεντουώστε τούς πουεσβύτεους, όους τούς 
κατοίκους τού τόπου, στον οίκο τού Κυουίου 
τού Φεού σας· και βοήστε πουος τον Κύουιο: 

Αουοίµονο για την ηµέουα εκείνη! Επειντή, η 
ηµέουα του Κυουίου πουησίασε, και φάουφει 
όουεφουος από τον Παντοντύναµο. 

Οι τουοφές ντεν αφαιουέφηκαν µπουοστά από 
τα µάτια µας, η ευφουοσύνη και η χαουά από 
τον οίκο τού Φεού µας; 

Οι σπόουοι φφείουονται· κάτω από τους 
βώους τους, οι σιταποφήκες εουηµώφηκαν, οι 
αποφήκες χαουάστηκαν· επειντή, το σιτάουι 
ξεουάφηκε. 

Πώς στενάζουν τα κτήνη! Αντηµονούν οι 
αγέουες των βοντιών, επειντή, ντεν έχουν 
βοσκή· ναι, τα ποίµνια των πουοβάτων 
αφανίστηκαν. 

Κύουιε, σε σένα φα βοήσω· επειντή, η φωτιά 
κατανάουωσε τις βοσκές τής εουήµου, και η 
φουόγα κατέκαψε όουα τα ντέντουα τού 
χωουαφιού. 

Ακόµα, τα κτήνη τής πεντιάντας χάσκουν 
πουος εσένα· επειντή, ξεουάφηκαν τα ουυάκια 
των νεουών, και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές 
τής εουήµου. 

Πεουιγουαφή τής Ηµέουας τού Κυουίου  
ΣΑΟΥΠΙΣΤΕ σάουπιγγα στη Σιών, και 
αουαουάξτε στο άγιό µου βουνό· 

ας τουοµάξουν όουοι αυτοί που κατοικούν 
στη γη· επειντή, έουχεται η ηµέουα τού 
Κυουίου, επειντή είναι κοντά· 

ηµέουα µε σκοτάντι και πυκνό σκοτάντι, 
ηµέουα µε σύννεφο και οµίχουη· 

σαν αυγή απουώνεται επάνω στα βουνά ένας 
ποουυπουηφής ουαός και ισχυουός· 

όµοιός του ντεν στάφηκε από τον αιώνα ούτε 
φα σταφεί ποτέ πουέον ύστεουα απ' αυτόν, σε 
γενεές γενεών. 

Φωτιά κατατουώει µπουοστά του, και φουόγα 
κατακαίει πίσω του· 

η γη είναι µπουοστά του σαν τον παουάντεισο 
της Εντέµ, και πίσω του πεντιάντα 
αφανισµένη· και, βέβαια, απ' αυτόν ντεν φα 
ξεφύγει τίποτε. 

Η φέα τους είναι σαν φέα αουόγων· και σαν 
καβαουάουηντες, έτσι φα τουέχουν. 
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Σαν κουότος αµαξών φα πηντούν επάνω στις 
κοουυφές των βουνών, σαν ήχος φουόγας 
φωτιάς, που κατατουώει το καουάµι· 

σαν ισχυουός ουαός, παουαταγµένος σε µάχη. 

Μπουοστά του οι ουαοί φα κατατουοµάξουν· 
όουα τα πουόσωπα φα αποσβοουωφούν. 

Φα τουέξουν σαν µαχητές· σαν άνντουες 
ποουεµιστές φα ανέβουν το τείχος· 

και φα πάνε κάφε ένας στον ντουόµο του, και 
ντεν φα χαουάσουν τις τάξεις τους. 

Και ντεν φα σπουώξουν ο ένας τον άουον· φα 
πεουπατάνε κάφε ένας στον ντικό του 
ντουόµο· 

και πέφτοντας επάνω στα βέουη, ντεν φα 
πουηγωφούν. 

Φα τουέχουν οουόγυουα µέσα στην πόουη· 
φα τουέξουν επάνω στο τείχος, φα ανεβαίνουν 
στα σπίτια· 

φα µπαίνουν από τα παουάφυουα σαν 
κουέφτης. 

Η γη φα σειστεί µπουοστά τους· οι ουανοί φα 
τουέµουν· 

ο ήουιος και το φεγγάουι φα 
κατασκοτεινιάσουν, και τα αστέουια φα 
αποσύουν τη ουάµψη τους. 

Και ο Κύουιος φα εκπέµψει τη φωνή του 
µπουοστά από το στουάτευµά του· 

επειντή, το στουατόπεντό του είναι 
υπεουβοουικά µεγάουο· επειντή, αυτός που 
εκτεουεί τον ουόγο του είναι ισχυουός· 

επειντή, η ηµέουα τού Κυουίου είναι µεγάουη 
και υπεουβοουικά τουοµεουή, και ποιος 
µποουεί να την υποφέουει; 

Και τώουα, γι' αυτό ο Κύουιος ουέει, 
επιστουέψτε σε µένα από όουη σας την 
καουντιά, και µε νηστεία, και µε φουήνο, και 
µε πένφος. 

Και σχίστε την καουντιά σας, και όχι τα 
ιµάτιά σας, και επιστουέψτε στον Κύουιο τον 
Φεό σας· 

επειντή, είναι εουεήµονας και οικτίουµονας, 
µακουόφυµος και ποουυέουεος, και ο οποίος 
µεταµεουείται για το κακό. 

Ποιος γνωουίζει, αν φα επιστουέψει και 
µεταµεουηφεί, και αφήσει πίσω του ευουογία, 

πουοσφοουά και σπονντή στον Κύουιο τον 
Φεό µας; 

Σαουπίστε σάουπιγγα στη Σιών, αγιάστε 
νηστεία, κηουύξτε επίσηµη σύναξη. 

Συγκεντουώστε τον ουαό, αγιάστε τη σύναξη, 
συγκεντουώστε τούς πουεσβύτεους, 
συναφουοίστε τα νήπια, κι αυτά που 
φηουάζουν µαστούς· 

ας βγει έξω ο γαµπουός από τον κοιτώνα του, 
και η νύφη από τον φάουαµό της. 

Ας κουάψουν οι ιεουείς, οι ουειτουγοί τού 
Κυουίου, ανάµεσα στη στοά και το 
φυσιαστήουιο, κι ας πουν: 

Ουυπήσου, Κύουιε, τον ουαό σου, 

και µη ντώσεις την κουηουονοµιά σου σε 
όνειντος, ώστε να τους κυουιεύσουν τα έφνη· 

γιατί να πουν ανάµεσα στους ουαούς: Πού 
είναι ο Φεός τους; 

Και ο Κύουιος φα ζηουοτυπήσει για τη γη 
του, και φα ουυπηφεί τον ουαό του. 

Ναι, ο Κύουιος φα απαντήσει, και φα πει στον 
ουαό του: Ντέστε, εγώ φα στείουω σε σας το 
σιτάουι, και το κουασί, και το ουάντι, και φα 
γεµίσετε απ' αυτά· 

και ντεν φα σας ξανακάνω όνειντος ανάµεσα 
στα έφνη. 

Αουά, φα αποµακουύνω από σας τον 
ποουέµιο από τον βοουά, 

και φα τον εξώσω σε άνυντουη και έουηµη γη, 
µε το πουόσωπό του πουος την ανατοουική 
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φάουασσα, και το πίσω του µέουος πουος τη 
ντυτική φάουασσα, 

και η ντυσωντία του φα ανέβει, και η κακή 
οσµή του φα υψωφεί, επειντή έπουαξε 
µεγάουα. 

Μη φοβάσαι, γη· χαίουε και ευφουαίνου· 
επειντή, ο Κύουιος φα κάνει µεγαουεία. 

Μη τουοµάζετε, κτήνη τής πεντιάντας· 
επειντή, οι βοσκές τής εουήµου 
βουασταίνουν, 

επειντή, το ντέντουο φέουνει τον καουπό του, 
η συκιά και η άµπεουος βγάζουν τη ντύναµή 
τους. 

Και, τα παιντιά της Σιών, χαίουεστε, και 
ευφουαίνεστε στον Κύουιο τον Φεό σας· 

επειντή, σας έντωσε την πουώιµη βουοχή 
έγκαιουα, και φα βουέξει σε σας βουοχή 
πουώιµη και όψιµη, όπως πουωτύτεουα. 

Και τα αουώνια φα γεµίσουν από σιτάουι, και 
οι ουηνοί φα ξεχειουίσουν από κουασί και 
ουάντι.  Και φα αναπουηουώσω σε σας τα 
χουόνια που κατέφαγε η ακουίντα, ο βούχος, 
και η εουυσίβη, και η κάµπια, το µεγάουο 
µου στουάτευµα, που είχα στείουει εναντίον 
σας. 

 

Και φα φάτε άφφονα, και φα χοουτάσετε, και 
φα αινέσετε το όνοµα του Κυουίου τού Φεού 
σας· που έκανε µε σας φαυµάσια· και ο ουαός 
µου ντεν φα ντουοπιαστεί στον αιώνα. 

Και φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι στο µέσον 
τού Ισουαήου, και εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός σας, και ντεν υπάουχει κανένας άουος· 
και ο ουαός µου ντεν φα ντουοπιαστεί στον 
αιώνα. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά φα εκχέω το πνεύµα 
µου επάνω σε κάφε σάουκα· 

και φα πουοφητεύσουν οι γιοι σας, και οι 
φυγατέουες σας· 

οι πουεσβύτεουοί σας φα ονειουευτούν 
όνειουα, οι νέοι σας φα ντουν οουάσεις. 

Κι ακόµα, επάνω στους ντούς µου κι επάνω 
στις ντούες µου κατά τις ηµέουες εκείνες φα 
εκχέω το πνεύµα µου. 

Και φα ντείξω τέουατα στους ουανούς κι 
επάνω στη γη, αίµα, και φωτιά, και 
αναφυµίαση καπνού. 

Ο ήουιος φα µεταστουαφεί σε σκοτάντι, και 
το φεγγάουι σε αίµα, πουιν έουφει η ηµέουα 
τού Κυουίου, η µεγάουη και πεουιφανής. 

Και οποιοσντήποτε επικαουεστεί το όνοµα 
του Κυουίου, φα σωφεί· 

επειντή, στο βουνό Σιών, και στην 
Ιεουσαουήµ, φα είναι σωτηουία, όπως έχει πει 
ο Κύουιος, και στους υπόουοιπους, που ο 
Κύουιος φα πουοσκαουέσει. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, ντέστε, κατά τις ηµέουες εκείνες, 
και κατά τον καιουό εκείνο, όταν επιστουέψω 
τούς αιχµαουώτους τού Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ, 

φα συγκεντουώσω ακόµα όουα τα έφνη, και 
φα τα κατεβάσω στην κοιουάντα τού 
Ιωσαφάτ, 

και φα κουιφώ µαζί τους εκεί υπέου του ουαού 
µου και της κουηουονοµιάς µου, του 
Ισουαήου, που τον ντιέσπειουαν ανάµεσα στα 
έφνη, και ντιαµοιουάστηκαν τη γη µου· 

και έουιξαν κουήους για τον ουαό µου· και 
έντωσαν παιντάκι για πόουνη, και πούσαν 
κοουιτσάκι για κουασί, και έπιναν. 

Και τι έχετε ακόµα να κάνετε εσείς µαζί µου, 
Τύουος και Σιντώνα, και όουα τα όουια της 
Παουαιστίνης; Φα µου ανταποντώσετε 
ανταπόντοµα; 

Αν εσείς µου ανταποντώσετε, χωουίς 
αουγοποουίες φα επιστουέψω γουήγοουα το 
ανταπόντοµά σας επάνω στο κεφάουι σας. 
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Επειντή, πήουατε το ασήµι µου και το 
χουυσάφι µου, και φέουατε τα εκουεκτά µου 
αγαφά στους ναούς σας. 

Ενώ τους γιους τού Ιούντα και τους γιους τής 
Ιεουσαουήµ τούς πουήσατε στους γιους των 
Εουήνων, για να τους αποµακουύνετε από τα 
όουιά τους. 

Ντέστε, εγώ φα τους σηκώσω από τον τόπο 
όπου τους πουήσατε, και φα επιστουέψω το 
ανταπόντοµά σας επάνω στο κεφάουι σας. 

Και φα πουήσω τους γιους σας και τις 
φυγατέουες σας στο χέουι των γιων τού 
Ιούντα, 

και φα τους πουήσουν στους Σαβαίους, σε 
έφνος που απέχει µακουιά· επειντή, µίουησε ο 
Κύουιος. 

Κηουύξτε αυτό στα έφνη, αγιάστε πόουεµο, 
ξεσηκώστε τους µαχητές, ας πουησιάσουν, ας 
ανεβαίνουν όουοι οι άνντουες τού ποουέµου· 

σφυουηουατήστε τα υνία σας σε ουοµφαίες, 
και τα ντουεπάνια σας σε ουόγχες· ο 
αντύνατος ας ουέει: Εγώ είµαι ντυνατός· 

συγκεντουωφείτε, κι εουάτε από οουόγυουα, 
όουα τα έφνη, και µαζί συγκεντουωφείτε· εκεί 
ο Κύουιος φα καταστουέψει τους ισχυούς σου. 

Ας σηκωφούν, και ας ανέβουν τα έφνη στην 
κοιουάντα τού Ιωσαφάτ· επειντή, εκεί φα 
καφήσω για να κουίνω όουα τα έφνη, που είναι 
οουόγυουα. 

Βάουτε ντουεπάνι, επειντή ο φεουισµός είναι 
ώουιµος· εουάτε, κατεβείτε· επειντή, ο ουηνός 
είναι γεµάτος, τα υποουήνια ξεχειουίζουν· 
επειντή, η κακία τους είναι µεγάουη. 

Πουήφη, πουήφη στην κοιουάντα τής ντίκης· 
επειντή, η ηµέουα τού Κυουίου είναι κοντά 
στην κοιουάντα τής ντίκης. 

Ο ήουιος και το φεγγάουι φα 
κατασκοτεινιάσουν, και τα αστέουια φα 
αποσύουν τη ουάµψη τους. 

Και ο Κύουιος φα βουυχήσει από τη Σιών, 
και φα εκπέµψει τη φωνή του από την 
Ιεουσαουήµ· και οι ουανοί και η γη φα 
σειστούν· 

ο Κύουιος, όµως, φα είναι το καταφύγιο του 
ουαού του, και η ντύναµη των γιων Ισουαήου. 

Έτσι φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι ο Κύουιος 
ο Φεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο 
βουνό µου το άγιο· 

τότε, η Ιεουσαουήµ φα είναι αγία, και 
αουογενείς ντεν φα πεουάσουν πουέον µέσα 
απ' αυτή. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, τα βουνά φα 
σταουάξουν γουεύκος, και οι ουόφοι φα 
ουέουν γάουα, και όουα τα ουυάκια τού 
Ιούντα φα ουέουν νεουά, 

και µια πηγή φα αναβουύσει πουος τα έξω 
από τον οίκο τού Κυουίου, και φα ποτίζει τη 
φάουαγγα του Σιττείµ. 

Η Αίγυπτος φα είναι εουηµωµένη, και ο 
Εντώµ φα είναι άβατη έουηµος, για τις 
αντικίες στους γιους Ισουαήου, επειντή 
έχυσαν αφώο αίµα µέσα στη γη τους. 

Ενώ η Ιουνταία φα κατοικείται στον αιώνα, 
και η Ιεουσαουήµ σε γενεές γενεών. 

Και φα καφαουίσω το αίµα τους, το οποίο 
ντεν καφάουισα· επειντή, ο Κύουιος κατοικεί 
στη Σιών. 

ΤΑ ΟΥΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΩΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΥΣ ΤΗΣ 
ΦΕΚΟΥΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΣΟΥΑΗΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΟΥΕΣ 
ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΒΑΣΙΟΥΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΤΑ, 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΟΥΕΣ ΤΟΥ 
ΙΕΟΥΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, 
ΒΑΣΙΟΥΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΥΑΗΟΥ, ΝΤΥΟ 
ΧΟΥΟΝΙΑ ΠΟΥΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΕΙΣΜΟ. 

Και είπε: Ο Κύουιος φα βουυχήσει από τη 
Σιών, και φα εκπέµψει τη φωνή του από την 
Ιεουσαουήµ. Και οι κατοικίες των ποιµένων 
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φα πενφήσουν, και η κοουυφή τού Καουµήου 
φα ξεουαφεί. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τής Νταµασκού, και για τις 
τέσσεουις, ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία 
της· επειντή, αουώνισαν τη Γαουαάντ µε 
σιντηουένια τουιβόουια·  αουά, φα στείουω 
φωτιά στον οίκο τού Αζαήου, και φα καταφάει 
τα παουάτια τού Βεν-αντάντ.  Και φα 
συντουίψω τούς µοχούς τής Νταµασκού, και 
φα εξοουοφουεύσω τον κάτοικο από την 
πεντιάντα Αβέν, κι αυτόν που κουατάει το 
σκήπτουο από τον οίκο Εντέν· και ο ουαός 
τής Συουίας φα φεουφεί αιχµάουωτος στην 
Κιου, ουέει ο Κύουιος. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τής Γάζας, και για τις τέσσεουις, 
ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία της· 
επειντή, αιχµαουώτισαν τον ουαό µου µε 
τέουεια αιχµαουωσία, για να τους 
παουαντώσουν στον Εντώµ·  αουά, φα 
στείουω φωτιά στο τείχος τής Γάζας, και φα 
καταφάει τα παουάτια της.  Και φα 
εξοουοφουεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο, 
κι αυτόν που κουατάει το σκήπτουο από την 
Ασκάουωνα, και φα στουέψω το χέουι µου 
ενάντια στην Ακκαουών, και το υπόουοιπο 
των Φιουισταίων φα αποουεστεί, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τής Τύου, και για τις τέσσεουις, 
ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία της· 
επειντή, παουέντωσαν τον ουαό µου σε 
τέουεια αιχµαουωσία στον Εντώµ, και ντεν 
φυµήφηκαν την αντεουφική συνφήκη·  αουά, 
φα στείουω φωτιά στο τείχος τής Τύου, και φα 
καταφάει τα παουάτια της. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τού Εντώµ, και για τις 
τέσσεουις, ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία 
του· επειντή, καταντίωξε τον αντεουφό του µε 
ουοµφαία, και αφέτησε την ευσπουαχνία του, 
και ο φυµός του κατασπάουαττε 
ακατάπαυστα, και κουατούσε την οουγή του 
παντοτινά·  αουά, φα στείουω φωτιά ενάντια 

στη Φαιµάν, και φα καταφάει τα παουάτια τής 
Βοσόουας. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις των γιων Αµµών, και για τις 
τέσσεουις, ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία 
του· επειντή, ντιέσχιζαν τις εγκυµονούσες τής 
Γαουαάντ, για να πουατύνουν το όουιό τους·  
αουά, φα ανάψω φωτιά στο τείχος τής 
Ουαββά, και φα καταφάει τα παουάτια της, µε 
κουαυγή µέσα στην ηµέουα τής µάχης, µε 
ανεµοστουόβιουο µέσα στην ηµέουα τής 
φύεουας.  Και ο βασιουιάς τους φα πάει σε 
αιχµαουωσία, αυτός και οι άουχοντές του 
µαζί, ουέει ο Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τού Μωάβ, και για τις τέσσεουις, 
ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία του· 
επειντή, κατέκαψε τα κόκαουα του βασιουιά 
τού Εντώµ µέχουι σκόνης·  αουά, φα στείουω 
φωτιά ενάντια στον Μωάβ, και φα καταφάει τα 
παουάτια τής Κιουιώφ· και ο Μωάβ φα 
πεφάνει µε φόουυβο, µε κουαυγή, µε ήχο 
σάουπιγγας.  Και φα εξοουοφουεύσω από 
ανάµεσά του τον κουιτή, και φα φονεύσω µαζί 
του όους τους άουχοντές του, ουέει ο 
Κύουιος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τού Ιούντα, και για τις 
τέσσεουις, ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία 
του· επειντή, καταφουόνησαν τον νόµο τού 
Κυουίου, και ντεν φύουαξαν τα πουοστάγµατά 
του, και τους πουάνησαν τα µάταιά τους, πίσω 
από τα οποία πεουπάτησαν οι πατέουες τους·  
αουά, φα στείουω φωτιά ενάντια στον Ιούντα, 
και φα καταφάει τα παουάτια τής Ιεουσαουήµ. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Για τις τουεις 
παουαβάσεις τού Ισουαήου, και για τις 
τέσσεουις, ντεν φα αποστουέψω την τιµωουία 
του· επειντή, πούησαν τον ντίκαιο για ασήµι, 
και τον πένητα για ένα ζευγάουι υποντήµατα·  
οι οποίοι ποφούν να βουέπουν τη σκόνη τής 
γης επάνω στο κεφάουι των φτωχών, και 
αουάζουν τον ντουόµο των πενήτων· και γιος 
και πατέουας πηγαίνουν πουος την ίντια 
νεαουή κοπέουα, για να βεβηουώνουν το άγιό 
µου όνοµα·  και πουαγιάζουν κοντά σε κάφε 
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φυσιαστήουιο, επάνω σε ενντύµατα που 
πήουαν για ενέχυουο, και πίνουν µέσα στον 
οίκο των φεών τους το κουασί των 
καταντυναστευόµενων. 

Εγώ, όµως, εξοουόφουευσα τον Αµοουαίο 
από µπουοστά τους, που το ύψος του ήταν 
σαν το ύψος των κέντουων, κι αυτός ήταν 
ισχυουός σαν τις βεουανιντιές· και αφάνισα 
τον καουπό του από πάνω, και τις ουίζες του 
από κάτω.  Και εγώ σας ανέβασα από τη γη 
τής Αιγύπτου, και σας πεουιέφεουα 40 
χουόνια µέσα από την έουηµο, για να 
κουηουονοµήσετε τη γη τού Αµοουαίου.  Και 
σήκωσα από τους γιους σας για πουοφήτες, 
και από τους νέους σας για Ναζηουαίους. 
Ντεν είναι έτσι, γιοι Ισουαήου; ουέει ο 
Κύουιος.  Κι εσείς ποτίζατε τους 
Ναζηουαίους κουασί· και πουοστάξατε τους 
πουοφήτες, ουέγοντας: Μη πουοφητεύσετε.  
Ντέστε, εγώ φα σας καταφουίψω µέσα στον 
τόπο σας, όπως καταφουίβεται η άµαξα 
γεµάτη χειουόβοουα.  Και η φυγή φα χαφεί 
από τον ντουοµέα, και ο ανντουείος ντεν φα 
στεουεώσει τη ντύναµή του, και ο ισχυουός 
ντεν φα ντιασώσει την ψυχή του·  και ο 
τοξότης ντεν φα µποουέσει να σταφεί, και ο 
ταχύποντας να ξεφύγει, και ο καβαουάουης να 
σώσει τη ζωή του·  και ο γενναιόκαουντος 
ανάµεσα στους ντυνατούς, φα φύγει γυµνός 
κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτον τον ουόγο τού Κυουίου, 
που ο Κύουιος µίουησε εναντίον σας, γιοι 
Ισουαήου, ενάντια σε οουόκουηουο το γένος, 
που ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, 
ουέγοντας:  Εσάς µόνον γνώουισα από όουα 
τα γένη τής γης· γι' αυτό, φα σας τιµωουήσω 
για όουες σας τις ανοµίες.  Μποούν ντύο να 
πεουπατήσουν µαζί, αν ντεν είναι σύµφωνοι;  
Φα βουυχήσει το ουιοντάουι µέσα στον 
ντουυµό, αν ντεν έχει φήουαµα; Φα εκπέµψει 
τη φωνή του ο σκύµνος από την κατοικία του, 
αν ντεν έπιασε κάτι;  Μποουεί ένα πουί να 
πέσει σε παγίντα επάνω στη γη, εκεί που ντεν 
υπάουχει γι' αυτό βουόχι; Φα σηκωνόταν µια 
παγίντα από τη γη, χωουίς να πιαστεί κάτι;  
Μποουεί να ηχήσει σάουπιγγα στην πόουη, 
και ο ουαός να µη φοβηφεί; Μποουεί να γίνει 
συµφοουά στην πόουη, και ο Κύουιος να µη 

την έκανε;  Βέβαια, ο Κύουιος ο Φεός ντεν 
φα κάνει τίποτε, χωουίς να αποκαουύψει το 
απόκουυφό του στους ντούς του τους 
πουοφήτες.  Το ουιοντάουι βουύχησε· ποιος 
ντεν φα φοβηφεί; Ο Κύουιος ο Φεός µίουησε· 
ποιος ντεν φα πουοφητεύσει; 

Κηουύξτε πουος τα παουάτια τής Αζώτου, και 
πουος τα παουάτια τής γης τής Αιγύπτου, και 
πείτε: Συγκεντουωφείτε επάνω στα βουνά τής 
Σαµάουειας, και ντείτε τους µεγάους 
φοουύβους στο µέσον της, και τις 
καταντυναστείες της ανάµεσά της·  επειντή, 
ντεν ξέουν να πουάττουν το οουφό, ουέει ο 
Κύουιος, αυτοί που φησαυουίζουν αντικία και 
αουπαγή στα παουάτια τους.  Γι' αυτό, έτσι 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Εχφουός φα 
πεουικυκουώσει τη γη σου, και φα καταβάουει 
τη ντύναµή σου από σένα, και τα παουάτια 
σου φα ντιαουπαγούν. 

 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Όπως ο βοσκός 
αποσπάει από το στόµα τού ουιονταουιού 
ντύο σκέουη ή τον ουωβό ενός αυτιού, έτσι φα 
αποσπαστούν οι γιοι Ισουαήου, που 
κατοικούν στη Σαµάουεια, από τη γωνιά τού 
κουεβατιού, κι αυτοί στη Νταµασκό, από το 
στουώµα. 

Ακούστε, και ντιαµαουτυουηφείτε στον οίκο 
Ιακώβ, ουέει ο Κύουιος ο Φεός, ο Φεός των 
ντυνάµεων.  Ότι, κατά την ηµέουα που φα 
επισκεφφώ τις παουαβάσεις τού Ισουαήου 
εναντίον του, φα επισκεφφώ και τα 
φυσιαστήουια της Βαιφήου· και τα κέουατα 
του φυσιαστηουίου φα αποκοπούν, και φα 
πέσουν καταγής.  Και φα πατάξω το 
χειµωνιάτικο παουάτι µαζί µε το 
καουοκαιουινό παουάτι· και τα εουεφάντινα 
σπίτια φα αποουεστούν, και τα µεγάουα 
σπίτια φα αφανιστούν, ουέει ο Κύουιος. 

ΑΚΟΥΣΤΕ αυτό τον ουόγο, φηουυκά 
νταµάουια τής Βασάν, που είστε στο βουνό 
τής Σαµάουειας, που καταντυναστεύετε τους 
φτωχούς, που καταφουίβετε τους πένητες, που 
ουέτε στους κυουίους τους: Φέουτε να πιούµε.  
Ο Κύουιος ο Φεός οουκίστηκε στην αγιότητά 
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του, ότι, ντέστε, έουχονται σε σας ηµέουες, 
κατά τις οποίες φα σας πιάσουν µε 
αγκίστουια, και τους απογόνους σας µε 
αουιευτικά καµάκια.  Και φα βγείτε από τις 
χαουάστουες σας, κάφε µία απευφείας 
µπουοστά της· και φα αποουίψετε όουα όσα 
είναι του παουατιού, ουέει ο Κύουιος. 

Εουάτε στη Βαιφήου, και ασεβήστε· στα 
Γάουγαουα να πουηφύνετε την ασέβεια· και 
φέουτε τις φυσίες σας κάφε πουωινό, τα 
ντέκατά σας κάφε τουιετία.  Και πουοσφέουτε 
σε φυσία ευχαουιστίας ένζυµο ψωµί, και 
κηουύξτε τις αυτοπουοαίουετες πουοσφοουές· 
αναγγείουατέ τες· επειντή, έτσι σας αουέσει, 
γιοι Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Και εγώ σας έντωσα, ακόµα, πείνα σε όουες 
τις πόουεις σας, και έουειψη ψωµιού σε όους 
τούς τόπους σας· και ντεν επιστουέψατε σε 
µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Και εγώ κουάτησα επιπουέον από σας τη 
βουοχή, όταν έµεναν ακόµα τουεις µήνες 
µέχουι το φέουος· και έβουεξα επάνω σε µια 
πόουη, ενώ επάνω σε άουη πόουη ντεν 
έβουεξα· µια µεουίντα βουάχηκε, και η 
µεουίντα επάνω στην οποία ντεν έβουεξε, 
ξεουάφηκε.  Έτσι, ντύο τουεις πόουεις, πήγαν 
πεουιπουανώµενες σε µια πόουη για να πιουν 
νεουό, και ντεν χόουτασαν· και ντεν 
επιστουέψατε σε µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Σας χτύπησα µε ανεµοφφοουά και εουυσίβη· 
το πουήφος των κήπων σας, και των 
αµπεουώνων σας, των συκεώνων σας, και των 
εουαιώνων σας, κατέφαγε η κάµπια· και ντεν 
επιστουέψατε σε µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Έστειουα επάνω σας φανατικό, σύµφωνα µε 
τον τουόπο τής Αιγύπτου· φανάτωσα τους 
νέους σας µε ουοµφαία, αφού αιχµαουώτισα 
και τα άουογά σας· και ανέβασα τη ντυσωντία 
των στουατοπέντων σας µέχουι τους 
µυκτήουες σας· και ντεν επιστουέψατε σε 
µένα, ουέει ο Κύουιος. 

Σας κατέστουεψα, όπως ο Φεός κατέστουεψε 
τα Σόντοµα και τα Γόµοουα, και γίνατε σαν 
νταυουός αποσπασµένος από την πυουκαγιά· 

και ντεν επιστουέψατε σε µένα, ουέει ο 
Κύουιος. 

Γι' αυτό, έτσι φα κάνω σε σένα, Ισουαήου· και 
ντεντοµένου ότι φα το κάνω αυτό σε σένα, 
ετοιµάσου να συναντήσεις τον Φεό σου, 
Ισουαήου. 

Επειντή, ντέστε, αυτός που µοουφώνει τα 
βουνά, και κατασκευάζει τον άνεµο, και 
αναγγέουει στον άνφουωπο ποιος είναι ο 
στοχασµός του, ο οποίος κάνει την αυγή 
σκοτάντι, και επιβαίνει επάνω στα ύψη τής 
γης, Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων είναι το 
όνοµά του. 

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο τον ουόγο τού Κυουίου, 
τον φουήνο που εγώ αναουαµβάνω εναντίον 
σας, οίκος Ισουαήου.  Έπεσε· ντεν φα 
σηκωφεί πουέον η παουφένα τού Ισουαήου· 
είναι ουιγµένη επάνω στη γη της· ντεν 
υπάουχει αυτός που να τη σηκώνει. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός: Η 
πόουη, από την οποία έβγαιναν 1.000, φα 
µείνει µε 100· και από εκείνη που έβγαιναν 
100, φα µείνει µε 10, µέσα στον οίκο 
Ισουαήου.  Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος 
πουος τον οίκο Ισουαήου: Ζητήστε µε, και φα 
ζήσετε.  Και µη ζητάτε τη Βαιφήου, και µη 
µπαίνετε µέσα στα Γάουγαουα, και µη 
πεουνάτε στη Βηου-σαβεέ· επειντή, τα 
Γάουγαουα φα πάνε σε αιχµαουωσία, 
οπωσντήποτε, και η Βαιφήου φα καταντήσει 
στο µηντέν.  Ζητήστε τον Κύουιο, και φα 
ζήσετε· µήπως και οουµήσει σαν φωτιά επάνω 
στον οίκο Ιωσήφ, και τον καταφάει, και ντεν 
υπάουχει εκείνος που να σβήνει τη Βαιφήου.  
Εσείς, που µετατουέπετε την κουίση σε 
αψίνφι, και που αποουίπτετε καταγής τη 
ντικαιοσύνη·  ζητήστε αυτόν που φτιάχνει την 
Πουειάντα και τον Ωουίωνα, και µετατουέπει 
τη σκιά τού φανάτου σε αυγή, και σκοτεινιάζει 
την ηµέουα σε νύχτα· αυτόν που πουοσκαουεί 
τα νεουά τής φάουασσας, και τα ξεχύνει 
επάνω στο πουόσωπο της γης· το όνοµά του 
είναι Κύουιος·  αυτόν που ξεσηκώνει 
αφανισµό ενάντια στον ισχυουό, και φέουνει 
αφανισµό επάνω στα οχυουώµατα. 
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Μισούν αυτόν που εουέγχει στην πύουη, και 
αηντιάζουν αυτόν που µιουάει µε ευφύτητα.  
Γι' αυτό, επειντή καταφουίβετε τον φτωχό, και 
παίουνετε απ' αυτόν φόουο σιταουιού, αν και 
οικοντοµήσατε ουαξευτά σπίτια, όµως ντεν φα 
κατοικήσετε σ' αυτά· αν και φυτέψατε 
επιφυµητούς αµπεουώνες, όµως ντεν φα πιείτε 
το κουασί τους.  Επειντή, γνωουίζω τις ποουές 
σας ασέβειες, και τις ισχυουές σας αµαουτίες· 
εσείς που καταφουίβετε τον ντίκαιο, 
ντωουοντοκείστε, και καταντυναστεύετε τους 
φτωχούς στην πύουη.  Γι' αυτό, ο συνετός φα 
σιωπά κατά τον καιουό εκείνο· επειντή, είναι 
καιουός κακός. 

Εκζητήστε το καουό, και όχι το κακό, για να 
ζήσετε· και έτσι ο Κύουιος των ντυνάµεων φα 
είναι µαζί σας, όπως είπατε.  Μισείτε το κακό, 
και αγαπάτε το καουό, και αποκαταστήστε 
την κουίση στην πύουη· ίσως ο Κύουιος ο 
Φεός των ντυνάµεων να εουεήσει το 
υπόουοιπο του Ιωσήφ. 

Γι' αυτό, ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων, ο 
Κύουιος, ουέει τα εξής: Οντυουµός σε όουες 
τις πουατείες· και σε όους τούς ντουόµους φα 
ουένε: Αουοίµονο! Αουοίµονο! Και φα 
κουάζουν τον γεωουγό σε πένφος, και τους 
επιτήντειους φουηνωντούς σε οντυουµό.  Και 
σε όουες τις αµπέους οντυουµός· επειντή, φα 
πεουάσω µέσα από σένα, ουέει ο Κύουιος. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που επιφυµούν την 
ηµέουα τού Κυουίου! Πουος τι φα είναι αυτή 
για σας; Η ηµέουα τού Κυουίου είναι 
σκοτάντι, και όχι φως.  Είναι σαν να έφευγε 
άνφουωπος µπουοστά από ουιοντάουι, και τον 
συναντούσε αουκούντα· ή, σαν να έµπαινε 
µέσα σε σπίτι, και στηουίζοντας το χέουι του 
επάνω στον τοίχο, τον ντάγκωνε φίντι.  Ντεν 
φα είναι η ηµέουα τού Κυουίου σκοτάντι και 
όχι φως; Μάουιστα πυκνό σκοτάντι, χωουίς να 
έχει κάποια ουάµψη; 

Μίσησα, αποστουάφηκα τις γιοουτές σας, και 
ντεν φα οσφουανφώ στα πανηγύουια σας.  Αν 
µου πουοσφέουετε τα οουοκαυτώµατα και τις 
φυσίες σας, ντεν φα τις ντεχφώ, και ντεν φα 
επιβουέψω επάνω στις ειουηνικές φυσίες των 
σιτευτών σας.  Αφαίουεσε από µένα τον ήχο 

των τουαγουντιών σου· και ντεν φα ακούσω το 
άσµα των οουγάνων σου.  Αουά, η κουίση ας 
καταουέει σαν νεουό, και η ντικαιοσύνη σαν 
ασταµάτητος χείµαουος. 

Μήπως µου πουοσφέουατε φυσίες και 
πουοσφοουές, οίκος Ισουαήου, 40 χουόνια 
µέσα στην έουηµο;  Μάουιστα, είχατε 
αναουάβει τη σκηνή τού Μοουόχ σας και τον 
Χιουν, το αστέουι τού φεού σας, τα είντωουά 
σας, που είχατε κάνει για τον εαυτό σας.  Γι' 
αυτό, φα σας µετοικίσω πέουα από τη 
Νταµασκό, ουέει ο Κύουιος· ο Φεός των 
ντυνάµεων είναι το όνοµά του. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που µένουν 
αµέουιµνοι στη Σιών, και έχουν πεποίφηση 
στο βουνό τής Σαµάουειας, αυτά που 
ντιαφηµίζονται ως έξοχα ανάµεσα στα έφνη, 
και στα οποία ήουφε ο οίκος Ισουαήου!  
Ντιαβείτε στη Χαουνέ, και ντείτε· και από 
εκεί πεουάστε στη µεγάουη Αιµάφ· έπειτα, 
κατεβείτε στη Γαφ των Φιουισταίων· είναι 
αυτές καουύτεουες απ' αυτά τα βασίουεια; Ή, 
το όουιό τους είναι µεγαουύτεουο από το 
ντικό σας όουιο;  Εσείς που τοποφετείτε την 
κακή ηµέουα µακουιά, και φέουνετε κοντά 
την καφέντουα της αουπαγής·  εσείς που 
πουαγιάζετε επάνω σε εουεφάντινα κουεβάτια, 
και ξαπουώνετε επάνω στα στουώµατά σας, 
και τουώτε τα αουνιά από το ποίµνιο, και τα 
µοσχάουια µέσα από την αγέουη·  εσείς που 
ψάουετε µε τη φωνή τής ουύουας, 
εφευουίσκετε για τον εαυτό σας όουγανα 
µουσικής, όπως ο Νταβίντ·  εσείς που πίνετε 
το κουασί µε φιάουες, και αουείφεστε µε τα 
εξαίσια αουώµατα· όµως, για τον συντουιµµό 
τού Ιωσήφ ντεν φουίβεστε.  Γι' αυτό, τώουα, 
αυτοί φα πάνε σε αιχµαουωσία µαζί µε τους 
πουώτους από εκείνους που φα 
αιχµαουωτιστούν, και η αγαουίαση εκείνων 
που ξαπουώνουν σε συµπόσια φα αφαιουεφεί. 

Ο Κύουιος ο Φεός οουκίστηκε στον εαυτό 
του, ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων ουέει: 
Εγώ αηντιάζω την έπαουση του Ιακώβ, και 
µίσησα τα παουάτια του, γι' αυτό φα 
παουαντώσω την πόουη και το πουήουωµά 
της.  Και ντέκα άνφουωποι αν αποµείνουν σε 
ένα σπίτι, φα πεφάνουν.  Και εκείνος ο φείος 
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που φα σηκώνει κάφε έναν απ' αυτούς ή, που 
φα τον καίει, για να βγάουει τα κόκαουά του 
από το σπίτι, φα πει σ' αυτόν που βουίσκεται 
στο εσωτεουικό τού σπιτιού: Είναι κανένας 
ακόµα µαζί σου; Κι αυτός φα πει: Όχι. Τότε 
φα πει: Σώπα· επειντή, ντεν είναι ακόµα 
καιουός να αναφέουµε το όνοµα του Κυουίου.  
Ντεντοµένου ότι, ντέστε, ο Κύουιος 
πουοστάζει και φα πατάξει το µεγάουο σπίτι 
µε συντουιµµούς, και το µικουό σπίτι µε 
ντιαουήξεις. 

Μποούν να τουέξουν τα άουογα επάνω σε 
βουάχο; Μποουεί κάποιος να αουοτουιάσει 
εκεί µε βόντια; Εσείς, όµως, µεταστουέψατε 
την κουίση σε χοουή, και τον καουπό τής 
ντικαιοσύνης σε αψίνφι·  εσείς που 
ευφουαίνεστε σε µηνταµινά, που ουέτε: Ντεν 
αποκτήσαµε στον εαυτό µας ντόξα µε τη 
ντύναµή µας;  Αουά, ντέστε, εγώ φα 
ξεσηκώσω ένα έφνος εναντίον σας, ω οίκος 
Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος ο Φεός των 
ντυνάµεων· και φα σας καταφουίψουν, από την 
είσοντο της Αιµάφ µέχουι τον ποταµό τής 
εουήµου. 

ΕΤΣΙ, έντειξε σε µένα ο Κύουιος ο Φεός· και 
ντέστε, µόουφωσε ακουίντες στην αουχή τής 
βουάστησης του ντεύτεου χοουταουιού· και 
ντέστε, ήταν το ντεύτεουο χοουτάουι µετά τον 
φεουισµό τού βασιουιά.  Και όταν τεουείωσαν 
να τουώνε το χοουτάουι τής γης, τότε είπα: 
Κύουιε, Φεέ, γίνε εουεήµονας, παουακαουώ· 
ποιος φα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειντή, είναι 
ουιγοστός.  Ο Κύουιος µεταµεουήφηκε σε 
τούτο: Ντεν φα γίνει, ουέει ο Κύουιος. 

Έτσι, έντειξε σε µένα ο Κύουιος ο Φεός· και 
ντέστε, ο Κύουιος ο Φεός καουεί σε ντίκη µε 
φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη µεγάουη 
άβυσσο, και κατέφαγε ένα µέουος τής γης.  
Τότε, είπα: Κύουιε, Φεέ, σταµάτα, 
παουακαουώ· ποιος φα αναστήσει τον Ιακώβ; 
Επειντή, είναι ουιγοστός.  Ο Κύουιος 
µεταµεουήφηκε σ' αυτό: Και τούτο ντεν φα 
γίνει, ουέει ο Κύουιος ο Φεός. 

Έτσι, µου έντειξε· και ξάφνου, ο Κύουιος 
στεκόταν επάνω σε τοίχο, κτισµένον µε 
στάφµη, έχοντας στο χέουι του µια στάφµη.  

Και ο Κύουιος µου είπε: Τι βουέπεις εσύ, 
Αµώς; Και είπα: Μια στάφµη. Τότε, ο 
Κύουιος είπε: Ντες, εγώ φα βάουω στάφµη 
στο µέσον τού ουαού µου Ισουαήου· και στο 
εξής ντεν φα τον παουατουέξω πουέον.  Και 
οι βωµοί τού Ισαάκ φα εουηµωφούν, και τα 
αγιαστήουια του Ισουαήου φα αφανιστούν· 
και φα σηκωφώ ενάντια στον οίκο τού 
Ιεουοβοάµ µε ουοµφαία. 

Τότε, ο Αµασίας, ο ιεουέας τής Βαιφήου, 
έστειουε στον Ιεουοβοάµ, τον βασιουιά τού 
Ισουαήου, ουέγοντας: Ο Αµώς συνωµότησε 
εναντίον σου στο µέσον τού οίκου Ισουαήου· 
ο τόπος ντεν µποουεί να υποφέουει όουα τα 
ουόγια του·  επειντή, ο Αµώς ουέει τα εξής: Ο 
Ιεουοβοάµ φα πεφάνει από ουοµφαία, και ο 
Ισουαήου φα φεουφεί σίγουα αιχµάουωτος 
από τη γη του. 

Τότε, ο Αµασίας είπε στον Αµώς: Ω, εσύ ο 
βουέπων, πήγαινε, φύγε στη γη τού Ιούντα, 
και εκεί τουώγε ψωµί, και εκεί πουοφήτευε·  
και στη Βαιφήου µη πουοφητεύσεις πουέον, 
επειντή είναι αγιαστήουιο του βασιουιά, και 
είναι ο οίκος τού βασιουείου. 

Και ο Αµώς απάντησε, και είπε στον Αµασία: 
Ντεν ήµουν εγώ πουοφήτης ούτε γιος 
πουοφήτη εγώ, αουά ήµουν βοσκός, και ο 
οποίος µάζευα συκάµινα·  και ο Κύουιος µε 
πήουε πίσω από το ποίµνιο, και µου είπε ο 
Κύουιος: Πήγαινε, πουοφήτευσε στον ουαό 
µου τον Ισουαήου.  Τώουα, ουοιπόν, άκου 
τον ουόγο τού Κυουίου. Εσύ ουες: Μη 
πουοφητεύεις ενάντια στον Ισουαήου, και µη 
σταουάζεις ουόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ.  
Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Η γυναίκα σου 
φα είναι πόουνη µέσα στην πόουη, και οι γιοι 
σου και οι φυγατέουες σου φα πέσουν µε 
ουοµφαία, και η γη σου φα µοιουαστεί µε 
σχοινί, κι εσύ φα πεφάνεις σε µια γη 
ακάφαουτη· και ο Ισουαήου µε σιγουιά φα 
φεουφεί από τη γη του αιχµάουωτος. 

ΕΤΣΙ έντειξε σε µένα ο Κύουιος ο Φεός· και 
ξάφνου, ένα κανίστουι καουοκαιουιάτικου 
καουπού.  Και είπε: Τι βουέπεις εσύ, Αµώς; 
Και είπα: Ένα κανίστουι καουοκαιουιάτικου 
καουπού. Τότε, ο Κύουιος µου είπε: Ήουφε 
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το τέουος επάνω στον ουαό µου Ισουαήου· 
στο εξής, ντεν φα τον παουατουέξω.  Και 
κατά την ηµέουα εκείνη τα άσµατα του ναού 
φα είναι οουοουυγµοί, ουέει ο Κύουιος ο 
Φεός· σε κάφε τόπο φα είναι ποουά πτώµατα· 
φα τα πετάξουν έξω, µέσα σε σιωπή. 

Ακούστε τούτο, εσείς που ουφάτε τους 
πένητες, και αφανίζετε τους φτωχούς τού 
τόπου,  ουέγοντας: Πότε φα πεουάσει ο 
µήνας, για να πουήσουµε γεννήµατα; Και το 
σάββατο, για να ανοίξουµε σιτάουι, 
µικουαίνοντας το εφά, και µεγαουώνοντας τον 
σίκουο, και νοφεύοντας τα ζύγια τής απάτης;  
Για να αγοουάσουµε τους φτωχούς µε ασήµι, 
και τον πένητα για ένα ζευγάουι υποντήµατα, 
και να πουήσουµε τα σκύβαουα του 
σιταουιού;  Ο Κύουιος οουκίστηκε στη ντόξα 
τού Ιακώβ, ουέγοντας: Βέβαια, ντεν φα 
ουησµονήσω ποτέ κανένα από τα έουγα τους.  
Η γη ντεν φα ταουαχτεί γι' αυτό, και φα 
πενφήσει κάφε ένας που κατοικεί σ' αυτή; Και 
ντεν φα ξεχειουίσει οουόκουηουη σαν 
ποταµός, και ντεν φα αποουιφφεί, και 
καταποντιστεί σαν από τον µεγάουο ποταµό 
τής Αιγύπτου;  Και κατά την ηµέουα εκείνη, 
ουέει ο Κύουιος ο Φεός, φα κάνω τον ήουιο 
να ντύσει σε καιουό µεσηµεουιού, και φα 
κατασκοτεινιάσω τη γη µέσα σε φωτεινή 
ηµέουα.  Και φα µεταστουέψω τις γιοουτές 
σας σε πένφος, και όουα τα άσµατά σας σε 
φουήνο· και φα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάφε 
οσφύ, και φαουάκουωµα επάνω σε κάφε 
κεφάουι· και φα τον καταστήσω σαν αυτόν 
που πενφεί τον µονογενή του γιο, και το 
τέουος του φα είναι σαν µια ηµέουα πικουίας. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος 
ο Φεός, και φα στείουω πείνα επάνω στη γη· 
όχι πείνα ψωµιού ούτε ντίψα νεού, αουά 
ακουόασης των ουόγων τού Κυουίου.  Και φα 
πεουιπουανιούνται από φάουασσα σε 
φάουασσα, και φα πεουιτουέχουν από τον 
βοουά µέχουι την ανατοουή, ζητώντας τον 
ουόγο τού Κυουίου· και ντεν φα βουν.  Κατά 
την ηµέουα εκείνη, οι ωουαίες παουφένες φα 
ουιποφυµήσουν, και οι νέοι, από ντίψα.  Κι 
αυτοί που ντίνουν όουκο στην αµαουτία τής 
Σαµάουειας, κι αυτοί που ουένε: Ζει ο φεός 
σου, Νταν, και: Ζει ο ντουόµος τής Βηου-

σαβεέ, και φα πέσουν, και ντεν φα σηκωφούν 
πουέον. 

ΕΙΝΤΑ τον Κύουιο να στέκεται επάνω στο 
φυσιαστήουιο· και είπε: Πάταξε το ανώφουι 
τής πύουης, για να σειστούν τα πουοπύουαια· 
και σύντουιψέ τα επάνω στα κεφάουια όουων 
αυτών· και τους υπόουοιπους απ' αυτούς φα 
τους φανατώσω µε ουοµφαία· κανένας απ' 
αυτούς, φεύγοντας, ντεν φα ντιαφύγει, και 
κανένας απ' αυτούς, ντιασωζόµενος, ντεν φα 
ντιασωφεί.  Αν σκάψουν µέχουι τον άντη, από 
εκεί φα τους αουπάξει το χέουι µου· και αν 
ανέβουν στον ουανό, φα τους κατεβάσω από 
εκεί.  Και αν κουυφτούν στην κοουυφή τού 
Καουµήου, από εκεί φα εξεουευνήσω και φα 
τους συουάβω· και αν κουυφτούν από τα 
µάτια µου στα βάφη τής φάουασσας, εκεί φα 
πουοστάξω τον ντουάκοντα, και φα τους 
νταγκώσει.  Και αν πάνε σε αιχµαουωσία 
µπουοστά από τους εχφούς τους, από εκεί φα 
πουοστάξω τη µάχαιουα, και φα τους 
φανατώσει· και φα στήσω τα µάτια µου επάνω 
τους για κακό, και όχι για καουό. 

Επειντή, ο Κύουιος ο Φεός των ντυνάµεων 
είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη, και ουιώνει, και 
όουοι όσοι κατοικούν σ' αυτή φα πενφήσουν· 
και φα ξεχειουίσει οουόκουηουη σαν 
ποταµός, και φα καταποντιστεί σαν από τον 
ποταµό τής Αιγύπτου.  Αυτός είναι που κτίζει 
τα υπεουώα του στον ουανό, και φεµεουιώνει 
τον φόουο του επάνω στη γη· ο οποίος 
πουοσκαουεί τα νεουά τής φάουασσας, και τα 
ξεχύνει επάνω στο πουόσωπο της γης· το 
όνοµά του είναι ο Κύουιος. 

Ντεν είστε σε µένα σαν γιοι Αιφιόπων, εσείς 
γιοι Ισουαήου; ουέει ο Κύουιος. Ντεν 
ανέβασα τον Ισουαήου από τη γη τής 
Αιγύπτου, και τους Φιουισταίους από την 
Καφφόου, και τους Συουίους από την Κιου;  
Ντέστε, τα µάτια τού Κυουίου τού Φεού είναι 
ενάντια στο αµαουτωουό βασίουειο, και φα το 
αφανίσω από το πουόσωπο της γης· όµως, 
ντεν φα αφανίσω οουοκουηουωτικά τον οίκο 
Ιακώβ, ουέει ο Κύουιος.  Επειντή, ντέστε, εγώ 
φα πουοστάξω, και φα ουιχνίσω τον οίκο 
Ισουαήου ανάµεσα σε όουα τα έφνη, όπως 
ουιχνίζεται το σιτάουι µέσα στο κόσκινο, και 
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κόκκος ντεν φα πέσει στη γη.  Με ουοµφαία 
φα πεφάνουν όουοι οι αµαουτωουοί τού 
ουαού µου, αυτοί που ουένε: Το κακό ντεν φα 
µας αγγίξει ούτε φα µας καταφτάσει. 

ΚΑΤΑ την ηµέουα εκείνη φα σηκώσω τη 
σκηνή τού Νταβίντ, που είχε πέσει, και φα 
φουάξω τις χαουάστουες της, και φα 
ανεγείουω τα εουείπιά της, και φα την 
ξανακτίσω, όπως στις αουχαίες ηµέουες·  για 
να κουηουονοµήσουν το υπόουοιπο του 
Εντώµ, και όουα τα έφνη, επάνω στα οποία 
αναφέουεται το όνοµά µου, ουέει ο Κύουιος, 
ο οποίος τα κάνει αυτά. 

Ντέστε, έουχονται ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, 
που, αυτός ο οποίος αουοτουιάζει, φα φτάσει 
τον φεουιστή, και ο πατητής τού ουηνού, 
αυτόν που σπέουνει τον σπόουο· και τα βουνά 
φα σταουάξουν γουεύκος, και όουοι οι ουόφοι 
φα ουέουν αγαφά.  Και φα επιστουέψω τούς 
αιχµαουώτους τού ουαού µου Ισουαήου, και 
φα ξαναχτίσουν τις εουηµωµένες πόουεις, και 
φα κατοικήσουν· και φα φυτέψουν 
αµπεουώνες, και φα πιουν το κουασί τους· και 
φα κάνουν κήπους, και φα φάνε τον καουπό 
τους.  Και φα τους φυτέψω επάνω στη γη 
τους, και ντεν φα αποσπαστούν πουέον από τη 
γη τους, την οποία έντωσα σ' αυτούς, ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός σου. 

ΟΟΥΑΣΗ ΤΟΥ ΑΒΝΤΙΟΥ. Έτσι ουέει ο 
Κύουιος ο Φεός για τον Εντώµ: Ακούσαµε 
αγγεουία από τον Κύουιο, και µηνυτής 
στάουφηκε στα έφνη: Σηκωφείτε, κι ας 
σηκωφούµε εναντίον του για πόουεµο.  Ντες, 
σε έκανε µικουόν ανάµεσα στα έφνη· είσαι 
υπεουβοουικά καταφουονηµένος.  Η 
υπεουηφάνεια της καουντιάς σου σε απάτησε, 
εσένα που κατοικείς στα κοιουώµατα των 
γκουεµών, του οποίου η κατοικία είναι ψηουή· 
που στην καουντιά σου ουες: Ποιος φα µε 
κατεβάσει στη γη;  Αν σταφείς µετέωουος σαν 
τον αετό, και αν βάουεις τη φωουιά σου 
ανάµεσα στα αστέουια, και από εκεί φα σε 
κατεβάσω, ουέει ο Κύουιος.  Αν έουχονταν σε 
σένα κουέφτες, αν µέσα στη νύχτα ουηστές, 
(πώς εξαουείφφηκες!) ντεν φα άουπαζαν για 
τον εαυτό τους αυτό που τους αουκούσε; Αν 
έουχονταν σε σένα τουυγητές, ντεν φα άφηναν 

αποµαζώµατα;  Πώς εξεουευνήφηκε ο Ησαύ! 
Αποκαουύφφηκαν οι κουυψώνες του!  Όουοι 
οι άνντουες τής συµµαχίας σου σε 
συνόντευσαν µέχουι το όουιό σου· οι 
άνφουωποι, που ήσαν µαζί σου µε ειουήνη, σε 
απάτησαν, και υπεουίσχυσαν εναντίον σου· 
αυτοί που έτουωγαν το ψωµί σου, έβαουαν 
ενέντουες από κάτω σου· ντεν υπάουχει σ' 
αυτόν σύνεση. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος, 
ντεν φα αποουέσω και τους σοφούς από τον 
Εντώµ, και τη σύνεση από το βουνό του 
Ησαύ;  Και οι µαχητές σου, Φαιµάν, φα 
φοβηφούν, για να αποκοπεί µε σφαγή κάφε 
άνφουωπος από το βουνό τού Ησαύ.  Για την 
αντικία, εκείνη πουος τον αντεουφό σου 
Ιακώβ, φα σε σκεπάσει ντουοπή, και φα 
αποκοπείς για πάντα.  Κατά την ηµέουα, κατά 
την οποία στεκόσουν απέναντι, κατά την 
ηµέουα, κατά την οποία οι αουογενείς 
έφεουαν τον στουατό του σε αιχµαουωσία, και 
οι ξένοι µπήκαν στις πύουες του, και έουιξαν 
κουήους για την Ιεουσαουήµ, ήσουν κι εσύ 
σαν ένας απ' αυτούς. 

Ντεν έπουεπε, όµως, να επιβουέπεις στην 
ηµέουα τού αντεουφού σου, στην ηµέουα τής 
αποξένωσής του· ούτε να χαίουεσαι ενάντια 
στους γιους τού Ιούντα, κατά την ηµέουα τού 
αφανισµού τους· ούτε να κοµπάζεις κατά την 
ηµέουα τής φουίψης τους.  Ντεν έπουεπε να 
µπεις µέσα στην πύουη τού ουαού µου κατά 
την ηµέουα τής συµφοουάς τους· ούτε κι εσύ 
να φωουείς τη φουίψη τους κατά την ηµέουα 
τής συµφοουάς τους· ούτε να βάουεις χέουι 
επάνω στην πεουιουσία τους κατά την ηµέουα 
τής συµφοουάς τους·  ούτε έπουεπε να 
σταφείς επάνω στις ντιεξόντους, για να 
αποκουείεις εκείνους που, από τον ουαό, 
ντιασώζονταν· ούτε να παουαντώσεις τους 
υπόουοιπους απ' αυτόν κατά την ηµέουα τής 
φουίψης τους· 

επειντή, η ηµέουα τού Κυουίου είναι κοντά, 
ενάντια σε όουα τα έφνη· όπως έκανες, φα 
γίνει σε σένα· η ανταπόντοσή σου φα στουαφεί 
επάνω στο κεφάουι σου.  Επειντή, όπως εσείς 
ήπιατε επάνω στο άγιο βουνό µου, έτσι φα 
πίνουν για πάντα τα έφνη· ναι, φα πίνουν, και 
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φα ουφάνε, και φα είναι σαν εκείνους που ντεν 
υπάουχουν. 

Επάνω στο βουνό Σιών, όµως, φα είναι 
σωτηουία, και φα είναι άγιο· και ο οίκος 
Ιακώβ φα κουηουονοµήσει οουοκουηουωτικά 
τις κουηουονοµιές τους ·  και ο οίκος Ιακώβ 
φα είναι φωτιά, και ο οίκος Ιωσήφ φουόγα, 
ενώ ο οίκος Ησαύ σαν καουάµι· και φα 
ανάψουν εναντίον τους, και φα τους καταφάνε· 
και ντεν φα υπάουχει υπόουοιπο του οίκου 
Ησαύ· επειντή, µίουησε ο Κύουιος. 

Και εκείνοι τής µεσηµβουινής πεουιοχής φα 
κουηουονοµήσουν οουοκουηουωτικά το 
βουνό τού Ησαύ, και εκείνοι τής πεντινής 
πεουιοχής, του Φιουισταίους· και φα 
κουηουονοµήσουν οουοκουηουωτικά τα 
χωουάφια τού Εφουαϊµ, και τα χωουάφια τής 
Σαµάουειας· και ο Βενιαµίν, τη Γαουαάντ.  
Κι αυτός ο στουατός των γιων Ισουαήου, που 
αιχµαουωτίστηκε, εκείνη τη γη των 
Χαναναίων µέχουι τα Σαουεπτά. Κι αυτοί τής 
Ιεουσαουήµ, που αιχµαουωτίστηκαν, που 
είναι στη Σεφαουάντ, φα κουηουονοµήσουν 
οουοκουηουωτικά τις πόουεις τού νότου·  και 
στο βουνό Σιών φα ανέβουν σωτήουες, για να 
κουίνουν το βουνό Ησαύ· και η βασιουεία φα 
είναι του Κυουίου. 

ΚΑΙ έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιωνά, 
τον γιο τού Αµαφί, ουέγοντας:  Σήκω, πήγαινε 
στη Νινευή, τη µεγάουη πόουη, και κήουυξε 
εναντίον της· επειντή, η ασέβειά τους ανέβηκε 
µπουοστά µου. 

Και ο Ιωνάς σηκώφηκε για να φύγει από το 
πουόσωπο του Κυουίου, πουος τη Φαουσείς, 
και κατέβηκε στην Ιόππη· και βουήκε ένα 
πουοίο, που πήγαινε στη Φαουσείς, και 
έντωσε τον ναύουο του, κι ανέβηκε σ' αυτό, 
για να πάει µαζί τους στη Φαουσείς, για να 
φύγει από το πουόσωπο του Κυουίου. 

Ο Κύουιος, όµως, σήκωσε ντυνατόν άνεµο 
επάνω στη φάουασσα, και έγινε µεγάουη 
φουτούνα µέσα στη φάουασσα, και το πουοίο 
κινντύνευε να συντουιφτεί.  Και οι ναύτες 
φοβήφηκαν, και αναβόησαν κάφε ένας στον 
φεό του, και πέταξαν µέσα στη φάουασσα τα 

σκεύη που ήσαν στο πουοίο, για να 
εουαφουωφεί απ' αυτά· ο Ιωνάς, όµως, 
κατέβηκε στο κοίουωµα του πουοίου, και 
πουάγιασε, και κοιµόταν βαφιά.  Και ο 
πουοίαουχος πουησίασε σ' αυτόν, και του 
είπε: Τι κοιµάσαι, εσύ; Σήκω, επικαουέσου 
τον Φεό σου, ίσως µας φυµηφεί ο Φεός, και 
ντεν χαφούµε. 

Και είπαν κάφε ένας στον ντιπουανό του: 
Εουάτε να ουίξουµε κουήους, για να 
γνωουίσουµε εξαιτίας τίνος ήουφε αυτό το 
κακό επάνω µας. Και έουιξαν κουήους, και ο 
κουήουος έπεσε στον Ιωνά.  Τότε, του είπαν: 
Πες µας, τώουα, εξαιτίας τίνος πουάγµατος 
ήουφε αυτό το κακό επάνω µας; Τι είναι το 
έουγο σου; Από πού έουχεσαι; Ποιος είναι ο 
τόπος σου; Και από ποιον ουαό είσαι; 

Και εκείνος τούς είπε: Εγώ είµαι Εβουαίος· 
και σέβοµαι τον Κύουιο τον Φεό τού ουανού, 
που ντηµιούγησε τη φάουασσα και την ξηουά. 

Τότε, οι άνφουωποι φοβήφηκαν µε µεγάουον 
φόβο, και του είπαν: Τι είναι αυτό που έκανες; 
Επειντή, οι άνφουωποι γνώουισαν, ότι έφευγε 
από το πουόσωπο του Κυουίου, ντεντοµένου 
ότι, τους το είχε αναγγείουει. 

Και του είπαν: Τι να σε κάνουµε, ώστε να 
ησυχάσει η φάουασσα µαζί µας; Επειντή, η 
φάουασσα κουυντωνιζόταν όουο και 
πεουισσότεουο.  Και τους είπε: Σηκώστε µε, 
και ουίξτε µε µέσα στη φάουασσα, και η 
φάουασσα φα ησυχάσει µαζί σας· επειντή, εγώ 
γνωουίζω ότι εξαιτίας µου έγινε αυτή η 
µεγάουη φουτούνα επάνω σας.  Οι 
άνφουωποι, όµως, κωπηουατούσαν ντυνατά 
για να επιστουέψουν στην ξηουά, αουά ντεν 
µποούσαν· επειντή, η φάουασσα 
κουυντωνιζόταν όουο και πεουισσότεουο 
εναντίον τους.  Γι' αυτό, αναβόησαν στον 
Κύουιο, και είπαν: Παουακαούµε, Κύουιε, 
παουακαούµε, ας µη χαφούµε για τη ζωή 
αυτού τού ανφουώπου, και µη επιβάουεις 
επάνω µας αφώο αίµα· επειντή, εσύ, Κύουιε, 
έκανες όπως ήφεουες.  Και σήκωσαν τον 
Ιωνά, και τον έουιξαν µέσα στη φάουασσα· 
και η φάουασσα στάφηκε από τον φυµό της.  
Τότε, οι άνφουωποι φοβήφηκαν µε µεγάουον 
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φόβο, και πουόσφεουαν φυσία στον Κύουιο, 
και έκαναν ευχές.  (2:1) ΚΑΙ ο Κύουιος 
ντιέταξε ένα µεγάουο κήτος να καταπιεί τον 
Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιουιά τού 
κήτους τουεις ηµέουες και τουεις νύχτες. 

(2:2) Και ο Ιωνάς πουοσευχήφηκε στον 
Κύουιο τον Φεό του από την κοιουιά τού 
κήτους,  (2:3) και είπε: 

Μέσα στη φουίψη µου βόησα στον Κύουιο, 
και µε εισάκουσε· 

από την κοιουιά τού άντη βόησα, και άκουσες 
τη φωνή µου. 

(2:4) Επειντή, µε έουιξες στα βάφη, στην 
καουντιά τής φάουασσας, και ουεύµατα µε 
πεουικύκουωσαν· 

όουες οι τουικυµίες σου και τα κύµατά σου 
πέουασαν από πάνω µου. 

(2:5) Κι εγώ είπα: Αποουίφφηκα µπουοστά 
από τα µάτια σου· όµως, φα επιβουέψω ξανά 
στον άγιο ναό σου. 

(2:6) Τα νεουά µε πεουικύκουωσαν µέχουι την 
ψυχή, η άβυσσος µε έκουεισε οουόγυουα, τα 
φύκια τυουίχφηκαν γύουω από το κεφάουι 
µου. 

(2:7) Κατέβηκα στα τεουευταία µέουη των 
βουνών· οι µοχουοί τής γης είναι για πάντα 
από πάνω µου· 

αου' η ζωή µου ανέβηκε από τη φφοουά, 
Κύουιε Φεέ µου. 

(2:8) Ενώ η ψυχή ουιποφυµούσε µέσα µου, 
φυµήφηκα τον Κύουιο· και η πουοσευχή µου 
πέουασε µέσα πουος εσένα, στον ναό σου τον 
άγιο. 

(2:9) Αυτοί που τηούν τις µαταιότητες του 
ψέµατος, εγκαταουείπουν το έουεός τους. 

(2:10) Εγώ, όµως, φα φυσιάσω σε σένα µε 
φωνή αίνεσης· φα αποντώσω όσα ευχήφηκα· 

η σωτηουία πουοέουχεται από τον Κύουιο. 

(2:11) Και ο Κύουιος πουόσταξε το κήτος, 
και ξέουασε τον Ιωνά επάνω στην ξηουά. 

ΚΑΙ έγινε ουόγος τού Κυουίου στον Ιωνά για 
ντεύτεουη φοουά, ουέγοντας:  Σήκω, πήγαινε 
στη Νινευή, τη µεγάουη πόουη, και κήουυξε 
σ' αυτή το κήουυγµα, που εγώ µιουάω σε 
σένα.  Και ο Ιωνάς σηκώφηκε, και πήγε στη 
Νινευή, σύµφωνα µε τον ουόγο τού Κυουίου. 

Η Νινευή ήταν µια υπεουβοουικά µεγάουη 
πόουη, έκτασης ντουόµου τουιών ηµεουών.  
Και ο Ιωνάς άουχισε να πεουνάει µέσα από 
την πόουη ντουόµον µιας ηµέουας, και 
κήουυξε, και είπε: Ακόµα 40 ηµέουες, και η 
Νινευή φα καταστουαφεί. 

Και οι άνντουες τής Νινευή πίστεψαν στον 
Φεό, και κήουυξαν νηστεία, και ντύφηκαν 
σάκους, από τον πιο µεγάουο ανάµεσά τους 
µέχουι τον πιο µικουό απ' αυτούς·  επειντή, ο 
ουόγος είχε φτάσει στον βασιουιά τής Νινευή, 
και σηκώφηκε από τον φουόνο του, και 
έβγαουε από πάνω του τη στοουή του, και 
σκεπάστηκε µε σάκο, και κάφησε επάνω σε 
στάχτη.  Και ντιακηουύχφηκε και 
γνωστοποιήφηκε στη Νινευή, µε ψήφισµα του 
βασιουιά και των µεγιστάνων του, και 
ειπώφηκε: Οι άνφουωποι και τα κτήνη, τα 
βόντια και τα πουόβατα, να µη γευτούν 
τίποτε· ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιουν 
νεουό·  αουά, άνφουωπος και κτήνος να 
σκεπαστούν µε σάκους, και να φωνάξουν στον 
Φεό ντυνατά· και ας επιστουέψουν κάφε ένας 
από τον πονηουό του ντουόµο, και από την 
αντικία που είναι στα χέουια τους.  Ποιος 
ξέουει αν ο Φεός επιστουέψει και 
µεταµεουηφεί, και επιστουέψει από την οουγή 
τού φυµού του, και ντεν χαφούµε; 

Και ο Φεός είντε τα έουγα τους, ότι 
απέστουεψαν από τον πονηουό τους ντουόµο· 
και ο Φεός µεταµεουήφηκε για το κακό, που 
είχε πει να κάνει σ' αυτούς· και ντεν το έκανε. 

Και ο Ιωνάς ουυπήφηκε µε µεγάουη ουύπη, 
και αγανάκτησε.  Και πουοσευχήφηκε στον 
Κύουιο, και είπε: Ω, Κύουιε, αυτός ντεν ήταν 
ο ουόγος µου, ενώ ήµουν ακόµα στην 
πατουίντα µου; Γι' αυτό, πουόουαβα να φύγω 
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στη Φαουσείς· επειντή, γνώουιζα ότι εσύ είσαι 
Φεός εουεήµονας και οικτίουµονας, 
µακουόφυµος και ποουυέουεος, και µετανοείς 
για το κακό.  Και, τώουα, Κύουιε, πάουε, σε 
παουακαουώ, από µένα την ψυχή µου· 
επειντή, είναι καουύτεουο σε µένα να πεφάνω, 
παουά να ζω. 

Και ο Κύουιος είπε: Είναι καουό να 
αγανακτείς; 

Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόουη, και 
κάφησε πουος το ανατοουικό µέουος τής 
πόουης, και εκεί έκανε για τον εαυτό του µια 
καουύβα, και καφόταν κάτω από τη σκιά της, 
µέχουις ότου ντει τι επουόκειτο να γίνει στην 
πόουη.  Και ο Κύουιος ο Φεός ντιέταξε µια 
κοουοκυφιά, και έκανε να ανέβει επάνω από 
τον Ιωνά, για να είναι σκιά επάνω από το 
κεφάουι του, για να τον ανακουφίσει από τη 
φουίψη του. Και ο Ιωνάς χάουηκε για την 
κοουοκυφιά µε µεγάουη χαουά. 

Και ο Φεός ντιέταξε ένα σκουήκι, όταν 
χάουαξε η αυγή τής επόµενης ηµέουας· και 
χτύπησε την κοουοκυφιά, και ξεουάφηκε.  Και 
καφώς ανέτειουε ο ήουιος, ντιέταξε ο Φεός 
έναν καυστικό ανατοουικό άνεµο· και ο 
ήουιος χτύπησε το κεφάουι τού Ιωνά, ώστε 
ουιγοψύχησε· και ζήτησε µέσα στην ψυχή του 
να πεφάνει· και είπε: Είναι καουύτεουο σε 
µένα να πεφάνω, παουά να ζω. 

Και ο Φεός είπε στον Ιωνά: Είναι καουό να 
αγανακτείς για την κοουοκυφιά; 

Και είπε: Είναι καουό να αγανακτώ µέχουι 
φανάτου. 

Και ο Κύουιος είπε: Εσύ ουυπήφηκες για την 
κοουοκυφιά, για την οποία ντεν κοπίασες, 
αου' ούτε την έκανες να αυξηφεί, η οποία 
γεννήφηκε µέσα σε µια νύχτα, και µέσα σε µια 
νύχτα χάφηκε.  Κι εγώ ντεν έπουεπε να 
ουυπηφώ για τη Νινευή, τη µεγάουη πόουη, 
στην οποία υπάουχουν πεουισσότεουες από 
12 µυουιάντες ανφουώπων, που ντεν 
ντιακουίνουν το ντεξί τους από το αουιστεουό 
τους χέουι, και ποουά κτήνη; 

Ο ΟΥΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΟΥΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΙΑ, ΤΟΝ 
ΜΩΟΥΑΣΦΙΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΟΥΕΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΦΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΖΕΚΙΑ, ΤΩΝ ΒΑΣΙΟΥΙΑΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΙΟΥΝΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΤΕ, ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΑΜΑΟΥΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΕΟΥΟΥΣΑΟΥΗΜ. 

Ακούστε, όουοι οι ουαοί· πουόσεχε, γη, και 
το πουήουωµά της· 

και ας είναι ο Κύουιος ο Φεός µάουτυουας σε 
σας, ο Κύουιος, από τον ναό του τον άγιο. 

Επειντή, ντέστε, ο Κύουιος βγαίνει από τον 
τόπο του, και φα κατέβει, και φα πατήσει 
επάνω στα ύψη τής γης. 

Και τα βουνά φα ντιαουυφούν από κάτω του, 
και οι κοιουάντες φα σχιστούν, 

σαν κεουί µπουοστά από τη φωτιά και σαν 
νεουά που κατέουχονται σε έναν κατήφοουο. 

Εξαιτίας τής ασέβειας του Ιακώβ συµβαίνει 
όουο αυτό, και εξαιτίας τής αµαουτίας τού 
οίκου Ισουαήου. 

Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ; Όχι η 
Σαµάουεια; Και ποιοι είναι οι ψηουοί τόποι 
τού Ιούντα; Όχι η Ιεουσαουήµ; 

Γι' αυτό, φα καταστήσω τη Σαµάουεια σε 
σωούς από πέτουες χωουαφιού, όπου 
φυτεύεται αµπεουώνας· 

και φα κυουίσω οουότεουα τις πέτουες της 
στην κοιουάντα, και φα ξεσκεπάσω τα 
φεµέουιά της. 

Και όουα τα γουυπτά της φα κατακοπούν, και 
όουα τα µισφώµατά της φα κατακαούν µε 
φωτιά, και φα εξαφανίσω όουα τα είντωουά 
της· 

επειντή, τα συγκέντουωσε από µισφό 
ποουνείας, και σε µισφό ποουνείας φα 
επιστουαφούν. 

Γι' αυτό, φα φουηνήσω και φα οουοουύξω, φα 
πάω ξεντυµένος και γυµνός· φα κάνω φουήνο 
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σαν τα τσακάουια, και πένφος σαν τις 
στουφοκαµήους. 

Επειντή, η πουηγή της είναι ανίατη, επειντή 
ήουφε µέχουι τον Ιούντα, έφτασε µέχουι την 
πύουη τού ουαού µου, µέχουι την 
Ιεουσαουήµ. 

Μη το αναγγείουετε στη Γαφ, µη πενφήσετε 
πένφος· στη Βηφ-αφουά κυουίσου στη σκόνη. 

Ντιάβα, η κάτοικος της Σαφίου, έχοντας τη 
ντουοπή σου γυµνή· 

η κάτοικος της Σαναάν ας µη βγει έξω· το 
πένφος τής Βαιφ-εζήου από σας φα πάουει 
την αουχή του. 

Επειντή, η κάτοικος της Μαουώφ ουυπήφηκε 
για τα αγαφά της, ντεντοµένου ότι κατέβηκε 
κακό από τον Κύουιο στην πύουη τής 
Ιεουσαουήµ. 

Κάτοικε της Ουαχείς, ζεύξε την άµαξα στο 
γουήγοουο άουογο· 

εσύ, η αουχή τής αµαουτίας στη φυγατέουα 
τής Σιών· επειντή, οι ασέβειες του Ισουαήου 
βουέφηκαν σε σένα. 

Γι' αυτό, φα ντώσεις έγγουαφο 
απεουευφέουωσης στη Μοουέσεφ-γαφ· τα 
σπίτια τού Αχζίβ φα µαταιώσουν τις εουπίντες 
των βασιουιάντων τού Ισουαήου. 

Επιπουέον, φα φέουω κουηουονόµον σε σένα, 
κάτοικε της Μαουησά· φάουφει µέχουι την 
Οντοουάµ, τη ντόξα τού Ισουαήου. 

Φαουακουώσου, και κούεψε το κεφάουι σου 
για τα τουυφεουά παιντιά σου· 

να πουατύνεις τη φαουακουότητά σου σαν 
αετός, επειντή από σένα αιχµαουωτίστηκαν. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που συουογίζονται 
ανοµία, σ' αυτούς που µηχανεύονται κακό στα 
κουεβάτια τους! Μόουις φέγγει η αυγή, το 
πουάττουν αµέσως, επειντή είναι στη ντύναµη 
του χεουιού τους.  Και επιφυµούν χωουάφια, 
και παίουνουν µε τη βία· και σπίτια, και τα 
αουπάζουν· έτσι ντιαουπάζουν τον άνφουωπο 

και το σπίτι του, ναι, τον άνφουωπο και την 
κουηουονοµιά του.  Γι' αυτό, έτσι ουέει ο 
Κύουιος: Ντέστε, ενάντια σ' αυτό το γένος 
εγώ βουεύοµαι κακό, από το οποίο ντεν φα 
εουευφεουώσετε τους ουαιµούς σας ούτε φα 
πεουπατάτε υπεουήφανα· επειντή, ο καιουός 
αυτός είναι κακός.  Κατά την ηµέουα εκείνη 
φα αναουάβουν παουοιµία εναντίον σας, και 
εκείνος που φουηνεί µε φουήνο, φα 
φουηνήσει, και φα πει: Αφανιστήκαµε 
οουοκουηουωτικά· έχει αουοιώσει τη 
µεουίντα τού ουαού µου· πώς την 
αποµάκουυνε από µένα! Αντί να αποντώσει, 
ντιαµοίουασε τα χωουάφια µας.  Γι' αυτό, εσύ 
ντεν φάχεις κάποιον που να βάζει σχοινί για 
κουήουο, στη σύναξη του Κυουίου.  Μη 
πουοφητεύετε, εσείς που πουοφητεύετε· ντεν 
φα πουοφητεύσουν σ' αυτούς· η ντουοπή τους 
ντεν φα αποµακουυνφεί.  Ω, εσύ, που 
αποκαουείσαι Οίκος Ιακώβ, µίκουυνε το 
πνεύµα τού Κυουίου; Είναι τέτοια τα 
επιτηντεύµατά του; Τα ουόγια µου ντεν 
κάνουν καουό σ' αυτούς που πεουπατούν 
οουφά;  Και άουοτε ο ουαός µου είχε 
επαναστατήσει σαν εχφουός· αουπάζετε το 
επανωφόουι µαζί µε τον χιτώνα από εκείνους 
που ντιαβαίνουν άφοβα, απ' αυτούς που 
επιστουέφουν από τον πόουεµο.  Εξώσατε τις 
γυναίκες τού ουαού µου από τα ευχάουιστα 
σπίτια τους· από τα παιντιά τους αφαιουέσατε 
για πάντα τη ντόξα µου.  Σηκωφείτε, και 
αναχωουήστε· επειντή, αυτή ντεν είναι η 
ανάπαυσή σας· ντεντοµένου ότι, µοουύνφηκε, 
φα σας αφανίσει, µάουιστα µέσα σε 
σκουηουόν αφανισµό.  Αν κάποιος 
πεουπατάει σύµφωνα µε το πνεύµα του και 
µιουάει ψέµατα, ουέγοντας: Φα πουοφητεύσω 
σε σένα για κουασί και σίκεουα, αυτός βέβαια 
φα είναι ο πουοφήτης αυτού του ουαού. 

Βέβαια, φα σε συγκεντουώσω οουόκουηουον, 
Ιακώβ· φα συγκεντουώσω, βέβαια, το 
υπόουοιπο του Ισουαήου· φα τους βάουω 
µαζί σαν πουόβατα της Βοσόουας, σαν 
κοπάντι στο µέσον τής µάντουας τους· φα 
κάνουν µεγάουον φόουυβο από το πουήφος 
των ανφουώπων.  Αυτός που ντιασπάει, 
ανέβηκε µπουοστά τους· ντιέσπασαν, κι 
ανέβηκαν ντιαµέσου τής πύουης, και βγήκαν 
απ' αυτή· και ο βασιουιάς τους φα ντιαβεί 
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µπουοστά τους, και ο Κύουιος επικεφαουής 
τους. 

ΚΑΙ είπα: Ακούστε, τώουα, αουχηγοί τού 
Ιακώβ, και άουχοντες του οίκου Ισουαήου: 
Ντεν ανήκει σε σας να γνωουίζετε την κουίση;  
Εσείς που µισείτε το καουό, και αγαπάτε το 
κακό, που αποσπάτε το ντέουµα τους από 
πάνω τους, και τη σάουκα τους από τα 
κόκαουά τους,  κατατουώτε, ακόµα, τη 
σάουκα τού ουαού µου, και γντέουνετε το 
ντέουµα τους από πάνω τους, και συντουίβετε 
τα κόκαουά τους, και τα κατακόβετε σαν για 
χύτουα, και σαν κουέας µέσα σε καζάνι.  
Τότε, φα βοήσουν πουος τον Κύουιο· όµως, 
ντεν φα τους εισακούσει· µάουιστα, φα 
κουύψει απ' αυτούς το πουόσωπό του κατά 
την εποχή εκείνη, επειντή φέουφηκαν άσχηµα 
στις πουάξεις τους. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος για τους πουοφήτες, 
που πουανούν τον ουαό µου, οι οποίοι, καφώς 
νταγκώνουν µε τα ντόντια τους, φωνάζουν: 
Ειουήνη· και αν κάποιος ντεν βάουει κάτι στο 
στόµα τους, κηουύττουν εναντίον του 
πόουεµο.  Γι' αυτό, φα είναι σε σας νύχτα, 
αντί όουασης, και σκοτάντι σε σας αντί 
µαντείας· και ο ήουιος φα ντύσει επάνω στους 
πουοφήτες, και η ηµέουα φα σκοτεινιάσει 
επάνω τους.  Τότε, αυτοί που βουέπουν, φα 
ντουοπιαστούν, και οι µάντεις φα ντουαπούν· 
και φα σκεπάσουν τα χείουη τους, όουοι 
αυτοί, επειντή ντεν υπάουχει απόκουιση του 
Φεού.  Αουά εγώ, βέβαια, είµαι γεµάτος 
ντύναµη ντιαµέσου τού πνεύµατος του 
Κυουίου, και κουίση, και ισχύ, για να 
αναγγείουω στον Ιακώβ την παουάβασή του, 
και στον Ισουαήου την αµαουτία του. 

Ακούστε, ουοιπόν, τούτο, αουχηγοί τού 
Ιακώβ, άουχοντες του οίκου Ισουαήου, εσείς 
που αηντιάζετε την κουίση, και ντιαστουέφετε 
κάφε ευφύτητα·  που κτίζετε τη Σιών µε αίµα, 
και την Ιεουσαουήµ µε ανοµία.  Οι άουχοντές 
της κουίνουν µε ντώουα, και οι ιεουείς της 
ντιντάσκουν µε µισφό, και οι πουοφήτες της 
µαντεύουν µε ασήµι, και επαναπαύονται στον 
Κύουιο, ουέγοντας: Ντεν είναι ο Κύουιος 
ανάµεσά µας; Κακό ντεν φάουφει επάνω µας.  
Γι' αυτό, η Σιών φα αουοτουιαστεί εξαιτίας 

σας σαν χωουάφι, και η Ιεουσαουήµ φα γίνει 
σωουός από πέτουες, και το βουνό τού οίκου 
σαν ψηουοί τόποι ντουυµού. 

Και κατά τις έσχατες ηµέουες το βουνό τού 
οίκου τού Κυουίου φα στηουιχφεί επάνω στην 
κοουυφή των βουνών, και φα υψωφεί πιο πάνω 
από τους ουόφους· και ουαοί φα συουέουν σ' 
αυτό.  Και ποουά έφνη φα πάνε, και φα πουν: 
Εουάτε, και ας ανέβουµε στο βουνό τού 
Κυουίου, και στον οίκο τού Φεού τού Ιακώβ· 
και φα µας ντιντάξει τούς ντουόµους του, και 
φα πεουπατήσουµε στα µονοπάτια του· 
επειντή, από τη Σιών φα βγει νόµος, και από 
την Ιεουσαουήµ ουόγος τού Κυουίου.  Και 
φα κουίνει ανάµεσα σε ποούς ουαούς, και φα 
εουέγξει ισχυουά έφνη, µέχουι µακουιά· και 
φα σφυουηουατήσουν τις µάχαιουές τους για 
υνία, και τις ουόγχες τους για ντουεπάνια· 
έφνος ντεν φα σηκώσει µάχαιουα ενάντια σε 
άουο έφνος ούτε φα µάφουν πουέον τον 
πόουεµο.  Και κάφε ένας φα κάφεται κάτω 
από την άµπεουό του, και κάτω από τη συκιά 
του· και ντεν φα υπάουχει κάποιος που να 
εκφοβίζει· για τον ουόγο ότι, το στόµα τού 
Κυουίου των ντυνάµεων µίουησε.  Επειντή, 
όουοι οι ουαοί φα πεουπατούν κάφε ένας στο 
όνοµα του φεού του· εµείς, όµως, φα 
πεουπατούµε στο όνοµα τού Κυουίου του 
Φεού µας στον αιώνα, και στον αιώνα. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος, φα 
συνάξω αυτήν που χωουαίνει, και φα ντεχφώ 
µέσα αυτήν που αποβουήφηκε, και εκείνην 
που έφουιψα.  Και φα κάνω αυτήν που 
χωουαίνει υπόουοιπο, και αυτήν που 
αποβουήφηκε ισχυουό έφνος· και ο Κύουιος 
φα βασιουεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, 
από τώουα και µέχουι τον αιώνα.  Κι εσύ, 
πύουγε τού ποιµνίου, οχύουωµα της 
φυγατέουας Σιών, σε σένα φάουφει η πουώτη 
εξουσία· ναι, φάουφει το βασίουειο στη 
φυγατέουα τής Ιεουσαουήµ. 

Γιατί τώουα κουαυγάζεις ντυνατά; Ντεν 
υπάουχει σε σένα βασιουιάς; Αφανίστηκε ο 
σύµβουός σου, ώστε σε κατέουαβαν ωντίνες 
σαν αυτή που γεννάει;  Κοιουοπόνα, και 
αγωνίζου, φυγατέουα Σιών, όπως αυτή που 
γεννάει· επειντή, τώουα φα βγεις έξω από την 
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πόουη, και φα κατοικήσεις σε χωουάφι, και φα 
πας µέχουι τη Βαβυουώνα· εκεί φα 
εουευφεουωφείς· εκεί φα σε εξαγοουάσει ο 
Κύουιος από το χέουι των εχφουών σου.  
Τώουα, όµως, ποουά έφνη συγκεντουώφηκαν 
εναντίον σου, που ουένε: Ας µοουυνφεί, και ας 
επιβουέπει το µάτι µας επάνω στη Σιών.  
Αυτοί, όµως, ντεν γνωουίζουν τις σκέψεις τού 
Κυουίου ούτε καταουαβαίνουν τη βουή του, 
ότι τους συγκέντουωσε σαν χειουόβοουα 
αουωνιού.  Σήκω, και αουώνιζε, φυγατέουα 
Σιών· επειντή, φα κάνω το κέουας σου 
σιντεουένιο, και φα κάνω τις οπουές σου 
χάουκινες· και φα κατασυντουίψεις ποούς 
ουαούς· και φα αφιεουώσω στον Κύουιο τα 
ντιαουπάγµατά τους, και την πεουιουσία τους 
στον Κύουιο οουόκουηουης της γης. 

Συγκεντουωφείτε τώουα σε τάγµατα, 
φυγατέουα ταγµάτων· έβαουε ποουιοουκία 
εναντίον µας· φα πατάξουν τον κουιτή τού 
Ισουαήου µε ουάβντο επάνω στο σαγόνι. 

Κι εσύ, Βηφουεέµ Εφουαφά, η µικουή, ώστε 
να είσαι ανάµεσα στις χιουιάντες τού Ιούντα, 
από σένα φα εξέουφει σε µένα ένας άνντουας 
για να είναι ηγούµενος στον Ισουαήου· που οι 
έξοντοί του είναι εξαουχής, από ηµέουες 
αιώνα.  Γι' αυτό, φα τους αφήσει, µέχουι τον 
καιουό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει φα 
γεννήσει· τότε, το υπόουοιπο των αντεουφών 
του φα επιστουέψει στους γιους Ισουαήου.  
Και φα σταφεί, και φα ποιµάνει µε τη ντύναµη 
του Κυουίου, µε τη µεγαουειότητα του 
ονόµατος του Κυουίου τού Φεού του· και φα 
κατοικήσουν· επειντή, τώουα φα µεγαουυνφεί 
µέχουι τα άκουα τής γης.  Κι αυτός φα είναι 
ειουήνη. Όταν ο Ασσύουιος έουφει στη γη 
µας, και όταν πατήσει στα παουάτια µας, τότε 
φα σηκώσουµε εναντίον του επτά ποιµένες, 
και οκτώ άουχοντες ανφουώπων·  και φα 
ποιµάνουν τη γη τής Ασσυουίας µε ουοµφαία, 
και τη γη τού Νεβουώντ στις εισόντους του· 
και φα µας εουευφεουώσει από τον Ασσύουιο, 
όταν έουφει στη γη µας, και όταν πατήσει στα 
όουιά µας. 

Και το υπόουοιπο του Ιακώβ φα είναι 
ανάµεσα σε ποούς ουαούς σαν ντουόσος τού 
Κυουίου, σαν σταγόνες επάνω σε χοουτάουι, 

που ντεν πουοσµένει από άνφουωπο ούτε 
εουπίζει σε γιους ανφουώπων.  Και το 
υπόουοιπο του Ιακώβ φα είναι ανάµεσα στα 
έφνη, ανάµεσα σε ποούς ουαούς, σαν 
ουιοντάουι ανάµεσα σε κτήνη τού ντουυµού, 
σαν σκύµνος ανάµεσα σε ποίµνια πουοβάτων, 
που καταπατεί ντιαβαίνοντας, και 
ντιασπαουάσσει, και ντεν υπάουχει εκείνος 
που να εουευφεουώνει.  Το χέουι σου φα 
υψωφεί ενάντια στους εναντίους σου, και όουοι 
οι εχφουοί σου φα αποκοπούν. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο 
Κύουιος, φα εξοουοφουεύσω τα άουογά σου 
από ανάµεσά σου, και φα αποουέσω τις 
άµαξές σου.  Και φα εξοουοφουεύσω τις 
πόουεις τής γης σου, και φα κατενταφίσω 
όουα τα οχυουώµατά σου.  Και φα 
εξοουοφουεύσω τις µαγείες από το χέουι σου· 
και στο εξής ντεν φάχεις µάντεις.  Και φα 
εξοουοφουεύσω τα γουυπτά σου και τα 
είντωουά σου από ανάµεσά σου· και ντεν φα 
ουατουεύσεις πουέον το έουγο των χεουιών 
σου.  Και φα αποσπάσω τα άουση σου από 
ανάµεσά σου· και φα αφανίσω τις πόουεις σου.  
Και φα κάνω εκντίκηση µε φυµό και µε οουγή 
επάνω στα έφνη, που ντεν µε άκουσαν. 

ΑΚΟΥΣΤΕ, τώουα, ό,τι ουέει ο Κύουιος: 
Σήκω, ντιαντικάσου µπουοστά στα βουνά, και 
ας ακούσουν οι ουόφοι τη φωνή σου.  
Ακούστε, βουνά, την κουίση τού Κυουίου, κι 
εσείς, τα ισχυουά φεµέουια της γης· επειντή, ο 
Κύουιος έχει κουίση µε τον ουαό του, και φα 
ντιαντικαστεί µε τον Ισουαήου. 

Ουαέ µου, τι σου έκανα; Και σε τι σε 
παουενόχουησα; Να ντώσεις µαουτυουία 
εναντίον µου.  Επειντή, σε ανέβασα από τη γη 
τής Αιγύπτου, και σε ουύτουωσα από οίκον 
ντουείας· και έστειουα µπουοστά σου τον 
Μωυσή, τον Ααουών, και τη Μαουιάµ.  Ουαέ 
µου, φυµήσου τώουα τι είχε σκεφφεί ο 
Βαουάκ, ο βασιουιάς τού Μωάβ, και τι 
αποκουίφηκε σ' αυτόν ο Βαουαάµ, ο γιος τού 
Βεώου, από το Σιττείµ µέχουι τα Γάουγαουα, 
για να γνωουίσετε τη ντικαιοσύνη τού 
Κυουίου. 
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Με τι φάουφω µπουοστά στον Κύουιο, να 
πουοσκυνήσω µπουοστά στον ύψιστο Φεό; 
Φάουφω µπουοστά του µε οουοκαυτώµατα, 
µε χουονιάουικα µοσχάουια;  Φα 
ευαουεστηφεί ο Κύουιος σε χιουιάντες 
κουιάουια ή σε µυουιάντες από ποτάµια 
ουαντιού; Φα ντώσω τον πουωτότοκό µου για 
την παουάβασή µου, τον καουπό τής κοιουιάς 
µου για την αµαουτία τής ψυχής µου; 

Άνφουωπε, αυτός σου έντειξε τι είναι το 
καουό· και τι ζητάει ο Κύουιος από σένα, 
παουά να πουάττεις το ντίκαιο, και να αγαπάς 
έουεος, και να πεουπατάς ταπεινά µαζί µε τον 
Φεό σου; 

Η φωνή τού Κυουίου κουάζει πουος την 
πόουη, και η σοφία φα φοβάται το όνοµά 
σου· ακούστε τη ουάβντο, και ποιος τη 
ντιόουισε.  Υπάουχουν ακόµα οι φησαυουοί 
τής ασέβειας στο σπίτι τού ασεβούς, και το 
βντεουυκτό ουειψό µέτουο;  Να τους 
ντικαιώσω µε τις ασεβείς πουάστιγγες, και µε 
το σακί που έχει τα ντόουια ζύγια;  Επειντή, 
οι πούσιοί της είναι γεµάτοι από αντικία, και 
οι κάτοικοί της µίουησαν ψέµατα, και η 
γουώσσα τους είναι απατηουή µέσα στο 
στόµα τους.  Και εγώ, ουοιπόν, αφού σε 
πατάξω, φα σε αντυνατίσω, φα σε εουηµώσω 
εξαιτίας των αµαουτιών σου.  Εσύ φα τουως, 
και ντεν φα χοουταίνεις· και η πείνα σου φα 
είναι στο µέσον σου· και φα φύγεις, αουά ντεν 
φα ντιασώσεις· και ό,τι ντιέσωσες, φα το 
παουαντώσω στη ουοµφαία.  Εσύ φα 
σπείουεις, και ντεν φα φεουίσεις· φα πιέσεις 
εουιές, και ντεν φα αουειφτείς µε ουάντι· και 
γουεύκος, και ντεν φα πιεις κουασί.  Επειντή, 
φυουάχτηκαν τα ντιατάγµατα του Αµουί, και 
όουα τα έουγα τής οικογένειας του Αχαάβ, 
και ποουευτήκατε στις βουές τους· για να σε 
παουαντώσω σε αφανισµό, και τους κατοίκους 
της σε συουιγµό και φα βαστάξετε το όνειντος 
του ουαού µου. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ σε µένα! Επειντή, είµαι σαν 
σύναξη καουπών τού καουοκαιουιού, σαν 
επιφυουίντα τουυγητού· ντεν υπάουχει τσαµπί 
για να φάει κάποιος· η ψυχή µου επιφύµησε 
τις απαουχές των καουπών.  Ο όσιος 
αποουέστηκε από τη γη, και ο ευφύς ντεν 

υπάουχει ανάµεσα στους ανφουώπους· όουοι 
ενεντουεύουν για αίµα· κάφε ένας κυνηγάει 
τον αντεουφό του µέχουι εξοουοφουεµό.  
Ετοιµάζουν τα χέουια τους στο να 
κακοποιούν· ο άουχοντας απαιτεί, και ο 
κουιτής κουίνει µε µισφό· ο µεγάουος 
πουοφέουει την πονηουή του επιφυµία, που, 
αφού πεουιστουαφούν µαζί, την 
εκπουηουώνουν.  Ο καουύτεουός τους είναι 
σαν αγκάφι· ο ευφύς πιο αιχµηουός από 
αγκαφένιον φουαγµό· η ηµέουα των φυουάκων 
σου, η επίσκεψή σου έφτασε· τώουα, φα είναι 
η αµηχανία τους.  Μη εµπιστεύεστε σε φίουο, 
µη έχετε το φάουος σε οικείο· φύουαγε τις 
πόουτες τού στόµατός σου από εκείνην που 
πουαγιάζει µαζί σου στον κόουφο σου·  
επειντή, ο γιος πεουιφουονεί τον πατέουα, η 
φυγατέουα επαναστατεί ενάντια στη µητέουα 
της, η νύφη ενάντια στην πεφεουά της· και οι 
εχφουοί τού ανφουώπου είναι οι άνφουωποι 
του σπιτιού του.  Εγώ, όµως, φα επιβουέψω 
στον Κύουιο· φα πουοσµείνω τον Φεό τής 
σωτηουίας µου· ο Φεός µου φα µε 
εισακούσει. 

Μη ευφουαίνεσαι σε µένα, η εχφουός µου· αν 
και έπεσα, φα σηκωφώ, αν και κάφησα µέσα 
σε σκοτάντι, ο Κύουιος φα είναι σε µένα φως.  
Φα υποφέουω την οουγή τού Κυουίου, 
επειντή αµάουτησα σ' αυτόν, µέχουις ότου 
ντικάσει τη ντίκη µου, και κάνει την κουίση 
µου· φα µε βγάουει στο φως· φα ντω τη 
ντικαιοσύνη του.  Και φα ντει η εχφουός µου, 
και φα την σκεπάσει οουόγυουα ντουοπή, που 
µου ουέει: Πού είναι ο Κύουιος ο Φεός σου; 
Τα µάτια µου φα τη ντουν· τώουα φα είναι για 
καταπάτηµα σαν τη ουάσπη των ντουόµων. 

Κατά την ηµέουα που τα τείχη σου 
πουόκειται να κτιστούν, εκείνη την ηµέουα φα 
ντιαντοφεί το πουόσταγµα µακουιά.  Εκείνη 
την ηµέουα φάουφουν µέχουις εσένα από την 
Ασσυουία, και από τις πόουεις τής Αιγύπτου, 
και από την Αίγυπτο µέχουι τον ποταµό, και 
από φάουασσα µέχουι φάουασσα, και από 
βουνό µέχουι βουνό.  Και η γη φα εουηµωφεί 
εξαιτίας αυτών που την κατοικούν, για τον 
καουπό των πουάξεών τους. 
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Ποίµαινε τον ουαό σου µε τη ουάβντο σου, 
το ποίµνιο της κουηουονοµιάς σου, που 
κατοικεί αποµονωµένο στο ντάσος, στο µέσον 
τού Καουµήου· ας καουπώνονται τη Βασάν 
και τη Γαουαάντ, όπως στις αουχαίες 
ηµέουες. 

Όπως στις ηµέουες τής εξόντου σου από την 
Αίγυπτο, φα του ντείξω φαυµαστά πουάγµατα.  
Τα έφνη φα ντουν, και φα καταντουοπιαστούν 
για όουη τη ντύναµή τους· φα βάουν το χέουι 
τους επάνω στο στόµα, τα αυτιά τους φα 
κουφαφούν.  Φα γουείφουν το χώµα σαν 
φίντια, φα σέουνονται από τις τουύπες τους, 
όπως τα εουπετά τής γης· φα εκπουαγούν 
στον Κύουιο τον Φεό µας, και φα φοβηφούν 
από σένα.  Ποιος Φεός είναι όµοιος µε σένα, 
που να συγχωουεί ανοµία, και να 
παουαβουέπει την παουάβαση του 
υποουοίπου τής κουηουονοµιάς του; Ντεν 
ντιατηουεί για πάντα την οουγή του, επειντή 
αυτός αουέσκεται σε έουεος.  Φα γυουίσει, 
και φα µας σπουαχνιστεί, φα καταστουέψει τις 
ανοµίες µας· και όουες τις αµαουτίες τους φα 
τις ουίξει στα βάφη τής φάουασσας.  Φα 
εκτεουέσεις αουήφεια στον Ιακώβ, έουεος 
στον Αβουαάµ, όπως οουκίστηκες στους 
πατέουες µας από τις αουχαίες ηµέουες. 

Η ΠΟΥΟΦΗΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 
ΝΙΝΕΥΗ· ΤΟ ΒΙΒΟΥΙΟ ΤΗΣ 
ΟΟΥΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ 
ΕΟΥΚΟΣΑΙΟΥ. 

Ο Φεός είναι ζηουότυπος, και ο Κύουιος 
κάνει εκντίκηση· ο Κύουιος κάνει εκντίκηση, 
και οουγίζεται· 

ο Κύουιος φα εκντικηφεί τους εναντίους του, 
και φυουάττει οουγή ενάντια στους εχφούς 
του. 

Ο Κύουιος είναι µακουόφυµος, και µεγάουος 
σε ντύναµη, και κατά κανέναν τουόπο ντεν φα 
αφωώσει τον ασεβή· 

ο ντουόµος τού Κυουίου είναι µαζί µε 
ανεµοστουόβιουο και φύεουα, και η σκόνη 
των ποντιών του είναι σύννεφα. 

Επιτιµάει τη φάουασσα, και την ξεουαίνει, και 
ξεουαίνει οουοκουηουωτικά όους τούς 
ποταµούς· 

µαουαίνεται η Βασάν και ο Κάουµηουος, και 
το άνφος τού Ουιβάνου µαουαίνεται. 

Τα βουνά σείονται απ' αυτόν, και οι ουόφοι 
ντιαουύονται· 

και η γη τουέµει από την παουσία του, ναι, η 
οικουµένη, και όουοι εκείνοι που κατοικούν σ' 
αυτή. 

Ποιος µποουεί να αντέξει µπουοστά στην 
αγανάκτησή του; Και ποιος µποουεί να 
σταφεί στην έξαψη της οουγής του; 

Ο φυµός του ξεχύνεται σαν φωτιά, και οι 
βουάχοι συντουίβονται µπουοστά του. 

Ο Κύουιος είναι αγαφός, οχύουωµα σε 
ηµέουα φουίψης· και γνωουίζει εκείνους που 
εουπίζουν σ' αυτόν. 

Όµως, µε πουηµµύουα που κατακουύζει φα 
κάνει συντέουεια του τόπου της, και σκοτάντι 
φα καταντιώξει τους εχφούς του. 

Τι βουεύεστε ενάντια στον Κύουιο; Αυτός φα 
κάνει συντέουεια· φουίψη ντεν φάουφει για 
ντεύτεουη φοουά. 

Επειντή, ενώ πεουιπουέκονται µαζί σαν 
αγκάφια, και µεφούν σαν µέφυσοι, φα 
καταναουωφούν σαν κατάξεουο άχυουο. 

Από σένα βγήκε κάποιος που συουογίζεται 
πονηουά ενάντια στον Κύουιο, πονηουός 
σύµβουος. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Αν και είναι στην ακµή 
τους, και ποουοί ακόµα, όµως φα κουευτούν, 
όταν αυτός ντιαβεί· 

αν και σε κατέφουιψα, ντεν φα σε καταφουίψω 
πουέον. 

Επειντή, τώουα φα συντουίψω τον ζυγό του 
από σένα, και φα ντιασπάσω τους ντεσµούς 
σου. 
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Και ο Κύουιος έντωσε για σένα πουοσταγή, 
ότι ντεν φα σπαουεί πουέον από το όνοµά 
σου· 

από τον οίκο των φεών σου φα αποκόψω τα 
γουυπτά και τα χωνευτά· φα τον κάνω τάφο 
σου, επειντή είσαι βντεουυκτός. 

Ντες, επάνω στα βουνά είναι τα πόντια 
εκείνου που ευαγγεουίζεται, εκείνου που 
κηουύττει ειουήνη! Ιούντα, γιόουταζε τις 
επίσηµες γιοουτές σου, απόντωσε τις ευχές 
σου, επειντή ο εξοουοφουευτής ντεν φα 
ντιαβεί πουέον µέσα από σένα· αποκόπηκε 
οουοκουηουωτικά. 

 

Αυτός που κατασυντουίβει ανέβηκε µπουοστά 
από το πουόσωπό σου· 

φύουαγε το οχύουωµα, σκόπευσε τον 
ντουόµο, ενίσχυσε τις οσφύες, ενντυνάµωσε 
υπεουβοουικά την ισχύ σου. 

Επειντή, ο Κύουιος απέστουεψε τη ντόξα τού 
Ιακώβ, όπως τη ντόξα τού Ισουαήου· 

επειντή, οι τιναχτές τούς ξετίναξαν, και 
έφφειουαν τα κουήµατά τους. 

Η ασπίντα των ισχυουών του είναι 
κοκκινοβαµµένη, οι άνντουες ντύναµης 
ντυµένοι εουυφουά· 

οι άµαξες φα κινούνται µε αστουαφτεουό 
σίντεουο κατά την ηµέουα τής ετοιµασίας 
του, και τα εουάτινα ντόουατα φα σειστούν 
τουοµεουά. 

Οι άµαξες φα φοουυβούν στους ντουόµους, 
φα συγκούονται η µία µε την άουη στις 
πουατείες· 

η φέα τους φα είναι σαν ουαµπάντες, φα 
τουέχουν σαν αστουαπές. 

Φα φυµηφεί τους ανντουείους του, αουά φα 
γουιστουήσουν οουοκουηουωτικά στον 
ντουόµο τους· 

φα σπεύσουν στα τείχη της, και ο 
συνασπισµός φα ετοιµαστεί. 

Οι πύουες των ποταµών φα ανοιχτούν, και τα 
παουάτια φα ντιαουυφούν. 

Κι αυτή που είναι σταφεουά καφισµένη, φα 
γυµνωφεί, φα µετοικιστεί, 

και οι ντούες της φα βγάζουν στεναγµούς, σαν 
τη φωνή των πεουιστεουιών, χτυπώντας τα 
στήφη τους. 

Και η Νινευή είναι από παουιά σαν ουίµνη 
νεουών· αυτά, όµως, φα φύγουν. 

Φα φωνάζουν: Σταφείτε, σταφείτε· και ντεν φα 
υπάουχει κανένας που να βουέπει πουος τα 
πίσω. 

Ουαφυουαγωγείτε το ασήµι, ουαφυουαγωγείτε 
το χουυσάφι· επειντή, ντεν είναι τέουος στους 
φησαυούς της· είναι πουήφος από κάφε 
επιφυµητό σκεύος. 

Άντειασε, και ξετινάχτηκε, και εουηµώφηκε, 
και η καουντιά ντιαουύεται, και τα γόνατα 
κουονίζονται, 

και υπάουχουν ωντίνες σε όουες τις οσφύες, 
και τα πουόσωπα όουων είναι 
αποσβοουωµένα. 

Πού είναι το κατοικητήουιο των 
ουιονταουιών, και η βοσκή των σκύµνων, 

όπου το ουιοντάουι, το γεουασµένο 
ουιοντάουι, πεουπατάει, και ο σκύµνος τού 
ουιονταουιού, και ντεν υπάουχει κάποιος που 
να εκφοβίζει; 

Το ουιοντάουι ντιασπάουαζε αουκετά για τους 
σκύµνους του, και έπνιγε για τα φηουυκά 
ουιοντάουια του, 

και γέµιζε τις σπηουιές του από φήουαµα, και 
τα κατοικητήουιά του από αουπαγή. 

Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων· 
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και φα κάψω τις άµαξές σου µέχουι καπνού, 
και η ουοµφαία φα καταφάει τους σκύµνους 
σου· 

και φα εξοουοφουεύσω το φήουαµά σου από 
τη γη, και ντεν φα ακουστεί πουέον η φωνή 
των πουεσβευτών σου. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ στην πόουη των αιµάτων! 
Οουόκουηουη είναι γεµάτη ψέµα και 
αουπαγή· το φήουαµα ντεν ουείπει. 

Ακούγεται φωνή από µάστιγες, και φωνή από 
φόουυβο τουοχών, και αουόγων που οουµούν, 
και αουµάτων που αναπηντούν· 

καβαουάουη που ανεβαίνει, και ουοµφαίας 
που γυαουίζει, και ουόγχης που αστουάφτει· 

και πουήφος από τουαυµατισµένους, και 
µεγάουος αουιφµός από πτώµατα, 

και ντεν υπάουχει τέουος στα πτώµατα· 
πουοσκόπτουν στα πτώµατά τους· 

από το πουήφος των ποουνειών τής 
εουκυστικής πόουνης, της έµπειουης σε 
γοητείες, 

που µε τις ποουνείες της πουάει έφνη, και µε 
τις γοητείες της φυουές. 

Ντες, εγώ είµαι εναντίον σου, ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων· 

και φα ανασηκώσω τα κουάσπεντά σου επάνω 
στο πουόσωπό σου, και φα ντείξω τη ντουοπή 
σου στα έφνη, και την ατιµία σου στα 
βασίουεια. 

Και φα ουίξω βντεουυουή ακαφαουσία επάνω 
σου, και φα σε καταντουοπιάσω, και φα σε 
καταστήσω σε φέαµα. 

Και όουοι αυτοί που σε βουέπουν φα φεύγουν 
από σένα, 

και φα ουένε: Η Νινευή εουηµώφηκε· ποιος 
φα τη συουυπηφεί; Από πού φα ζητήσω 
παουηγοουητές για σένα; 

Είσαι καουύτεουη από τη Νω τής Αµµών, 
που κείτεται ανάµεσα στους ποταµούς, που 
πεουικυκουώνεται από νεουά, 

που πουοµαχώνας της ήταν η φάουασσα, και 
τείχος της το πέουαγος; 

Η Αιφιοπία ήταν η ντύναµή της, και η 
Αίγυπτος, µάουιστα χωουίς τέουος· η Φουφ 
και οι Ουίβυοι ήσαν οι βοηφοί σου. 

Αου' αυτή µετοικίστηκε, πήγε σε 
αιχµαουωσία· και τα νήπιά της συντουίφτηκαν 
επάνω στις άκουες όουων των ντουόµων· 

και έουιξαν κουήους επάνω στους ένντοξους 
άνντουες τους, και όουοι οι µεγιστάνες της 
ντέφηκαν µε αουυσίντες. 

Κι εσύ φα µεφυστείς, φα µένεις αφανής· κι εσύ 
φα ζητήσεις ντύναµη ενάντια στον εχφουό. 

Όουα τα οχυουώµατά σου φα είναι σαν συκιές 
µε τα πουωτοφανή τους σύκα· αν σειστούν, φα 
πέσουν βέβαια στο στόµα εκείνου που τουώει. 

Ντες, ο ουαός σου είναι ανάµεσά σου 
γυναίκες· οι πύουες τής γης σου φα είναι 
οουοκουηουωτικά ανοιγµένες στους εχφούς 
σου· η φωτιά φα καταφάει τους µοχούς σου. 

Ανάσυουε νεουό στον εαυτό σου, για την 
ποουιοουκία, ενντυνάµωσε τα οχυουώµατά 
σου· 

µπες µέσα στον πηουό, και πάτησε την 
άουγιουο, επισκεύασε το κεουαµικό καµίνι· 

εκεί φα σε καταφάει η φωτιά· φα σε 
εξοουοφουεύσει η ουοµφαία, φα σε καταφάει 
σαν βούχος· 

να πουηφύνεσαι σαν βούχος, να πουηφύνεσαι 
σαν ακουίντα. 

Πουήφυνες τους εµπόους σου πεουισσότεουο 
από τα αστέουια τού ουανού· ο βούχος 
ξαπουώφηκε, και πέταξε. 

Οι µεγιστάνες σου είναι σαν ακουίντες, και οι 
σατουάπες σου σαν µεγάουες ακουίντες, που 
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κάφονται επάνω στους φουαγµούς σε ηµέουα 
ψύχους· 

όταν, όµως, ανατείουει ο ήουιος, φεύγουν, και 
ο τόπος τους ντεν γνωουίζεται, πού ήσαν. 

Οι ποιµένες σου νύσταξαν, βασιουιά τής 
Ασσυουίας· οι ντυνατοί σου αποκοιµήφηκαν· 

ο ουαός σου σκοουπίστηκε επάνω στα βουνά, 
και ντεν υπάουχει εκείνος που να 
συγκεντουώνει. 

Ντεν υπάουχει φεουαπεία στο σύντουιµµά 
σου· η πουηγή σου είναι φοβεουή· 

όουοι όσοι ακούν την αγγεουία, φα 
χειουοκουοτήσουν για σένα· επειντή, σε ποιον 
ντεν έχει επέουφει η κακία σου, πάντοτε; 

Η ΟΟΥΑΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΤΕ Ο 
ΑΒΒΑΚΟΥΜ, Ο ΠΟΥΟΦΗΤΗΣ. 

Μέχουι πότε, Κύουιε, φα κουάζω, και ντεν φα 
εισακούς; Φα βοώ σε σένα: Αντικία! και ντεν 
φα σώζεις; 

Γιατί µε κάνεις να βουέπω µπουοστά µου 
ανοµία, και να φωουώ ταουαιπωουία, και 
αουπαγή και αντικία; 

Και υπάουχουν εκείνοι που ντιεγείουν έουιντα 
και φιουονικία. 

Γι' αυτό, ο νόµος είναι αουγός, και ντεν 
βγαίνει τέουεια κουίση· 

επειντή, ο ασεβής καταντυναστεύει τον 
ντίκαιο, γι' αυτό βγαίνει ντιεστουαµµένη 
κουίση. 

Ντέστε ανάµεσα στα έφνη, και κοιτάξτε µε 
πουοσοχή, και φαυµάστε σε υπεουβοουικό 
βαφµό· 

επειντή, εγώ φα πουάξω ένα έουγο στις 
ηµέουες σας, που ντεν φα το πιστέψετε, αν 
κάποιος σας το ντιηγηφεί. 

Επειντή, εγώ ξεσηκώνω τούς Χαουνταίους, το 
πικουό και οουµητικό έφνος, 

που φα πεουάσει το πουάτος τού τόπου, για 
να κουηουονοµήσει σπίτια όχι ντικά του. 

Είναι φοβεουοί και τουοµεουοί· η κουίση 
τους και η εξουσία τους φα πουοέουχεται απ' 
αυτούς. 

Και τα άουογά τους είναι ταχύτεουα από 
παουντάουεις, και αγουιότεουα από ουύκους 
τής εσπέουας· 

και οι καβαουάουηντές τους φα ντιαχυφούν, 
και οι καβαουάουηντές τους φάουφουν από 
µακουιά· 

φα πετάξουν σαν αετός, που σπεύντει για 
βουώση,  όουοι φάουφουν για αουπαγή· 

η όψη των πουοσώπων τους είναι σαν τον 
ανατοουικό άνεµο, και φα συγκεντουώσουν 
τούς αιχµαουώτους σαν άµµο. 

Και φα πεουιπαίζουν τούς βασιουιάντες, και 
οι άουχοντες φα είναι σ' αυτούς παιχνίντι· 

φα κοουοϊντεύουν κάφε οχύουωµα· επειντή, 
φα επισωουεύσουν χώµα, και φα το 
κυουιεύσουν. 

Τότε, το πνεύµα του φα αουοιωφεί, και φα 
υπεουβεί κάφε όουιο, και φα ασεβεί, 
αποντίντοντας αυτή τη ντύναµή του στον φεό 
του. 

Ντεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύουιε Φεέ 
µου, ο Άγιός µου; Ντεν φα πεφάνουµε. 

Εσύ, Κύουιε, τους ντιέταξες για κουίση· κι 
εσύ, Ισχυουέ, τους έβαουες για τη 
ντιαπαινταγώγησή µας. 

Τα µάτια σου είναι καφαουότεουα, από το να 
βουέπεις τα πονηουά, και ντεν µποουείς να 
βουέπεις επάνω στην ανοµία. 

Γιατί βουέπεις επάνω στους παουάνοµους, και 
σιωπάς, όταν ο ασεβής καταπίνει τον 
ντικαιότεουο απ' αυτόν; 

Και κάνεις τους ανφουώπους σαν τα ψάουια 
τής φάουασσας, σαν τα εουπετά, που ντεν 
έχουν άουχοντα επάνω τους; 
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Όους τούς ανασύουν µε το αγγίστουι, τους 
τουαβούν στο ντίχτυ τους, και τους µαζεύουν 
στη σαγήνη τους· γι' αυτό, ευφουαίνονται και 
χαίουονται. 

Γι' αυτό, φυσιάζουν στο ντίχτυ τους, και καίνε 
φυµίαµα στη σαγήνη τους· 

επειντή, µ' αυτά η µεουίντα τους είναι παχιά, 
και το φαγητό τους εκουεκτό. 

Μήπως γι' αυτό φα αντειάζουν πάντοτε το 
ντίχτυ τους; Και ντεν φα ουυπούνται 
φονεύοντας τα έφνη; 

ΕΠΑΝΩ στη σκοπιά µου φα στηφώ, κι 
επάνω στον πύουγο φα στηουωφώ, 

και φα πεουιµένω, µε σκοπό να ντω, τι φα µου 
µιουήσει, και τι φα απαντήσω σ' αυτόν που µε 
εουέγχει. 

Και ο Κύουιος µου απάντησε, και είπε: 
Γουάψε την όουαση, και έκφεσέ την επάνω σε 
πινακίντια, ώστε τουέχοντας κάποιος να τη 
ντιαβάζει. 

Επειντή, η όουαση µένει ακόµα για 
οουισµένον καιουό, αουά στο τέουος φα 
µιουήσει, και ντεν φα ψευστεί· 

αν και αουγοποουεί, πουόσµεινέ την· επειντή, 
σίγουα φάουφει, και ντεν φα βουαντύνει. 

Ντες, η ψυχή του υπεουηφανεύφηκε, ντεν 
είναι ευφεία µέσα του· ο ντίκαιος, όµως, φα 
ζήσει µε την πίστη του. 

Και µάουιστα είναι πουοπετής εξαιτίας τού 
κουασιού, άνντουας αουαζόνας, ούτε 
ησυχάζει· 

ο οποίος πουαταίνει την ψυχή του σαν τον 
άντη, και είναι σαν τον φάνατο, και ντεν 
χοουταίνει, 

αουά συγκεντουώνει στον εαυτό του όουα τα 
έφνη, και πιάνει για τον εαυτό του όους τούς 
ουαούς. 

Όουοι αυτοί ντεν φα αναουάβουν γι' αυτόν 
παουαβοουή, και κοουοϊντευτική παουοιµία 
εναντίον του; 

Και φα πουν: Αουοίµονο σ' αυτόν που 
πουηφαίνει αυτά που ντεν είναι ντικά του! 
Μέχουι πότε; Και σ' αυτόν που επιβαουύνει 
τον εαυτό του µε παχύ πηουό! 

Ντεν φα σηκωφούν ξαφνικά αυτοί που σε 
νταγκώνουν, και φα ξεσηκωφούν αυτοί που σε 
ταουαιπωούν, και φα τους είσαι για 
ντιαουπαγή; 

Επειντή, εσύ ουαφυουαγώγησες ποουά έφνη, 
οουόκουηουο το υπόουοιπο των ουαών φα σε 
ουαφυουαγωγήσει. 

εξαιτίας των αιµάτων των ανφουώπων, και της 
αντικίας τής γης, της πόουης, και όουων 
αυτών που κατοικούν σ' αυτή. 

Αουοίµονο σ' αυτόν που πουεονεκτεί µε κακή 
πουεονεξία για το σπίτι του, για να βάουει τη 
φωουιά του ψηουά, για να εουευφεουωφεί από 
το χέουι τού κακού! 

Ντουοπή βουεύφηκες στο σπίτι σου, 
εξοουοφουεύοντας ποούς ουαούς, και 
αµάουτησες ενάντια στην ψυχή σου. 

Επειντή, η πέτουα από τον τοίχο φα φωνάξει 
ντυνατά, και τα ξυουοντέµατα φα του 
απαντήσουν. 

Αουοίµονο σ' αυτόν που οικοντοµεί πόουη µε 
αίµατα, και φεµεουιώνει πόουη µε αντικίες! 

Ντέστε, αυτό ντεν είναι από τον Κύουιο των 
ντυνάµεων, να µοχφούν οι ουαοί για τη φωτιά, 
και τα έφνη να αποκάµουν για τη µαταιότητα; 

Επειντή, η γη φα είναι γεµάτη από τη γνώση 
τής ντόξας τού Κυουίου, όπως τα νεουά 
σκεπάζουν τη φάουασσα. 

Αουοίµονο σ' αυτόν που ποτίζει τον πουησίον 
του, σε σένα που πουοσφέουεις τη φιάουη 
σου, και επιπουέον τον µεφάς, για να φωουείς 
τη γύµνωσή τους! 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 989 από 1298 

Γέµισες από ντουοπή αντί από ντόξα· πιες κι 
εσύ, και ας ξεσκεπαστεί η ακουοβυστία σου· 

το ποτήουι από το ντεξί χέουι τού Κυουίου 
φα στουαφεί σε σένα, κι επάνω στη ντόξα σου 
φα είναι εµετός ατιµίας. 

Επειντή, η αντικία σου πουος τον Ουίβανο φα 
σε σκεπάσει, και η φφοουά των φηουίων, που 
τα είχε καταφοβίσει, φα φοβίσει εσένα, 

εξαιτίας των αιµάτων των ανφουώπων, και της 
αντικίας τής γης, της πόουης, και όουων 
αυτών που κατοικούν σ' αυτή. 

Ποια είναι η ωφέουεια του γουυπτού, ότι ο 
γουύπτης του το σκάουισε; 

Του χωνευτή, και του ντασκάου τού ψέµατος, 
ότι αυτός που το κατασκεύασε έχει το φάουος 
του στο έουγο του, ώστε να κάνει άφωνα 
είντωουα; 

Αουοίµονο σ' αυτόν που ουέει στο ξύουο: 
Ξύπνα· στην άφωνη πέτουα: Σήκω. 

Αυτό φα ντιντάξει; Ντέστε, αυτό είναι 
σκεπασµένο οουόγυουα µε χουυσάφι και 
ασήµι, και µέσα του ντεν υπάουχει πνοή, 
καφόου. 

Ο Κύουιος, όµως, είναι στον άγιο ναό του· 
σώπα µπουοστά του, οουόκουηουη η γη. 

Η ΠΟΥΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΥΟΦΗΤΗ 
ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΣΕ ΣΙΓΙΩΝΩΦ. 

Κύουιε, άκουσα την ακοή σου, και φοβήφηκα· 
Κύουιε, ζωοποίει το έουγο σου στη 
ντιαντουοµή των ετών· 

στη ντιαντουοµή των ετών, κάν' το γνωστό· 
µέσα στην οουγή σου, φυµήσου το έουεος. 

Ο Φεός ήουφε από τη Φαιµάν, και ο Άγιος 
από το βουνό Φαουάν. (Ντιάψαουµα). 

Η ντόξα του σκέπασε τους ουανούς, και από 
την αίνεσή του ήταν γεµάτη η γη. 

Και η ουάµψη του ήταν σαν το φως· ακτίνες 
έβγαιναν από το χέουι του, και εκεί ήταν ο 
κουυψώνας τής ντύναµής του. 

Μπουοστά του πουοποουευόταν ο φάνατος, 
και αστουαπές έβγαιναν κάτω από τα πόντια 
του. 

Στάφηκε, και µέτουησε τη γη· κοίταξε, και 
ντιέουυσε τα έφνη· 

και τα αιώνια βουνά συντουίφτηκαν, και οι 
αιώνιοι ουόφοι ταπεινώφηκαν· οι ντουόµοι 
του είναι αιώνιοι. 

Είντα τις σκηνές τής Αιφιοπίας µε φουίψη· 
τουόµαξαν τα παουαπετάσµατα της γης 
Μαντιάµ. 

Μήπως οουγίστηκε ο Κύουιος ενάντια στους 
ποταµούς; Μήπως ο φυµός σου ήταν ενάντια 
στους ποταµούς; 

Ή, η οουγή σου ενάντια στη φάουασσα, ώστε 
ανέβηκες επάνω στα άουογά σου, κι επάνω 
στις άµαξές σου για σωτηουία; 

Σύουφηκε έξω το τόξο σου, καφώς 
ανήγγειουες µε όουκο στις φυουές. 
(Ντιάψαουµα). 

Εσύ έσχισες τη γη σε ποταµούς.  Σε είνταν τα 
βουνά, και τουόµαξαν· 

ήουφε κατακουυσµός από νεουά· η άβυσσος 
εξέπεµψε τη φωνή της, ύψωσε τα χέουια της. 

Ο ήουιος και το φεγγάουι στάφηκαν στο 
κατοικητήουιό τους· πεουπατούσαν στο φως 
των βεουών σου, στη ουάµψη τής ουόγχης 
σου, που άστουαφτε. 

Με αγανάκτηση πέουασες µέσα από τη γη, µε 
φυµό καταπάτησες τα έφνη. 

Βγήκες για σωτηουία τού ουαού σου, για 
σωτηουία τού χουισµένου σου· 

πάταξες τον αουχηγό τού οίκου των ασεβών, 
αποκάουυψες τα φεµέουια µέχουι το βάφος. 
(Ντιάψαουµα). 
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Με τις ουόγχες του ντιαπέουασες το κεφάουι 
των στουαταουχών του· 

όουµησαν σαν ανεµοστουόβιουος για να µε 
ντιασκοουπίσουν· η αγαουίασή τους ήταν σάν 
να επουόκειτο να καταφάνε κουυφά τον 
φτωχό. 

Πέουασες µέσα από τη φάουασσα µαζί µε τα 
άουογά σου, ντιαµέσου σωουών από ποουά 
νεουά. 

Άκουσα, και συνταουάχτηκαν τα εντόσφιά 
µου· στη φωνή τα χείουη µου έτουεµαν· 

η σαφουότητα µπήκε στα κόκαουά µου, και 
από κάτω µου πήουα τουόµο· 

όµως, κατά την ηµέουα τής φουίψης φα 
αναπαυφώ, όταν ανέβει ενάντια στον ουαό 
αυτός που πουόκειται να τον εκποουφήσει. 

Ακόµα και αν η συκιά ντεν βουαστήσει ούτε 
φα υπάουχει καουπός στις αµπέους· 

αν ο κόπος τού εουιόντεντου µαταιωφεί, και 
τα χωουάφια ντεν ντώσουν τουοφή· 

το κοπάντι εξοουοφουευτεί από τη µάντουα, 
και ντεν υπάουχουν βόντια στους σταύους· 

εγώ, όµως, φα ευφουαίνοµαι στον Κύουιο, φα 
χαίουοµαι στον Φεό τής σωτηουίας µου. 

Ο Κύουιος ο Φεός είναι η ντύναµή µου, και 
φα κάνει τα πόντια µου σαν των εουαφιών· και 
φα µε κάνει να πεουπατάω επάνω στους ψηούς 
τόπους µου. 

Στον αουχιµουσικό επάνω σε Νεγινώφ. 

Ο ΟΥΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΟΥΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΣΟΦΟΝΙΑ, ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΤΑΟΥΙΑ, 
ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΟΥΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΙΖΚΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΟΥΕΣ ΤΟΥ 
ΙΩΣΙΑ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝ, ΒΑΣΙΟΥΙΑ 
ΤΟΥ ΙΟΥΝΤΑ. 

Φα αφανίσω από το πουόσωπο της γης 
οουοσχεουώς τα πάντα, ουέει ο Κύουιος. 

Φα αφανίσω άνφουωπον και κτήνος· 

φα αφανίσω τα πουιά τού ουανού, και τα 
ψάουια τής φάουασσας, και τα πουοσκόµµατα 
µαζί µε τους ασεβείς· 

και φα εξοουοφουεύσω τον άνφουωπο από το 
πουόσωπο της γης, ουέει ο Κύουιος. 

Και φα απουώσω το χέουι µου ενάντια στον 
Ιούντα, και ενάντια σε όους τούς κατοίκους 
τής Ιεουσαουήµ· 

και φα εξοουοφουεύσω το υπόουοιπο του 
Βάαου απ' αυτόν τον τόπο, και το όνοµα 
αυτών που φυσιάζουν στα είντωουα, µαζί µε 
τους ιεουείς· 

κι αυτούς που, επάνω στις ταουάτσες, 
πουοσκυνούν τη στουατιά τού ουανού· κι 
αυτούς που πουοσκυνούν και οουκίζονται 
στον Κύουιο, κι αυτούς που οουκίζονται στον 
Μαουχόµ· 

κι αυτούς που ξεκουίνουν από πίσω από τον 
Κύουιο, κι αυτούς που ντεν ζητούν τον 
Κύουιο, και ούτε ουωτούν γι' αυτόν. 

Σώπα µπουοστά στον Κύουιο τον Φεό, 
επειντή είναι κοντά η ηµέουα τού Κυουίου· 

ντεντοµένου ότι, ο Κύουιος ετοίµασε φυσία, 
ντιόουισε τους πουοσκεκουηµένους του. 

Και κατά την ηµέουα τής φυσίας τού 
Κυουίου, φα εκντικηφώ τους άουχοντες, και 
τα παιντιά τού βασιουιά, και όους εκείνους 
που είναι ντυµένοι µε ξένα ενντύµατα. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα εκντικηφώ και 
όους εκείνους που πηντούν επάνω από τα 
κατώφουια, αυτούς που γεµίζουν τα σπίτια 
των κυουίων τους µε αουπαγή και ντόουο. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο 
Κύουιος, φα είναι φόουυβος κουαυγής από 
την ιχφυϊκή πύουη, 

και οουοουυγµός από τη ντεύτεουη πύουη, 
και µεγάουος συντουιµµός από τους ουόφους. 
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Οουοουύξτε, οι κάτοικοι της Μακτές, επειντή 
οουόκουηουος ο εµποουικός ουαός 
εξοουοφουεύτηκε· όουοι όσοι φέουνουν ασήµι 
κατακόπηκαν. 

Και κατά τον καιουό εκείνο, φα εουευνήσω 
την Ιεουσαουήµ µε ουυχνάουια, και φα 
εκντικηφώ τούς άνντουες που αναπαύονται 
επάνω στον τουυγητό τους· 

αυτούς που ουένε στην καουντιά τους: Ο 
Κύουιος ντεν φα αγαφοποιήσει ούτε φα 
κακοποιήσει. 

Γι' αυτό, τα αγαφά τους φα είναι για 
ντιαουπαγή, και τα σπίτια τους για αφανισµό. 

και φα οικοντοµήσουν σπίτια, αουά ντεν φα 
κατοικήσουν· και φα φυτέψουν αµπεουώνες, 
αουά ντεν φα πιουν από το κουασί τους. 

Η µεγάουη ηµέουα τού Κυουίου είναι κοντά, 
είναι κοντά, και σπεύντει υπεουβοουικά· 

η φωνή τής ηµέουας τού Κυουίου· εκεί ο 
ισχυουός φα φωνάξει πικουά. 

Ηµέουα οουγής φα είναι η ηµέουα εκείνη, 
ηµέουα φουίψης και στενοχώουιας, ηµέουα 
εουήµωσης και αφανισµού, 

ηµέουα µε σκοτάντι και πυκνό σκοτάντι, 
ηµέουα µε σύννεφο και οµίχουη· 

ηµέουα σάουπιγγας και αουαουαγµού ενάντια 
στις οχυουές πόουεις, και ενάντια στους ψηούς 
πύουγους. 

Και φα καταφουίψω τους ανφουώπους, και φα 
πεουπατούν σαν τυφουοί, επειντή αµάουτησαν 
στον Κύουιο· 

και το αίµα τους φα ντιαχυφεί σαν σκόνη, και 
οι σάουκες τους σαν κοπουιά. 

Αου' ούτε το ασήµι τους ούτε το χουυσάφι 
τους φα µποουέσει να τους ουυτουώσει κατά 
την ηµέουα τής οουγής τού Κυουίου· και 
οουόκουηουη η γη φα καταναουωφεί από τη 
φωτιά τού ζήου του· 

επειντή, φα κάνει συντέουεια, µάουιστα 
γουήγοουη, επάνω σε όους εκείνους που 
κατοικούν τη γη. 

Συγκεντουωφείτε, συναφουοιστείτε, το έφνος 
το µη επιφυµητό· 

πουιν το ψήφισµα γεννήσει το αποτέουεσµά 
του, και η ηµέουα παουέουφει σαν χνούντι· 

πουιν έουφει επάνω σας η έξαψη της οουγής 
τού Κυουίου· πουιν έουφει επάνω σας η 
ηµέουα τού φυµού τού Κυουίου. 

Ζητάτε τον Κύουιο, όουοι οι πουάοι τής γης, 
εσείς που εκτεουέσατε τις κουίσεις του· 

ζητάτε ντικαιοσύνη, ζητάτε πουαότητα, ίσως 
σκεπαστείτε κατά την ηµέουα τής οουγής τού 
Κυουίου. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, η Γάζα φα εγκαταουειφφεί, και η 
Ασκάουωνα φα εουηµωφεί· 

φα εκντιώξουν την Άζωτο σε καιουό 
µεσηµεουιού, και η Ακκαουών φα ξεουιζωφεί. 

Αουοίµονο στους κατοίκους των παουαουίων 
τής φάουασσας, στο έφνος των Χεουεφαίων! 

Ο ουόγος τού Κυουίου είναι εναντίον σας, 
Χαναάν, γη των Φιουισταίων· και φα σε 
αφανίσω, ώστε να µη υπάουχει κάποιος που 
να κατοικεί. 

Και το παουάουιο της φάουασσας φα είναι 
κατοικίες και σπηουιές βοσκών, και µάντουες 
ποιµνίων. 

Κι αυτό το παουάουιο φα είναι για το 
υπόουοιπο του οίκου τού Ιούντα· εκεί φα 
βόσκουν· 

στα σπίτια τής Ασκάουωνας φα καταουύουν 
την εσπέουα· 

επειντή, ο Κύουιος ο Φεός τους φα τους 
επισκεφφεί, και φα αποστουέψει την 
αιχµαουωσία τους. 

Άκουσα τους ονειντισµούς τού Μωάβ, και τις 
ύβουεις τών γιων Αµµών, 
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µε τους οποίους ονείντιζαν τον ουαό µου, και 
κόµπαζαν ενάντια στα όουιά του. 

Γι' αυτό: Ζω εγώ, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ο Φεός τού Ισουαήου, ο Μωάβ 
φα είναι εξάπαντος σαν τα Σόντοµα, και οι 
γιοι Αµµών σαν τα Γόµοουα, 

τόπος από τσουκνίντες, και αουυκές, και 
παντοτινή εουήµωση· το υπόουοιπο του 
ουαού µου φα τους ουαφυουαγωγήσει, και το 
υπόουοιπο του έφνους µου φα τους 
κουηουονοµήσει οουοκουηουωτικά. 

Αυτό φα γίνει σ' αυτούς εξαιτίας της 
υπεουηφάνειάς τους, επειντή ονείντισαν και 
κόµπασαν ενάντια στον ουαό τού Κυουίου 
των ντυνάµεων. 

Ο Κύουιος φα είναι τουοµεουός εναντίον 
τους· επειντή, φα εξοουοφουεύσει όους τούς 
φεούς τής γης· 

και φα τον πουοσκυνήσουν, κάφε ένας από 
τον τόπο του, όουα τα νησιά των εφνών. 

Κι εσείς, Αιφίοπες, φα ντιαπεουαστείτε µε τη 
ουοµφαία µου. 

Και φα απουώσει το χέουι του ενάντια στον 
βοουά, και φα αφανίσει την Ασσυουία· 

και φα κάνει τη Νινευή σε αφανισµό, έναν 
άνυντουο τόπο, σαν έουηµο. 

Και ποίµνια φα βόσκονται στο µέσον της, 
όουα τα ζώα των εφνών· 

και ο πεουεκάνος και ο σκαντζόχοιουος φα 
κατοικούν στα ανώφουια της· η φωνή τους φα 
ηχήσει στα παουάφυουα· 

εουήµωση φα είναι στις πύουες, επειντή φα 
γυµνωφεί από τα κέντουινα έουγα. 

Αυτή είναι η ευφουαινόµενη πόουη, η οποία 
κατοικεί αµέουιµνα, που ουέει στην καουντιά 
της: Εγώ είµαι, και εκτός από µένα ντεν 
υπάουχει άουη. 

Πώς έγινε έουηµος, κατάουυµα φηουίων! 
Καφένας που ντιαβαίνει µέσα απ' αυτή φα 
συουίξει, και φα κουνήσει το χέουι του. 

ΑΟΥΟΙΜΟΝΟ η παουαντειγµατισµένη και 
µοουυσµένη· η πόουη που καταφουίβει! 

Ντεν υπάκουσε στη φωνή· ντεν ντέχφηκε 
ντιόουφωση· 

ντεν έουπισε στον Κύουιο· ντεν πουησίασε 
στον Φεό της. 

Οι άουχοντές της είναι µέσα σ' αυτή 
ωουυόµενα ουιοντάουια· οι κουιτές της, 
ουύκοι τής εσπέουας· ντεν αφήνουν τίποτε 
µέχουι το πουωί. 

Οι πουοφήτες της είναι πουοπετείς, 
άνφουωποι ντόουιοι· οι ιεουείς της 
βεβήουωσαν το αγιαστήουιο, αφέτησαν τον 
νόµο. 

Ο Κύουιος είναι ντίκαιος ανάµεσά της· ντεν 
φα κάνει αντικία· 

κάφε πουωινό φέουνει τη ντική του κουίση σε 
φως, τίποτε ντεν παουαουείπει· όµως, ο 
ντιεφφαουµένος ντεν γνωουίζει ντουοπή. 

Εξοουόφουευσα έφνη· οι πύουγοι τους είναι 
εουηµωµένοι· εουήµωσα τους ντουόµους 
τους, ώστε να µη υπάουχει κάποιος που να 
ντιαβαίνει· 

οι πόουεις τους αφανίστηκαν, ώστε ντεν 
υπάουχει κάποιος που να κατοικεί. 

Είπα: Βέβαια, φα µε φοβόσουν, φα ντεχόσουν 
παιντεία, και η κατοικία της ντεν φα 
εξοουοφουευόταν, όσο και αν την τιµωούσα· 

όµως, αυτοί έσπευσαν να ντιαφφείουν όουες 
τις πουάξεις τους. 

Γι' αυτό, να µε πουοσµένετε, ουέει ο Κύουιος, 
µέχουι την ηµέουα κατά την οποία 
σηκώνοµαι για ουεηουασία· 

επειντή, η απόφασή µου είναι να 
συγκεντουώσω όουα τα έφνη, να συναφουοίσω 
τα βασίουεια, να ξεχύσω επάνω τους την 
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αγανάκτησή µου, όουη την έξαψη της οουγής 
µου· 

επειντή, οουόκουηουη η γη φα καταναουωφεί 
από τη φωτιά τού ζήου µου. 

Ντεντοµένου ότι, τότε φα αποκαταστήσω 
στους ουαούς γουώσσα καφαουή, ώστε όουοι 
να επικαούνται το όνοµα του Κυουίου, να τον 
ντουεύουν κάτω από έναν ζυγό. 

Από την πεουιοχή πέουα από τον ποταµό τής 
Αιφιοπίας, οι ικέτες µου, η φυγατέουα των 
ντιασπαουµένων µου, φα φέουν την 
πουοσφοουά µου. 

Κατά την ηµέουα εκείνη ντεν φα ντουέπεσαι 
για όουες τις πουάξεις σου, µε τις οποίες 
ανόµησες εναντίον µου· 

επειντή, τότε φα αφαιουέσω από ανάµεσά σου 
εκείνους που καυχώνται στη µεγαουοπουέπειά 
σου, και στο εξής ντεν φα κοµπάζεις ενάντια 
στο βουνό µου το άγιο. 

Και φα αφήσω ανάµεσά σου έναν ουαό 
φουιµµένον και φτωχό, κι αυτοί φα εουπίζουν 
στο όνοµα του Κυουίου. 

Το υπόουοιπο του Ισουαήου ντεν φα πουάξει 
ανοµία ούτε φα µιουήσει ψέµατα ούτε φα 
βουεφεί στο στόµα τους ντόουια γουώσσα· 

επειντή, αυτοί φα βόσκουν και φα 
πουαγιάζουν, και ντεν φα υπάουχει αυτός που 
εκφοβίζει. 

Ψάουε, φυγατέουα Σιών· αουαουάξτε, 
Ισουαήου· αποουάµβανε τέουψη και 
ευφουαίνου από όουη σου την καουντιά, 
φυγατέουα Ιεουσαουήµ. 

Ο Κύουιος αφαίουεσε τις κουίσεις σου, 
απέστουεψε τον εχφουό σου· 

ο Κύουιος είναι βασιουιάς τού Ισουαήου 
ανάµεσά σου· στο εξής ντεν φα ντεις κακό. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα ειπωφεί στην 
Ιεουσαουήµ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας µη 
παουαουύουν τα χέουια σου. 

Ο Κύουιος ο Φεός σου, που είναι στο µέσον 
σου, ο ντυνατός, φα σε σώσει, φα ευφουανφεί 
σε σένα µε χαουά, 

φα αναπαύεται στην αγάπη του, φα 
ευφουαίνεται σε σένα µε άσµατα. 

Φα συγκεντουώσω τούς ουυπηµένους για τις 
επίσηµες γιοουτές, αυτούς που είναι από σένα, 
στους οποίους ο ονειντισµός ήταν βάουος. 

Ντέστε, κατά τον καιουό εκείνο φα αφανίσω 
όους αυτούς που σε καταφουίβουν· και φα 
σώσω αυτή που χωουαίνει, και φα συνάξω 
αυτή που έχει εκβουηφεί έξω· 

και φα τους κάνω έπαινο και ντόξα σε κάφε 
τόπο τής ντουοπής τους. 

Κατά τον καιουό εκείνο φα σας φέουω, και 
κατά τον καιουό εκείνο φα σας συνάξω· 

επειντή, φα σας κάνω ονοµαστούς και 
επαινετούς ανάµεσα σε όους τούς ουαούς τής 
γης, όταν εγώ φα αποστουέψω την 
αιχµαουωσία σας µπουοστά από τα µάτια 
σας, ουέει ο Κύουιος. 

ΚΑΤΑ τον ντεύτεουο χουόνο τού βασιουιά 
Νταουείου, στον έκτο µήνα, την πουώτη 
ηµέουα τού µήνα, έγινε ουόγος τού Κυουίου 
ντιαµέσου τού πουοφήτη Αγγαίου πουος τον 
Ζοουοβάβεου, τον γιο τού Σαουαφιήου, τον 
ντιοικητή τού Ιούντα, και πουος τον Ιησού, 
τον γιο τού Ιωσεντέκ, τον µεγάουο ιεουέα, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ουέγοντας: Αυτός ο ουαός ουένε: 
Ο καιουός ντεν ήουφε, ο καιουός για να 
κτιστεί ο οίκος τού Κυουίου.  Και έγινε 
ουόγος τού Κυουίου ντιαµέσου τού πουοφήτη 
Αγγαίου, ουέγοντας:  Είναι καιουός σε σας, να 
κατοικείτε εσείς σε σπίτια µε ξύουινες 
επενντύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι 
έουηµος;  Τώουα, ουοιπόν, έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων: Συουογιστείτε τούς 
ντουόµους σας.  Έχετε σπείουει ποουύ, και 
πήουατε ουίγο· τουώτε, και ντεν χοουταίνετε· 
πίνετε, και ντεν ευχαουιστιέστε· ντύνεστε, και 
ντεν φεουµαίνεστε· κι αυτός που 
µισφοντοτείται, µισφοντοτείται για ένα 
τουυπηµένο βαουάντιο. 
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Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Συουογιστείτε τούς ντουόµους σας.  Ανεβείτε 
στο βουνό, και φέουτε ξύουα, και 
οικοντοµήστε τον οίκο· και φα ευαουεστηφώ 
σ' αυτόν, και φα ντοξαστώ σ' αυτόν, ουέει ο 
Κύουιος.  Είχατε επιβουέψει σε ποουύ, και 
ντέστε, έγινε ουίγο· και το φέουατε στον οίκο, 
και εγώ το φύσηξα µακουιά. Γιατί; ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων. Εξαιτίας τού οίκου 
µου, που είναι έουηµος, ενώ εσείς τουέχετε 
κάφε ένας στο σπίτι του.  Γι' αυτό, ο ουανός 
απέκουεισε από σας τη ντουόσο του, και η γη 
απέκουεισε τον καουπό της·  και κάουεσα 
ανοµβουία επάνω στη γη, και επάνω στα 
βουνά, επάνω στο σιτάουι, και επάνω στο 
γουεύκος, και επάνω στο ουάντι, και επάνω σε 
όσα βγάζει η γη, και επάνω στους 
ανφουώπους, και επάνω στα κτήνη, και επάνω 
σε όους τούς κόπους των χεουιών τους. 

Και ο Ζοουοβάβεου, ο γιος τού Σαουαφιήου, 
υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσεντέκ, 
ο µεγάουος ιεουέας, και οουόκουηουο το 
υπόουοιπο του ουαού, στη φωνή τού Κυουίου 
τού Φεού τους, και στα ουόγια τού πουοφήτη 
Αγγαίου, καφώς τον έστειουε ο Κύουιος ο 
Φεός τους· και ο ουαός φοβήφηκε µπουοστά 
στον Κύουιο. 

Και ο Αγγαίος, ο απεσταουµένος τού 
Κυουίου, µίουησε πουος τον ουαό σύµφωνα 
µε την αγγεουία τού Κυουίου, ουέγοντας: 
Εγώ είµαι µε σας, ουέει ο Κύουιος. 

Και ο Κύουιος ντιέγειουε το πνεύµα τού 
Ζοουοβάβεου, του γιου τού Σαουαφιήου, του 
ντιοικητή τού Ιούντα, και το πνεύµα τού 
Ιησού, του γιου τού Ιωσεντέκ, του µεγάου 
ιεουέα, και το πνεύµα οουόκουηου του 
υποουοίπου τού ουαού, και ήουφαν και 
εουγάζονταν στον οίκο τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, του Φεού τους,  κατά την 24η 
ηµέουα τού έκτου µήνα, στον ντεύτεουο 
χουόνο τού βασιουιά Νταουείου. 

Κατά τον έβντοµο µήνα, την 21η ηµέουα τού 
µήνα, έγινε ουόγος τού Κυουίου ντιαµέσου 
τού πουοφήτη Αγγαίου, ουέγοντας:  Μίουησε 
τώουα στον Ζοουοβάβεου, τον γιο τού 
Σαουαφιήου, τον ντιοικητή τού Ιούντα, και 

στον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεντέκ, τον 
µεγάουο ιεουέα, και στο υπόουοιπο του 
ουαού, ουέγοντας:  Ποιος έµεινε ανάµεσά 
σας, που είχε ντει αυτόν τον οίκο στην 
πουώτη του ντόξα; Και τι είντους τον 
βουέπετε τώουα εσείς; Ντεν είναι στα µάτια 
σας σαν τίποτε, συγκουινόµενος µε εκείνον;  
Όµως, να ενντυναµώνεσαι τώουα, 
Ζοουοβάβεου, ουέει ο Κύουιος· και να 
ενντυναµώνεσαι, Ιησού, γιε τού Ιωσεντέκ, 
µεγάουε ιεουέα· και να ενντυναµώνεσαι, 
οουόκουηουε ουαέ τού τόπου, ουέει ο 
Κύουιος, και εουγάζεστε· επειντή, εγώ είµαι 
µαζί σας, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  
Σύµφωνα µε τον ουόγο τής ντιαφήκης µου 
πουος εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, 
το πνεύµα µου φα µένει ανάµεσά σας· µη 
φοβάστε. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Άουη µια φοουά, ύστεουα από ουίγο, εγώ φα 
σείσω τον ουανό, και τη γη, και τη φάουασσα, 
και την ξηουά.  Και φα σείσω όουα τα έφνη, 
και φάουφει ο εκουεκτός όουων των εφνών· 
και φα γεµίσω αυτόν τον οίκο από ντόξα, 
ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Ντικό µου 
είναι το ασήµι, και ντικό µου είναι το 
χουυσάφι, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Η 
ντόξα αυτού του τεουευταίου οίκου φα είναι 
µεγαουύτεουη από εκείνη τού πουώτου, ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων· και σ' αυτόν τον 
τόπο φα ντώσω ειουήνη, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

ΚΑΤΑ την 24η ηµέουα τού ένατου µήνα, 
στον ντεύτεουο χουόνο τού Νταουείου, έγινε 
ουόγος τού Κυουίου ντιαµέσου τού πουοφήτη 
Αγγαίου, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Ουώτησε τώουα τους ιεουείς 
για τον νόµο, ουέγοντας:  Αν κάποιος πάουει 
άγιο κουέας στην άκουη τού ιµατίου του, και 
µε την άκουη του αγγίξει ψωµί ή µαγείουεµα 
ή κουασί ή ουάντι ή κάφε φαγητό, φα 
αγιαστεί; Και οι ιεουείς απάντησαν, και είπαν: 
Όχι.  Και ο Αγγαίος είπε: Αν ένας 
ακάφαουτος από νεκουό σώµα αγγίξει κάτι 
απ' αυτά, φα µοουυνφεί; Και οι ιεουείς 
απάντησαν, και είπαν: Φα µοουυνφεί. 
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Και ο Αγγαίος απάντησε, και είπε: Έτσι είναι 
µπουοστά µου αυτός ο ουαός, και έτσι αυτό 
το έφνος, ουέει ο Κύουιος, και έτσι 
οουόκουηουο το έουγο των χεουιών τους· και 
ό,τι πουοσφέουν εκεί, είναι µοουυσµένο.  Και 
τώουα, ουοιπόν, συουογιστείτε, από την 
ηµέουα αυτή και στο εξής, πουιν µπει πέτουα 
επάνω σε πέτουα στον ναό τού Κυουίου,  
πουιν γίνουν αυτά, ποουευόταν κάποιος σε 
έναν σωουό 20 µέτουων, και ήσαν 10· 
ποουευόταν στον ουηνό για να αντουήσει 50 
µέτουα από τον ουηνό, και ήσαν 20.  Σας 
πάταξα µε ανεµοφφοουά, και µε εουυσίβη, και 
µε χαουάζι, σε όουα τα έουγα των χεουιών 
σας· όµως, εσείς ντεν επιστουέψατε σε µένα, 
ουέει ο Κύουιος.  Συουογιστείτε τώουα· από 
την ηµέουα αυτή και στο εξής, από την 24η 
ηµέουα τού ένατου µήνα, από την ηµέουα 
κατά την οποία φεµεουιώφηκε ο ναός τού 
Κυουίου, συουογιστείτε.  Είναι ο σπόουος 
ακόµα µέσα στην αποφήκη; Ακόµα και η 
άµπεουος, και η συκιά, και η ουοντιά, και το 
εουιόντεντουο, ντεν καουποφόουησαν· από 
την ηµέουα αυτή φα τα ευουογήσω. 

ΚΑΙ πάουι έγινε ουόγος τού Κυουίου πουος 
τον Αγγαίο, την 24η ηµέουα τού µήνα, 
ουέγοντας:  Μίουησε στον Ζοουοβάβεου, τον 
ντιοικητή του Ιούντα, ουέγοντας: Εγώ σείω 
τον ουανό και τη γη·  και φα καταστουέψω 
τον φουόνο των βασιουείων, και φα 
εξοουοφουεύσω το κουάτος των βασιουείων 
των εφνών· και φα καταστουέψω τις άµαξες 
και τους καβαουάουηντές τους· και τα άουογα 
και οι καβαουάουηντές τους φα πέσουν, κάφε 
ένας µε τη ουοµφαία τού αντεουφού του.  
Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, φα πάουω εσένα, Ζοουοβάβεου, 
τον ντούο µου, τον γιο του Σαουαφιήου, ουέει 
ο Κύουιος, και φα σε βάουω σαν σφουαγίντα· 
επειντή, σε ντιάουεξα, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

ΚΑΤΑ τον όγντοο µήνα, τον ντεύτεουο 
χουόνο τού Νταουείου, έγινε ουόγος τού 
Κυουίου στον Ζαχαουία, τον πουοφήτη, τον 
γιο τού Βαουαχία, γιου τού Ιντντώ, 
ουέγοντας:  Ο Κύουιος οουγίστηκε 
υπεουβοουικά ενάντια στους πατέουες σας.  
Γι' αυτό, πες τους: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 

ντυνάµεων: Να επιστουέψετε σε µένα, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, και φα επιστουέψω 
σε σας, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Να 
µη γίνεστε σαν τους πατέουες σας, στους 
οποίους είχαν κουάξει οι πουοηγούµενοι 
πουοφήτες, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Επιστουέψτε τώουα από τους 
πονηούς σας ντουόµους, και από τις πονηουές 
σας πουάξεις· και ντεν υπάκουσαν, και ντεν 
έντωσαν πουοσοχή σε µένα, ουέει ο Κύουιος.  
Οι πατέουες σας, πού είναι; Και οι 
πουοφήτες, µήπως φα ζήσουν παντοτινά;  
Αουά, τα ουόγια µου, και τα ντιατάγµατά 
µου, που είχα πουοστάξει στους ντούς µου 
τους πουοφήτες, ντεν είχαν φτάσει στους 
πατέουες σας; Κι αυτοί στουάφηκαν, και 
είπαν: Όπως σκέφφηκε να κάνει σε µας ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, σύµφωνα µε τους 
ντουόµους µας, και σύµφωνα µε τις πουάξεις 
µας, έτσι έκανε σε µας. 

Κατά την 24η ηµέουα τού 11ου µήνα, που 
είναι ο µήνας Σαβάτ, κατά τον ντεύτεουο 
χουόνο τού Νταουείου, έγινε ουόγος τού 
Κυουίου στον Ζαχαουία, τον πουοφήτη, τον 
γιο τού Βαουαχία, γιου τού Ιντντώ, 
ουέγοντας:  Είντα τη νύχτα, και ξάφνου, ένας 
άνφουωπος που ήταν καβάουα επάνω σε 
κόκκινο άουογο, κι αυτός στεκόταν ανάµεσα 
στις µυουσίνες, που ήσαν µέσα σε ένα 
κοίουωµα· και πίσω του, άουογα κόκκινα, 
ντιάστικτα, και άσπουα.  Και είπα: Κύουιέ 
µου, τι είναι αυτά; Και ο άγγεουος, που 
µιούσε µαζί µου, είπε σε µένα: Εγώ φα σου 
ντείξω τι είναι αυτά.  Και ο άνφουωπος, που 
στεκόταν ανάµεσα στις µυουσίνες, απάντησε, 
και είπε: Αυτοί είναι εκείνοι που ο Κύουιος 
έστειουε για να πεουιοντεύσουν τη γη.  Και 
αποκουίφηκαν στον άγγεουο του Κυουίου, 
που στεκόταν ανάµεσα στις µυουσίνες, και 
είπαν: Εµείς πεουιοντεύσαµε τη γη, και 
ντέστε, οουόκουηουη η γη κάφεται, και 
ησυχάζει. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου αποκουίφηκε, 
και είπε: Κύουιε των ντυνάµεων, µέχουι πότε 
ντεν φα σπουαχνιστείς εσύ την Ιεουσαουήµ, 
και τις πόουεις τού Ιούντα, ενάντια στις οποίες 
αγανάκτησες αυτά τα 70 χουόνια; 
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Και ο Κύουιος απάντησε στον άγγεουο, που 
µιούσε µαζί µου, ουόγια καουά, ουόγια 
παουηγοουητικά. 

Και ο άγγεουος, που µιούσε µαζί µου, είπε σε 
µένα: Φώναξε, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων: Είµαι ζηουότυπος 
για την Ιεουσαουήµ και για τη Σιών µε 
µεγάουη ζηουοτυπία·  και είµαι υπεουβοουικά 
οουγισµένος ενάντια στα έφνη που ζουν 
αµέουιµνα· επειντή, ενώ εγώ οουγίστηκα 
ουίγο, αυτά βοήφησαν επιπουόσφετα το κακό.  
Γι' αυτό, έτσι ουέει ο Κύουιος: Εγώ 
επέστουεψα στην Ιεουσαουήµ µε οικτιουµούς· 
ο οίκος µου φα χτιστεί µέσα σ' αυτή, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων· και φα απουωφεί 
σχοινί επάνω στην Ιεουσαουήµ.  Φώναξε 
ακόµα, ουέγοντας: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Οι πόουεις µου φα 
πουηµµυουίσουν ακόµα από αγαφά, και ο 
Κύουιος φα παουηγοουήσει ακόµα τη Σιών, 
και φα εκουέξει πάουι την Ιεουσαουήµ. 

Και σήκωσα τα µάτια µου, και είντα, και 
ξάφνου, τέσσεουα κέουατα·  και είπα στον 
άγγεουο που µιούσε µαζί µου: Τι είναι αυτά; 
Και εκείνος µού απάντησε: Αυτά είναι τα 
κέουατα που ντιασκόουπισαν τον Ιούντα, τον 
Ισουαήου, και την Ιεουσαουήµ. 

Και ο Κύουιος µου έντειξε τέσσεουις τεχνίτες·  
και είπα: Αυτοί, τι έουχονται να κάνουν; Κι 
απάντησε, ουέγοντας: Αυτά είναι τα κέουατα 
που ντιασκόουπισαν τον Ιούντα, ώστε κανένας 
ντεν σήκωσε το κεφάουι του· κι αυτοί ήουφαν 
για να τα εκφοβίσουν, και για να εκτινάξουν 
τα κέουατα των εφνών, που σήκωσαν το 
κέουας τους ενάντια στη γη τού Ιούντα για να 
τη ντιασκοουπίσουν. 

Και σήκωσα τα µάτια µου, και είντα, και 
ξάφνου, ένας άνντουας µε σχοινί µέτουησης 
στο χέουι του·  και είπα: Πού πηγαίνεις, εσύ; 
Και εκείνος µού είπε: Να µετουήσω την 
Ιεουσαουήµ, για να ντω ποιο είναι το πουάτος 
της, και ποιο είναι το µάκουος της. 

Και ξάφνου, ο άγγεουος που µιούσε µαζί µου 
βγήκε έξω, και ένας άουος άγγεουος βγήκε σε 
συνάντησή του,  και του είπε: Τουέξε, µίουησε 

σ' αυτόν τον νέο, ουέγοντας: Η Ιεουσαουήµ 
φα κατοικηφεί χωουίς τείχη, εξαιτίας τού 
πουήφους, που φα είναι µέσα σ' αυτή από 
ανφουώπους και κτήνη·  επειντή, εγώ, ουέει ο 
Κύουιος, φα είµαι σ' αυτή τείχος φωτιάς 
οουόγυουα, και φα είµαι για ντόξα ανάµεσά 
της.  Ω! Ω! Φεύγετε από τη γη τού βοουά, 
ουέει ο Κύουιος· επειντή, σας ντιασκόουπισα 
στους τέσσεουις ανέµους τού ουανού, ουέει ο 
Κύουιος.  Ω! Ντιασώσου, Σιών, η οποία 
κατοικείς µαζί µε τη φυγατέουα τής 
Βαβυουώνας.  Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Ύστεουα από τη ντόξα µε 
έστειουε στα έφνη, που σας ουεηουάτησαν· 
επειντή, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την 
κόουη τού µατιού του.  Επειντή, ντέστε, εγώ 
φα σείσω το χέουι µου ενάντια σ' αυτά, και φα 
είναι ουάφυουο σ' αυτούς που τα ντουεύουν· 
και φα γνωουίσετε ότι ο Κύουιος των 
ντυνάµεων µε απέστειουε.  Να νιώφεις 
ευχαουίστηση, και να ευφουαίνεσαι, 
φυγατέουα Σιών· επειντή, ντες, εγώ έουχοµαι, 
και φα κατοικήσω στο µέσον σου, ουέει ο 
Κύουιος.  Και ποουά έφνη φα ενωφούν µαζί 
µε τον Κύουιο κατά την ηµέουα εκείνη, και 
φα είναι ουαός µου· και φα κατοικήσω στο 
µέσον σου, και φα γνωουίσεις ότι ο Κύουιος 
των ντυνάµεων µε έστειουε σε σένα.  Και ο 
Κύουιος φα κουηουονοµήσει 
οουοκουηουωτικά τον Ιούντα για µεουίντα 
του στην άγια γη, και φα εκουέξει πάουι την 
Ιεουσαουήµ.  Σώπα, κάφε σάουκα, µπουοστά 
στον Κύουιο· επειντή, σηκώφηκε από την 
κατοικία τής αγιότητάς του.  ΚΑΙ µου έντειξε 
τον Ιησού, τον µεγάουο ιεουέα, να στέκεται 
µπουοστά στον άγγεουο του Κυουίου, και ο 
ντιάβοουος στεκόταν από τα ντεξιά του για να 
του αντισταφεί. 

Και ο Κύουιος είπε στον ντιάβοουο: 
Ντιάβοουε, φα σε επιτιµήσει ο Κύουιος· ναι, 
φα σε επιτιµήσει ο Κύουιος, ο οποίος 
ντιάουεξε την Ιεουσαουήµ· ντεν είναι αυτός 
νταυουός αποσπασµένος από τη φωτιά; 

Και ο Ιησούς ήταν ντυµένος µε βουώµικα 
ιµάτια, και στεκόταν µπουοστά στον άγγεουο. 

Και αποκουίφηκε, και είπε σ' αυτούς που 
στέκονταν µπουοστά του, ουέγοντας: 
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Αφαιουέστε τα βουώµικα ιµάτιά του· και σ' 
αυτόν είπε: Ντες, αφαίουεσα από σένα την 
ανοµία σου, και φα σε ντύσω µε ιµάτια 
γιοουτινά·  και είπα: Ας βάουν καφαουή 
µίτουα επάνω στο κεφάουι του. Και έβαουαν 
την καφαουή µίτουα επάνω στο κεφάουι του, 
και τον έντυσαν µε ιµάτια· και ο άγγεουος του 
Κυουίου παουαστεκόταν. 

Και ο άγγεουος του Κυουίου 
ντιαµαουτυουήφηκε στον Ιησού, ουέγοντας:  
Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Αν 
πεουπατήσεις στους ντουόµους µου, και αν 
φυουάξεις τις εντοουές µου, τότε εσύ φα 
κουίνεις ακόµα τον οίκο µου, και φα 
φυουάττεις ακόµα τις αυουές µου, και φα σου 
ντώσω να πεουπατάς ανάµεσα σ' αυτούς που 
στέκονται εντώ.  Άκου τώουα, Ιησού, µεγάουε 
ιεουέα, εσύ, και οι σύντουοφοί σου, που 
κάφονται µπουοστά σου, επειντή αυτοί είναι 
φαυµάσιοι άνφουωποι· ντεντοµένου ότι, ντες, 
εγώ φα φέουω έξω τον ντούο µου, τον 
Βουαστό.  Επειντή, ντες, η πέτουα που 
έβαουα µπουοστά από τον Ιησού, επάνω σ' 
αυτή τη µία πέτουα υπάουχουν επτά µάτια· 
ντες, εγώ φα χαουάξω το χάουαγµά του, ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων, και φα εξαουείψω 
την ανοµία εκείνης τής γης µέσα σε µία 
ηµέουα.  Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων, φα πουοσκαουέσετε 
κάφε ένας τον πουησίον του κάτω από την 
άµπεουό του, και κάτω από τη συκιά του.  
Και ο άγγεουος, που µιούσε µαζί µου, 
γύουισε, και µε εξέγειουε σαν άνφουωπο που 
εξεγείουεται από τον ύπνο του,  και µου είπε: 
Τι βουέπεις, εσύ; 

Και είπα: Είντα, και ξάφνου, µια ουυχνία 
οουόχουυση, και ένα ντοχείο επάνω στην 
κοουυφή της, και οι επτά ουύχνοι της επάνω 
της, και επτά σωουήνες στους ουύχνους της 
που είναι επάνω στην κοουυφή της,  και ντύο 
εουιόντεντουα από πάνω της, ένα από τα 
ντεξιά, και ένα από τα αουιστεουά της. 

Και αποκουίφηκα, και είπα στον άγγεουο που 
µιούσε µαζί µου, ουέγοντας: Τι είναι αυτά, 
κύουιέ µου;  Και ο άγγεουος, που µιούσε µαζί 
µου, απάντησε, και µου είπε: Ντεν γνωουίζεις 
τι είναι αυτά; Και είπα: Όχι, κύουιέ µου. 

Κι απάντησε, και µου είπε, ουέγοντας: Αυτός 
είναι ο ουόγος τού Κυουίου πουος τον 
Ζοουοβάβεου, ουέγοντας: Όχι µε ντύναµη 
ούτε µε ισχύ, αουά µε το Πνεύµα µου, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων.  Ποιος είσαι εσύ, το 
µεγάουο βουνό, µπουοστά στον 
Ζοουοβάβεου; Πεντιάντα· και φα βγάουει έξω 
µε αουαουαγµό την ακουογωνιαία πέτουα: 
Χάουη, χάουη σ' αυτόν! 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Τα χέουια τού Ζοουοβάβεου 
έβαουαν το φεµέουιο αυτού του οίκου· και τα 
χέουια του φα τον αποτεουειώσουν· και φα 
γνωουίσεις ότι ο Κύουιος των ντυνάµεων µε 
απέστειουε σε σας.  Επειντή, ποιος 
καταφουόνησε την ηµέουα των µικουών 
πουαγµάτων; Σίγουα φα χαούν, και τα επτά 
εκείνα µάτια τού Κυουίου, που πεουιτουέχουν 
ντιαµέσου οουόκουηουης της γης, φα ντουν 
την πέτουα από κασσίτεουο στο χέουι τού 
Ζοουοβάβεου. 

Τότε, αποκουίφηκα, και είπα: Τι είναι αυτά τα 
ντύο εουιόντεντουα στα ντεξιά τής ουυχνίας, 
και στα αουιστεουά της;  Και απάντησα για 
ντεύτεουη φοουά, και του είπα: Τι είναι αυτά 
τα ντύο κουαντιά των εουιόντεντουων, που 
ντιαµέσου των ντύο χουυσών σωουήνων 
αντειάζουν από τον εαυτό τους το ουάντι στη 
χουυσή ουυχνία;  Και µου είπε, ουέγοντας: 
Ντεν γνωουίζεις τι είναι αυτά; Και είπα: Όχι, 
κύουιέ µου.  Τότε, είπε: Αυτοί είναι οι ντύο 
χουισµένοι, που παουαβουίσκονται κοντά 
στον Κύουιο οουόκουηουης της γης. 

ΚΑΙ σήκωσα πάουι τα µάτια µου, και είντα, 
και ξάφνου, ένας τόµος που πετούσε.  Και 
µου είπε: Τι βουέπεις, εσύ; Κι απάντησα: 
Βουέπω έναν τόµο που πετάει, το µάκουος 
του είναι 20 πήχες, και το πουάτος του 10 
πήχες. 

Και µου είπε: Αυτή είναι η κατάουα που 
βγαίνει επάνω στο πουόσωπο οουόκουηουης 
της γη· επειντή, καφένας ο οποίος κουέβει φα 
εξοουοφουευτεί, όπως γουάφεται µέσα σ' 
αυτόν από την εντώ πουευουά· και όποιος 
οουκίζεται φα εξοουοφουευτεί, όπως 
γουάφεται σ' αυτόν από την εκεί πουευουά.  
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Φα τη φέουω έξω, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, και φα µπει µέσα στο σπίτι τού 
κουέφτη, και στο σπίτι εκείνου που οουκίζεται 
στο όνοµά µου µε ψεύτικο τουόπο· και φα 
µείνει µέσα στο σπίτι του, και φα τον 
εξοουοφουεύσει, και τα ξύουα του, και τις 
πέτουες του. 

Και ο άγγεουος που µιούσε µαζί µου βγήκε 
έξω, και µου είπε: Σήκωσε τώουα τα µάτια 
σου, και ντες τι είναι αυτό που βγαίνει έξω.  
Και είπα: Τι είναι αυτό; Και εκείνος είπε: 
Αυτό που βγαίνει έξω είναι ένα εφά. Και είπε: 
Αυτή είναι η παουάστασή τους επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη.  Και ξάφνου, σηκωνόταν 
ένα τάουαντο από µοουύβι· και είντα, µια 
γυναίκα καφόταν στο µέσον τού εφά.  Και 
είπε: Αυτή είναι η ασέβεια. Και την έουιξε στο 
µέσον τού εφά· και έουιξε το µοουυβένιο ζύγι 
επάνω στο στόµιό του. 

Τότε, σήκωσα τα µάτια µου, και είντα, και 
ξάφνου, έβγαιναν έξω ντύο γυναίκες. Και 
άνεµος ήταν στις φτεούγες τους· επειντή, 
αυτές είχαν φτεούγες, σαν φτεούγες 
πεουαουγού· και σήκωσαν το εφά ανάµεσα 
στη γη και τον ουανό.  Και είπα στον άγγεουο 
που µιούσε µαζί µου: Πού φέουνουν αυτές το 
εφά;  Και µου είπε: Για να οικοντοµήσουν γι' 
αυτό οίκο στη γη Σενναάου· και φα 
στηουιχφεί, και φα µπει εκεί µέσα επάνω στη 
βάση του. 

ΚΑΙ σήκωσα πάουι τα µάτια µου, και είντα, 
και ξάφνου, τέσσεουις άµαξες έβγαιναν από το 
µέσον ντύο βουνών, και τα βουνά ήσαν βουνά 
χάουκινα.  Στην πουώτη άµαξα ήσαν κόκκινα 
άουογα· και στη ντεύτεουη άµαξα, µαύουα 
άουογα.  Και στην τουίτη άµαξα, άσπουα 
άουογα· και στην τέταουτη άµαξα, άουογα 
ποικίουα ψαουά.  Και αποκουίφηκα, και είπα 
στον άγγεουο που µιούσε µαζί µου: Τι είναι 
αυτά, κύουιέ µου; 

Και ο άγγεουος απάντησε, και µου είπε: Αυτά 
είναι οι τέσσεουις άνεµοι του ουανού, που 
βγαίνουν από τη στάση τους µπουοστά στον 
Κύουιο οουόκουηουης της γης·  τα µαύουα 
άουογα, που είναι στη µία, βγαίνουν πουος τη 
γη τού βοουά· και τα άσπουα βγαίνουν πίσω 

απ' αυτά· και τα ποικίουα βγαίνουν πουος τη 
γη τού νότου.  Και τα ψαουά βγήκαν, και 
ζήτησαν να πάνε για να πεουιέουφουν τη γη. 
Και είπε: Πηγαίνετε, πεουιέουφετε τη γη. Και 
πεουιήουφαν τη γη. 

Και έκουαξε σε µένα, και µου µίουησε, 
ουέγοντας: Ντες, αυτά που βγαίνουν πουος τη 
γη τού βοουά, ανέπαυσαν το πνεύµα µου 
µέσα στη γη τού βοουά. 

Και έγινε σε µένα ουόγος τού Κυουίου, 
ουέγοντας:  Πάουε από τους άνντουες τής 
αιχµαουωσίας, από τον Χαουνταϊ, από τον 
Τωβία, και από τον Ιενταϊα, που έχουν έουφει 
από τη Βαβυουώνα, και έουα αυτή την ίντια 
ηµέουα, και µπες µέσα στον οίκο τού Ιωσία, 
γιου τού Σοφονία·  και πάουε ασήµι και 
χουυσάφι, και κάνε στεφάνια, και βάου' τα 
επάνω στο κεφάουι τού Ιησού, γιου τού 
Ιωσεντέκ, του µεγάου ιεουέα·  και µίουησέ 
του, µε τα ουόγια: Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, ουέγοντας: Ντες, ο άνντουας, του 
οποίου το όνοµα είναι ο Βουαστός· και φα 
βουαστήσει από τον τόπο του, και φα κτίσει 
τον ναό του Κυουίου.  Ναι, αυτός φα κτίσει 
τον ναό τού Κυουίου· κι αυτός φα πάουει τη 
ντόξα, και φα καφήσει, και φα ντιοικήσει 
επάνω στον φουόνο του· και φα είναι ιεουέας 
επάνω στον φουόνο του· και ανάµεσα στους 
ντύο αυτούς φα είναι βουή ειουήνης.  Και για 
τον Εουέµ φα είναι στεφάνια, και για τον 
Τωβία, και για τον Ιενταϊα, και για τον Εϊν, 
τον γιο τού Σοφονία, σε ανάµνηση στον ναό 
τού Κυουίου.  Κι αυτοί που είναι µακουυά 
φάουφουν, και φα κτίσουν µέσα στον ναό τού 
Κυουίου· και φα γνωουίσετε ότι ο Κύουιος 
των ντυνάµεων µε απέστειουε σε σας· κι αυτό 
φα γίνει, αν υπακούσετε ακουιβώς στη φωνή 
τού Κυουίου τού Φεού σας. 

ΚΑΙ κατά τον τέταουτο χουόνο τού βασιουιά 
Νταουείου, έγινε ουόγος τού Κυουίου στον 
Ζαχαουία, την τέταουτη ηµέουα τού ένατου 
µήνα, του Χισουεύ·  και έστειουαν στον οίκο 
τού Κυουίου τον Σαουεσέου, και τον Ουεγέµ-
µέουεχ, και τους ανφουώπους τους, για να 
εξιουεώσουν το πουόσωπο του Κυουίου·  να 
µιουήσουν στους ιεουείς, που ήσαν στον οίκο 
τού Κυουίου των ντυνάµεων, και στους 
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πουοφήτες, ουέγοντας: Να κουάψω στον 
πέµπτο µήνα, έχοντας αποτουαβηχτεί, όπως 
έκανα τόσα ποουά χουόνια; 

Και µου έγινε ουόγος τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, ουέγοντας:  Μίουησε σε 
οουόκουηουο τον ουαό τής γης, και στους 
ιεουείς, ουέγοντας: Όταν νηστεύατε και 
πενφούσατε τον πέµπτο µήνα και τον έβντοµο 
µήνα εκείνα τα 70 χουόνια, νηστεύατε 
πουαγµατικά για µένα; Για µένα;  Και όταν 
τουώγατε, και όταν πίνατε, ντεν τουώγατε και 
πίνατε για τον εαυτό σας;  Ντεν είναι αυτά τα 
ουόγια, που ο Κύουιος µίουησε µε τους 
πουοηγούµενους πουοφήτες, όταν η 
Ιεουσαουήµ ήταν κατοικηµένη και σε 
ευηµεουία, και οι πόουεις της οουόγυουα σ' 
αυτή, όταν ήταν κατοικηµένο το µεσηµβουινό 
και το πεντινό µέουος; 

Και έγινε ουόγος τού Κυουίου στον 
Ζαχαουία, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων, ουέγοντας: Να κουίνετε 
κουίση αουήφειας, και να κάνετε έουεος και 
οικτιουµό, κάφε ένας στον αντεουφό του·  και 
µη καταντυναστεύετε τη χήουα, και τον 
οουφανό, και τον ξένο, και τον πένητα· και 
κανένας από σας ας µη σκέφτεται κακό µέσα 
στην καουντιά του ενάντια στον αντεουφό του.  
Αουά, αουνήφηκαν να πουοσέξουν, και 
έστουεψαν απειφή νώτα, και βάουυναν τα 
αυτιά τους για να µη ακούσουν.  Ναι, αυτοί 
έκαναν τις καουντιές τους σαν το ντιαµάντι, 
ώστε να µη ακούσουν τον νόµο, και τα 
ουόγια, που ο Κύουιος των ντυνάµεων 
έστειουε µε το ντικό του πνεύµα, ντιαµέσου 
των πουοηγούµενων πουοφητών· γι' αυτό, 
µεγάουη οουγή ήουφε από τον Κύουιο των 
ντυνάµεων.  Γι' αυτό, όπως αυτός είχε 
κουάξει, κι αυτοί ντεν άκουγαν, έτσι κι αυτοί 
έκουαξαν, κι εγώ ντεν εισάκουγα, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων·  αουά, τους 
ντιασκόουπισα σαν µε ανεµοστουόβιουο σε 
όουα τα έφνη, που ντεν τα γνώουιζαν. Και ο 
τόπος πίσω τους εουηµώφηκε, ώστε ντεν 
υπήουχε αυτός που ντιάβαινε ούτε αυτός που 
επέστουεφε· και έβαουαν την επιφυµητή γη σε 
εουήµωση. 

ΚΑΙ έγινε ουόγος τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων: Είµαι ζηουότυπος για τη Σιών 
µε µεγάουη ζηουοτυπία, και είµαι ζηουότυπος 
γι' αυτή µε µεγάουη οουγή. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος: Επέστουεψα στη Σιών, 
και φα κατοικήσω στο µέσον τής Ιεουσαουήµ· 
και η Ιεουσαουήµ φα ονοµαστεί πόουη 
αουήφειας· και το βουνό τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, βουνό άγιο. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Ακόµα, 
πουεσβύτεουοι και πουεσβύτεουες φα 
καφήσουν στις πουατείες τής Ιεουσαουήµ, και 
κάφε ένας µε τη ουάβντο του στο χέουι του 
από το πουήφος των ηµεουών.  Και οι 
πουατείες τής πόουης φα είναι γεµάτες από 
παιντιά και κοουιτσάκια που φα παίζουν στις 
πουατείες της. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Αν 
φανεί φαυµαστό στα µάτια αυτού τού 
υπόουοιπου ουαού κατά τις ηµέουες εκείνες, 
µήπως φα φανεί φαυµαστό και στα µάτια µου; 
ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Ντέστε, 
εγώ φα σώσω τον ουαό µου από τη γη τής 
ανατοουής, και από τη γη τής ντύσης τού 
ήουιου,  και φα τους φέουω, και φα 
κατοικήσουν στο µέσον τής Ιεουσαουήµ· και 
φα είναι ουαός µου, και εγώ φα είµαι Φεός 
τους, µε αουήφεια και ντικαιοσύνη. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Ενισχύστε τα χέουια σας, κι αυτοί που ακούν 
αυτά τα ουόγια κατά τις ηµέουες αυτές, 
ντιαµέσου τού στόµατος των πουοφητών, που 
ήσαν κατά την ηµέουα, κατά την οποία 
φεµεουιώφηκε ο οίκος τού Κυουίου των 
ντυνάµεων, για να κτιστεί ο ναός.  Επειντή, 
πουιν από τις ηµέουες εκείνες ντεν υπήουχε 
µισφός για τον άνφουωπο ούτε µισφός για το 
κτήνος ούτε ειουήνη γι' αυτόν που έβγαινε έξω 
ή έµπαινε µέσα, εξαιτίας τής φουίψης· για τον 
ουόγο ότι, έστειουα όους τους ανφουώπους, 
κάφε έναν ενάντια στον πουησίον του.  Αουά, 
τώουα, εγώ ντεν φα φέουοµαι στο υπόουοιπο 
αυτού του ουαού, όπως στις αουχαίες 
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ηµέουες, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  
Επειντή, ο σπόουος φα είναι της ειουήνης· η 
άµπεουος φα ντώσει τον καουπό της, και η γη 
φα ντώσει τα γεννήµατά της, και οι ουανοί φα 
ντώσουν τη ντουόσο τους· και φα 
κουηουοντοτήσω στο υπόουοιπο αυτού του 
ουαού όουα αυτά.  Και καφώς ήσασταν 
κατάουα ανάµεσα στα έφνη, οίκος Ιούντα, και 
οίκος Ισουαήου, έτσι φα σας ντιασώσω, και 
φα είστε ευουογία· µη φοβάστε· ας 
ενισχύονται τα χέουια σας. 

Επειντή, έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Με όποιον τουόπο στοχάστηκα να σας 
τιµωουήσω, όταν µε παουόουγισαν οι 
πατέουες σας, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, και ντεν µετανόησα,  έτσι πάουι 
φέουησα κατά τις ηµέουες αυτές να 
αγαφοποιήσω την Ιεουσαουήµ, και τον οίκο 
Ιούντα· µη φοβάστε. 

Αυτά είναι τα ουόγια, που φα κάνετε: Μιουάτε 
κάφε ένας την αουήφεια στον πουησίον του· 
αουήφεια και κουίση ειουήνης κουίνετε στις 
πύουες σας.  Μη σκέφτεστε κακό µέσα στις 
καουντιές σας κάφε ένας ενάντια στον 
πουησίον του, και µη αγαπάτε αναουηφή 
όουκο· επειντή, όουα αυτά είναι εκείνα που 
µισώ, ουέει ο Κύουιος.  Και έγινε σε µένα 
ουόγος τού Κυουίου των ντυνάµεων, 
ουέγοντας:  Έτσι ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων: Η νηστεία τού τέταουτου µήνα, 
και η νηστεία τού πέµπτου, και η νηστεία τού 
έβντοµου, και η νηστεία τού ντέκατου, φα 
είναι στον οίκο Ιούντα µε χαουά και µε 
ευφουοσύνη, και µε εύφυµες γιοουτές· γι' 
αυτό, αγαπάτε την αουήφεια και την ειουήνη. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: 
Επιπουέον, φάουφουν ουαοί, κι αυτοί που 
κατοικούν σε ποουές πόουεις·  και οι κάτοικοι 
της µιας φα πάνε στην άουη, ουέγοντας: Ας 
πάµε σπεύντοντας για να εξιουεώσουµε το 
πουόσωπο του Κυουίου, και να εκζητήσουµε 
τον Κύουιο των ντυνάµεων· φα πάω και εγώ.  
και ποουοί ουαοί και ισχυουά έφνη φάουφουν 
για να εκζητήσουν τον Κύουιο των ντυνάµεων 
στην Ιεουσαουήµ, και να εξιουεώσουν το 
πουόσωπο του Κυουίου. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων: Κατά 
τις ηµέουες εκείνες ντέκα άνντουες από όουες 
τις γουώσσες των εφνών φα πιάσουν σφιχτά, 
ναι, φα πιάσουν σφιχτά το κουάσπεντο ενός 
Ιουνταίου, ουέγοντας: Φα πάµε µε σας· 
επειντή, ακούσαµε ότι ο Φεός είναι µε σας. 

ΤΟ ΦΟΟΥΤΙΟ τού ουόγου τού Κυουίου 
εναντίον τής γης Αντουάχ, και της 
Νταµασκού, της ανάπαυσής του· επειντή, του 
Κυουίου είναι το να επιβουέπει τούς 
ανφουώπους, και όουες τις φυουές τού 
Ισουαήου·  ακόµα και ενάντια στην Αιµάφ, 
που συνοουεύει µαζί της, ενάντια στην Τύουο 
και Σιντώνα, αν και είναι υπεουβοουικά 
σοφές. 

Η Τύουος έκτισε για τον εαυτό της 
οχύουωµα, και επισώουευσε ασήµι σαν χώµα, 
και χουυσάφι σαν πηουό των ντουόµων.  
Ντέστε, ο Κύουιος φα την απογυµνώσει· και 
φα πατάξει τη ντύναµή της µέσα στη 
φάουασσα· κι αυτή φα καταναουωφεί µε 
φωτιά.  Η Ασκάουωνα φα ντει, και φα 
φοβηφεί· και η Γάζα φα ουυπηφεί 
υπεουβοουικά· και η Ακκαουών, επειντή φα 
µαταιωφεί η πουοσντοκία της· και ο βασιουιάς 
φα αποουεστεί από τη Γάζα, και η 
Ασκάουωνα ντεν φα κατοικείται.  Και στην 
Άζωτο φα καφήσει αουογενής, και φα 
καφαιουέσω την υπεουηφάνεια των 
Φιουισταίων.  Και φα αφαιουέσω το αίµα 
τους από το στόµα τους, και τα βντεουύγµατά 
τους από µέσα από τα ντόντια τους· κι αυτός 
που φα έχει εναποµείνει, φα είναι κι αυτός για 
τον Φεό µας, και φα είναι στον Ιούντα σαν 
χιουίαουχος· και η Ακκαουών φα είναι σαν 
τον Ιεβουσαίο.  Και φα στουατοπεντεύσω 
οουόγυουα από τον οίκο µου ενάντια σε 
στουάτευµα, ενάντια σ' αυτόν που ντιαβαίνει, 
και ενάντια σ' αυτόν που επιστουέφει· και 
εκείνος που καταντυναστεύει ντεν φα πεουάσει 
πουέον επάνω τους· επειντή, τώουα είντα µε 
τα µάτια µου. 

Χαίουε υπεουβοουικά, φυγατέουα Σιών· 
αουάουαζε, φυγατέουα Ιεουσαουήµ· ντες, ο 
βασιουιάς σου έουχεται σε σένα· αυτός είναι 
ντίκαιος, και σώζει· πουάος, και κάφεται 
επάνω σε γαϊντούι, και επάνω σε πουάουι, γιο 
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υποζυγίου.  Και φα εξοουοφουεύσω την 
άµαξα από τον Εφουαϊµ, και το άουογο από 
την Ιεουσαουήµ, και φα εξοουοφουευτεί το 
ποουεµικό τόξο· κι αυτός φα µιουήσει 
ειουήνη πουος τα έφνη· και η εξουσία του φα 
είναι από τη µία φάουασσα µέχουι την άουη 
φάουασσα, και από τον ποταµό µέχουι τα 
πέουατα της γης. 

Και για σένα, για το αίµα τής ντιαφήκης σου, 
εγώ έβγαουα τους ντεσµίους σου από 
άνυντουο ουάκκο.  Επιστουέψτε στο 
οχύουωµα, ντέσµιοι της εουπίντας· ακόµα και 
σήµεουα κηουύττω ότι φα ανταποντώσω σε 
σένα ντιπουά.  Επειντή, τέντωσα τον Ιούντα 
στον εαυτό µου σαν τόξο· τέντωσα τον 
Εφουαϊµ ντυνατά, και ξεσήκωσα τα παιντιά 
σου, Σιών, ενάντια στα παιντιά σου, Εουάντα· 
και σε έκανα σαν ουοµφαία µαχητή.  Και ο 
Κύουιος φα φανεί επάνω τους, και το βέουος 
του φα βγει σαν αστουαπή· και ο Κύουιος ο 
Φεός φα σαουπίσει µε σάουπιγγα, και φα 
κινηφεί µε ανεµοστουόβιους του νότου.  Ο 
Κύουιος των ντυνάµεων φα τους 
υπεουασπίζεται· και φα καταναουώσουν τους 
ενάντιους, και φα τους καταβάουν µε πέτουες 
σφενντόνας· και φα πιουν, και φα 
φοουυβήσουν σαν από κουασί· και φα 
γεµίσουν σαν φιάουη, και σαν τις γωνίες τού 
φυσιαστηουίου.  Και ο Κύουιος ο Φεός τους 
φα τους σώσει εκείνη την ηµέουα, όπως το 
ποίµνιο του ουαού του· ντεντοµένου ότι, σαν 
πέτουες ντιαντήµατος φα υψωφούν επάνω στη 
γη του.  Επειντή, πόση είναι η αγαφότητά 
του, και πόση η ωουαιότητά του! Το σιτάουι 
φα κάνει εύφυµους τους νέους, και το 
γουεύκος τις παουφένους. 

ΖΗΤΑΤΕ από τον Κύουιο βουοχή, κατά τον 
καιουό τής όψιµης βουοχής· και ο Κύουιος 
φα κάνει αστουαπές, και φα ντώσει σ' αυτούς 
βουοχές ντυνατές, σε κάφε έναν, βοτάνη στο 
χωουάφι.  Επειντή, τα είντωουα µίουησαν 
µαταιότητα, και οι µάντεις είνταν αναουηφείς 
οουάσεις, και µίουησαν µάταια όνειουα· 
παουηγοούσαν µάταια· γι' αυτό, 
µετατοπίστηκαν σαν ποίµνιο· ταουάχτηκαν, 
επειντή ντεν υπήουχε ποιµένας. 

Ο φυµός µου άναψε ενάντια στους ποιµένες, 
και φα τιµωουήσω τούς τουάγους· επειντή, ο 
Κύουιος των ντυνάµεων επισκέφφηκε το 
ποίµνιό του, τον οίκο Ιούντα, και τους έκανε 
σαν ένντοξο άουογό του µέσα σε µάχη.  Απ' 
αυτόν βγήκε η γωνία, απ' αυτόν ο πάσσαουος, 
απ' αυτόν το ποουεµικό τόξο, απ' αυτόν κάφε 
ηγεµόνας µαζί.  Και φα είναι σαν ισχυουοί, 
που καταπατούν τους ποουέµιους στον πηουό 
των ντουόµων, µέσα στη µάχη· και φα 
ποουεµήσουν, επειντή ο Κύουιος είναι µαζί 
τους, και οι καβαουάουηντες των αουόγων φα 
καταντουοπιαστούν.  Και φα ενισχύσω τον 
οίκο Ιούντα, και φα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, 
και φα τους επαναφέουω, επειντή τους 
εουέησα· και φα είναι σαν να µη τους είχα 
αποβάουει· επειντή, εγώ είµαι ο Κύουιος ο 
Φεός τους, και φα τους εισακούσω.  Και οι 
Εφουαϊµίτες φα είναι σαν ισχυουός, και η 
καουντιά τους φα χαουεί σαν από κουασί· και 
τα παιντιά τους φα ντουν, και φα χαούν· η 
καουντιά τους φα ευφουανφεί στον Κύουιο.  
Φα συουίξω σ' αυτούς, και φα τους 
συγκεντουώσω· επειντή, εγώ τους ουύτουωσα· 
και φα πουηφύνουν όπως είχαν κάποτε 
πουηφύνει.  Και φα τους σπείουω ανάµεσα 
στους ουαούς· και φα µε φυµηφούν σε 
αποµακουυσµένους τόπους· και φα ζήσουν 
µαζί µε τα παιντιά τους, και φα επιστουέψουν·  
και φα τους επαναφέουω από τη γη τής 
Αιγύπτου, και φα τους συγκεντουώσω από την 
Ασσυουία· και φα τους φέουω στη γη 
Γαουαάντ και στον Ουίβανο· και ντεν φα 
επαουκέσει σ' αυτούς.  Και φα πεουάσει µέσα 
από τη φάουασσα µε φουίψη, και φα πατάξει 
τα κύµατα που είναι στη φάουασσα, και όουα 
τα βάφη τού ποταµού φα ξεουαφούν· και η 
υπεουηφάνεια της Ασσυουίας φα 
καταβουηφεί, και το σκήπτουο τής Αιγύπτου 
φα αφαιουεφεί.  Και φα τους ενισχύσω στον 
Κύουιο· και φα πεουπατούν στο όνοµά του, 
ουέει ο Κύουιος. 

ΟΥΙΒΑΝΕ, άνοιξε τις φύουες σου, και η 
φωτιά ας καταφάει τούς κέντους σου.  
Οουόουυξε, έουατο, επειντή έπεσε ο 
κέντουος· επειντή, οι µεγιστάνες αφανίστηκαν· 
οουοουύξτε, βεουανιντιές τής Βασάν, επειντή 
το απουησίαστο ντάσος κατακόπηκε.  Φωνή 
ποιµένων ακούγεται, που φουηνούν· επειντή, η 
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ντόξα τους αφανίστηκε· φωνή από 
βουυχώµενους σκύµνους· επειντή, το 
φουύαγµα του Ιοουντάνη ταπεινώφηκε. 

Έτσι ουέει ο Κύουιος ο Φεός µου: Ποίµαινε 
το ποίµνιο της σφαγής,  το οποίο, εκείνοι που 
το αγόουασαν, το σφάζουν ατιµώουητα· κι 
αυτοί που το πουάνε, ουένε: Ευουογητός ο 
Κύουιος, επειντή πούτησα· και οι ίντιοι οι 
ποιµένες του ντεν το ουυπούνται.  Γι' αυτό, 
ντεν φα ουυπηφώ πουέον τους κατοίκους τού 
τόπου, ουέει ο Κύουιος· αουά, ντέστε, εγώ φα 
παουαντώσω τους ανφουώπους, κάφε έναν στο 
χέουι τού πουησίον του, και στο χέουι τού 
βασιουιά του, και φα κατακόψουν τη γη, και 
ντεν φα τους εουευφεουώσω από το χέουι 
τους. 

Και ποίµανα το ποίµνιο της σφαγής, το 
πουαγµατικά ταουαιπωουηµένο ποίµνιο. Και 
πήουα για τον εαυτό µου ντύο ουάβντους· τη 
µία την ονόµασα Ωουαιότητα, και την άουη 
την ονόµασα Ντεσµούς· και ποίµανα το 
ποίµνιο.  Και εξοουόφουευσα τουεις βοσκούς 
σε έναν µήνα· και η ψυχή µου τους 
βαουέφηκε, και η ψυχή τους µε 
αποστουάφηκε. 

Τότε, είπα: Ντεν φα σας ποιµαίνω· αυτό που 
πεφαίνει, ας πεφαίνει· και το χαµένο, ας 
χάνεται, κι αυτά που έχουν εναποµείνει, ας 
τουώνε κάφε ένα τη σάουκα τού πουησίον 
του. 

Και πήουα τη ουάβντο µου, την Ωουαιότητα, 
και την κατέκοψα, για να ακυουώσω τη 
ντιαφήκη µου, που είχα κάνει σε όους αυτούς 
τους ουαούς.  Και ακυουώφηκε κατά την 
ηµέουα εκείνη· και έτσι το ταουαιπωουηµένο 
ποίµνιο, που απέβουεπε σε µένα, γνώουισε ότι 
αυτός ήταν ο ουόγος τού Κυουίου. 

Και τους είπα: Αν σας φαίνεται καουό, ντώστε 
µου τον µισφό µου· ειντάουως, αουνηφείτε 
τον. 

Και έστησαν τον µισφό µου 30 αουγύουια. 

Και ο Κύουιος είπε σε µένα: Ουίξ' τα στον 
κεουαµέα, την ποουύτιµη τιµή, µε την οποία 
τιµήφηκα απ' αυτούς. Και πήουα τα 30 

αουγύουια και τα έουιξα στον οίκο τού 
Κυουίου, στον κεουαµέα. 

Και κατέκοψα την άουη ουάβντο µου, τους 
Ντεσµούς, για να ακυουώσω την 
αντεουφότητα ανάµεσα στον Ιούντα και τον 
Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε σε µένα: Πάουε ακόµα 
για τον εαυτό σου τα εουγαουεία του 
ασύνετου ποιµένα.  Επειντή, ντες, εγώ φα 
σηκώσω έναν ποιµένα επάνω στη γη, ο οποίος 
ντεν φα επισκέπτεται τα χαµένα, και ντεν φα 
ζητάει το ντιασκοουπισµένο, και ντεν φα 
γιατουεύει το συντουιµµένο ούτε φα ποιµαίνει 
το υγιές· αουά, φα τουώει τη σάουκα από το 
παχύ, και φα κατακόβει τα νύχια τους.  
Αουοίµονο στον µάταιο ποιµένα, αυτόν που 
εγκαταουείπει το κοπάντι! Ουοµφαία φάουφει 
επάνω στον βουαχίονά του, και επάνω στο 
ντεξί του µάτι· ο βουαχίονάς του φα ξεουαφεί 
οουοκουηουωτικά, και το ντεξί του µάτι φα 
αµαυουωφεί οουοκουηουωτικά. 

ΤΟ ΦΟΟΥΤΙΟ τού ουόγου τού Κυουίου για 
τον Ισουαήου, ουέει ο Κύουιος, αυτός που 
απουώνει τούς ουανούς, και που φεµεουιώνει 
τη γη, και µοουφώνει το πνεύµα τού 
ανφουώπου, µέσα του. 

Ντέστε, εγώ κάνω την Ιεουσαουήµ ποτήουι 
ζάουης σε όους τούς ουαούς οουόγυουα· και 
στον Ιούντα ακόµα φα είναι αυτό, στην 
ποουιοουκία ενάντια στην Ιεουσαουήµ.  Και 
κατά την ηµέουα εκείνη φα κάνω την 
Ιεουσαουήµ πέτουα που καταβαουαίνει σε 
όους τους ουαούς· όουοι όσοι την 
επιφοουτιστούν, φα κατασυντουιφτούν, όταν 
όουα τα έφνη τής γης φα συγκεντουωφούν 
εναντίον της.  Κατά την ηµέουα εκείνη, ουέει 
ο Κύουιος, φα πατάξω κάφε άουογο µε 
έκσταση, και τον καβαουάουη του µε 
παουαφουοσύνη· και φα ανοίξω τα µάτια µου 
επάνω στον οίκο Ιούντα, και φα πατάξω µε 
αποτύφουωση κάφε άουογο των ουαών.  Και 
οι άουχοντες του Ιούντα φα πουν στην 
καουντιά τους: Στήουιγµα σε µένα είναι οι 
κάτοικοι της Ιεουσαουήµ, µε τον Κύουιο των 
ντυνάµεων, τον Φεό τους. 
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Κατά την ηµέουα εκείνη φα κάνω τους 
άουχοντες του Ιούντα σαν εστία φωτιάς σε 
ξύουα, και σαν ουαµπάντα φωτιάς σε 
χειουόβοουο· και φα καταφάνε όους τους 
ουαούς οουόγυουα, από τα ντεξιά και από τα 
αουιστεουά· και η Ιεουσαουήµ φα κατοικηφεί 
ξανά στον τόπο της, στην Ιεουσαουήµ.  Και ο 
Κύουιος φα σώσει πουώτα τις σκηνές τού 
Ιούντα, για να µη µεγαουύνεται η ντόξα τού 
οίκου τού Νταβίντ, και η ντόξα των κατοίκων 
τής Ιεουσαουήµ, ενάντια στον Ιούντα. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, ο Κύουιος φα 
υπεουασπιστεί τους κατοίκους τής 
Ιεουσαουήµ· και ο αντύνατος ανάµεσά τους 
κατά την ηµέουα εκείνη φα είναι σαν τον 
Νταβίντ, και ο οίκος τού Νταβίντ σαν Φεός, 
σαν άγγεουος του Κυουίου, µπουοστά τους. 

Κατά την ηµέουα εκείνη φα ζητήσω να 
εξοουοφουεύσω όουα τα έφνη που έουχονται 
ενάντια στην Ιεουσαουήµ. 

Και επάνω στον οίκο τού Νταβίντ, και επάνω 
στους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, φα ξεχύσω 
πνεύµα χάουης και ικεσιών· και φα 
επιβουέψουν σε µένα, τον οποίο 
ντιατουύπησαν· και φα πενφήσουν γι' αυτόν, 
όπως κάποιος πενφεί για τον µονογενή του, 
και φα ουυπηφούν γι' αυτόν, όπως αυτός που 
ουυπάται για τον πουωτότοκό του.  Κατά την 
ηµέουα εκείνη φα υπάουχει µεγάουο πένφος 
στην Ιεουσαουήµ, όπως το πένφος τού 
Ανταντουιµµών στην πεντιάντα Μεγιντντών.  
Και φα πενφήσει η γη, κάφε οικογένεια για 
τον εαυτό της· η οικογένεια του οίκου 
Νταβίντ για τον εαυτό της, και οι γυναίκες 
τους για τον εαυτό τους· η οικογένεια του 
οίκου Νάφαν για τον εαυτό της, και οι 
γυναίκες τους για τον εαυτό τους·  η 
οικογένεια του οίκου Ουευί για τον εαυτό της, 
και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους· η 
οικογένεια Σιµεϊ για τον εαυτό της, και οι 
γυναίκες τους για τον εαυτό τους·  όουες οι 
οικογένειες που εναπέµειναν, κάφε οικογένεια 
για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον 
εαυτό τους. 

ΚΑΤΑ την ηµέουα εκείνη φα υπάουχει 
ανοιγµένη πηγή στον οίκο τού Νταβίντ, και 

στους κατοίκους τής Ιεουσαουήµ, για την 
αµαουτία, και για την ακαφαουσία.  Και κατά 
την ηµέουα εκείνη, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, φα εξοουοφουεύσω τα ονόµατα 
των ειντώουων από τη γη, και ντεν φα 
υπάουχει πουέον ενφύµηση απ' αυτά· κι 
ακόµα, φα αφαιουέσω από τη γη τούς 
πουοφήτες και το ακάφαουτο πνεύµα.  Και αν 
κάποιος ακόµα πουοφητεύει, τότε ο πατέουας 
του και η µητέουα του, αυτοί που τον 
γέννησαν, φα του πουν: Ντεν φα ζήσεις· 
επειντή, µιουάς ψέµατα στο όνοµα του 
Κυουίου. Και ο πατέουας του και η µητέουα 
του, αυτοί που τον γέννησαν, φα τον 
ντιατουαυµατίσουν, όταν πουοφητεύει.  Και 
κατά την ηµέουα εκείνη οι πουοφήτες φα 
καταντουοπιαστούν, κάφε ένας από την 
όουασή του, όταν πουοφητεύει· και ντεν φα 
ντύνονται τουίχινο ένντυµα για να απατούν.  
Και φα πει: Εγώ ντεν είµαι πουοφήτης· είµαι 
άνφουωπος γεωουγός· επειντή, άνφουωπος µε 
µίσφωσε από τη νιότη µου.  Και αν κάποιος 
τού πει: Τι είναι αυτές οι πουηγές στο µέσον 
των χεουιών σου; Φα απαντήσει: Εκείνες, που 
πουηγώφηκα στο σπίτι των φίουων µου. 

ΟΥΟΜΦΑΙΑ, ξύπνα ενάντια στον ποιµένα 
µου, και ενάντια στον άνντουα, τον 
συνέταιουό µου, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων· πάταξε τον ποιµένα, και τα 
πουόβατα φα ντιασκοουπιστούν· φα στουέψω, 
όµως, το χέουι µου ενάντια στους µικούς.  
Και σε οουόκουηουη τη γη, ουέει ο Κύουιος, 
ντύο µέουη φα εξοουοφουευτούν µέσα σ' 
αυτή, και φα εκουείψουν· ενώ το τουίτο φα 
εναποµείνει σ' αυτή.  Κι αυτό το τουίτο φα το 
πεουάσω µέσα από φωτιά· και φα τους 
καφαουίσω, όπως καφαουίζεται το ασήµι, και 
φα τους ντοκιµάσω, όπως ντοκιµάζεται το 
χουυσάφι· αυτοί φα επικαουεστούν το όνοµά 
µου, και εγώ φα τους εισακούσω· φα πω: 
Αυτός είναι ουαός µου· κι αυτοί φα πουν: Ο 
Κύουιος είναι ο Φεός µου. 

ΝΤΕΣ, η ηµέουα τού Κυουίου έουχεται, και 
το ουάφυουό σου φα ντιαµοιουαστεί ανάµεσά 
σου.  Και φα συγκεντουώσω όουα τα έφνη 
ενάντια στην Ιεουσαουήµ σε µάχη· και η 
πόουη φα αουωφεί, και τα σπίτια φα 
ουεηουατηφούν, και οι γυναίκες φα βιαστούν· 
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και το µισό τής πόουης φα βγει σε 
αιχµαουωσία, και το υπόουοιπο του ουαού 
ντεν φα εξοουοφουευφεί από την πόουη. 

Και ο Κύουιος φα βγει έξω, και φα 
ποουεµήσει ενάντια στα έφνη εκείνα, όπως 
όταν ο Κύουιος είχε ποουεµήσει κατά την 
ηµέουα τής µάχης.  Και τα πόντια του, κατά 
την ηµέουα εκείνη, φα σταφούν επάνω στο 
βουνό των εουαιών, που είναι απέναντι από 
την Ιεουσαουήµ, από ανατοουικά· και το 
βουνό των εουαιών φα σχιστεί στα ντύο στο 
µέσον του, πουος τα ανατοουικά και πουος τα 
ντυτικά, και φα γίνει µια υπεουβοουικά 
µεγάουη κοιουάντα· και το µισό τού βουνού 
φα συουφεί πουος βοουάν, και το µισό του 
πουος νότον.  Και φα καταφύγετε στην 
κοιουάντα των βουνών µου· επειντή, η 
κοιουάντα των βουνών φα φτάνει µέχουι την 
Ασάου· και φα φύγετε, όπως φύγατε µπουοστά 
από τον σεισµό κατά τις ηµέουες τού Οζία, 
του βασιουιά τού Ιούντα· και ο Κύουιος ο 
Φεός µου φάουφει, και µαζί σου όουοι οι 
άγιοι.  Και κατά την ηµέουα εκείνη, το φως 
ντεν φα είναι ουαµπουό ούτε 
συσκοτεινιασµένο·  αουά, φα είναι µία 
ηµέουα, που είναι γνωστή στον Κύουιο, ούτε 
ηµέουα ούτε νύχτα· και πουος την εσπέουα φα 
υπάουχει φως. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη φα βγουν 
ζωντανά νεουά από την Ιεουσαουήµ· τα µισά 
απ' αυτά πουος την ανατοουική φάουασσα, 
και τα µισά τους πουος τη ντυτική φάουασσα· 
σε καουοκαίουι και σε χειµώνα φα είναι έτσι.  
Και ο Κύουιος φα είναι βασιουιάς επάνω σε 
οουόκουηουη τη γη· κατά την ηµέουα εκείνη 
φα υπάουχει Κύουιος ένας, και το όνοµά του 
ένα.  Οουόκουηουος ο τόπος φα µεταβουηφεί 
σε πεντιάντα, από τη Γαβαά µέχουι τη 
Ουιµµών, πουος νότον τής Ιεουσαουήµ· κι 
αυτή φα υψωφεί, και φα κατοικηφεί στον τόπο 
της, από την πύουη τού Βενιαµίν µέχουι τον 
τόπο τής πουώτης πύουης των γωνιών, και του 
πύουγου Ανανεήου, µέχουι τους ουηνούς τού 
βασιουιά.  Και φα κατοικήσουν µέσα σ' αυτή, 
και ντεν φα υπάουχει πουέον αφανισµός· και η 
Ιεουσαουήµ φα κάφεται µε ασφάουεια. 

Κι αυτή φα είναι η πουηγή, µε την οποία ο 
Κύουιος φα πουηγώσει όους τούς ουαούς, που 
εκστουάτευσαν ενάντια στην Ιεουσαουήµ· η 
σάουκα τους φα ουιώνει, καφώς φα στέκονται 
επάνω στα πόντια τους, και τα µάτια τους φα 
ντιαουυφούν µέσα στις τουύπες τους, και η 
γουώσσα τους φα ντιαουυφεί µέσα στο στόµα 
τους.  Και κατά την ηµέουα εκείνη, φα 
υπάουχει µεγάουη ταουαχή τού Κυουίου 
ανάµεσά τους· και κάφε ένας φα πιάνει το 
χέουι τού πουησίον του, και το χέουι του φα 
σηκώνεται ενάντια στο χέουι τού πουησίον 
του.  Ακόµα και ο Ιούντας φα ποουεµήσει 
ενάντια στην Ιεουσαουήµ· και ο πούτος 
όουων των εφνών οουόγυουα, χουυσάφι, και 
ασήµι, και ιµάτια, φα συγκεντουωφεί σε 
πουηφώουα µεγάουη.  Και η πουηγή τού 
αουόγου, του µουαουιού, της καµήου, και του 
γαϊντουιού, και όουων των κτηνών, που φα 
είναι στα στουατόπεντα εκείνα, τέτοια φα 
είναι, όπως αυτή η πουηγή. 

Και κάφε ένας που φα εναποµείνει από όουα 
τα έφνη, που ήουφαν ενάντια στην 
Ιεουσαουήµ, φα ανεβαίνει κάφε χουόνο για να 
πουοσκυνάει τον Βασιουιά, τον Κύουιο των 
ντυνάµεων, και να γιοουτάζει τη γιοουτή τής 
σκηνοπηγίας.  Και όσοι από τις οικογένειες 
της γης ντεν ανέβουν στην Ιεουσαουήµ, για να 
πουοσκυνήσουν τον Βασιουιά, τον Κύουιο 
των ντυνάµεων, σ' αυτούς ντεν φα υπάουχει 
βουοχή.  Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου 
ντεν ανέβει, και ντεν έουφει, επάνω στους 
οποίους ντεν υπάουχει βουοχή, σ' αυτούς φα 
είναι η πουηγή, που ο Κύουιος φα πουηγώσει 
τα έφνη, τα οποία ντεν ανεβαίνουν για να 
γιοουτάσουν τη γιοουτή τής σκηνοπηγίας.  
Αυτή φα είναι η ποινή τής Αιγύπτου, και η 
ποινή όουων των εφνών, αυτών που ντεν φέουν 
να ανέβουν για να γιοουτάσουν τη γιοουτή τής 
σκηνοπηγίας. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, επάνω στα 
κουντούνια των αουόγων φα είναι γουαµµένο: 
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΟΥΙΟ· και τα 
καζάνια στον οίκο τού Κυουίου φα είναι όπως 
οι φιάουες µπουοστά από το φυσιαστήουιο.  
Και κάφε καζάνι στην Ιεουσαουήµ και στον 
Ιούντα φα είναι Αγιασµός στον Κύουιο των 
ντυνάµεων· και όουοι αυτοί που φυσιάζουν 
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φάουφουν, και φα πάουν απ' αυτά, και φα 
ψήσουν µέσα σ' αυτά· και κατά την ηµέουα 
εκείνη ντεν φα υπάουχει πουέον Χαναναίος 
µέσα στον οίκο τού Κυουίου των ντυνάµεων. 

ΤΟ ΦΟΟΥΤΙΟ ΤΟΥ ΟΥΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΚΥΟΥΙΟΥ ΝΤΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΟΥΑΧΙΑ ΠΟΥΟΣ ΤΟΝ ΙΣΟΥΑΗΟΥ. 

Εγώ σας αγάπησα, ουέει ο Κύουιος· κι εσείς 
είπατε: Σε τι µας αγάπησες; Ντεν ήταν ο 
Ησαύ αντεουφός τού Ιακώβ; ουέει ο Κύουιος· 
όµως, αγάπησα τον Ιακώβ,  ενώ µίσησα τον 
Ησαύ, και έκανα τα βουνά του εουήµωση, και 
την κουηουονοµία του κατοικίες εουήµου.  Κι 
αν ο Εντώµ πει: Εµείς ταουαιπωουηφήκαµε, 
όµως φα κτίσουµε ξανά τους 
ταουαιπωουηµένους τόπους, έτσι ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων: Αυτοί φα κτίσουν, 
αουά εγώ φα καταστουέψω· και φα 
ονοµαστούν: Όουιο ανοµίας, και: Ο ουαός 
ενάντια στον οποίο ο Κύουιος αγανάκτησε για 
πάντα.  Και τα µάτια σας φα ντουν, κι εσείς 
φα πείτε: Μεγαουύνφηκε ο Κύουιος πέουα 
από το όουιο του Ισουαήου. 

Ο γιος τιµάει τον πατέουα, και ο ντούος τον 
κύουιό του· αν, ουοιπόν, εγώ είµαι πατέουας, 
πού είναι η τιµή µου; Και αν εγώ είµαι ο 
κύουιος, πού είναι ο φόβος µου; ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων σε σας, ιεουείς, που 
καταφουονείτε το όνοµά µου· και ουέτε: Σε τι 
καταφουονήσαµε το όνοµά σου;  
Πουοσφέουατε ψωµί µοουυσµένο επάνω στο 
φυσιαστήουιό µου· και είπατε: Σε τι σε 
µοουύναµε; Στο ότι ουέτε: Το τουαπέζι του 
Κυουίου είναι αξιοκαταφουόνητο.  Και αν 
πουοσφέουετε ζώο τυφουό για φυσία, ντεν 
είναι κακό; Και αν πουοσφέουετε ζώο χωουό 
ή άουωστο, ντεν είναι κακό; Πουόσφεουε 
τώουα αυτό στον αουχηγό σου· άουαγε, φα 
ευαουεστηφεί σε σένα ή φα υποντεχφεί το 
πουόσωπό σου; ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Και τώουα, ουοιπόν, να ντεηφείτε στον Φεό 
για να µας εουεήσει. εξαιτίας σας έγινε αυτό· 
φα υποντεχφεί άουαγε τα πουόσωπά σας; 
ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Ποιος είναι 
ακόµα και µεταξύ σας, που φα έκουεινε τις 

φύουες, για να µη ανάβετε φωτιά στο 
φυσιαστήουιό µου µάταια; Ντεν έχω 
ευχαουίστηση σε σας, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, και ντεν φα ντεχφώ πουοσφοουά 
από το χέουι σας.  Επειντή, από την 
ανατοουή τού ήουιου µέχουι τη ντύση του το 
όνοµά µου φα είναι µέγα ανάµεσα στα έφνη· 
και φα πουοσφέουεται φυµίαµα, σε κάφε τόπο 
στο όνοµά µου, και καφαουή φυσία· επειντή, 
το όνοµά µου φα είναι µέγα ανάµεσα στα 
έφνη, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Εσείς, όµως, το βεβηουώσατε, ουέγοντας: Το 
τουαπέζι τού Κυουίου είναι µοουυσµένο· κι 
αυτά που τοποφετούνται επάνω του, το 
φαγητό του, είναι αξιοκαταφουόνητο.  Εσείς 
είπατε, ακόµα: Ντέστε, τι ενόχουηση! Και το 
καταφουονήσατε, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων· και φέουατε το αουπαγµένο, και 
το χωουό, και το άουωστο, ναι, τέτοια 
πουοσφοουά φέουατε· φα τη ντεχόµουν από 
το χέουι σας; ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  
Γι' αυτό, επικατάουατος να είναι ο απατεώνας, 
ο οποίος έχει στο ποίµνιό του αουσενικό, και 
κάνει ευχή, και στον Κύουιο φυσιάζει ένα 
ντιεφφαουµένο πουάγµα· επειντή, εγώ είµαι 
µέγας βασιουιάς, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, και το όνοµά µου είναι τουοµεουό 
ανάµεσα στα έφνη. 

Πουοειντοποίηση του Φεού πουος τους 
ιεουείς 

ΚΑΙ, τώουα, ιεουείς, σε σας γίνεται αυτή η 
εντοουή.  Αν ντεν ακούσετε, και αν αυτό ντεν 
το βάουετε στην καουντιά, για να ντώσετε 
ντόξα στο όνοµά µου, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων, τότε φα στείουω την κατάουα 
επάνω σας, και φα επικαταουαστώ τις 
ευουογίες σας· ναι, µάουιστα και τις 
καταουάστηκα, επειντή ντεν το βάζετε αυτό 
στην καουντιά σας.  Ντέστε, εγώ φα αποουίψω 
τα σπέουµατά σας, και φα σκοουπίσω κοπουιά 
επάνω στα πουόσωπά σας, την κοπουιά των 
γιοουτών σας· και φα σας σηκώσω µαζί της.  
Και φα γνωουίσετε ότι εγώ σας έστειουα αυτή 
την εντοουή, για να είναι η ντιαφήκη µου µαζί 
µε τον Ουευί, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων.  Η ντιαφήκη µου, της ζωής και 
της ειουήνης, ήταν µαζί του· και τις έντωσα σ' 
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αυτόν ουόγω τού φόβου µε τον οποίο µε 
φοβόταν, και σεβόταν το όνοµά µου.  Ο 
νόµος τής αουήφειας ήταν στο στόµα του, και 
ανοµία ντεν βουέφηκε στα χείουη του· 
πεουπάτησε µαζί µου µε ειουήνη και 
ευφύτητα, και ποούς επέστουεψε από ανοµία.  
Επειντή, τα χείουη τού ιεουέα φα φυουάττουν 
γνώση, και από το στόµα του φα ζητήσουν 
νόµο· για τον ουόγο ότι, αυτός είναι άγγεουος 
του Κυουίου των ντυνάµεων. 

Αου' εσείς ξεκουίνατε από τον ντουόµο· 
κάνατε ποούς να πουοσκόπτουν στον νόµο· 
ντιαφφείουατε τη ντιαφήκη τού Ουευί, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων.  Γι' αυτό, και εγώ 
σας έκανα άξιους καταφουόνησης και 
εξουφενωµένους σε οουόκουηουο τον ουαό, 
επειντή ντεν φυουάξατε τους ντουόµους µου, 
αουά ήσασταν πουοσωποουήπτες απέναντι 
στον νόµο. 

ΝΤΕΝ είναι ένας ο πατέουας όουων µας; 
Ντεν µας έπουασε ένας Φεός; Γιατί 
ντοουιευόµαστε κάφε ένας ενάντια στον 
αντεουφό του, βεβηουώνοντας τη ντιαφήκη 
των πατέουων µας; 

Ο Ιούντας φέουφηκε ντόουια, και 
ντιαπουάχφηκε βντέουυγµα στον Ισουαήου, 
και στην Ιεουσαουήµ· επειντή, ο Ιούντας 
βεβήουωσε το άγιο του Κυουίου, που είχε 
αγαπήσει, και νυµφεύφηκε φυγατέουα ενός 
ξένου φεού.  Ο Κύουιος φα εξοουοφουεύσει 
από τα σκηνώµατα του Ιακώβ τον άνφουωπο 
που το πουάττει αυτό, τον σκοπό, κι αυτόν 
που αποκουίνεται, κι αυτόν που πουοσφέουει 
πουοσφοουά στον Κύουιο των ντυνάµεων.  
Κάνατε ακόµα και τούτο· σκεπάζατε το 
φυσιαστήουιο του Κυουίου µε ντάκουυα, µε 
κουάµα, και µε στεναγµούς· γι' αυτό, ντεν 
αποβουέπει πουέον στην πουοσφοουά, και 
ντεν τη ντέχεται µε ευαουέστηση από το χέουι 
σας.  Και ουέτε: Γιατί; Επειντή, ο Κύουιος 
στάφηκε µάουτυουας ανάµεσα σε σένα και 
στη γυναίκα τής νιότης σου, πουος την οποία 
εσύ φέουφηκες ντόουια· ενώ αυτή είναι η 
σύζυγός σου, και η γυναίκα τής συνφήκης σου.  
Και ο Φεός ντεν έκανε ένα; Κι όµως, αυτός 
είχε υπεουοχή πνεύµατος. Και γιατί τον ένα; 
Για να ζητήσει φείο σπέουµα. Γι' αυτό, 

πουοσέχετε στο πνεύµα σας, και ας µη 
φέουεται κανένας άπιστα πουος τη γυναίκα 
τής νιότης του.  Επειντή, ο Κύουιος, ο Φεός 
τού Ισουαήου, ουέει ότι µισεί αυτόν που την 
αποβάουει, κι αυτόν που σκεπάζει τη βία µε 
το ένντυµά του, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων· γι' αυτό, πουοσέχετε στο πνεύµα 
σας, και µη φέουεστε ντόουια. 

Με τα ουόγια σας καταβαουύνατε τον 
Κύουιο· και ουέτε: Με τι τον καταβαουύναµε; 
Με το να ουέτε: Καφένας που πουάττει κακό 
είναι ευάουεστος µπουοστά στον Κύουιο, κι 
αυτός ευντοκεί σ' αυτούς· ή: Πού είναι ο Φεός 
τής κουίσης; 

ΝΤΕΣΤΕ, εγώ στέουνω τον άγγεουό µου, και 
φα πουοπαουασκευάσει τον ντουόµο 
µπουοστά µου· και ο Κύουιος, που εσείς 
ζητάτε, φάουφει ξαφνικά στον ναό του, ναι, ο 
άγγεουος της ντιαφήκης, που εσείς φέουετε· 
ντέστε, έουχεται, ουέει ο Κύουιος των 
ντυνάµεων. 

Αουά, ποιος µποουεί να υποµείνει την ηµέουα 
τής έουευσής του; Και ποιος µποουεί να 
σταφεί στην παουσία του; Επειντή, αυτός είναι 
σαν φωτιά τού χωνευτή, και σαν σµίγµα 
γναφέων.  Και φα καφήσει σαν εκείνον που 
ουιώνει και καφαουίζει το ασήµι· και φα 
καφαουίσει τούς γιους τού Ουευί, και φα τους 
στουαγγίσει σαν το χουυσάφι και το ασήµι, 
και φα πουοσφέουν πουοσφοουά στον Κύουιο 
µε ντικαιοσύνη. 

Τότε, η πουοσφοουά τού Ιούντα και της 
Ιεουσαουήµ φα είναι αουεστή στον Κύουιο, 
καφώς στις αουχαίες ηµέουες, και όπως στα 
πουοηγούµενα χουόνια.  Και φα σας 
πουησιάσω για κουίση· και φα είµαι 
µάουτυουας που σπεύντει ενάντια στους 
µάγους, και ενάντια σ' αυτούς που µοιχεύουν, 
και ενάντια στους επίοουκους, και ενάντια σ' 
αυτούς που αποστεούν τον µισφό τού 
µισφωτού, που καταντυναστεύουν τη χήουα 
και τον οουφανό, κι αυτούς που αντικούν τον 
ξένο, κι αυτούς που ντεν µε φοβούνται, ουέει 
ο Κύουιος των ντυνάµεων.  Επειντή, εγώ είµαι 
ο Κύουιος· ντεν αουοιώνοµαι· γι' αυτό, εσείς, 
οι γιοι Ιακώβ, ντεν αποουεστήκατε. 
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Από τις ηµέουες των πατέουων σας 
αποχωουιστήκατε από τα ντιατάγµατά µου, 
και ντεν τα φυουάξατε. Επιστουέψτε σε µένα, 
και φα επιστουέψω σε σας, ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων· όµως, είπατε: Με ποιον 
τουόπο φα επιστουέψουµε; 

Μήπως ο άνφουωπος φα κουέβει τον Φεό; 
Εσείς, όµως, µε κουέψατε· και ουέτε: Σε τι σε 
κουέψαµε; Στα ντέκατα και στις 
πουοσφοουές.  Εσείς είστε καταουαµένοι µε 
κατάουα· επειντή, εσείς µε κουέψατε, ναι, 
εσείς, οουόκουηουο το έφνος.  Φέουτε όουα 
τα ντέκατα στην αποφήκη, για να είναι τουοφή 
στον οίκο µου· και, τώουα, ντοκιµάστε µε σε 
τούτο, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων, αν 
ντεν σας ανοίξω τούς καταουάκτες τού 
ουανού, και εκχέω την ευουογία σε σας, ώστε 
να µη επαουκεί τόπος γι' αυτή·  και φα 
επιτιµήσω για χάουη σας αυτόν που 
καταφφείουει, και ντεν φα φφείουει τούς 
καουπούς τής γης σας· ούτε η άµπεουός σας 
φα αποουίψει πουόωουα τον καουπό της στο 
χωουάφι, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων.  
Και φα σας µακαουίζουν όουα τα έφνη· 
επειντή, εσείς φα είστε γη επιφυµητή, ουέει ο 
Κύουιος των ντυνάµεων. 

Τα ουόγια σας ήσαν σκουηουά εναντίον µου, 
ουέει ο Κύουιος· και είπατε: Τι µιουήσαµε 
εναντίον σου;  Εσείς είπατε: Είναι µάταιο να 
ντουεύει κάποιος τον Φεό· και: Ποια η 
ωφέουεια ότι φυουάξαµε τα ντιατάγµατά του, 
και ότι πεουπατήσαµε πενφώντας µπουοστά 
στον Κύουιο των ντυνάµεων;  Και, τώουα, 
εµείς µακαουίζουµε τους υπεουήφανους· ναι, 
αυτοί που εουγάζονται την ανοµία υψώφηκαν· 
ναι, αυτοί που πειουάζουν τον Φεό, κι αυτοί 
σώφηκαν. 

Τότε, αυτοί που φοβόνταν τον Κύουιο 
µιούσαν αναµεταξύ τους· και ο Κύουιος 
πουόσεχε, και άκουγε· και γουάφτηκε βιβουίο 
ενφύµησης µπουοστά του, γι' αυτούς που 
φοβόνταν τον Κύουιο, και σέβονταν το όνοµά 
του·  και φα είναι ντικοί µου, ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων, κατά την ηµέουα εκείνη, όταν 
εγώ ετοιµάσω τα ποουύτιµά µου· και φα τους 
σπουαχνιστώ, όπως ο άνφουωπος 
σπουαχνίζεται τον γιο του, που τον ντουεύει.  

Τότε, φα επιστουέψετε, και φα ντιακουίνετε 
ανάµεσα σε ντίκαιον και ασεβή, ανάµεσα σ' 
εκείνον που ντουεύει τον Φεό, κι εκείνον που 
ντεν τον ντουεύει. 

Επειντή, ντέστε, έουχεται ηµέουα, η οποία φα 
καίει σαν κουίβανος· και όουοι οι 
υπεουήφανοι, και όουοι αυτοί που πουάττουν 
ασέβεια, φα είναι άχυουο· και η ηµέουα που 
έουχεται φα τους κατακάψει, ουέει ο Κύουιος 
των ντυνάµεων, ώστε ντεν φα τους αφήσει 
ουίζα και κουαντί.  Σε σας, όµως, που 
φοβάστε το όνοµά µου, φα ανατείουει ο 
ήουιος τής ντικαιοσύνης, µε φεουαπεία στις 
φτεούγες του· και φα βγείτε, και φα 
σκιουτήσετε σαν µοσχάουια τής φάτνης.  Και 
φα καταπατήσετε τους ασεβείς· κι αυτοί φα 
είναι στάχτη κάτω από το πέουµα των 
ποντιών σας, κατά την ηµέουα που εγώ φα το 
κάνω αυτό, ουέει ο Κύουιος των ντυνάµεων. 

Να φυµάστε τον νόµο τού ντού µου του 
Μωυσή, που είχα πουοστάξει σ' αυτόν στο 
Χωουήβ για οουόκουηουο τον Ισουαήου, τα 
ντιατάγµατα και τις κουίσεις. 

Ντέστε, εγώ φα σας στείουω τον Ηουία τον 
πουοφήτη, πουιν έουφει η ηµέουα τού 
Κυουίου, η µεγάουη και επιφανής·  αυτός φα 
επαναφέουει την καουντιά των πατέουων 
πουος τα παιντιά, και την καουντιά των 
παιντιών πουος τους πατέουες τους, µήποτε 
έουφω και πατάξω τη γη µε ανάφεµα. 

ΒΙΒΟΥΙΟ της γενεαουογίας τού Ιησού 
Χουιστού, γιου τού Νταβίντ, γιου τού 
Αβουαάµ. 

Ο Αβουαάµ γέννησε τον Ισαάκ· και ο Ισαάκ 
γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον 
Ιούντα και τους αντεουφούς του·  και ο 
Ιούντας γέννησε τον Φαουές και τον Ζαουά 
από τη Φάµαου· και ο Φαουές γέννησε τον 
Εσουώµ· και ο Εσουώµ γέννησε τον Αουάµ·  
και ο Αουάµ γέννησε τον Αµιναντάβ· και ο 
Αµιναντάβ γέννησε τον Ναασσών· και ο 
Ναασσών γέννησε τον Σαουµών·  και ο 
Σαουµών γέννησε τον Βοόζ από τη Ουαχάβ· 
και ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήντ από τη Ουφ· 
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και ο Ωβήντ γέννησε τον Ιεσσαί·  και ο Ιεσσαί 
γέννησε τον Νταβίντ, τον βασιουιά. 

Και ο βασιουιάς Νταβίντ γέννησε τον 
Σοουοµώντα από τη γυναίκα τού Ουία·  και ο 
Σοουοµώντας γέννησε τον Ουοβοάµ· και ο 
Ουοβοάµ γέννησε τον Αβιά· και ο Αβιά 
γέννησε τον Ασά·  και ο Ασά γέννησε τον 
Ιωσαφάτ· και ο Ιωσαφάτ γέννησε τον Ιωουάµ· 
και ο Ιωουάµ γέννησε τον Οζία·  και ο Οζίας 
γέννησε τον Ιωάφαµ· και ο Ιωάφαµ γέννησε 
τον Άχαζ· και ο Άχαζ γέννησε τον Εζεκία·  
και ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή· και ο 
Μανασσής γέννησε τον Αµών· και ο Αµών 
γέννησε τον Ιωσία·  και ο Ιωσίας γέννησε τον 
Ιεχονία και τους αντεουφούς του, κατά τη 
µετοικεσία τής Βαβυουώνας. 

Και µετά τη µετοικεσία τής Βαβυουώνας, ο 
Ιεχονίας γέννησε τον Σαουαφιήου· και ο 
Σαουαφιήου γέννησε τον Ζοουοβάβεου·  και 
ο Ζοουοβάβεου γέννησε τον Αβιούντ· και ο 
Αβιούντ γέννησε τον Εουιακείµ· και ο 
Εουιακείµ γέννησε τον Αζώου·  και ο Αζώου 
γέννησε τον Σαντώκ· και ο Σαντώκ γέννησε 
τον Αχείµ· και ο Αχείµ γέννησε τον Εουιούντ·  
και ο Εουιούντ γέννησε τον Εουεάζαου· και ο 
Εουεάζαου γέννησε τον Ματφάν· και ο 
Ματφάν γέννησε τον Ιακώβ·  και ο Ιακώβ 
γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνντουα τής Μαουίας, 
από την οποία γεννήφηκε ο Ιησούς, που 
ουέγεται Χουιστός. 

Όουες, ουοιπόν, οι γενεές από τον Αβουαάµ 
µέχουι τον Νταβίντ είναι 14 γενεές· και από 
τον Νταβίντ µέχουι τη µετοικεσία τής 
Βαβυουώνας είναι 14 γενεές· και από τη 
µετοικεσία τής Βαβυουώνας µέχουι τον 
Χουιστό είναι 14 γενεές. 

ΚΑΙ η γέννηση του Ιησού Χουιστού ήταν ως 
εξής: Αφού η µητέουα του Μαουία 
αουαβωνιάστηκε µε τον Ιωσήφ, πουιν 
βουεφούν µαζί, βουέφηκε έγκυος, από το 
Άγιο Πνεύµα.  Και ο άνντουας της, ο Ιωσήφ, 
επειντή ήταν ντίκαιος, και µη φέουοντας να 
την εκφέσει ντηµόσια, φέουησε να τη ντιώξει 
κουυφά.  Και ενώ αυτός τα συουογίστηκε 
αυτά, ξάφνου, ένας άγγεουος του Κυουίου, 
παουσιάστηκε σ' αυτόν σε όνειουο, ουέγοντας: 

Ιωσήφ, γιε τού Νταβίντ, µη φοβηφείς να 
παουαουάβεις τη Μαουιάµ, τη γυναίκα σου· 
επειντή, αυτό που γεννήφηκε µέσα της είναι 
από το Άγιο Πνεύµα·  και φα γεννήσει έναν 
γιο, και φα αποκαουέσεις το όνοµά του 
Ιησού· επειντή, αυτός φα σώσει τον ουαό του 
από τις αµαουτίες τους. 

Και όουο αυτό έγινε για να εκπουηουωφεί 
εκείνο που ειπώφηκε από τον Κύουιο 
ντιαµέσου τού πουοφήτη, που έουεγε:  
«Ντέστε, η παουφένος φα συουάβει, και φα 
γεννήσει έναν γιο, και φα αποκαουέσουν το 
όνοµά του ΕΜΜΑΝΟΥΗΟΥ», που 
εουµηνευόµενο σηµαίνει: Μαζί µας είναι ο 
Φεός. 

Και όταν ο Ιωσήφ σηκώφηκε από τον ύπνο, 
έκανε όπως τον πουόσταξε ο άγγεουος του 
Κυουίου· και πήουε τη γυναίκα του.  Και ντεν 
τη γνώουιζε, µέχουις ότου γέννησε τον 
πουωτότοκο γιο της· και αποκάουεσε το 
όνοµά του ΙΗΣΟΥ. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς γεννήφηκε στη Βηφουεέµ 
τής Ιουνταίας, κατά τις ηµέουες τού βασιουιά 
Ηουώντη, ξάφνου, ήουφαν στα Ιεουοσόουυµα 
µεουικοί µάγοι από ανατοουάς, ουέγοντας:  
Πού είναι αυτός που γεννήφηκε, ο βασιουιάς 
των Ιουνταίων; Επειντή, είνταµε το αστέουι 
του στην ανατοουή, και ήουφαµε για να τον 
πουοσκυνήσουµε. 

Και καφώς ο βασιουιάς Ηουώντης το άκουσε, 
ταουάχτηκε, και µαζί του οουόκουηουη η 
Ιεουσαουήµ,  και αφού συγκέντουωσε όους 
τούς αουχιεουείς και τους γουαµµατείς τού 
ουαού, ουωτούσε να µάφει απ' αυτούς, πού 
γεννιέται ο Χουιστός.  Και εκείνοι τού είπαν: 
Στη Βηφουεέµ τής Ιουνταίας· επειντή, έτσι 
είναι γουαµµένο ντιαµέσου τού πουοφήτη:  
«Και εσύ Βηφουεέµ, γη τού Ιούντα, ντεν είσαι 
καφόου εουάχιστη ανάµεσα στους ηγεµόνες 
τού Ιούντα· επειντή, από σένα φα βγει ένας 
ηγέτης, που φα ποιµάνει τον ουαό µου τον 
Ισουαήου». 

Τότε, ο Ηουώντης, αφού κάουεσε κουυφά 
τούς µάγους, εξακουίβωσε απ' αυτούς τον 
καιουό που φάνηκε το αστέουι·  και καφώς 
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τους έστειουε στη Βηφουεέµ, είπε: Αφού πάτε, 
εξετάστε ακουιβώς για το παιντί· και όταν το 
βουείτε, αναγγείουατέ το και σε µένα, για 
νάφουω και εγώ να το πουοσκυνήσω. 

Και εκείνοι, αφού άκουσαν τον βασιουιά, 
αναχώουησαν, και ξάφνου, το αστέουι, που 
είχαν ντει στην ανατοουή, πουοποουευόταν 
απ' αυτούς, µέχουις ότου, φτάνοντας, στάφηκε 
επάνω εκεί όπου ήταν το παιντί.  Και καφώς 
είνταν το αστέουι, χάουηκαν µε χαουά 
υπεουβοουικά µεγάουη.  Και όταν ήουφαν 
στο σπίτι, είνταν το παιντί µαζί µε τη Μαουία, 
τη µητέουα του, και πέφτοντας κάτω το 
πουοσκύνησαν, και ανοίγοντας τους φησαυούς 
τους, του πουόσφεουαν ντώουα, χουυσάφι και 
ουιβάνι και σµύουνα.  Και επειντή τους 
αποκαουύφφηκε από τον Φεό σε όνειουο να 
µη επιστουέψουν στον Ηουώντη, 
αναχώουησαν στη χώουα τους από άουον 
ντουόµο. 

Και όταν αναχώουησαν, ξάφνου, ένας 
άγγεουος του Κυουίου φαίνεται σε όνειουο 
στον Ιωσήφ, ουέγοντας: Αφού σηκωφείς, 
πάουε το παιντί και τη µητέουα του, και φεύγε 
στην Αίγυπτο· και να είσαι εκεί µέχουις ότου 
σου πω· επειντή, ο Ηουώντης πουόκειται να 
ζητήσει το παιντί, για να το φανατώσει.  Και 
εκείνος, αφού σηκώφηκε, πήουε, µέσα στη 
νύχτα, το παιντί και τη µητέουα του, και 
αναχώουησαν στην Αίγυπτο·  και ήταν εκεί 
µέχουι τον φάνατο του Ηουώντη· για να 
εκπουηουωφεί αυτό που ειπώφηκε από τον 
Κύουιο ντιαµέσου τού πουοφήτη, ουέγοντας: 
«Από την Αίγυπτο κάουεσα τον γιο µου». 

Τότε, ο Ηουώντης, βουέποντας ότι 
ξεγεουάστηκε από τους µάγους, φύµωσε 
υπεουβοουικά, και, στέουνοντας, φόνευσε 
όουα τα παιντιά που ήσαν στη Βηφουεέµ, και 
σε όουα τα όουιά της, από ντύο χουόνων και 
κάτω, σύµφωνα µε τον καιουό που 
εξακουίβωσε από τους µάγους.  Τότε, 
εκπουηουώφηκε αυτό που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη Ιεουεµία, ο οποίος είπε:  «Φωνή 
ακούστηκε στη Ουαµά, φουήνος και 
κουαυφµός και οντυουµός ποουύς· η 
Ουαχήου έκουαιγε για τα παιντιά της, και ντεν 

ήφεουε να παουηγοουηφεί, επειντή ντεν 
υπάουχουν». 

Και όταν πέφανε ο Ηουώντης, ξάφνου, ένας 
άγγεουος του Κυουίου παουσιάζεται σε 
όνειουο στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο,  
ουέγοντας: Αφού σηκωφείς, πάουε το παιντί 
και τη µητέουα του, και πήγαινε στη γη τού 
Ισουαήου· επειντή, πέφαναν αυτοί που 
ζητούσαν τη ζωή τού παιντιού.  Και εκείνος, 
καφώς σηκώφηκε, πήουε το παιντί και τη 
µητέουα του, και ήουφε στη γη τού Ισουαήου.  
Και όταν άκουσε ότι ο Αουχέουαος 
βασιουεύει στην Ιουνταία, αντί τού πατέουα 
του, του Ηουώντη, φοβήφηκε να πάει εκεί· και 
αφού του αποκαουύφφηκε από τον Φεό σε 
όνειουο, αναχώουησε στα µέουη τής 
Γαουιουαίας.  Και καφώς ήουφε, κατοίκησε 
σε µια πόουη, που την έουεγαν Ναζαουέτ· για 
να εκπουηουωφεί αυτό που ειπώφηκε 
ντιαµέσου των πουοφητών, ότι, Ναζωουαίος 
φα ονοµαστεί. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες εκείνες έουχεται ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηουύττοντας στην 
έουηµο της Ιουνταίας,  και ουέγοντας: 
Μετανοείτε· επειντή, πουησίασε η βασιουεία 
των ουανών.  Επειντή, αυτός είναι εκείνος που 
ειπώφηκε από τον πουοφήτη Ησαϊα, 
ουέγοντας: «Φωνή κάποιου που φωνάζει 
ντυνατά µέσα στην έουηµο: Ετοιµάστε τον 
ντουόµο τού Κυουίου· κάντε ίσια τα 
µονοπάτια του». 

Αυτός, µάουιστα, ο Ιωάννης είχε το ένντυµά 
του από τουίχες καµήουας, και ντεουµάτινη 
ζώνη γύουω από τη µέση του· και η τουοφή 
του ήταν ακουίντες και µέουι άγουιο. 

Τότε, έβγαινε έξω πουος αυτόν η Ιεουσαουήµ, 
και οουόκουηουη η Ιουνταία, και όουα τα 
πεουίχωουα του Ιοουντάνη·  και βαπτίζονταν 
απ' αυτόν στον Ιοουντάνη, εξοµοουογούµενοι 
τις αµαουτίες τους. 

Και βουέποντας ποούς από τους Φαουισαίους 
και τους Σαντντουκαίους να έουχονται στο 
βάπτισµά του, τους είπε: Γεννήµατα από 
οχιές, ποιος σας έντειξε να φύγετε από τη 
µέουουσα οουγή;  Κάντε, ουοιπόν, καουπούς 
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άξιους της µετάνοιας·  και µη φανταστείτε να 
ουέτε στον εαυτό σας: Έχουµε πατέουα τον 
Αβουαάµ· επειντή, σας ουέω ότι, ο Φεός 
µποουεί από τούτες τις πέτουες να σηκώσει 
παιντιά στον Αβουαάµ.  Μάουιστα, και η 
αξίνα κείτεται ήντη στη ουίζα των ντέντουων· 
κάφε ντέντουο, ουοιπόν, που ντεν κάνει καουό 
καουπό, κόβεται, και ουίχνεται στη φωτιά.  
Εγώ µεν σας βαπτίζω µε νεουό πουος 
µετάνοια· εκείνος, όµως, που έουχεται πίσω 
από µένα είναι ισχυουότεουος από µένα, του 
οποίου ντεν είµαι άξιος να κουατήσω τα 
υποντήµατα· αυτός φα σας βαπτίσει µε Άγιο 
Πνεύµα και φωτιά.  Ο οποίος κουατάει το 
φτυάουι στο χέουι του, και φα καφαουίσει το 
αουώνι του, και φα συνάξει το σιτάουι του 
στην αποφήκη· το άχυουο, όµως, φα το 
κατακάψει µε ακατάσβεστη φωτιά. 

Τότε, ο Ιησούς έουχεται από τη Γαουιουαία 
στον Ιοουντάνη πουος τον Ιωάννη, για να 
βαπτιστεί απ' αυτόν.  Και ο Ιωάννης τον 
εµπόντιζε, ουέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να 
βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έουχεσαι σε µένα;  
Απαντώντας, όµως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, 
τώουα· επειντή, έτσι είναι πουέπον σε µας, να 
εκπουηουώσουµε κάφε ντικαιοσύνη. Τότε, τον 
αφήνει. 

Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε 
αµέσως από το νεουό· και ξάφνου, ανοίχτηκαν 
σ' αυτόν οι ουανοί, και είντε το Πνεύµα τού 
Φεού να κατεβαίνει σαν πεουιστέουι, και να 
έουχεται επάνω του.  Και ξάφνου, µια φωνή 
από τους ουανούς, που έουεγε: Αυτός είναι ο 
Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίο 
ευαουεστήφηκα. 

ΤΟΤΕ, ο Ιησούς φέουφηκε από το Πνεύµα 
στην έουηµο για να πειουαστεί από τον 
ντιάβοουο. 

Και αφού νήστεψε 40 ηµέουες, και 40 νύχτες, 
έπειτα πείνασε.  Και αφού ήουφε σ' αυτόν ο 
πειουάζων, είπε: Αν είσαι Υιός τού Φεού, πες 
αυτές οι πέτουες να γίνουν ψωµιά.  Και 
εκείνος απαντώντας είπε: Είναι γουαµµένο: 
«Μονάχα µε ψωµί ντεν φα ζήσει ο 
άνφουωπος, αουά µε κάφε ουόγο που βγαίνει 
από το στόµα τού Φεού». 

Τότε, τον παουαουαµβάνει ο ντιάβοουος στην 
άγια πόουη, και τον στήνει στο πτεουύγιο του 
ιεού,  και του ουέει: Αν είσαι Υιός τού Φεού, 
ουίξε κάτω τον εαυτό σου· επειντή, είναι 
γουαµµένο ότι: Φα πουοστάξει για σένα τούς 
αγγέους του», και «φα σε σηκώνουν επάνω στα 
χέουια τους, για να µη πουοσκόψεις το πόντι 
σου σε πέτουα».  Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: 
Είναι επίσης γουαµµένο: «Ντεν φα πειουάξεις 
τον Κύουιο τον Φεό σου». 

Τον παουαουαµβάνει πάουι ο ντιάβοουος σε 
ένα βουνό ποουύ ψηουό, και του ντείχνει 
όουα τα βασίουεια του κόσµου και τη ντόξα 
τους,  και του ουέει: Όουα αυτά φα σου τα 
ντώσω, αν πέφτοντας µε πουοσκυνήσεις.  
Τότε, ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Πήγαινε, 
σατανά· επειντή είναι γουαµµένο: «Τον 
Κύουιο τον Φεό σου φα πουοσκυνήσεις και 
µονάχα αυτόν φα ουατουεύσεις». 

Τότε, ο ντιάβοουος τον αφήνει· και ξάφνου, 
ήουφαν κοντά του άγγεουοι και τον 
υπηουετούσαν. 

Και ο Ιησούς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης 
παουαντόφηκε, αναχώουησε στη Γαουιουαία.  
Και αφήνοντας τη Ναζαουέτ, ήουφε και 
κατοίκησε στην παουαφαουάσσια 
Καπεουναούµ, στα όουια Ζαβουών και 
Νεφφαουείµ·  για να εκπουηουωφεί αυτό που 
ειπώφηκε από τον πουοφήτη Ησαϊα, 
ουέγοντας:  «Γη τού Ζαβουών και γη τού 
Νεφφαουείµ, κοντά στον ντουόµο τής 
φάουασσας, πέουα από τον Ιοουντάνη, η 
Γαουιουαία των εφνών·  ο ουαός, που κάφεται 
σε σκοτάντι είντε µεγάουο φως, και σ' 
εκείνους που κάφονται σε τόπο και σκιά 
φανάτου, φως ανέτειουε σ' αυτούς». 

Από τότε ο Ιησούς άουχισε να κηουύττει και 
να ουέει: Μετανοείτε· επειντή, πουησίασε η 
βασιουεία των ουανών. 

Και ο Ιησούς πεουπατώντας κοντά στη 
φάουασσα της Γαουιουαίας, είντε ντύο 
αντεουφούς, τον Σίµωνα, που ουέγεται 
Πέτουος, και τον Ανντουέα τον αντεουφό του, 
να ουίχνουν ντίχτυ στη φάουασσα· επειντή, 
ήσαν ψαουάντες.  Και τους ουέει: Εουάτε 
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πίσω µου, και φα σας κάνω ψαουάντες 
ανφουώπων.  Και εκείνοι, αφήνοντας αµέσως 
τα ντίχτυα, τον ακοούφησαν. 

Και αφού πουοχώουησε από εκεί, είντε 
άουους ντύο αντεουφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο 
τού Ζεβενταίου, και τον Ιωάννη τον αντεουφό 
του, µαζί µε τον Ζεβενταίο τον πατέουα τους, 
να επισκευάζουν τα ντίχτυα τους, στο πουοίο, 
και τους κάουεσε.  Και εκείνοι, αφήνοντας 
αµέσως το πουοίο και τον πατέουα τους, τον 
ακοούφησαν. 

Και ο Ιησούς πεουιεουχόταν οουόκουηουη τη 
Γαουιουαία, ντιντάσκοντας στις συναγωγές 
τους, και κηουύττοντας το ευαγγέουιο της 
βασιουείας, και φεουαπεύοντας κάφε 
αουώστια και κάφε ασφένεια ανάµεσα στον 
ουαό.  Και ντιαντόφηκε η φήµη του σε 
οουόκουηουη τη Συουία, και έφεουαν σ' 
αυτόν όους αυτούς που υπέφεουαν από 
ντιάφοουα νοσήµατα και έπασχαν από 
βασανιστικές παφήσεις, και νταιµονιζόµενους, 
και σεουηνιαζόµενους, και παουαουυτικούς· 
και τους φεουάπευσε.  Και ποουά πουήφη τον 
ακοούφησαν από τη Γαουιουαία, και τη 
Ντεκάποουη και τα Ιεουοσόουυµα, και την 
Ιουνταία, και από την πεουιοχή πέουα από 
τον Ιοουντάνη. 

Όταν, όµως, είντε τα πουήφη, ανέβηκε στο 
βουνό, και αφού κάφησε, ήουφαν κοντά του οι 
µαφητές του.  Και ανοίγοντας το στόµα του, 
τους ντίντασκε, ουέγοντας: 

Μακάουιοι οι φτωχοί στο πνεύµα· επειντή, 
ντική τους είναι η βασιουεία των ουανών. 

Μακάουιοι αυτοί που πενφούν· επειντή, αυτοί 
φα παουηγοουηφούν. 

Μακάουιοι οι πουάοι· επειντή, αυτοί φα 
κουηουονοµήσουν τη γη. 

Μακάουιοι αυτοί που πεινούν και ντιψούν τη 
ντικαιοσύνη· επειντή, αυτοί φα χοουτάσουν. 

Μακάουιοι αυτοί που εουεούν· επειντή, αυτοί 
φα εουεηφούν. 

Μακάουιοι οι καφαουοί στην καουντιά· 
επειντή, αυτοί φα ντουν τον Φεό. 

Μακάουιοι οι ειουηνοποιοί· επειντή, αυτοί φα 
ονοµαστούν γιοι τού Φεού. 

Μακάουιοι αυτοί που έχουν ντιωχφεί εξαιτίας 
τής ντικαιοσύνης· επειντή, ντική τους είναι η 
βασιουεία των ουανών. 

Μακάουιοι είστε, όταν σας ονειντίσουν, και 
σας φέσουν υπό ντιωγµό, και πουν εναντίον 
σας κάφε κακό ουόγο, ουέγοντας ψέµατα, 
εξαιτίας µου.  Χαίουεστε και αγάουεστε, 
επειντή ο µισφός σας είναι ποουύς στους 
ουανούς· έτσι, εξάουου, έφεσαν υπό ντιωγµό 
τούς πουοφήτες πουιν από σας. 

Εσείς είστε το αουάτι τής γης· αν, όµως, το 
αουάτι ντιαφφαουεί, µε τι φα αουατιστεί; Ντεν 
χουησιµεύει πουέον σε τίποτε, παουά να 
ουιχτεί έξω, και να καταπατιέται από τους 
ανφουώπους. 

Εσείς είστε το φως τού κόσµου. Πόουη που 
κείτεται επάνω σε βουνό, ντεν µποουεί να 
κουυφτεί. 

Ούτε ανάβουν ουυχνάουι, και το βάζουν κάτω 
από το µόντι, αουά επάνω στον ουυχνοστάτη, 
και φέγγει σε όους αυτούς που είναι µέσα στο 
σπίτι.  Έτσι ας ουάµψει το φως σας µπουοστά 
στους ανφουώπους, για να ντουν τα καουά σας 
έουγα, και να ντοξάσουν τον Πατέουα σας 
που είναι στους ουανούς. 

Μη νοµίσετε ότι ήουφα για να καταουγήσω 
τον νόµο ή τους πουοφήτες· ντεν ήουφα να 
καταουγήσω, αουά να εκπουηουώσω.  
Επειντή, σας ντιαβεβαιώνω, µέχουις ότου 
παουέουφει ο ουανός και η γη, ένα γιώτα ή 
µία κεουαία ντεν φα παουέουφει από τον 
νόµο, έως ότου όουα εκπουηουωφούν.  
Όποιος, ουοιπόν, αφετήσει µία από τούτες τις 
εουάχιστες εντοουές, και ντιντάξει έτσι τους 
ανφουώπους, εουάχιστος φα ονοµαστεί στη 
βασιουεία των ουανών· όποιος, όµως, 
εκτεουέσει και ντιντάξει, αυτός φα ονοµαστεί 
µέγας στη βασιουεία των ουανών.  Επειντή, 
σας ουέω ότι, αν η ντικαιοσύνη σας ντεν 
πεουισσεύσει πεουισσότεουο από τη 
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ντικαιοσύνη των γουαµµατέων και των 
Φαουισαίων, ντεν φα µπείτε µέσα στη 
βασιουεία των ουανών. 

Ακούσατε ότι ειπώφηκε στους αουχαίους: 
«Μη φονεύσεις»· και όποιος φονεύσει, φα είναι 
ένοχος στην κουίση.  Εγώ, όµως, σας ουέω 
ότι, καφένας που οουγίζεται αναίτια ενάντια 
στον αντεουφό του, φα είναι ένοχος στην 
κουίση, και όποιος πει στον αντεουφό του: 
Ουακά, φα είναι ένοχος στο συνέντουιο· και 
όποιος πει: Μωουέ, φα είναι ένοχος στη 
γέεννα της φωτιάς. 

Αν, ουοιπόν, πουοσφέουεις το ντώουο σου 
στο φυσιαστήουιο, και εκεί φυµηφείς, ότι ο 
αντεουφός σου έχει κάτι εναντίον σου,  άφησε 
εκεί το ντώουο σου, µπουοστά στο 
φυσιαστήουιο, και πήγαινε, πουώτα, 
συµφιουιώσου µε τον αντεουφό σου, και τότε, 
καφώς έουφεις, πουοόσφεουε το ντώουο σου.  
Έουα σε ειουήνη µε τον αντίντικό σου 
γουήγοουα, ενόσω είσαι µαζί του καφ' οντόν· 
µήπως και ο αντίντικος σε παουαντώσει στον 
κουιτή, και ο κουιτής στον υπηουέτη, και 
ουιχτείς σε φυουακή.  Σε ντιαβεβαιώνω: Ντεν 
φα βγεις από εκεί, µέχουις ότου αποντώσεις 
και το έσχατο ουεπτό. 

Ακούσατε ότι ειπώφηκε στους αουχαίους: 
«Μη µοιχεύσεις».  Εγώ, όµως, σας ουέω, ότι 
καφένας που κοιτάζει µια γυναίκα για να την 
επιφυµήσει, ντιέπουαξε ήντη µοιχεία µέσα 
στην καουντιά του. 

Και αν το ντεξί σου µάτι σε σκαννταουίζει, 
βγάου' το, και πέταξέ το από σένα· επειντή, σε 
συµφέουει να χαφεί ένα από τα µέουη σου, 
και να µη ουιχτεί οουόκουηουο το σώµα σου 
στη γέεννα.  Και αν το ντεξί σου χέουι σε 
σκαννταουίζει, κόψ' το, και πέταξέ το από 
σένα· επειντή, σε συµφέουει να χαφεί ένα από 
τα µέουη σου, και να µη ουιχτεί 
οουόκουηουο το σώµα σου στη γέεννα. 

Επιπουέον σ' αυτά, έχει ειπωφεί ότι, όποιος 
χωουίσει τη γυναίκα του, ας της ντώσει 
ντιαζύγιο.  Εγώ, όµως, σας ουέω ότι, όποιος 
χωουίσει τη γυναίκα του, εκτός για ουόγο 
ποουνείας, την κάνει να ντιαπουάττει µοιχεία· 

και όποιος πάουει χωουισµένη γυναίκα, 
γίνεται µοιχός. 

Πάουι ακούσατε ότι ειπώφηκε στους 
αουχαίους: Μη γίνεις επίοουκος, αουά 
εκπουήουωσε τους όουκους σου πουος τον 
Κύουιο.  Εγώ, όµως, σας ουέω, να µη 
οουκιστείτε καφόου· ούτε στον ουανό, επειντή 
είναι φουόνος τού Φεού·  ούτε στη γη, επειντή 
είναι υποπόντιο των ποντιών του· ούτε στα 
Ιεουοσόουυµα, επειντή είναι πόουη τού 
µεγάου βασιουιά·  ούτε στο κεφάουι σου να 
οουκιστείς, επειντή ντεν µποουείς να κάνεις 
µια τουίχα άσπουη ή µαύουη.  Αουά, ο 
ουόγος σας ας είναι: Ναι, ναι. Όχι, όχι· 
µάουιστα, το πεουισσότεουο απ' αυτά, είναι 
από τον πονηουό. 

Ακούσατε ότι ειπώφηκε: «Μάτι αντί για µάτι, 
και ντόντι αντί για ντόντι».  Εγώ, όµως, σας 
ουέω, µη αντισταφείτε στον πονηουό· αουά, 
όποιος σε ουαπίσει στο ντεξί σου σαγόνι, 
στουέψε σ' αυτόν και το άουο·  και σ' αυτόν 
που φέουει να κουιφεί µαζί σου, και να πάουει 
το επανωφόουι σου, άφησέ του και το ιµάτιο·  
και αν κάποιος σε αγγαουέψει ένα µίουι, 
πήγαινε µαζί του ντύο.  Σ' αυτόν που ζητάει 
από σένα, ντίνε· και σ' αυτόν που φέουει να 
ντανειστεί από σένα, µη τον αποστουαφείς. 

Ακούσατε ότι ειπώφηκε: «Φα αγαπάς τον 
πουησίον σου», και φα µισείς τον εχφουό σου.  
Εγώ, όµως, σας ουέω: Να αγαπάτε τούς 
εχφούς σας, να ευουογείτε εκείνους που σας 
καταουώνται, να ευεουγετείτε εκείνους που 
σας µισούν, και να πουοσεύχεστε για εκείνους 
που σας βουάπτουν και σας κατατουέχουν·  
για να γίνετε γιοι τού Πατέουα σας που είναι 
στους ουανούς, επειντή αυτός ανατέουει τον 
ήουιο του επάνω σε πονηούς και αγαφούς, και 
βουέχει επάνω σε ντικαίους και αντίκους.  
Επειντή, αν αγαπήσετε αυτούς που σας 
αγαπούν, ποιον µισφό έχετε; Και οι τεουώνες 
ντεν κάνουν το ίντιο;  Και αν χαιουετήσετε 
µονάχα τους αντεουφούς σας, τι 
πεουισσότεουο κάνετε; Και οι τεουώνες ντεν 
κάνουν έτσι;  Να είστε, ουοιπόν, εσείς 
τέουειοι, όπως ο Πατέουας σας, που είναι 
στους ουανούς, είναι τέουειος. 
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Πουοσέχετε να µη κάνετε την εουεηµοσύνη 
σας µπουοστά στους ανφουώπους, για να σας 
βουέπουν αυτοί· ειντάουως, ντεν έχετε µισφό 
από τον Πατέουα σας που είναι στους 
ουανούς.  Όταν, ουοιπόν, κάνεις 
εουεηµοσύνη, µη σαουπίσεις µπουοστά στους 
ανφουώπους, όπως κάνουν οι υποκουιτές στις 
συναγωγές και στους ντουόµους, για να 
ντοξαστούν από τους ανφουώπους· σας 
ντιαβεβαιώνω, έχουν ήντη τον µισφό τους.  
Όταν, όµως, εσύ κάνεις εουεηµοσύνη, ας µη 
γνωουίσει το αουιστεουό σου χέουι τι κάνει το 
ντεξί·  για να είναι η εουεηµοσύνη σου στα 
κουυφά· και ο Πατέουας σου, που βουέπει 
στα κουυφά, αυτός φα σου ανταποντώσει στα 
φανεουά. 

Και όταν πουοσεύχεσαι, να µη είσαι σαν τους 
υποκουιτές· επειντή, αουέσκονται να 
πουοσεύχονται όουφιοι στις συναγωγές και 
στις γωνίες των πουατειών, για να φανούν 
στους ανφουώπους· σας ντιαβεβαιώνω ότι, 
έχουν ήντη τον µισφό τους·  εσύ, όµως, όταν 
πουοσεύχεσαι, µπες µέσα στο ταµείο σου, 
και, αφού φα έχεις κουείσει την πόουτα σου, 
πουοσευχήσου στον Πατέουα σου που είναι 
στον κουυφό χώουο· και ο Πατέουας σου που 
βουέπει στον κουυφό χώουο, φα σου 
ανταποντώσει στα φανεουά. 

Και όταν πουοσεύχεστε, µη επαναουαµβάνετε 
τα ίντια και τα ίντια, όπως οι Εφνικοί· επειντή, 
νοµίζουν ότι µε την ποουυουογία τους φα 
εισακουστούν.  Μη εξοµοιωφείτε, ουοιπόν, µ' 
αυτούς· επειντή, ο Πατέουας σας ξέουει από 
ποια πουάγµατα έχετε ανάγκη, πουιν εσείς τα 
ζητήσετε απ' αυτόν. 

Έτσι, ουοιπόν, να πουοσεύχεστε εσείς: 

Πατέουα µας, που είσαι στους ουανούς, ας 
αγιαστεί το όνοµά σου· 

ας έουφει η βασιουεία σου· ας γίνει το 
φέουηµά σου, όπως στον ουανό, έτσι και 
επάνω στη γη· 

το καφηµεουινό µας ψωµί ντώσε µας 
σήµεουα· 

και συγχώουεσε σε µας τις αµαουτίες µας, 
όπως κι εµείς συγχωούµε σ' αυτούς που 
αµαουτάνουν σε µας· 

και µη µας φέουεις µέσα σε πειουασµό, αουά 
εουευφέουωσέ µας από τον πονηουό, επειντή 
ντική σου είναι η βασιουεία και η ντύναµη και 
η ντόξα στους αιώνες. Αµήν. 

Επειντή, αν συγχωουήσετε στους ανφουώπους 
τα πταίσµατά τους, φα συγχωουήσει και σε 
σας ο ουάνιος Πατέουας σας.  Αν, όµως, ντεν 
συγχωουήσετε στους ανφουώπους τα 
πταίσµατά τους, ούτε ο Πατέουας σας φα 
συγχωουήσει σε σας τα πταίσµατά σας. 

Και όταν νηστεύετε, µη γίνεστε σαν τους 
υποκουιτές, σκυφουωποί· επειντή, αφήνουν 
άπουυτα τα πουόσωπά τους, για να φανούν 
στους ανφουώπους ότι νηστεύουν· σας 
ντιαβεβαιώνω, ότι έχουν ήντη τον µισφό τους.  
Εσύ, όµως, όταν νηστεύεις, ούσε το κεφάουι 
σου, και πουύνε το πουόσωπό σου·  για να µη 
φανείς στους ανφουώπους ότι νηστεύεις, αουά 
στον Πατέουα σου που είναι στον κουυφό 
χώουο· και ο Πατέουας σου που βουέπει στον 
κουυφό χώουο, φα σου ανταποντώσει στα 
φανεουά. 

Μη φησαυουίζετε για τον εαυτό σας φησαυούς 
επάνω στη γη, όπου το σκουήκι και η σκουιά 
τούς αφανίζει, και όπου κουέφτες κάνουν 
ντιάουηξη και κουέβουν·  αουά, φησαυουίζετε 
στον εαυτό σας φησαυούς στον ουανό, όπου 
ούτε σκουήκι ούτε σκουιά τούς αφανίζουν, και 
όπου κουέφτες ντεν κάνουν ντιάουηξη ούτε 
κουέβουν.  Επειντή, όπου είναι ο φησαυουός 
σας, εκεί φα είναι και η καουντιά σας.  Το 
ουυχνάουι τού σώµατος είναι το µάτι· αν, 
ουοιπόν, το µάτι σου είναι καφαουό, όουο το 
σώµα σου φα είναι φωτεινό·  αν, όµως, το µάτι 
σου είναι πονηουό, όουο το σώµα σου φα 
είναι σκοτεινό. Αν, ουοιπόν, το φως που είναι 
µέσα σου είναι σκοτάντι, το σκοτάντι πόσο 
είναι;  Κανένας ντεν µποουεί να υπηουετεί 
ντύο κυουίους· επειντή, ή τον έναν φα µισήσει, 
και τον άουον φα αγαπήσει· ή στον έναν φα 
πουοσκοουηφεί, και τον άουον φα 
καταφουονήσει. Ντεν µποουείτε να 
υπηουετείτε τον Φεό και τον Μαµµωνά. 
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Γι' αυτό, σας ουέω: Μη µεουιµνάτε για τη 
ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε· ούτε για 
το σώµα σας τι να ντυφείτε. Ντεν είναι η ζωή 
ποουυτιµότεουη από την τουοφή, και το 
σώµα από το ένντυµα;  Κοιτάξτε µε 
πουοσοχή στα πουιά τού ουανού, ότι ντεν 
σπείουν ούτε φεουίζουν ούτε συγκεντουώνουν 
σε αποφήκες, και ο ουάνιος Πατέουας σας τα 
τουέφει· εσείς, ντεν είστε ποουύ ανώτεουοι απ' 
αυτά;  Αουά, ποιος από σας, µεουιµνώντας, 
µποουεί να πουοσφέσει έναν πήχη στο 
ανάστηµά του;  Και για το ένντυµα τι 
µεουιµνάτε; Παουατηουήστε τα κουίνα τού 
χωουαφιού πώς αυξάνουν· ντεν κοπιάζουν 
ούτε κουώφουν.  Σας ουέω, όµως, ότι ούτε ο 
Σοουοµώντας µέσα στη ντόξα του ντύφηκε 
σαν ένα απ' αυτά.  Αουά, αν το χοουτάουι τού 
χωουαφιού, που σήµεουα υπάουχει, και 
αύουιο ουίχνεται σε κουίβανο, ο Φεός το 
ντύνει µε έναν τέτοιο τουόπο, ντεν φα ντύσει 
ποουύ πεουισσότεουο εσάς, οουιγόπιστοι;  
Μη µεουιµνήσετε, ουοιπόν, ουέγοντας: Τι να 
φάµε ή τι να πιούµε ή τι να ντυφούµε;  
Ντεντοµένου ότι, όουα αυτά τα ζητούν οι 
Εφνικοί· επειντή, ο ουάνιος Πατέουας σας 
ξέουει ότι έχετε ανάγκη απ' όουα αυτά.  
Αουά, ζητάτε πουώτα τη βασιουεία τού Φεού, 
και τη ντικαιοσύνη του· και όουα αυτά φα σας 
πουοστεφούν.  Μη µεουιµνήσετε, ουοιπόν, για 
την αύουιο· επειντή, η αύουιο φα µεουιµνήσει 
για τα ντικά της· αουκετό είναι στην ηµέουα 
το κακό της. 

Μη κουίνετε για να µη κουιφείτε·  επειντή, µε 
όποια κουίση κουίνετε, φα κουιφείτε· και µε 
όποιο µέτουο µετουάτε, φα αντιµετουηφεί σε 
σας.  Και γιατί βουέπεις το ξυουαουάκι που 
είναι στο µάτι τού αντεουφού σου, ενώ το 
ντοκάουι που είναι µέσα στο ντικό σου µάτι 
ντεν το παουατηουείς;  Ή, πώς φα πεις στον 
αντεουφό σου: Άφησε να βγάουω το 
ξυουαουάκι από το µάτι σου, ενώ το ντοκάουι 
είναι µέσα στο µάτι σου;  Υποκουιτή, βγάουε 
πουώτα το ντοκάουι από το µάτι σου, και 
τότε φα ντεις καφαουά για να βγάουεις το 
ξυουαουάκι από το µάτι τού αντεουφού σου. 

Μη ντώσετε το άγιο στα σκυουιά· ούτε να 
ουίξετε τα µαουγαουιτάουια σας µπουοστά 
στα γούνια, µήπως και τα καταπατήσουν µε 

τα πόντια τους, και, αφού στουαφούν, σας 
καταξεσχίσουν. 

Ζητάτε, και φα σας ντοφεί· ψάχνετε, και φα 
βουείτε· κούετε, και φα σας ανοιχτεί·  επειντή, 
καφένας που ζητάει, παίουνει, κι αυτός που 
ψάχνει, βουίσκει, και σ' αυτόν που κούει, 
φαανοιχτεί.  Ή, ποιος άνφουωπος είναι από 
σας, που, αν ο γιος του ζητήσει ψωµί, µήπως 
φα του ντώσει πέτουα;  Και αν του ζητήσει 
ψάουι, µήπως φα του ντώσει φίντι;  Αν, 
ουοιπόν, εσείς, που είστε πονηουοί, ξέουετε να 
ντίνετε καουές ντόσεις στα παιντιά σας, πόσο 
µάουον ο Πατέουας σας, που είναι στους 
ουανούς, φα ντώσει αγαφά σ' αυτούς που 
ζητούν απ' αυτόν; 

Ουοιπόν, όουα όσα φέουετε να κάνουν σε σας 
οι άνφουωποι, έτσι κι εσείς να κάνετε σ' 
αυτούς· επειντή, αυτός είναι ο νόµος και οι 
πουοφήτες. 

Μπείτε µέσα από τη στενή πύουη· επειντή, 
πουατιά είναι η πύουη, και ευουύχωουος ο 
ντουόµος που φέουνει στην απώουεια, και 
ποουοί είναι αυτοί που µπαίνουν µέσα απ' 
αυτή.  Επειντή, στενή είναι η πύουη, και 
φουιµµένος ο ντουόµος που φέουνει στη ζωή, 
και ουίγοι είναι αυτοί που τη βουίσκουν. 

Πουοσέχετε ντε από τους ψευντοπουοφήτες, 
που έουχονται σε σας µε ενντύµατα 
πουοβάτων, από µέσα όµως είναι αουπακτικοί 
ουύκοι.  Φα τους γνωουίσετε από τους 
καουπούς τους· µήπως µαζεύουν σταφύουια 
από αγκάφια ή σύκα από τουιβόουια;  Έτσι, 
κάφε καουό ντέντουο κάνει καούς καουπούς· 
ενώ το σαπουό ντέντουο κάνει κακούς 
καουπούς.  Ντεν µποουεί ένα καουό ντέντουο 
να κάνει κακούς καουπούς ούτε ένα σαπουό 
ντέντουο να κάνει καούς καουπούς.  Κάφε 
ντέντουο που ντεν κάνει καουό καουπό 
κόβεται και ουίχνεται στη φωτιά.  Εποµένως, 
από τους καουπούς τους φα τους γνωουίσετε. 

Ντεν φα µπει µέσα στη βασιουεία των ουανών 
καφένας που ουέει σε µένα: Κύουιε, Κύουιε· 
αου' αυτός που πουάττει το φέουηµα του 
Πατέουα µου, ο οποίος είναι στους ουανούς.  
Ποουοί φα µου πουν κατά την ηµέουα εκείνη: 
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Κύουιε, Κύουιε, ντεν πουοφητεύσαµε στο 
όνοµά σου, και στο ονοµά σου εκβάουαµε 
νταιµόνια, και στο όνοµά σου κάναµε ποουά 
φαύµατα;  Και, τότε, φα οµοουογήσω σ' 
αυτούς, ότι: Ποτέ ντεν σας γνώουισα· φεύγετε 
από µένα εσείς που εουγάζεστε την ανοµία. 

Καφένας, ουοιπόν, που ακούει τα ουόγια µου 
αυτά, και τα πουάττει, φα τον εξοµοιώσω µε 
έναν φουόνιµο άνφουωπο, που οικοντόµησε 
το σπίτι του επάνω στην πέτουα·  και 
κατέβηκε η βουοχή, και ήουφαν τα ποτάµια, 
και φύσηξαν οι άνεµοι, και χτύπησαν µε 
οουµή επάνω στο σπίτι εκείνο, και ντεν έπεσε· 
επειντή, ήταν φεµεουιωµένο επάνω στην 
πέτουα.  Και καφένας που ακούει τα ουόγια 
µου αυτά, και ντεν τα πουάττει, φα εξοµοιωφεί 
µε έναν άφουονα άνφουωπο, που οικοντόµησε 
το σπίτι του επάνω στην άµµο·  και κατέβηκε 
η βουοχή, και ήουφαν τα ποτάµια, και 
φύσηξαν οι άνεµοι, και χτύπησαν µε οουµή 
επάνω στο σπίτι εκείνο, και έπεσε· και η 
πτώση του ήταν µεγάουη. 

Και όταν ο Ιησούς τεουείωσε αυτά τα ουόγια, 
τα πουήφη εκπουήττονταν για τη 
ντιντασκαουία του.  Επειντή, τους ντίντασκε 
ως κάτοχος εξουσίας, και όχι όπως οι 
γουαµµατείς. 

ΚΑΙ όταν κατέβηκε από το βουνό, τον 
ακοούφησαν ποουά πουήφη. 

Και ξάφνου, ένας ουεπουός, καφώς ήουφε, τον 
πουοσκυνούσε, ουέγοντας: Κύουιε, αν 
φέουεις, µποουείς να µε καφαουίσεις.  Και ο 
Ιησούς, απουώνοντας το χέουι, τον άγγιξε, 
ουέγοντας: Φέουω, να καφαουιστείς. Κι 
αµέσως η ουέπουα του καφαουίστηκε.  Και ο 
Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Πουόσεχε µη το πεις 
σε κανέναν· αουά, πήγαινε, ντείξε τον εαυτό 
σου στον ιεουέα, και πουόσφεουε το ντώουο, 
που ο Μωυσής πουόσταξε, για µαουτυουία σ' 
αυτούς. 

Και όταν ο Ιησούς µπήκε µέσα στην 
Καπεουναούµ, τον πουησίασε ένας 
εκατόνταουχος, παουακαουώντας τον,  και 
ουέγοντας: Κύουιε, ο ντούος µου κείτεται 
παουάουυτος στο σπίτι, υποφέουοντας 

φουικτά.  Και ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Εγώ, 
αφού έουφω, φα τον φεουαπεύσω. 

Και απαντώντας ο εκατόνταουχος είπε: 
Κύουιε, ντεν είµαι άξιος να µπεις κάτω από τη 
στέγη µου· αουά, µονάχα πες έναν ουόγο, και 
ο ντούος µου φα γιατουευτεί.  Επειντή, και 
εγώ είµαι άνφουωπος υπό εξουσία, έχοντας 
κάτω από την εξουσία µου στουατιώτες· και 
ουέω σε τούτον: Πήγαινε, και πηγαίνει· και 
στον άουον: Έουα, και έουχεται· και στον 
ντούο µου: Κάνε τούτο, και το κάνει. 

Ακούγοντας ντε ο Ιησούς, φαύµασε, και είπε 
σ' αυτούς που τον ακοουφούσαν: Σας 
ντιαβεβαιώνω, ούτε στον Ισουαήου ντεν 
βουήκα τόσο µεγάουη πίστη.  Και σας ουέω 
ότι φάουφουν ποουοί από ανατοουή και 
ντύση, και φα καφήσουν µαζί µε τον Αβουαάµ 
και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιουεία 
των ουανών·  ενώ οι γιοι τής βασιουείας φα 
ουιχτούν έξω, στο σκοτάντι το εξώτεουο· εκεί 
φα είναι το κουάµα και το τουίξιµο των 
ντοντιών.  Και ο Ιησούς είπε στον 
εκατόνταουχο: Πήγαινε, και όπως πίστεψες ας 
γίνει σε σένα. Και ο ντούος του γιατουεύτηκε 
την ίντια εκείνη ώουα. 

Και αφού ο Ιησούς ήουφε στο σπίτι τού 
Πέτου, είντε την πεφεουά του κατάκοιτη και 
να πάσχει από πυουετό.  Και έπιασε το χέουι 
της, και ο πυουετός την άφησε· και σηκώφηκε, 
και τους υπηουετούσε. 

Κι όταν έγινε βουάντυ, έφεουαν σ' αυτόν 
ποούς νταιµονιζόµενους· και έβγαουε τα 
νταιµόνια µε έναν ουόγο, και όους εκείνους 
που έπασχαν, τους φεουάπευσε·  για να 
εκπουηουωφεί αυτό που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη Ησαϊα, ουέγοντας: «Αυτός πήουε 
τις ασφένειές µας, και βάσταξε τις αουώστιες 
µας». 

Και ο Ιησούς βουέποντας γύουω του ποουά 
πουήφη, πουόσταξε να αναχωουήσουν στην 
απέναντι όχφη. 

Και καφώς ένας γουαµµατέας τον πουησίασε, 
του είπε: Ντάσκαουε, φέουω να σε 
ακοουφήσω, όπου και αν πας.  Και ο Ιησούς 
ουέει σ' αυτόν: Οι αουεπούντες έχουν 
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φωουιές, και τα πουιά τού ουανού κατοικίες· 
όµως, ο Υιός τού ανφουώπου ντεν έχει πού να 
γείουει το κεφάουι του.  Ένας άουος µάουιστα 
από τους µαφητές του είπε σ' αυτόν: Κύουιε, 
επίτουεψέ µου πουώτα να πάω και να φάψω 
τον πατέουα µου.  Και ο Ιησούς τού είπε: 
Ακοούφησέ µε, και άφησε τους νεκούς να 
φάψουν τους ντικούς τους νεκούς. 

Και όταν µπήκε µέσα στο πουοίο, τον 
ακοούφησαν οι µαφητές του.  Και ξάφνου, 
µια µεγάουη τουικυµία έγινε στη φάουασσα, 
ώστε το πουοίο σκεπαζόταν από τα κύµατα· 
κι αυτός κοιµόταν.  Και οι µαφητές του, αφού 
ήουφαν σ' αυτόν, τον ξύπνησαν, ουέγοντας: 
Κύουιε, σώσε µας, χανόµαστε.  Και τους 
ουέει: Γιατί είστε ντειουοί, οουιγόπιστοι; 
Τότε, καφώς σηκώφηκε, επιτίµησε τους 
ανέµους και τη φάουασσα, και έγινε µεγάουη 
γαουήνη.  Και οι άνφουωποι φαύµασαν, 
ουέγοντας: Τι είντους άνφουωπος είναι αυτός, 
που και οι άνεµοι και η φάουασσα τον 
υπακούν! 

Και όταν ήουφε στην απέναντι όχφη, στη 
χώουα των Γεουγεσηνών, τον συνάντησαν 
ντύο νταιµονιζόµενοι, καφώς έβγαιναν από τα 
µνήµατα, υπεουβοουικά άγουιοι, ώστε 
κανένας ντεν µποούσε να πεουάσει από 
εκείνον τον ντουόµο.  Και ξάφνου, έκουαξαν, 
ουέγοντας: Τι είναι ανάµεσα σε µας και σε 
σένα, Ιησού, Υιέ τού Φεού; Ήουφες εντώ 
πουο καιού για να µας βασανίσεις; 

Και µακουιά απ' αυτούς υπήουχε µια αγέουη 
από ποουά γούνια, που έβοσκε.  Και οι 
νταίµονες τον παουακαούσαν, ουέγοντας: Αν 
µας βγάουεις, επίτουεψέ µας να πάµε στην 
αγέουη των γουουνιών.  Και τους είπε: 
Πηγαίνετε. Και εκείνοι, αφού βγήκαν, πήγαν 
στην αγέουη των γουουνιών. Και ξάφνου, 
οουόκουηουη η αγέουη των γουουνιών 
όουµησε πουος τον γκουεµό στη φάουασσα, 
και πνίγηκαν µέσα στα νεουά. 

Και εκείνοι που τα έβοσκαν έφυγαν, και 
καφώς ήουφαν στην πόουη ανήγγειουαν τα 
πάντα, και εκείνα για τους νταιµονιζόµενους.  
Και ξάφνου, οουόκουηουη η πόουη βγήκε 
έξω σε συνάντηση του Ιησού· και όταν τον 

είνταν, τον παουακάουεσαν να φύγει από τα 
όουιά τους. 

ΚΑΙ µπαίνοντας µέσα στο πουοίο 
ντιαπέουασε τη ουίµνη, και ήουφε στη ντική 
του πόουη. 

Και ξάφνου, έφεουαν σ' αυτόν έναν 
παουάουυτο ξαπουωµένον επάνω σε ένα 
κουεβάτι· και ο Ιησούς βουέποντας την πίστη 
τους, είπε στον παουάουυτο: Έχε φάουος, 
παιντί µου· συγχωουεµένες είναι σε σένα οι 
αµαουτίες σου. 

Και τότε, µεουικοί από τους γουαµµατείς 
είπαν µέσα τους: Αυτός βουασφηµεί. 

Και ο Ιησούς, βουέποντας τις σκέψεις τους, 
είπε: Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηουά µέσα στις 
καουντιές σας;  Επειντή, τι είναι 
ευκοουότεουο να πω: Είναι συγχωουεµένες οι 
αµαουτίες σου ή να πω: Σήκω επάνω και 
πεουπάτα;  Αουά, για να γνωουίσετε ότι ο 
Υιός τού ανφουώπου έχει εξουσία επάνω στη 
γη να συγχωουεί αµαουτίες, (ουέει τότε στον 
παουάουυτο): Μόουις εγεουφείς, σήκωσε το 
κουεβάτι σου, και πήγαινε στο σπίτι σου.  Και 
αφού σηκώφηκε, αναχώουησε για το σπίτι 
του. 

Και τα πουήφη βουέποντας, φαύµασαν, και 
ντόξασαν τον Φεό, που έντωσε τέτοια εξουσία 
στους ανφουώπους. 

Και ο Ιησούς, ντιαβαίνοντας από εκεί, είντε 
έναν άνφουωπο να κάφεται στο τεουωνείο, ο 
οποίος ουεγόταν Ματφαίος· και του ουέει: 
Ακοούφα µε. Και αφού σηκώφηκε, τον 
ακοούφησε.  Και ενώ καφόταν στο τουαπέζι, 
στο σπίτι, να! ποουοί τεουώνες και 
αµαουτωουοί, που είχαν έουφει, συγκάφονταν 
µαζί µε τον Ιησού και τους µαφητές του.  Και 
οι Φαουισαίοι, βουέποντας αυτά, είπαν στους 
µαφητές του: Γιατί ο ντάσκαουός σας τουώει 
µαζί µε τεουώνες και αµαουτωούς; 

Και ο Ιησούς, ακούγοντάς το, τους είπε: Ντεν 
έχουν ανάγκη από γιατουό αυτοί που 
υγιαίνουν, αουά αυτοί που πάσχουν.  
Πηγαίνετε µάουιστα και µάφετε τι είναι: 
«Έουεος φέουω, και όχι φυσία»· επειντή, ντεν 
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ήουφα να καουέσω ντικαίους, αουά 
αµαουτωούς σε µετάνοια. 

Τότε, έουχονται σ' αυτόν οι µαφητές τού 
Ιωάννη, ουέγοντας: Γιατί εµείς και οι 
Φαουισαίοι νηστεύουµε συχνά, ενώ οι 
µαφητές σου ντεν νηστεύουν; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Μήπως µποούν 
οι γιοι τού νυµφώνα να πενφούν, ενόσω είναι 
µαζί τους ο νυµφίος; Φάουφουν, όµως, 
ηµέουες, όταν φα αφαιουεφεί απ' αυτούς ο 
νυµφίος, και τότε φα νηστεύσουν.  Κανένας 
ντεν βάζει µπάουωµα από καινούγιο ύφασµα 
επάνω σε παουιό ιµάτιο· επειντή, το 
αναπουηουωµατικό του κοµµάτι τουαβάει 
από το ιµάτιο, και γίνεται χειουότεουο 
σχίσιµο.  Ούτε βάζουν νέο κουασί σε παουιά 
ασκιά· ειντάουως, σχίζονται τα ασκιά, και το 
κουασί χύνεται, και τα ασκιά χαούν· αουά, 
βάζουν νέο κουασί σε καινούγια ασκιά, ώστε 
και τα ντύο ντιατηούνται. 

Ενώ αυτός τούς έουεγε αυτά, ξάφνου, κάποιος 
άουχοντας, καφώς ήουφε, τον πουοσκυνούσε, 
ουέγοντας ότι: Η φυγατέουα µου πέφανε 
πουιν από ουίγο· αουά, έουα και βάουε επάνω 
της το χέουι σου, και φα ξαναζήσει.  Και 
καφώς ο Ιησούς σηκώφηκε, τον ακοούφησε, 
και οι µαφητές του. 

Και ξάφνου, µια γυναίκα αιµοουοούσα για 
ντώντεκα χουόνια, αφού πουησίασε από πίσω, 
άγγιξε την άκουη τού ιµατίου του.  Επειντή, 
έουεγε µέσα της: Αν µονάχα αγγίξω το ιµάτιό 
του, φα σωφώ.  Και ο Ιησούς γυουίζοντας, και 
βουέποντάς την, είπε: Έχε φάουος, φυγατέουα 
µου· η πίστη σου σε έσωσε. Και η γυναίκα 
σώφηκε από την ώουα εκείνη. 

Και όταν ο Ιησούς ήουφε στο σπίτι τού 
άουχοντα, και βουέποντας τους αυουητές, και 
το πουήφος να φοουυβεί,  τους ουέει: 
Αναχωουείτε· επειντή, το κοουιτσάκι ντεν 
πέφανε, αουά κοιµάται. Και τον 
πεουιγεούσαν.  Και καφώς το πουήφος βγήκε 
έξω, µπαίνοντας µέσα, έπιασε το χέουι της· 
και το κοουιτσάκι σηκώφηκε.  Και η φήµη 
αυτή ντιαντόφηκε σε όουη την πεουιοχή 
εκείνη. 

Και ενώ αναχωούσε από εκεί, τον 
ακοούφησαν ντύο τυφουοί, κουάζοντας και 
ουέγοντας: Εουέησέ µας, γιε τού Νταβίντ.  
Και όταν µπήκε µέσα στο σπίτι, οι τυφουοί 
τον πουησίασαν, και ο Ιησούς τούς ουέει: 
Πιστεύετε ότι µποουώ να το κάνω αυτό; Του 
ουένε: Ναι, Κύουιε.  Τότε, άγγιξε τα µάτια 
τους, ουέγοντας: Σύµφωνα µε την πίστη σας 
ας γίνει σε σας.  Και ανοίχτηκαν τα µάτια 
τους. Και ο Ιησούς τούς πουόσταξε έντονα, 
ουέγοντας: Πουοσέχετε, ας µη το ξέουει αυτό 
κανένας.  Εκείνοι, όµως, τον ντιαφήµισαν σε 
όουη την πεουιοχή εκείνη. 

Και ενώ αυτοί έβγαιναν έξω, ξάφνου, έφεουαν 
σ' αυτόν έναν νταιµονιζόµενο κουφό.  Και 
αφού βγήκε το νταιµόνιο, ο κουφός µίουησε· 
και τα πουήφη φαύµασαν, ουέγοντας ότι: 
Ποτέ ντεν φάνηκε ένα τέτοιο πουάγµα στον 
Ισουαήου.  Οι Φαουισαίοι, όµως, έουεγαν: 
Ντιαµέσου τού άουχοντα των νταιµονίων 
βγάζει τα νταιµόνια. 

ΚΑΙ ο Ιησούς πεουιεουχόταν όουες τις 
πόουεις και τις κωµοπόουεις, ντιντάσκοντας 
στις συναγωγές τους, και κηουύττοντας το 
ευαγγέουιο της βασιουείας, και 
φεουαπεύοντας κάφε νόσο και κάφε ασφένεια 
στον ουαό. 

Και βουέποντας τα πουήφη, σπουαχνίστηκε 
γι' αυτά, επειντή ήσαν βασανισµένα και 
σκοουπισµένα σαν πουόβατα που ντεν είχαν 
ποιµένα.  Τότε, ουέει στους µαφητές του: Ο 
µεν φεουισµός είναι ποουύς, οι εουγάτες όµως 
είναι ουίγοι·  παουακαουέστε, ουοιπόν, τον 
κύουιο του φεουισµού να βγάουει εουγάτες 
στον φεουισµό του. 

Και αφού πουοσκάουεσε τους ντώντεκα 
µαφητές του, τους έντωσε εξουσία ενάντια σε 
ακάφαουτα πνεύµατα, ώστε να τα βγάζουν, 
και να φεουαπεύουν κάφε νόσο και κάφε 
ασφένεια. 

Και τα ονόµατα των ντώντεκα αποστόουων 
είναι τούτα· πουώτος, ο Σίµωνας, που 
ουέγεται Πέτουος, και ο αντεουφός του, ο 
Ανντουέας· ο Ιάκωβος του Ζεβενταίου, και ο 
αντεουφός του, ο Ιωάννης·  ο Φίουιππος, και 
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ο Βαουφοουοµαίος· ο Φωµάς, και ο 
Ματφαίος, ο τεουώνης· ο Ιάκωβος του 
Αουφαίου, και ο Ουεββαίος, ο οποίος 
επονοµάστηκε Φαντνταίος·  ο Σίµωνας ο 
Κανανίτης, και ο Ιούντας, ο Ισκαουιώτης, ο 
οποίος και τον παουέντωσε. 

Αυτούς τους ντώντεκα απέστειουε ο Ιησούς, 
και τους παουήγγειουε, ουέγοντας: Σε 
ντουόµο εφνών µη πάτε, και µέσα σε πόουη 
Σαµαουειτών µη µπείτε·  να πάτε ντε µάουον 
πουος τα χαµένα πουόβατα του οίκου 
Ισουαήου.  Και πηγαίνοντας, κηουύττετε, 
ουέγοντας ότι: Πουησίασε η βασιουεία των 
ουανών.  Φεουαπεύετε αυτούς που ασφενούν, 
καφαουίζετε ουεπούς, ανασταίνετε νεκούς, 
εκβάουετε νταιµόνια, ντωουεάν πήουατε, 
ντωουεάν ντώστε.  Μη έχετε χουυσάφι ούτε 
ασήµι ούτε χαουκό στις ζώνες σας·  µήτε 
σακίντιο για τον ντουόµο µήτε ντύο χιτώνες 
µήτε υποντήµατα µήτε ουαβντί· επειντή, ο 
εουγάτης είναι άξιος της τουοφής του. 

Και µέσα σε όποια πόουη ή κωµόποουη 
µπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος µέσα σ' 
αυτή, και εκεί να µείνετε µέχουις ότου φύγετε.  
Και µπαίνοντας µέσα στο σπίτι, χαιουετήστε 
το.  Και αν µεν το σπίτι είναι άξιο, η ειουήνη 
σας ας έουφει επάνω του· αουά, αν ντεν είναι 
άξιο, η ειουήνη σας ας επιστουέψει σε σας.  
Και όποιος ντεν σας ντεχφεί ούτε ακούσει τα 
ουόγια σας, βγαίνοντας έξω από το σπίτι ή 
από την πόουη εκείνη, ξετινάξτε τη σκόνη από 
τα πόντια σας.  Σας ντιαβεβαιώνω: 
Εουαφουότεουη φα είναι η τιµωουία κατά την 
ηµέουα τής κουίσης στη γη των Σοντόµων και 
των Γοµόουων, παουά σ' εκείνη την πόουη. 

Ντέστε, εγώ σας στέουνω σαν πουόβατα 
ανάµεσα σε ουύκους· γίνεστε, ουοιπόν, 
φουόνιµοι σαν τα φίντια, και απουοί σαν τα 
πεουιστέουια.  Και πουοσέχετε από τους 
ανφουώπους· επειντή, φα σας παουαντώσουν 
σε συνέντουια, και φα σας µαστιγώσουν στις 
συναγωγές τους·  κι ακόµα, φα φεουφείτε 
µπουοστά σε ηγεµόνες και βασιουιάντες 
εξαιτίας µου, για µαουτυουία σ' αυτούς, και 
στα έφνη. 

Και όταν σας παουαντίνουν, µη µεουιµνήσετε 
πώς ή τι φα µιουήσετε· για τον ουόγο ότι, 
κατά την ώουα εκείνη φα σας ντοφεί τι 
πουέπει να µιουήσετε.  Επειντή, ντεν είστε 
εσείς που µιουάτε, αουά το Πνεύµα τού 
Πατέουα σας, που µιουάει µέσα από σας. 

Και φα παουαντώσει αντεουφός τον αντεουφό 
σε φάνατο, και πατέουας το παιντί· και φα 
επαναστατούν παιντιά ενάντια σε γονείς, και 
φα τους φανατώσουν.  Και φα είστε 
µισούµενοι από όους, εξαιτίας τού ονόµατός 
µου· εκείνος ντε που φα έχει υποµείνει µέχουι 
τέους, αυτός φα σωφεί. 

Και όταν σας καταντιώκουν σ' αυτή την 
πόουη, φεύγετε στην άουη· επειντή, σας 
ντιαβεβαιώνω: Ντεν φα τεουειώσετε τις 
πόουεις τού Ισουαήου, µέχουις ότου έουφει ο 
Υιός τού ανφουώπου. 

Ντεν υπάουχει µαφητής ανώτεουος από τον 
ντάσκαουο ούτε ντούος ανώτεουος από τον 
κύουιό του.  Είναι αουκετό στον µαφητή να 
γίνει όπως ο ντάσκαουός του, και ο ντούος 
όπως ο κύουιός του. Αν τον οικοντεσπότη 
ονόµασαν Βεεουζεβού, πόσο µάουον τους 
οικιακούς του; 

Ουοιπόν, µη τους φοβηφείτε· επειντή, ντεν 
είναι τίποτε σκεπασµένο που ντεν φα 
ξεσκεπαστεί· και κουυφό, που ντεν φα γίνει 
γνωστό.  Ό,τι σας ουέω στο σκοτάντι, πείτε το 
στο φως· και ό,τι ακούτε στο αυτί, κηουύξτε 
το επάνω στις ταουάτσες. 

Και µη φοβηφείτε από εκείνους που 
φανατώνουν το σώµα, οι οποίοι όµως ντεν 
µποούν να φανατώσουν την ψυχή· αουά, 
φοβηφείτε µάουον αυτόν που µποουεί να 
αποουέσει και την ψυχή και το σώµα µέσα 
στη γέεννα.  Ντύο σπουγίτια ντεν πουιούνται 
για ένα ασσάουιο; Ένα απ' αυτά, όµως, ντεν 
φα πέσει επάνω στη γη, χωουίς το φέουηµα 
του Πατέουα σας.  Για σας, πάντως, και οι 
τουίχες τού κεφαουιού σας είναι όουες 
αουιφµηµένες.  Μη φοβηφείτε, ουοιπόν· από 
ποουά σπουγίτια ντιαφέουετε εσείς. 

Καφένας, ουοιπόν, που φα µε οµοουογήσει 
µπουοστά στους ανφουώπους, φα τον 
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οµοουογήσω και εγώ µπουοστά στον 
Πατέουα µου που είναι στους ουανούς.  
Όποιος, όµως, µε αουνηφεί µπουοστά στους 
ανφουώπους, φα τον αουνηφώ και εγώ 
µπουοστά στον Πατέουα µου που είναι στους 
ουανούς. 

Μη νοµίσετε ότι ήουφα να βάουω ειουήνη 
επάνω στη γη· ντεν ήουφα να βάουω ειουήνη, 
αουά µάχαιουα.  Επειντή, ήουφα να 
ντιαχωουίσω άνφουωπο ενάντια στον πατέουα 
του, και φυγατέουα ενάντια στη µητέουα της, 
και νύφη ενάντια στην πεφεουά της.  Και 
εχφουοί τού ανφουώπου φα είναι οι 
άνφουωποι του σπιτιού του.  Όποιος αγαπάει 
πατέουα ή µητέουα πεουισσότεουο από µένα, 
ντεν είναι άξιος για µένα· και όποιος αγαπάει 
γιο ή φυγατέουα πεουισσότεουο από µένα, 
ντεν είναι άξιος για µένα.  Και όποιος ντεν 
παίουνει τον σταυουό του, και ακοουφεί πίσω 
από µένα, ντεν είναι άξιος για µένα.  Όποιος 
βουει τη ζωή του, φα τη χάσει· και όποιος 
χάσει τη ζωή του για µένα, φα τη βουει. 

Όποιος ντέχεται εσάς, ντέχεται εµένα· και 
όποιος ντέχεται εµένα, ντέχεται εκείνον που 
µε απέστειουε.  Εκείνος που ντέχεται έναν 
πουοφήτη σε όνοµα πουοφήτη, φα ουάβει 
µισφόν πουοφήτη· και όποιος ντέχεται έναν 
ντίκαιο σε όνοµα ντικαίου, φα ουάβει µισφόν 
ντικαίου.  Και όποιος ποτίσει έναν από τους 
µικούς τούτους µονάχα ένα ποτήουι 
ντουοσεουό νεουό σε όνοµα µαφητή, σας 
ντιαβεβαιώνω, ντεν φα χάσει τον µισφό του. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς τεουείωσε να ντίνει 
εντοουές στους ντώντεκα µαφητές του, 
αναχώουησε από εκεί, για να ντιντάσκει και να 
κηουύττει στις πόουεις τους. 

ΚΑΙ όταν ο Ιωάννης, µέσα στη φυουακή, 
άκουσε τα έουγα τού Χουιστού, έστειουε ντύο 
από τους µαφητές του,  και του είπε: Εσύ 
είσαι αυτός που έουχεται ή άουον 
πεουιµένουµε; 

Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: 
Πηγαίνετε και αναγγείουατε στον Ιωάννη, όσα 
ακούτε και βουέπετε·  τυφουοί ξαναβουέπουν, 
και χωουοί πεουπατούν· ουεπουοί 

καφαουίζονται, και κουφοί ακούν· νεκουοί 
ανασταίνονται, και φτωχοί ευαγγεουίζονται.  
Και µακάουιος είναι όποιος ντεν 
σκαννταουιστεί µε µένα. 

Και ενώ αυτοί αναχωούσαν, ο Ιησούς άουχισε 
να ουέει στα πουήφη για τον Ιωάννη: Τι 
βγήκατε να ντείτε στην έουηµο; Καουάµι που 
σαουεύεται από τον άνεµο;  Αουά, τι βγήκατε 
να ντείτε; Άνφουωπον ντυµένον µε 
ποουυτεουή ιµάτια; Ντέστε, αυτοί που φοούν 
τα ποουυτεουή βουίσκονται στα παουάτια των 
βασιουιάντων.  Αουά, τι βγήκατε να ντείτε; 
Πουοφήτην; Σας ουέω, ναι, και 
πεουισσότεουο από πουοφήτην·  επειντή, 
αυτός είναι για τον οποίο είναι γουαµµένο: 
«Ντέστε, εγώ αποστέουω τον αγγεουιοφόουο 
µου πουιν από την παουσία τού πουοσώπου 
σου, ο οποίος φα πουοπαουασκευάσει τον 
ντουόµο σου µπουοστά από σένα».  Σας 
ντιαβεβαιώνω, ανάµεσα σ' εκείνους που 
γεννήφηκαν από γυναίκες ντεν σηκώφηκε 
µεγαουύτεουος από τον Βαπτιστή Ιωάννη· 
όµως, ο µικουότεουος στη βασιουεία των 
ουανών είναι µεγαουύτεουος απ' αυτόν.  Και 
από τις ηµέουες τού Βαπτιστή Ιωάννη µέχουι 
αυτή τη στιγµή, η βασιουεία των ουανών 
βιάζεται, και οι βιαστές τήν αουπάζουν.  
Επειντή, όουοι οι πουοφήτες και ο νόµος 
πουοφήτευσαν µέχουι τον Ιωάννη.  Και αν 
φέουετε να το ντεχφείτε, αυτός είναι ο 
Ηουίας, που επουόκειτο νάουφει.  Όποιος 
έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. 

Αουά, µε τι να εξοµοιώσω αυτή τη γενεά; 
Είναι όµοια µε παιντάκια που κάφονται σε 
αγοουές, και φωνάζουν στους συντουόφους 
τους,  και ουένε: Σας παίξαµε φουογέουα, και 
ντεν χοουέψατε· σας είπαµε µοιουοουόγια, 
και ντεν φουηνήσατε.  Επειντή, ήουφε ο 
Ιωάννης, µήτε τουώγοντας µήτε πίνοντας· και 
ουένε: Έχει νταιµόνιο.  Ήουφε ο Υιός τού 
ανφουώπου τουώγοντας και πίνοντας· και 
ουένε: Ντέστε, ένας άνφουωπος φαγάς και 
κουασοπότης, φίουος τεουωνών και 
αµαουτωουών. Και η σοφία ντικαιώφηκε από 
τα παιντιά της. 

Τότε, ο Ιησούς άουχισε να επιπουήττει τις 
πόουεις, στις οποίες έγιναν τα πεουισσότεουα 
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φαύµατά του, επειντή ντεν µετανόησαν:  
Αουοίµονο σε σένα, Χοουαζίν, αουοίµονο σε 
σένα, Βηφσαϊντάν, επειντή, αν τα φαύµατα 
που έγιναν ανάµεσά σας, γίνονταν στην Τύουο 
και στη Σιντώνα, φα µετανοούσαν πουιν από 
ποουύ καιουό µε σάκο και στάχτη.  Όµως, 
σας ουέω, στην Τύουο και στη Σιντώνα η 
τιµωουία κατά την ηµέουα τής κουίσης φα 
είναι εουαφουότεουη, παουά σε σας.  Κι εσύ, 
Καπεουναούµ, που υψώφηκες µέχουι τον 
ουανό, φα σε κατεβάσουν µέχουι τον άντη· 
επειντή, αν τα φαύµατα που έγιναν ανάµεσά 
σου γίνονταν στα Σόντοµα, φα έµεναν µέχουι 
σήµεουα.  Όµως, σας ουέω, ότι στη γη των 
Σοντόµων η τιµωουία κατά την ηµέουα τής 
κουίσης φα είναι εουαφουότεουη, παουά σε 
σένα. 

Κατά τον καιουό εκείνο, ο Ιησούς, 
αποκουινόµενος, είπε: Σε ντοξάζω, Πατέουα, 
Κύουιε του ουανού και της γης, ότι αυτά τα 
απέκουυψες από σοφούς και συνετούς, τα 
αποκάουυψες όµως σε νήπια.  Ναι, ω 
Πατέουα, επειντή έτσι έγινε αουεστό 
µπουοστά σου.  Όουα παουαντόφηκαν από 
τον Πατέουα σε µένα· και κανένας ντεν 
γνωουίζει τον Υιό, παουά µονάχα ο 
Πατέουας· ούτε τον Πατέουα γνωουίζει 
κάποιος, παουά µονάχα ο Υιός, και σε όποιον 
ο Υιός φέουει να τον αποκαουύψει. 

Εουάτε σε µένα όουοι όσοι κοπιάζετε και 
είστε φοουτωµένοι, και εγώ φα σας αναπαύσω.  
Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό µου, και µάφετε 
από µένα· επειντή, είµαι πουάος και ταπεινός 
στην καουντιά· και φα βουείτε ανάπαυση µέσα 
στις ψυχές σας.  Επειντή, ο ζυγός µου είναι 
καουός, και το φοουτίο µου εουαφουύ. 

ΚΑΤΑ τον καιουό εκείνο, σε ηµέουα 
σαββάτου, ο Ιησούς ποουευόταν ντιαµέσου 
των σπαουτών· και οι µαφητές του πείνασαν, 
και άουχισαν να κόβουν στάχυα και να 
τουώνε.  Και βουέποντας αυτό οι Φαουισαίοι, 
του είπαν: Ντες, οι µαφητές σου κάνουν ό,τι 
ντεν επιτουέπεται να γίνεται το σάββατο. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Ντεν ντιαβάσατε 
τι έκανε ο Νταβίντ, όταν πείνασε, αυτός και 
εκείνοι που ήσαν µαζί του;  Πώς µπήκε µέσα 

στον οίκο τού Φεού, και έφαγε τους άουτους 
τής πουόφεσης, που ντεν του επιτουεπόταν να 
φάει, ούτε και εκείνοι που ήσαν µαζί του, 
παουά µονάχα οι ιεουείς;  Ή, ντεν ντιαβάσατε 
στον νόµο, ότι κατά τα σάββατα οι ιεουείς 
βεβηουώνουν το σάββατο µέσα στο ιεουό, και 
είναι αφώοι;  Σας ουέω ντε ότι, εντώ είναιν 
κάποιος µεγαουύτεουος από το ιεουό.  Αν, 
όµως, γνωουίζατε τι είναι: «Έουεος φέουω, και 
όχι φυσία», ντεν φα καταντικάζατε τους 
αφώους.  Επειντή, ο Υιός τού ανφουώπου 
είναι κύουιος και του σαββάτου. 

ΚΑΙ καφώς αναχώουησε από εκεί, ήουφε στη 
συναγωγή τους.  Και να! ήταν εκεί ένας 
άνφουωπος που είχε το χέουι του 
παουάουυτο· και τον ουώτησαν, ουέγοντας: 
Άουαγε, επιτουέπεται σε κάποιον να 
φεουαπεύει το σάββατο; Για να τον 
κατηγοουήσουν. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Ποιος άνφουωπος 
από σας φα είναι, που, έχοντας ένα πουόβατο, 
αν αυτό πέσει σε ουάκκο κατά το σάββατο, 
ντεν φα το πιάσει και φα το σηκώσει;  Πόσο, 
ουοιπόν, ντιαφέουει άνφουωπος από 
πουόβατο! Ώστε, επιτουέπεται να αγαφοποιεί 
κάποιος κατά το σάββατο. 

Τότε, ουέει στον άνφουωπο: Τέντωσε το χέουι 
σου. Και το τέντωσε, και αποκαταστάφηκε 
υγιές, όπως το άουο. 

Και οι Φαουισαίοι, καφώς βγήκαν έξω, 
έκαναν συµβούιο εναντίον του, για να τον 
εξοουοφουεύσουν.  Αουά, ο Ιησούς, όταν το 
αντιουήφφηκε, αναχώουησε από εκεί· 

και τον ακοούφησαν ποουά πουήφη, και τους 
φεουάπευσε όους.  Και τους παουήγγειουε 
αυστηουά να µη τον φανεουώσουν·  για να 
εκπουηουωφεί αυτό που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη Ησαϊα, ουέγοντας:  «Ντέστε! ο 
ντούος µου, που έκουεξα, ο αγαπητός µου, 
στον οποίο ευαουεστήφηκε η ψυχή µου· φα 
βάουω επάνω του το Πνεύµα µου, και φα 
εξαγγείουει κουίση στα έφνη·  ντεν φα 
αντιουογήσει ούτε φα κουαυγάσει· ούτε φα 
ακούσει κάποιος τη φωνή του στις πουατείες·  
συντουιµµένο καουάµι ντεν φα το σπάσει, και 
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ουινάουι που καπνίζει ντεν φα το σβήσει, 
µέχουις ότου εκφέουει την κουίση σε νίκη·  
και στο όνοµά του φα εουπίσουν τα έφνη». 

Τότε, έφεουαν σ' αυτόν έναν νταιµονιζόµενο, 
τυφουόν και κουφόν· και τον φεουάπευσε, 
ώστε ο κουφός και ο τυφουός και µιούσε και 
έβουεπε.  Και εκπουήττονταν όουα τα 
πουήφη, και έουεγαν: Μήπως αυτός είναι ο 
γιος τού Νταβίντ; 

Οι Φαουισαίοι, όµως, όταν το άκουσαν, 
είπαν: Αυτός ντεν βγάζει τα νταιµόνια, παουά 
µονάχα ντιαµέσου τού Βεεουζεβού, του 
άουχοντα των νταιµονίων. 

Καφώς, όµως, ο Ιησούς αντιουήφφηκε τους 
συουογισµούς τους, τους είπε: Κάφε 
βασίουειο, που ντιαιουέφηκε σε αντιµαχόµενα 
µέουη, εουηµώνεται· και κάφε πόουη ή σπίτι, 
που ντιαιουέφηκε σε αντιµαχόµενα µέουη, 
ντεν φα σταφεί.  Και αν ο σατανάς βγάζει τον 
σατανά, ντιαιουέφηκε σε αντιµαχόµενα µέουη· 
πώς, ουοιπόν, φα σταφεί το βασίουειό του;  
Και αν εγώ βγάζω τα νταιµόνια ντιαµέσου τού 
Βεεουζεβού, οι γιοι σας ντιαµέσου τίνος τα 
βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί φα είναι κουιτές σας.  
Αουά, αν εγώ βγάζω τα νταιµόνια ντιαµέσου 
τού Πνεύµατος τού Φεού, έφτασε εποµένως 
σε σας η βασιουεία του Φεού.  Ή, πώς 
µποουεί κάποιος να µπει µέσα στο σπίτι τού 
ντυνατού, και να αουπάξει τα σκεύη του, αν 
πουώτα ντεν ντέσει τον ντυνατόν, και τότε φα 
ντιαουπάξει το σπίτι του;  Όποιος ντεν είναι 
µαζί µου, είναι εναντίον µου· και όποιος ντεν 
µαζεύει µαζί µου, σκοουπίζει. 

Γι' αυτό, σας ουέω: Κάφε αµαουτία και 
βουασφηµία φα συγχωουεφεί στους 
ανφουώπους· η βουασφηµία, όµως, ενάντια 
στο Πνεύµα, ντεν φα συγχωουεφεί στους 
ανφουώπους.  Και όποιος πει έναν ουόγο 
ενάντια στον Υιό τού ανφουώπου, φα του 
συγχωουεφεί· όποιος, όµως, πει ενάντια στο 
Πνεύµα το Άγιο, ντεν φα του συγχωουεφεί, 
ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στον 
µέουοντα. 

Ή κάντε το ντέντουο καουό, και τον καουπό 
του καουόν· ή κάντε το ντέντουο σαπουό, και 

τον καουπό του σαπουόν· επειντή, από τον 
καουπό γνωουίζεται το ντέντουο.  Γεννήµατα 
οχιάς, πώς µποουείτε να µιουάτε καουά, ενώ 
είστε πονηουοί; Επειντή, από το πεουίσσευµα 
της καουντιάς µιουάει το στόµα.  Ο καουός 
άνφουωπος βγάζει τα καουά από τον καουό 
φησαυουό τής καουντιάς· και ο πονηουός 
άνφουωπος βγάζει τα πονηουά από τον 
πονηουό φησαυουό.  Σας ουέω ντε ότι, για 
κάφε αουγόν ουόγο, που φα µιούσαν οι 
άνφουωποι, φα ουογοντοτήσουν γι' αυτόν 
κατά την ηµέουα τής κουίσης.  Επειντή, από 
τα ουόγια σου φα ντικαιωφείς, και από τα 
ουόγια σου φα κατακουιφείς. 

Τότε, µεουικοί από τους γουαµµατείς και 
τους Φαουισαίους απάντησαν, ουέγοντας: 
Ντάσκαουε, φέουµε να ντούµε από σένα ένα 
σηµείο. 

Και εκείνος, απαντώντας, τους είπε: Πονηουή 
και µοιχαουίντα γενεά ζητάει σηµείο· αουά, 
σηµείο ντεν φα της ντοφεί, παουά µονάχα το 
σηµείο τού πουοφήτη Ιωνά.  Επειντή, όπως ο 
Ιωνάς ήταν στην κοιουιά τού κήτους τουεις 
ηµέουες και τουεις νύχτες, έτσι φα είναι και ο 
Υιός τού ανφουώπου στην καουντιά τής γης 
τουεις ηµέουες και τουεις νύχτες.  Άνντουες 
Νινευίτες φα αναστηφούν στην κουίση µαζί µ' 
αυτή τη γενεά, και φα την κατακουίνουν· 
επειντή, µετανόησαν στο κήουυγµα του Ιωνά· 
και ντέστε, εντώ είναι κάτι πεουισσότεουο από 
τον Ιωνά.  Η βασίουισσα του Νότου φα 
σηκωφεί κατά την κουίση µαζί µ' αυτή τη 
γενεά, και φα την κατακουίνει· επειντή, ήουφε 
από τα πέουατα της γης για να ακούσει τη 
σοφία τού Σοουοµώντα· και ντέστε, εντώ είναι 
κάτι πεουισσότεουο από τον Σοουοµώντα. 

 

Και όταν το ακάφαουτο πνεύµα βγει από τον 
άνφουωπο, πεουνάει µέσα από άνυντους 
τόπους, και ζητάει ανάπαυση, και ντεν 
βουίσκει.  Τότε ουέει: Ας γυουίσω στο σπίτι 
µου, απ' όπου βγήκα. Και αφού έουφει, το 
βουίσκει αντειανό, σκουπισµένο και 
στοουισµένο.  Τότε, πηγαίνει και παίουνει 
µαζί του άουα επτά πνεύµατα πονηουότεουα 
απ' αυτό, και αφού µπουν µέσα, κατοικούν 
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εκεί· και γίνονται τα τεουευταία χειουότεουα 
από τα πουώτα. Έτσι φα είναι και σ' αυτή την 
πονηουή γενεά. 

Κι ενώ αυτός µιούσε ακόµα πουος τα 
πουήφη, ξάφνου, η µητέουα και οι αντεουφοί 
του στέκονταν έξω, ζητώντας να του 
µιουήσουν.  Και κάποιος τού είπε: Ντες, η 
µητέουα σου και οι αντεουφοί σου στέκονται 
έξω, ζητώντας να σου µιουήσουν. 

Κι εκείνος, αποκουινόµενος σ' αυτόν που του 
το είπε, απάντησε: Ποια είναι η µητέουα µου 
και ποιοι είναι οι αντεουφοί µου;  Κι 
απουώνοντας το χέουι του πουος τους 
µαφητές του, είπε: Ντέστε! η µητέουα µου και 
οι αντεουφοί µου·  επειντή, όποιος κάνει το 
φέουηµα του Πατέουα µου, που είναι στους 
ουανούς, αυτός είναι σε µένα αντεουφός και 
αντεουφή και µητέουα. 

ΚΑΙ κατά την ηµέουα εκείνη, καφώς ο 
Ιησούς βγήκε έξω από το σπίτι, κάφησε κοντά 
στη φάουασσα.  Και συγκεντουώφηκαν κοντά 
του ποουά πουήφη, ώστε, αφού µπήκε µέσα 
στο πουοίο, καφόταν· και οουόκουηουο το 
πουήφος στεκόταν στην ακουογιαουιά. 

Και τους µίουησε ποουά µε παουαβοουές, 
ουέγοντας: Ντέστε, βγήκε αυτός που σπέουνει 
για να σπείουει.  Και ενώ έσπεουνε, άουα µεν 
έπεσαν κοντά στον ντουόµο· και ήουφαν τα 
πουιά τού ουανού, και τα κατέφαγαν.  Άουα, 
όµως, έπεσαν επάνω στα πετουώντη µέουη, 
όπου ντεν είχαν χώµα· κι αµέσως φύτουωσαν, 
επειντή ντεν είχαν βάφος γης·  και όταν 
ανέτειουε ο ήουιος, κάηκαν, και, επειντή ντεν 
είχαν ουίζα, ξεουάφηκαν.  Και άουα έπεσαν 
επάνω στα αγκάφια, και τα αγκάφια 
µεγάουωσαν, και τα κατέπνιξαν.  Άουα, όµως, 
έπεσαν επάνω σε καουή γη· και έντιναν 
καουπό, το ένα 100, το άουο 60, και το άουο 
30.  Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας 
ακούει. 

Και καφώς οι µαφητές του ήουφαν κοντά του, 
του είπαν: Γιατί τους µιουάς µε παουαβοουές; 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: 
Επειντή, σε σας ντόφηκε να γνωουίσετε τα 
µυστήουια της βασιουείας των ουανών, σ' 

εκείνους όµως ντεν ντόφηκε.  Επειντή, όποιος 
έχει, φα του ντοφεί κι άουο, και φα έχει 
πεουίσσιο· όποιος, όµως, ντεν έχει, και ό,τι 
έχει, φα αφαιουεφεί απ' αυτόν.  Γι' αυτό τους 
µιουάω µε παουαβοουές, επειντή βουέποντας 
ντεν βουέπουν, και ακούοντας ντεν ακούν ούτε 
καταουαβαίνουν.  Και εκπουηουώνεται επάνω 
τους η πουοφητεία τού Ησαϊα, που ουέει: 
«Φα ακούσουν µε την ακοή, αουά ντεν φα 
εννοήσουν· και βουέποντας φα ντουν, και ντεν 
φα καταουάβουν·  επειντή, η καουντιά αυτού 
τού ουαού πάχυνε, και µε τα αυτιά 
βαουιάκουσαν, και έκουεισαν τα µάτια τους, 
µήπως και ντουν µε τα µάτια, και ακούσουν 
µε τα αυτιά, και καταουάβουν µε την 
καουντιά, και επιστουέψουν, και τους 
γιατουέψω».  Τα ντικά σας µάτια, όµως, είναι 
µακάουια, για τον ουόγο ότι βουέπουν· και τα 
αυτιά σας, για τον ουόγο ότι ακούν.  Επειντή, 
σας ντιαβεβαιώνω ότι, ποουοί πουοφήτες και 
ντίκαιοι επιφύµησαν να ντουν όσα εσείς 
βουέπετε, και ντεν είνταν· και να ακούσουν 
εσείς όσα ακούτε, και ντεν άκουσαν. 

Εσείς, ουοιπόν, ακούστε την παουαβοουή 
εκείνου που σπέουνει:  Σε καφέναν που ακούει 
τον ουόγο τής βασιουείας, και ντεν 
καταουαβαίνει, έουχεται ο πονηουός, και 
αουπάζει το σπαουµένο στην καουντιά του· 
αυτός είναι που σπάουφηκε κοντά στον 
ντουόµο.  Και εκείνος ο σπόουος που 
σπάουφηκε επάνω σε πετουώντες µέουος, 
αυτός είναι που ακούει τον ουόγο, και αµέσως 
µε χαουά τον ντέχεται·  ντεν έχει, όµως, µέσα 
του ουίζα, αουά είναι πουόσκαιουος· και όταν 
γίνει φουίψη ή ντιωγµός εξαιτίας τού ουόγου, 
αµέσως σκαννταουίζεται.  Και εκείνος που 
σπάουφηκε στα αγκάφια, αυτός είναι που 
ακούει τον ουόγο· έπειτα, η µέουιµνα αυτού 
τού αιώνα και η απάτη τού πούτου συµπνίγει 
τον ουόγο, και γίνεται άκαουπος.  Και εκείνος 
που σπάουφηκε επάνω στην καουή γη, αυτός 
είναι που ακούει τον ουόγο, και 
καταουαβαίνει· ο οποίος και καουποφοουεί, 
και κάνει ο ένας µεν 100, ο άουος 60, και ο 
άουος 30. 

Τους παουέφεσε µια άουη παουαβοουή, 
ουέγοντας: Η βασιουεία των ουανών 
οµοιώφηκε µε έναν άνφουωπο, που έσπειουε 
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στο χωουάφι του καουόν σπόουο·  αουά, ενώ 
οι άνφουωποι κοιµόνταν, ήουφε ο εχφουός 
του, και έσπειουε ζιζάνια ανάµεσα στο 
σιτάουι, και αναχώουησε.  Και όταν 
βουάστησε το χοουτάουι, και έκανε καουπό, 
φάνηκαν τότε και τα ζιζάνια.  Και καφώς 
ήουφαν κοντά του οι ντούοι τού οικοντεσπότη 
είπαν σ' αυτόν: Κύουιε, καουόν σπόουο ντεν 
έσπειουες στο χωουάφι σου; Από πού, 
ουοιπόν, έχει τα ζιζάνια;  Και εκείνος είπε σ' 
αυτούς: Ένας εχφουός άνφουωπος το έκανε. 
Και οι ντούοι τού είπαν: Φέουεις να πάµε και 
να τα µαζέψουµε;  Και εκείνος είπε: Όχι, 
µήπως και, µαζεύοντας τα ζιζάνια, 
ξεουιζώσετε µαζί τους και το σιτάουι·  αφήστε 
να αυξάνονται και τα ντύο µαζί µέχουι τον 
φεουισµό· και κατά τον καιουό τού φεουισµού 
φα πω στους φεουιστές: Μαζέψτε πουώτα τα 
ζιζάνια, και να τα ντέσετε σε ντέσµες, για να 
τα κατακάψετε· το σιτάουι, όµως, 
συγκεντουώστε το στην αποφήκη µου. 

Τους παουέφεσε µια άουη παουαβοουή, 
ουέγοντας: Η βασιουεία των ουανών είναι 
όµοια µε έναν κόκκο σιναπιού, τον οποίο, 
καφώς τον πήουε ένας άνφουωπος, τον 
έσπειουε στο χωουάφι του·  το οποίο είναι µεν 
µικουότεουο από όουα τα σπέουµατα· όταν, 
όµως, αυξηφεί, είναι µεγαουύτεουο από τα 
ουαχανικά, και γίνεται ντέντουο, ώστε τα 
πουιά τού ουανού έουχονται και κάνουν 
φωουιές στα κουαντιά του. 

Τους είπε µία άουη παουαβοουή: Η 
βασιουεία των ουανών είναι όµοια µε 
πουοζύµι, το οποίο µια γυναίκα, αφού το 
πήουε, το έκουυψε σε τουία µέτουα αουεύουι, 
µέχουις ότου έγινε οουόκουηουο ένζυµο. 

Ο Ιησούς µίουησε όουα αυτά µε 
παουαβοουές πουος τα πουήφη, και χωουίς 
παουαβοουή ντεν τους µιούσε·  για να 
εκπουηουωφεί αυτό που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη, ουέγοντας: «Με παουαβοουές φα 
ανοίξω το στόµα µου· και φα εξαγγείουω 
πουάγµατα που είναι κουυµµένα από 
καταβοουής κόσµου». 

Τότε, ο Ιησούς, αφού άφησε τα πουήφη, 
ήουφε στο σπίτι, και ήουφαν κοντά του οι 

µαφητές του, ουέγοντας: Εξήγησέ µας την 
παουαβοουή των ζιζανίων τού χωουαφιού. 

Και εκείνος αποκουινόµενος τους είπε: Αυτός 
που σπέουνει τον καουό σπόουο, είναι ο Υιός 
τού ανφουώπου·  και το χωουάφι είναι ο 
κόσµος· και ο καουός σπόουος είναι οι γιοι 
τής βασιουείας· και τα ζιζάνια είναι οι γιοι τού 
πονηού·  και ο εχφουός, που τα έσπειουε, 
είναι ο ντιάβοουος· και ο φεουισµός είναι η 
συντέουεια του αιώνα· και οι φεουιστές είναι 
οι άγγεουοι.  Όπως, ουοιπόν, µαζεύονται τα 
ζιζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι φα 
είναι στη συντέουεια αυτού του αιώνα·  ο Υιός 
τού ανφουώπου φα στείουει τούς αγγέους του, 
και φα µαζέψουν από τη βασιουεία του όουα 
τα σκάννταουα, και εκείνους που πουάττουν 
την ανοµία·  και φα τους ουίξουν στο καµίνι 
τής φωτιάς· εκεί φα είναι το κουάµα και το 
τουίξιµο των ντοντιών.  Τότε, οι ντίκαιοι φα 
ουάµψουν σαν τον ήουιο, µέσα στη βασιουεία 
τού Πατέουα τους. Αυτός που έχει αυτιά για 
να ακούει, ας ακούει. 

Η βασιουεία των ουανών είναι, πάουι, όµοια 
µε έναν φησαυουό, που είναι κουυµµένος 
µέσα στο χωουάφι, τον οποίο, αφού τον 
βουήκε ένας άνφουωπος, τον έκουυψε, και, 
από τη χαουά του, πηγαίνει και πουάει όουα 
όσα έχει, και αγοουάζει εκείνο το χωουάφι. 

Η βασιουεία των ουανών είναι, πάουι, όµοια 
µε έναν άνφουωπο έµποουο, που αναζητάει 
καουά µαουγαουιτάουια·  ο οποίος, 
βουίσκοντας ένα ποουύτιµο µαουγαουιτάουι, 
πήγε και πούησε όουα όσα είχε, και το 
αγόουασε. 

Πάουι, η βασιουεία των ουανών είναι όµοια 
µε ντίχτυ, που ουίχτηκε στη φάουασσα, και 
µάζεψε από κάφε είντος·  το οποίο, όταν 
γέµισε, το ανέβασαν στην ακουογιαουιά, και, 
αφού κάφησαν, συγκέντουωσαν τα καουά σε 
σκεύη, ενώ τα άχουηστα τα πέταξαν έξω.  
Έτσι φα είναι κατά τη συντέουεια του αιώνα· 
φα βγουν οι άγγεουοι, και φα αποχωουίσουν 
τους πονηούς από µέσα από τους ντικαίους,  
και φα τους ουίξουν στο καµίνι τής φωτιάς· 
εκεί φα είναι το κουάµα και το τουίξιµο των 
ντοντιών. 
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Ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Τα καταουάβατε 
όουα αυτά; Του ουένε: Ναι, Κύουιε.  Κι 
εκείνος τούς είπε: Γι' αυτό, κάφε 
γουαµµατέας, που µαφήτευσε στα πουάγµατα 
της βασιουείας των ουανών, είναι όµοιος µε 
έναν άνφουωπο οικοντεσπότη, που βγάζει από 
τον φησαυουό του καινούγια και παουιά. 

Και καφώς ο Ιησούς τεουείωσε αυτές τις 
παουαβοουές, αναχώουησε από εκεί. 

Και όταν ήουφε στην πατουίντα του, τους 
ντίντασκε στη συναγωγή τους, ώστε 
εκπουήττονταν και έουεγαν: Από πού 
πουοέουχεται σ' αυτόν αυτή η σοφία και οι 
ντυνάµεις;  Αυτός ντεν είναι ο γιος τού 
µαουαγκού; Η µητέουα του ντεν ουέγεται 
Μαουία, και οι αντεουφοί του Ιάκωβος και 
Ιωσής και Σίµωνας και Ιούντας;  Και οι 
αντεουφές του ντεν είναι όουες κοντά µας; 
Από πού, ουοιπόν, πουοέουχονται σ' αυτόν 
όουα αυτά;  Και σκαννταουίζονταν µ' αυτόν. 

Και ο Ιησούς τούς είπε: Ντεν υπάουχει 
πουοφήτης χωουίς τιµή, παουά µονάχα στην 
πατουίντα του, και στο σπίτι του.  Και ντεν 
έκανε εκεί ποουά φαύµατα εξαιτίας τής 
απιστίας τους. 

ΚΑΤΑ τον καιουό εκείνο, ο Ηουώντης ο 
τετουάουχης άκουσε τη φήµη τού Ιησού,  και 
είπε στους ντούς του: Αυτός είναι ο Ιωάννης ο 
Βαπτιστής· αυτός σηκώφηκε από τους νεκούς, 
και γι' αυτό ενεουγούν σ' αυτόν οι ντυνάµεις. 

Επειντή, ο Ηουώντης, αφού συνέουαβε τον 
Ιωάννη, τον έντεσε, και τον έβαουε στη 
φυουακή, εξαιτίας τής Ηουωντιάντας τής 
γυναίκας τού αντεουφού του, του Φιουίππου,  
για τον ουόγο ότι, ο Ιωάννης έουεγε σ' αυτόν: 
Ντεν σου επιτουέπεται να την έχεις.  Και 
φέουοντας να τον φανατώσει, φοβόταν το 
πουήφος, επειντή τον είχαν ως πουοφήτη.  
Και όταν γίνονταν τα γενέφουια του 
Ηουώντη, η φυγατέουα τής Ηουωντιάντας 
χόουεψε ανάµεσά τους, και άουεσε στον 
Ηουώντη.  Γι' αυτό, της υποσχέφηκε µε 
όουκο να της ντώσει ό,τι αν ζητήσει.  Και 
εκείνη, αφού παουακινήφηκε από τη µητέουα 
της: Ντώσε µου, ουέει, εντώ επάνω σε πιάτο 

το κεφάουι τού Βαπτιστή Ιωάννη.  Και ο 
βασιουιάς ουυπήφηκε· εξαιτίας, όµως, των 
όουκων και των συγκαφήµενων πουόσταξε να 
της ντοφεί.  Και αφού έστειουε, αποκεφάουισε 
τον Ιωάννη µέσα στη φυουακή.  Και το 
κεφάουι του φέουφηκε επάνω σε πιάτο, και 
ντόφηκε στη νεαουή κοπέουα· και το έφεουε 
στη µητέουα της.  Και καφώς ήουφαν εκεί οι 
µαφητές του, σήκωσαν το σώµα, και το 
έφαψαν· και εουχόµενοι το ανήγγειουαν στον 
Ιησού. 

Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, αναχώουησε 
από εκεί, µέσα σε πουοίο πουος έναν έουηµο 
τόπο, κατ' ιντίαν· και καφώς το άκουσαν τα 
πουήφη, τον ακοούφησαν πεζοί από τις 
πόουεις.  Και όταν ο Ιησούς βγήκε έξω, είντε 
ένα µεγάουο πουήφος, και σπουαχνίστηκε γι' 
αυτούς, και φεουάπευσε τους αουώστους τους. 

Και όταν έγινε βουάντυ, ήουφαν σ' αυτόν οι 
µαφητές του, ουέγοντας: Ο τόπος είναι 
έουηµος, και η ώουα έχει ήντη πεουάσει· 
απόουυσε τα πουήφη, για να πάνε στις 
κωµοπόουεις και να αγοουάσουν τουοφές για 
τον εαυτό τους. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ντεν έχουν 
ανάγκη να πάνε· ντώστε τους εσείς να φάνε. 

Και εκείνοι ουένε σ' αυτόν: Ντεν έχουµε εντώ, 
παουά πέντε ψωµιά και ντύο ψάουια. 

Και εκείνος είπε: Φέουτε τα εντώ σε µένα. 

Και αφού πουόσταξε τα πουήφη να καφήσουν 
επάνω στα χόουτα, και πήουε τα πέντε ψωµιά 
και τα ντύο ψάουια, σηκώνοντας τα µάτια του 
στον ουανό τα ευουόγησε· και αφού τα έκοψε, 
έντωσε τα ψωµιά στους µαφητές, και οι 
µαφητές στα πουήφη.  Και έφαγαν όουοι, και 
χόουτασαν· και σήκωσαν το πεουίσσευµα από 
τα κοµµάτια, ντώντεκα κοφίνια γεµάτα.  Κι 
αυτοί που έτουωγαν ήσαν µέχουι 5.000 
άνντουες, εκτός από τις γυναίκες και τα 
παιντιά. 

Και ο Ιησούς ανάγκασε αµέσως τους µαφητές 
του να µπουν µέσα στο πουοίο, και να πάνε 
πουιν απ' αυτόν στην αντίπεουα όχφη, µέχουις 
ότου αποουύσει τα πουήφη.  Και αφού 
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απέουυσε τα πουήφη, ανέβηκε στο βουνό κατ' 
ιντίαν για να πουοσευχηφεί. Και όταν έγινε 
βουάντυ, ήταν εκεί µόνος. 

Και το πουοίο ήταν ήντη στο µέσον της 
φάουασσας, βασανιζόµενο από τα κύµατα· 
επειντή, ο άνεµος ήταν ενάντιος.  Και κατά 
την τέταουτη φυουακή της νύχτας, ο Ιησούς 
πήγε πουος αυτούς, πεουπατώντας επάνω στη 
φάουασσα.  Και οι µαφητές, βουέποντάς τον 
να πεουπατάει επάνω στη φάουασσα, 
ταουάχτηκαν, ουέγοντας ότι: Είναι φάντασµα· 
και από τον φόβο, έκουαξαν.  Αµέσως, όµως, 
ο Ιησούς τούς µίουησε, ουέγοντας: Έχετε 
φάουος· εγώ είµαι· µη φοβάστε. 

Και αποκουινόµενος σ' αυτόν ο Πέτουος είπε: 
Κύουιε, αν είσαι εσύ, πουόσταξέ µε νάουφω 
σε σένα επάνω στα νεουά.  Και εκείνος είπε: 
Έουα. Και αφού ο Πέτουος κατέβηκε από το 
πουοίο, πεουπάτησε επάνω στα νεουά, για 
νάουφει στον Ιησού.  Βουέποντας, όµως, τον 
άνεµο ντυνατόν, φοβήφηκε· και καφώς 
άουχισε να καταποντίζεται, έκουαξε, 
ουέγοντας: Κύουιε, σώσε µε.  Και ο Ιησούς 
απουώνοντας αµέσως το χέουι, τον έπιασε, 
και του ουέει: Οουιγόπιστε, σε τι ντίστασες; 

Και όταν µπήκαν στο πουοίο, σταµάτησε ο 
άνεµος.  Και εκείνοι που ήσαν µέσα στο 
πουοίο, µόουις ήουφαν, τον πουοσκύνησαν, 
ουέγοντας: Αουηφινά, είσαι Υιός τού Φεού. 

Και αφού ντιαπέουασαν, ήουφαν στη γη 
Γεννησαουέτ.  Και µόουις οι άνφουωποι 
εκείνου τού τόπου τον γνώουισαν, έστειουαν 
σε όουη εκείνη την πεουίχωουο, και έφεουαν 
σ' αυτόν όους όσους έπασχαν·  και τον 
παουακαούσαν να αγγίξουν µονάχα την άκουη 
από το ιµάτιό του· και όσοι άγγιξαν, 
γιατουεύτηκαν. 

ΤΟΤΕ, έουχονται κοντά στον Ιησού οι 
γουαµµατείς και οι Φαουισαίοι από τα 
Ιεουοσόουυµα, ουέγοντας:  Γιατί οι µαφητές 
σου παουαβαίνουν την παουάντοση των 
πουεσβυτέουων; Επειντή, ντεν πουένουν τα 
χέουια τους, όταν τουώνε ψωµί. 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: Γιατί 
κι εσείς παουαβαίνετε την εντοουή τού Φεού 

εξαιτίας τής παουάντοσής σας;  Επειντή, ο 
Φεός έχει πουοστάξει, ουέγοντας: «Τίµα τον 
πατέουα σου και τη µητέουα·» και «εκείνος 
που κακοουογεί τον πατέουα ή τη µητέουα, 
να φανατώνεται, οπωσντήποτε».  Εσείς, όµως, 
ουέτε: Όποιος πει στον πατέουα ή στη 
µητέουα: Είναι ντώουο οτιντήποτε 
επουόκειτο να ωφεουηφείς από µένα, και 
µποουεί να µη τιµήσει τον πατέουα του ή τη 
µητέουα του.  Και ακυουώσατε την εντοουή 
τού Φεού εξαιτίας τής παουάντοσής σας.  
Υποκουιτές, καουά πουοφήτευσε για σας ο 
Ησαϊας, ουέγοντας:  «Αυτός ο ουαός µε 
πουησιάζει µε το στόµα τους και µε τιµά µε 
τα χείουη· η καουντιά τους, όµως, απέχει 
µακουιά από µένα·  µάταια µάουιστα µε 
σέβονται, ντιντάσκοντας ντιντασκαουίες, 
εντάουµατα ανφουώπων». 

Και αφού πουοσκάουεσε το πουήφος, τους 
είπε: Ακούτε και καταουαβαίνετε.  Ντεν 
µοουύνει τον άνφουωπο αυτό που µπαίνει 
µέσα στο στόµα, αουά αυτό που βγαίνει έξω 
από το στόµα, αυτό µοουύνει τον άνφουωπο. 

Τότε, αφού ήουφαν κοντά του οι µαφητές του, 
είπαν σ' αυτόν: Ξέουεις ότι οι Φαουισαίοι που 
άκουσαν αυτό τον ουόγο σκαννταουίστηκαν; 

Και εκείνος απαντώντας είπε: Κάφε φυτεία, 
που ντεν τη φύτεψε ο ουάνιος Πατέουας µου, 
φα ξεουιζωφεί.  Αφήστε τους· είναι τυφουοί 
οντηγοί τυφουών· και αν ένας τυφουός οντηγεί 
έναν άουον τυφουό, και οι ντύο φα πέσουν σε 
χαντάκι. 

Και αποκουινόµενος ο Πέτουος είπε σ' αυτόν: 
Εξήγησέ µας αυτή την παουαβοουή. 

Και ο Ιησούς είπε: Ακόµα κι εσείς είστε 
ασύνετοι;  Ακόµα ντεν καταουαβαίνετε, ότι 
κάφε τι που µπαίνει µέσα στο στόµα 
κατεβαίνει στην κοιουιά, και βγαίνει έξω στο 
αποχωουητήουιο;  Ενώ, αυτά που βγαίνουν 
από το στόµα, βγαίνουν από την καουντιά, 
και εκείνα είναι που µοουύνουν τον 
άνφουωπο.  Επειντή, από την καουντιά 
βγαίνουν πονηουοί συουογισµοί, φόνοι, 
µοιχείες, ποουνείες, κουοπές, 
ψευντοµαουτυουίες, βουασφηµίες.  Αυτά είναι 
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που µοουύνουν τον άνφουωπο· αουά, το να 
φάει κάποιος µε άπουυτα χέουια ντεν 
µοουύνει τον άνφουωπο. 

Και ο Ιησούς, βγαίνοντας έξω από εκεί, 
αναχώουησε πουος τα µέουη τής Τύου και 
της Σιντώνας. 

Και ξάφνου, µια γυναίκα Χαναναία, που 
βγήκε από εκείνα τα όουια του τόπου, 
κουαύγασε σ' αυτόν, ουέγοντας: Εουέησέ µε, 
Κύουιε, γιε τού Νταβίντ· η φυγατέουα µου 
νταιµονίζεται σκουηουά.  Κι εκείνος ντεν της 
αποκουίφηκε ούτε έναν ουόγο. Και οι 
µαφητές του εουχόµενοι κοντά τον 
παουακαούσαν, ουέγοντας: Απόουυσέ την, 
επειντή κουάζει πίσω µας. 

Και εκείνος αποκουινόµενος είπε: Ντεν 
στάουφηκα παουά µονάχα στα χαµένα 
πουόβατα του οίκου Ισουαήου. 

Και εκείνη, καφώς ήουφε, τον πουοσκυνούσε, 
ουέγοντας: Κύουιε, βοήφα µε. 

Και αποκουινόµενος είπε: Ντεν είναι καουό 
να πάουει κάποιος το ψωµί των παιντιών, και 
να το ουίξει στα σκυουάκια. 

Και εκείνη είπε: Ναι, Κύουιε· αουά και τα 
σκυουάκια τουώνε από τα ψίχουα που 
πέφτουν από το τουαπέζι των κυουίων τους. 

Τότε, ο Ιησούς αποκουινόµενος είπε σ' αυτήν: 
Ω, γυναίκα, µεγάουη είναι η πίστη σου· ας 
γίνει σε σένα, όπως φέουεις. Και η φυγατέουα 
της γιατουεύτηκε από εκείνη την ώουα. 

Και καφώς ο Ιησούς µετέβηκε από εκεί, 
ήουφε κοντά στη φάουασσα της Γαουιουαίας· 
και αφού ανέβηκε στο βουνό, καφόταν εκεί.  
Και ήουφαν σ' αυτόν ποουά πουήφη, έχοντας 
µαζί τους χωούς, τυφούς, κουφούς, κούς, και 
ποούς άουους· και τους έουιξαν στα πόντια 
τού Ιησού, και τους φεουάπευσε·  ώστε τα 
πουήφη φαύµασαν βουέποντας κουφούς να 
µιούν, κούς υγιείς, χωούς να πεουπατούν, και 
τυφούς να βουέπουν· και ντόξασαν τον Φεό 
τού Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς, αφού πουοσκάουεσε τους 
µαφητές του, είπε: Σπουαχνίζοµαι για το 
πουήφος, επειντή τουεις ηµέουες µένουν ήντη 
κοντά µου, και ντεν έχουν τι να φάνε· και να 
τους αποουύσω νηστικούς ντεν φέουω, µήπως 
και αποκάµουν στον ντουόµο. 

Και οι µαφητές ουένε σ' αυτόν: Από πού να 
βουεφούν σε µας τόσα ψωµιά µέσα στην 
έουηµο, ώστε να χοουτάσουµε ένα τόσο 
µεγάουο πουήφος; 

Και ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Πόσα ψωµιά 
έχετε; 

Και εκείνοι είπαν: Επτά, και ουίγα ψαουάκια. 

Και πουόσταξε τα πουήφη να καφίσουν 
καταγής.  Και παίουνοντας τα επτά ψωµιά και 
τα ψάουια, αφού ευχαουίστησε, τα έκοψε, και 
τα έντωσε στους µαφητές του, και οι µαφητές 
στο πουήφος.  Και έφαγαν όουοι και 
χόουτασαν· και σήκωσαν το πεουίσσευµα από 
τα κοµµάτια, επτά ψαουοκόφινα γεµάτα.  Κι 
αυτοί που έτουωγαν ήσαν 4.000 άνντουες, 
εκτός από τις γυναίκες και τα παιντιά. 

Και αφού απέουυσε τα πουήφη, µπήκε µέσα 
στο πουοίο, και ήουφε στα όουια της 
Μαγνταουά. 

Και καφώς ήουφαν κοντά του οι Φαουισαίοι 
και οι Σαντντουκαίοι, πειουάζοντάς τον, 
ζήτησαν να τους ντείξει ένα σηµείο από τον 
ουανό. 

Και εκείνος, αποκουινόµενος σ' αυτούς, είπε: 
Όταν γίνει βουάντυ, ουέτε: Καουός ο καιουός· 
επειντή, ο ουανός κοκκινίζει.  Και το πουωί: 
Σήµεουα είναι χειµώνας· επειντή, ο ουανός 
κοκκινίζει σκοτεινιάζοντας. Υποκουιτές, το 
µεν πουόσωπο του ουανού ξέουετε να το 
ντιακουίνετε, τα σηµεία των καιουών, όµως, 
ντεν µποουείτε;  Γενεά πονηουή και 
µοιχαουίντα ζητάει σηµείο· όµως, σηµείο ντεν 
φα ντοφεί σ' αυτήν, παουά µονάχα το σηµείο 
τού πουοφήτη Ιωνά. Και αφήνοντάς τους 
αναχώουησε. 

Και όταν οι µαφητές ήουφαν στην αντίπεουα 
όχφη, ουησµόνησαν να πάουν ψωµιά. 
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Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Βουέπετε και 
πουοσέχετε από τη ζύµη των Φαουισαίων και 
των Σαντντουκαίων. 

Και εκείνοι συουογίζονταν µέσα τους, 
ουέγοντας ότι: Ψωµιά ντεν πήουαµε. 

Και καφώς ο Ιησούς κατάουαβε, είπε σ' 
αυτούς: Τι σκέψεις κάνετε µέσα σας, ότι ντεν 
πήουατε ψωµιά, οουιγόπιστοι;  Ακόµα ντεν 
καταουαβαίνετε ούτε φυµάστε τα πέντε ψωµιά 
των 5.000, και πόσα κοφίνια πήουατε;  Ούτε 
τα επτά ψωµιά των 4.000, και πόσα 
ψαουοκόφινα πήουατε;  Πώς ντεν 
καταουαβαίνετε ότι ντεν σας είπα για ψωµί, 
όταν είπα να πουοσέχετε από τη ζύµη των 
Φαουισαίων και των Σαντντουκαίων; 

Τότε, κατάουαβαν ότι ντεν είπε να 
πουοσέχουν από τη ζύµη του ψωµιού, αουά 
από τη ντιντασκαουία των Φαουισαίων και 
των Σαντντουκαίων. 

Και όταν ο Ιησούς ήουφε στα µέουη τής 
Καισάουειας του Φιουίππου, ουωτούσε τους 
µαφητές του, ουέγοντας: Για ποιον µε ουένε 
οι άνφουωποι ότι είµαι εγώ ο Υιός τού 
ανφουώπου; 

Και εκείνοι είπαν: Άουοι µεν για τον 
Βαπτιστή Ιωάννη· άουοι ντε για τον Ηουία, 
και άουοι για τον Ιεουεµία ή για έναν από 
τους Πουοφήτες. 

Ουέει σ' αυτούς: Εσείς, όµως, για ποιον µε 
ουέτε ότι είµαι; 

Και αποκουινόµενος ο Σίµωνας Πέτουος, 
είπε: Εσύ είσαι ο Χουιστός, ο Υιός τού 
ζωντανού Φεού. 

Και αποκουινόµενος ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: 
Μακάουιος είσαι, Σίµωνα, γιε τού Ιωνά, 
επειντή αυτό ντεν σου το αποκάουυψε σάουκα 
και αίµα, αουά ο Πατέουας µου, που είναι 
στους ουανούς.  Και εγώ, µάουιστα, σου ουέω 
ότι: Εσύ είσαι ο Πέτουος, και επάνω σ' αυτή 
την πέτουα φα κτίσω την εκκουησία µου· και 
πύουες άντη ντεν φα υπεουισχύσουν εναντίον 
της.  Και φα σου ντώσω τα κουειντιά τής 
βασιουείας των ουανών· και ό,τι αν ντέσεις 

επάνω στη γη, φα είναι ντεµένο στους 
ουανούς· και ό,τι αν ουύσεις επάνω στη γη, φα 
είναι ουυµένο στους ουανούς. 

Τότε, παουήγγειουε στους µαφητές του να µη 
πουν σε κανέναν, ότι αυτός είναι ο Ιησούς, ο 
Χουιστός. 

Από τότε ο Ιησούς άουχισε να ντείχνει στους 
µαφητές του, ότι πουέπει να πάει στα 
Ιεουοσόουυµα, και να πάφει ποουά από τους 
πουεσβύτεους και τους αουχιεουείς και τους 
γουαµµατείς, και να φανατωφεί, και την 
τουίτη ηµέουα να αναστηφεί. 

Και ο Πέτουος, παίουνοντάς τον κατά 
µέουος, άουχισε να τον επιτιµάει, ουέγοντας: 
Κύουιε, γίνε ευµενής στον εαυτό σου· ντεν φα 
γίνει αυτό σε σένα. 

Και εκείνος, αφού στουάφηκε, είπε στον 
Πέτουο: Πήγαινε πίσω µου, σατανά, µου 
είσαι σκάννταουο· επειντή, ντεν φουονείς τα 
πουάγµατα του Φεού, αουά εκείνα των 
ανφουώπων. 

Τότε, ο Ιησούς είπε στους µαφητές του: Αν 
κάποιος φέουει νάουφει πίσω µου, ας 
απαουνηφεί τον εαυτό του, κι ας σηκώσει τον 
σταυουό του, κι ας µε ακοουφεί.  Επειντή, 
όποιος φέουει να σώσει τη ζωή του, φα τη 
χάσει· και όποιος χάσει τη ζωή του, εξαιτίας 
µου, φα τη βουει.  Επειντή, τι ωφεουείται ο 
άνφουωπος, αν κεουντήσει οουόκουηουο τον 
κόσµο, ζηµιωφεί όµως την ψυχή του; Ή, τι φα 
ντώσει ο άνφουωπος σε ανταουαγή τής ψυχής 
του;  Επειντή, ο Υιός τού ανφουώπου 
πουόκειται νάουφει µέσα στη ντόξα τού 
Πατέουα του µαζί µε τους αγγέους του· και 
τότε φα αποντώσει στον καφέναν σύµφωνα µε 
την πουάξη του.  Σας ντιαβεβαιώνω, 
υπάουχουν µεουικοί απ' αυτούς που στέκονται 
εντώ, οι οποίοι ντεν φα γευτούν φάνατο, 
µέχουις ότου ντουν τον Υιό τού ανφουώπου 
να έουχεται µέσα στη βασιουεία του. 

ΚΑΙ ύστεουα από έξι ηµέουες, ο Ιησούς 
παίουνει τον Πέτουο, και τον Ιάκωβο, και τον 
αντεουφό του, τον Ιωάννη, και τους ανεβάζει 
σε ένα ψηουό βουνό, κατ' ιντίαν.  Και 
µεταµοουφώφηκε µπουοστά τους· και το 
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πουόσωπό του έουαµψε σαν τον ήουιο, και τα 
ιµάτιά του έγιναν άσπουα σαν το φως.  Και 
ξάφνου, φάνηκαν σ' αυτούς ο Μωυσής και ο 
Ηουίας να συνοµιούν µαζί του.  Και 
αποκουινόµενος ο Πέτουος, είπε στον Ιησού: 
Κύουιε, είναι καουό να είµαστε εντώ· αν 
φέουεις, ας κάνουµε εντώ τουεις σκηνές, µία 
για σένα, µία για τον Μωυσή, και µία για τον 
Ηουία. 

Ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ξάφνου, µια 
φωτεινή νεφέουη τούς επισκίασε· και ξάφνου, 
µια φωνή από τη νεφέουη, που έουεγε: Αυτός 
είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίο 
ευαουεστήφηκα· αυτόν να ακούτε. 

Και ακούγοντας οι µαφητές έπεσαν µε το 
πουόσωπό τους στη γη, και φοβήφηκαν 
υπεουβοουικά.  Και καφώς ο Ιησούς ήουφε 
κοντά τους, τους έπιασε, και είπε: Σηκωφείτε, 
και µη φοβάστε.  Και εκείνοι υψώνοντας τα 
µάτια τους, ντεν είνταν κανέναν, παουά τον 
Ιησού, µόνον. 

Κι ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς 
παουήγγειουε σ' αυτούς, ουέγοντας: Μη πείτε 
σε κανέναν το όουαµα, µέχουις ότου ο Υιός 
τού ανφουώπου αναστηφεί από τους νεκούς. 

Και οι µαφητές του τον ουώτησαν, ουέγοντας: 
Γιατί οι γουαµµατείς ουένε ότι πουέπει 
πουώτα νάουφει ο Ηουίας; 

Και αποκουινόµενος ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: 
Ο Ηουίας έουχεται µεν πουώτα, και φα τα 
αποκαταστήσει όουα·  σας ουέω, όµως, ότι ο 
Ηουίας ήουφε ήντη, και ντεν τον γνώουισαν, 
αουά έπουαξαν σ' αυτόν όσα φέουησαν· έτσι 
πουόκειται να πάφει απ' αυτούς και ο Υιός τού 
ανφουώπου. 

Τότε, οι µαφητές κατάουαβαν ότι τους είπε 
για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 

Και όταν ήουφαν πουος το πουήφος, τον 
πουησίασε κάποιος άνφουωπος γονατίζοντας 
σ' αυτόν,  και ουέγοντας: Κύουιε, εουέησέ µου 
τον γιο, επειντή παφαίνει σεουηνιασµό, και 
υποφέουει φοβεουά· µε αποτέουεσµα να 
πέφτει στη φωτιά, και ποουές φοουές στο 

νεουό·  και τον έφεουα στους µαφητές σου, 
αουά ντεν µπόουεσαν να τον φεουαπεύσουν. 

Και αποκουινόµενος ο Ιησούς, είπε: Ω, γενεά 
άπιστη και ντιεστουαµµένη, µέχουι πότε φα 
είµαι µαζί σας; Μέχουι πότε φα σας 
υποφέουω; Φέουτε τον εντώ σε µένα.  Και ο 
Ιησούς τον επιτίµησε, και το νταιµόνιο βγήκε 
απ' αυτόν, και το παιντί φεουαπεύφηκε από 
εκείνη την ώουα. 

Τότε, καφώς οι µαφητές πουησίασαν 
ιντιαιτέουως τον Ιησού, είπαν: Γιατί εµείς ντεν 
µποουέσαµε να το βγάουµε; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εξαιτίας της 
απιστίας σας· επειντή, σας ντιαβεβαιώνω: Αν 
έχετε πίστη σαν κόκκον σιναπιού, φα πείτε σ' 
αυτό το βουνό: Πήγαινε από εντώ εκεί, και φα 
πάει, και ντεν φα είναι σε σας τίποτε αντύνατο·  
τούτο, µάουιστα, το γένος ντεν βγαίνει, παουά 
µονάχα µε πουοσευχή και νηστεία. 

Και ενώ ντιέµεναν στη Γαουιουαία, ο Ιησούς 
είπε σ' αυτούς: Ο Υιός του ανφουώπου 
πουόκειται να παουαντοφεί σε χέουια 
ανφουώπων·  και φα τον φανατώσουν, και την 
τουίτη ηµέουα φα αναστηφεί. Και 
ουυπήφηκαν υπεουβοουικά. 

Και καφώς ήουφαν στην Καπεουναούµ, 
πουησίασαν τον Πέτουο αυτοί που έπαιουναν 
τα ντίντουαχµα, και είπαν: Ο ντάσκαουός σας 
ντεν πουηουώνει τα ντίντουαχµα;  Ουέει: Ναι. 

Και όταν µπήκε στο σπίτι, ο Ιησούς τον 
πουόουαβε, ουέγοντας: Σίµωνα, τι νοµίζεις; 
Οι βασιουιάντες τής γης από ποιους 
παίουνουν φόους ή ντασµό; Από τους γιους 
τους ή από τους ξένους;  Ο Πέτουος ουέει σ' 
αυτόν: Από τους ξένους. Ο Ιησούς είπε σ' 
αυτόν: Εποµένως, οι γιοι είναι εουεύφεουοι.  
Όµως, για να µη τους σκαννταουίσουµε, 
πήγαινε στη φάουασσα, και ουίξε ένα 
αγκίστουι, και πάουε το πουώτο ψάουι που φα 
ανέβει, κι ανοίγοντας το στόµα του, φα βουεις 
έναν στατήουα· εκείνον, αφού τον πάουεις, 
ντώσ' τον σ' αυτούς για µένα και για σένα. 
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ΚΑΤΑ την ώουα εκείνη ήουφαν οι µαφητές 
στον Ιησού, ουέγοντας: Ποιος είναι, άουαγε, 
µεγαουύτεουος στη βασιουεία των ουανών; 

Και ο Ιησούς, πουοσκαουώντας ένα παιντάκι, 
το έστησε στο µέσον τους,  και είπε: Σας 
ντιαβεβαιώνω, αν ντεν επιστουέψετε, και γίνετε 
σαν τα παιντάκια, ντεν φα µπείτε µέσα στη 
βασιουεία των ουανών.  Όποιος, ουοιπόν, 
ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το 
παιντάκι, αυτός είναι ο µεγαουύτεουος στη 
βασιουεία των ουανών·  και όποιος ντεχφεί 
ένα τέτοιο παιντάκι στο όνοµά µου, ντέχεται 
εµένα.  Όποιος, όµως, σκαννταουίσει ένα απ' 
αυτά τα µικουά, που πιστεύουν σε µένα, τον 
συµφέουει να κουεµάσει στο ουαιµό του µια 
µυουόπετουα, και να καταποντιστεί στο 
πέουαγος της φάουασσας. 

Αουοίµονο στον κόσµο για τα σκάννταουα· 
επειντή, τα σκάννταουα είναι ανάγκη 
νάουφουν· όµως, αουοίµονο στον άνφουωπο 
εκείνον, ντιαµέσου του οποίου έουχεται το 
σκάννταουο.  Και αν το χέουι σου ή το πόντι 
σου σε σκαννταουίζει, κόψ' τα, και πέταξέ τα 
από πάνω σου· είναι καουύτεουο σε σένα να 
µπεις µέσα στη ζωή χωουός ή κουός, παουά 
έχοντας ντύο χέουια ή ντύο πόντια να ουιχτείς 
στην αιώνια φωτιά.  Και αν το µάτι σου σε 
σκαννταουίζει, βγάου' το, και πέταξέ το από 
πάνω σου· είναι καουύτεουο σε σένα να µπεις 
µέσα στη ζωή µονόφφαουµος, παουά έχοντας 
ντύο µάτια να ουιχτείς στη γέεννα της φωτιάς. 

Πουοσέχετε, µη καταφουονήσετε ένα από 
τούτα τα µικουά· επειντή, σας ουέω, ότι οι 
άγγεουοί τους στους ουανούς βουέπουν 
ακατάπαυστα το πουόσωπο του Πατέουα 
µου, που είναι στους ουανούς.  Επειντή, ο 
Υιός τού ανφουώπου ήουφε για να σώσει το 
χαµένο.  Τι νοµίζετε; Αν κάποιος άνφουωπος 
έχει 100 πουόβατα, και ένα απ' αυτά 
πουανηφεί, ντεν αφήνει τα 99, και, 
πηγαίνοντας επάνω στα βουνά, αναζητάει 
αυτό που πουανιέται;  Και αν συµβεί να το 
βουει, σας ντιαβεβαιώνω ότι, χαίουεται γι' 
αυτό πεουισσότεουο παουά για τα 99, που 
ντεν είχαν πουανηφεί.  Έτσι, ντεν είναι 
φέουηµα µπουοστά στον Πατέουα σας, που 

είναι στους ουανούς, να χαφεί ένας απ' αυτούς 
τους µικούς. 

Και αν ο αντεουφός σου αµαουτήσει σε σένα, 
πήγαινε, και έουεγξέ τον, ανάµεσα σε σένα και 
σ' αυτόν, µόνον· αν σε ακούσει, κέουντησες 
τον αντεουφό σου·  αν, όµως, ντεν ακούσει, 
πάουε µαζί σου ακόµα έναν ή ντύο, για να 
επιβεβαιωφεί κάφε ουόγος από το στόµα ντύο 
ή τουιών µαουτύουων.  Και αν τους 
παουακούσει, πες το στην εκκουησία· αουά, 
αν και την εκκουησία παουακούσει, ας είναι σε 
σένα σαν τον εφνικό ή τον τεουώνη.  Σας 
ντιαβεβαιώνω: Όσα αν ντέσετε επάνω στη γη, 
φα είναι ντεµένα στον ουανό· και όσα αν 
ουύσετε επάνω στη γη, φα είναι ουυµένα στον 
ουανό.  Σας ουέω ξανά ότι, αν ντύο από σας 
συµφωνήσουν επάνω στη γη, για κάφε 
πουάγµα, για το οποίο φα έκαναν αίτηση, φα 
γίνει σ' αυτούς από τον Πατέουα µου, που 
είναι στους ουανούς.  Επειντή, όπου είναι ντύο 
ή τουεις συγκεντουωµένοι στο όνοµά µου, 
εκεί είµαι εγώ ανάµεσά τους. 

Τότε, αφού τον πουησίασε ο Πέτουος, είπε: 
Κύουιε, πόσες φοουές αν ο αντεουφός µου 
αµαουτήσει σε µένα, φα τον συγχωουήσω; 
Μέχουι επτά φοουές; 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Ντεν σου ουέω 
µέχουι επτά φοουές, αουά µέχουι 70 φοουές 
επτά. 

Γι' αυτό, η βασιουεία των ουανών οµοιώφηκε 
µε έναν άνφουωπο βασιουιά, που φέουησε να 
εξετάσει τους ουογαουιασµούς του µε τους 
ντούς του.  Και όταν άουχισε να εξετάζει, 
φέουφηκε σ' αυτόν ένας οφειουέτης 10.000 
ταουάντων.  Και επειντή ντεν είχε να τα 
αποντώσει, ο κύουιός του πουόσταξε να 
πουηφεί αυτός, και η γυναίκα του, και τα 
παιντιά του, και όουα όσα είχε, και να 
αποντοφεί αυτό που χουωστούσε.  Καφώς, 
ουοιπόν, ο ντούος, έπεσε στα πόντια του, τον 
πουοσκυνούσε, ουέγοντας: Κύουιε, 
µακουοφύµησε σε µένα, και φα σου τα 
αποντώσω όουα.  Και επειντή ο κύουιος 
εκείνου τού ντού τον σπουαχνίστηκε, τον 
άφησε εουεύφεουο, του χάουισε µάουιστα και 
το ντάνειο.  Όταν, όµως, εκείνος ο ντούος 
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βγήκε έξω, βουήκε έναν από τους συνντούς 
του, που του χουωστούσε 100 ντηνάουια· και 
αφού τον έπιασε τον έπνιγε, ουέγοντας: 
Απόντωσέ µου ό,τι χουωστάς.  Πέφτοντας, 
ουοιπόν, ο σύνντουός του στα πόντια του, τον 
παουακαούσε, ουέγοντας: Μακουοφύµησε σε 
µένα, και φα σου τα αποντώσω όουα.  
Εκείνος, όµως, ντεν ήφεουε, αουά φεύγοντας, 
τον έβαουε σε φυουακή, µέχουις ότου 
αποντώσει εκείνο που χουωστούσε.  
Βουέποντας, όµως, οι σύνντουοί του αυτά που 
έγιναν, ουυπήφηκαν υπεουβοουικά· και καφώς 
ήουφαν, φανέουωσαν στον κύουιό τους όουα 
όσα έγιναν.  Τότε, αφού τον πουοσκάουεσε ο 
κύουιός του, του ουέει: Ντούε πονηουέ, όουο 
εκείνο το χουέος σού το χάουισα, επειντή µε 
παουακάουεσες·  ντεν έπουεπε κι εσύ να 
εουεήσεις τον σύνντουό σου, όπως κι εγώ σε 
εουέησα;  Και επειντή ο κύουιός του 
οουγίστηκε, τον παουέντωσε στους 
βασανιστές, µέχουις ότου αποντώσει σ' αυτόν 
οουόκουηουο εκείνο που όφειουε. 

Έτσι και ο ουάνιος Πατέουας µου φα κάνει σε 
σας, αν ντεν συγχωουήσετε από την καουντιά 
σας κάφε ένας στον αντεουφό του τα 
παουαπτώµατά τους. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς τεουείωσε αυτά τα 
ουόγια, αναχώουησε από τη Γαουιουαία, και 
ήουφε στα όουια της Ιουνταίας, πέουα από 
τον Ιοουντάνη.  Και τον ακοούφησαν ποουά 
πουήφη· και τους φεουάπευσε εκεί. 

Και ήουφαν σ' αυτόν οι Φαουισαίοι, 
πειουάζοντάς τον, και ουέγοντάς του: 
Επιτουέπεται στον άνφουωπο να χωουίσει τη 
γυναίκα του για κάφε αιτία; 

Και αποκουινόµενος αυτός είπε: Ντεν 
ντιαβάσατε ότι εκείνος που τους έπουασε 
απαουχής, αουσενικό και φηουυκό τούς 
έπουασε;  Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο 
άνφουωπος φα αφήσει τον πατέουα και τη 
µητέουα, και φα πουοσκοουηφεί στη γυναίκα 
του, και φα είναι οι ντύο σε µία σάουκα»;  
Ώστε, ντεν είναι πουέον ντύο, αουά µία 
σάουκα. Εκείνο, ουοιπόν, που ο Φεός 
συνένωσε, άνφουωπος ας µη χωουίζει. 

Του ουένε: Γιατί, ουοιπόν, ο Μωυσής 
πουόσταξε να ντώσει έγγουαφο ντιαζυγίου, και 
να τη χωουίσει; 

Τους ουέει: Επειντή, ο Μωυσής εξαιτίας τής 
σκουηουοκαουντίας σας επέτουεψε να 
χωουίζεστε τις γυναίκες σας· απαουχής, όµως, 
ντεν είχε γίνει έτσι.  Σας ουέω ντε ότι, όποιος 
χωουίσει τη γυναίκα του, εκτός για ουόγον 
ποουνείας, και νυµφευφεί άουη, γίνεται 
µοιχός· και όποιος νυµφευφεί χωουισµένη 
γυναίκα, γίνεται µοιχός. 

Του ουένε οι µαφητές του: Αν έτσι έχει η 
υποχουέωση του άνντουα απέναντι στη 
γυναίκα, ντεν συµφέουει να νυµφευφεί. 

Και εκείνος τούς είπε: Ντεν µποούν όουοι να 
ντεχφούν αυτό τον ουόγο, αουά σε όσους 
είναι ντοσµένο.  Επειντή, υπάουχουν 
ευνούχοι, που γεννήφηκαν έτσι από την 
κοιουιά τής µητέουας τους· και υπάουχουν 
ευνούχοι, που ευνουχίστηκαν από τους 
ανφουώπους· και υπάουχουν ευνούχοι, που 
ευνούχισαν τον εαυτό τους για τη βασιουεία 
των ουανών. Όποιος µποουεί να το ντεχφεί, 
ας το ντεχφεί. 

Τότε φέουφηκαν σ' αυτόν παιντάκια, για να 
επιφέσει τα χέουια επάνω τους και να 
πουοσευχηφεί· αουά, οι µαφητές τά 
επέπουηξαν. 

Ο Ιησούς, όµως, είπε: Αφήστε τα παιντάκια, 
και µη τα εµποντίζετε νάουφουν σε µένα· 
επειντή, για τέτοιους είναι η βασιουεία των 
ουανών.  Και αφού έβαουε επάνω τους τα 
χέουια, αναχώουησε. 

Και ξάφνου, πουησιάζοντας κάποιος τού είπε: 
Ντάσκαουε αγαφέ, τι καουό να πουάξω για να 
έχω αιώνια ζωή; 

Και εκείνος τού είπε: Τι µε ουες αγαφό; Ντεν 
υπάουχει κανένας αγαφός, παουά µονάχα 
ένας, ο Φεός. Αουά, αν φέουεις να µπεις µέσα 
στη ζωή, φύουαξε τις εντοουές. 

Του ουέει: Ποιες; 
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Και ο Ιησούς είπε: Το «Μη φονεύσεις· Μη 
µοιχεύσεις· Μη κουέψεις· Μη 
ψευντοµαουτυουήσεις.  Τίµα τον πατέουα σου 
και τη µητέουα»· και: «Φα αγαπάς τον 
πουησίον σου σαν τον εαυτό σου». 

Του ουέει ο νεανίσκος: Όουα αυτά τα 
φύουαξα από τη νιότη µου· τι µου ουείπει 
ακόµα; 

Του είπε ο Ιησούς: Αν φέουεις να είσαι 
τέουειος, πήγαινε, πούησε τα υπάουχοντά 
σου, και ντώσ' τα στους φτωχούς· και φάχεις 
φησαυουό στον ουανό· και έουα, ακοούφα µε. 

Ακούγοντας ντε ο νεανίσκος τον ουόγο, 
αναχώουησε ουυπούµενος· επειντή, είχε 
ποουά κτήµατα. 

Και ο Ιησούς είπε στους µαφητές του: Σας 
ντιαβεβαιώνω ότι, ντύσκοουα ένας πούσιος φα 
µπει µέσα στη βασιουεία των ουανών.  Και 
σας ξαναουέω: Ευκοουότεουο είναι να 
πεουάσει µια καµήουα από βεουονότουυπα, 
παουά ένας πούσιος να µπει µέσα στη 
βασιουεία τού Φεού. 

Και όταν το άκουσαν οι µαφητές του, 
εκπουήττονταν υπεουβοουικά, ουέγοντας: 
Ποιος µποουεί, ουοιπόν, να σωφεί; 

Και ο Ιησούς, καφώς τους κοίταξε καουά, 
τους είπε: Για τους ανφουώπους αυτό είναι 
αντύνατον, για τον Φεό, όµως, όουα είναι 
ντυνατά. 

Τότε, αποκουινόµενος ο Πέτουος, είπε σ' 
αυτούς: Ντες, εµείς τα αφήσαµε όουα και σε 
ακοουφήσαµε· τι φα είναι, ουοιπόν, σε µας; 

Και ο Ιησούς τους είπε: Σας ντιαβεβαιώνω, 
ότι εσείς που µε ακοουφήσατε, κατά την 
παουιγγενεσία, όταν ο Υιός τού ανφουώπου 
καφήσει επάνω στον φουόνο τής ντόξας του, 
φα καφήσετε κι εσείς επάνω σε ντώντεκα 
φουόνους για να κουίνετε τις ντώντεκα φυουές 
τού Ισουαήου.  Και κάφε ένας που άφησε 
σπίτια ή αντεουφούς ή αντεουφές ή πατέουα ή 
µητέουα ή γυναίκα ή παιντιά ή χωουάφια, 
εξαιτίας τού ονόµατός µου, φα πάουει 100 
φοουές πεουισσότεουα, και φα 

κουηουονοµήσει αιώνια ζωή.  Ποουοί, όµως, 
πουώτοι φα είναι τεουευταίοι, και τεουευταίοι 
πουώτοι. 

Επειντή, η βασιουεία των ουανών είναι όµοια 
µε έναν άνφουωπο οικοντεσπότη, που βγήκε 
έξω αµέσως το πουωί για να µισφώσει 
εουγάτες για τον αµπεουώνα του·  και αφού 
συµφώνησε µε τους εουγάτες για ένα 
ντηνάουιο την ηµέουα, τους έστειουε στον 
αµπεουώνα του.  Και βγαίνοντας έξω γύουω 
στις εννιά η ώουα το πουωί, είντε άουους στην 
αγοουά να στέκονται αουγοί.  Και σ' εκείνους 
είπε: Πηγαίνετε κι εσείς στον αµπεουώνα, και 
ό,τι είναι ντίκαιο φα σας ντώσω. Και εκείνοι 
πήγαν.  Όταν ξαναβγήκε γύουω στις ντώντεκα 
και στις τουεις η ώουα έκανε το ίντιο.  Και 
βγαίνοντας έξω γύουω στις πέντε η ώουα το 
απόγευµα, βουήκε άουους να στέκονται 
αουγοί, και ουέει σ' αυτούς: Γιατί στέκεστε 
εντώ αουγοί όουη την ηµέουα;  Του ουένε: 
Επειντή, ντεν µας µίσφωσε κανένας· ουέει σ' 
αυτούς: Πηγαίνετε κι εσείς στον αµπεουώνα, 
και φα πάουετε ό,τι είναι ντίκαιο.  Και αφού 
έγινε βουάντυ, ο κύουιος του αµπεουώνα ουέει 
στον επίτουοπό του: Κάουεσε τους εουγάτες, 
και ντώσ' τους τον µισφό, αουχίζοντας από 
τους τεουευταίους µέχουι τούς πουώτους.  
Και όταν ήουφαν εκείνοι που µισφώφηκαν 
γύουω στις πέντε η ώουα το απόγευµα, 
πήουαν από ένα ντηνάουιο.  Και καφώς 
ήουφαν οι πουώτοι νόµισαν ότι φα πάουν 
πεουισσότεουα· πήουαν, όµως, κι αυτοί από 
ένα ντηνάουιο.  Και παίουνοντάς το, γόγγυζαν 
ενάντια στον οικοντεσπότη,  ουέγοντας ότι: 
Αυτοί οι τεουευταίοι έκαναν µία ώουα, και 
τους έκανες ίσους µ' εµάς, που βαστάξαµε το 
βάουος τής ηµέουας και τον καύσωνα.  Και 
εκείνος απαντώντας, είπε σε έναν απ' αυτούς: 
Φίουε, ντεν σε αντικώ· ντεν συµφώνησες µαζί 
µου ένα ντηνάουιο;  Πάουε το ντικό σου, και 
πήγαινε· φέουω, όµως, να ντώσω σε τούτον 
τον τεουευταίο, όπως και σε σένα·  ή ντεν έχω 
ντικαίωµα να κάνω ό,τι φέουω µε τα ντικά 
µου; Ή το µάτι σου είναι πονηουό, επειντή 
εγώ είµαι αγαφός; 

Έτσι οι τεουευταίοι φα είναι πουώτοι, και οι 
πουώτοι τεουευταίοι· επειντή, ποουοί είναι οι 
καουεσµένοι, ουίγοι όµως οι εκουεκτοί. 
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Και καφώς ο Ιησούς ανέβαινε στα 
Ιεουοσόουυµα, πήουε τούς ντώντεκα µαφητές 
ιντιαιτέουως στον ντουόµο, και τους είπε:  
Ντέστε, ανεβαίνουµε στα Ιεουοσόουυµα, και 
ο Υιός τού ανφουώπου φα παουαντοφεί στους 
αουχιεουείς και τους γουαµµατείς, και φα τον 
καταντικάσουν σε φάνατο·  και φα τον 
παουαντώσουν στα έφνη για να τον εµπαίξουν 
και να τον µαστιγώσουν και να τον 
σταυουώσουν· και κατά την τουίτη ηµέουα φα 
αναστηφεί. 

Τότε, ήουφε κοντά του η µητέουα των γιων 
τού Ζεβενταίου µαζί µε τους γιους της, 
πουοσκυνώντας, και ζητώντας απ' αυτόν κάτι. 

Και εκείνος τής είπε: Τι φέουεις; 

Του ουέει: Πες να καφήσουν αυτοί οι ντύο 
γιοι µου, ένας από τα ντεξιά σου, και ένας από 
τα αουιστεουά σου, στη βασιουεία σου. 

Και απαντώντας ο Ιησούς, είπε: Ντεν ξέουετε 
τι ζητάτε· µποουείτε να πιείτε το ποτήουι, που 
εγώ πουόκειται να πιω, και να βαπτιστείτε το 
βάπτισµα, που εγώ βαπτίζοµαι; 

Του ουένε: Μποούµε. 

Και τους ουέει: Το µεν ποτήουι µου φα πιείτε, 
και το βάπτισµα, που εγώ βαπτίζοµαι, φα 
βαπτιστείτε· το να καφήσετε, όµως, από τα 
ντεξιά µου και από τα αουιστεουά µου, ντεν 
είναι ντικό µου να ντώσω, παουά σε όσους 
είναι ετοιµασµένο από τον Πατέουα µου. 

Και όταν το άκουσαν οι ντέκα, αγανάκτησαν 
ενάντια στους ντύο αντεουφούς. 

Και ο Ιησούς, αφού τους κάουεσε κοντά του, 
είπε: Ξέουετε ότι οι άουχοντες των εφνών τα 
κατακυουιεύουν, και οι µεγάουοι τα 
κατεξουσιάζουν·  όµως, ντεν φα είναι έτσι 
ανάµεσά σας· αουά, όποιος φέουει να γίνει 
µεγάουος ανάµεσά σας, ας είναι υπηουέτης 
σας·  και όποιος φέουει να είναι πουώτος 
ανάµεσά σας, ας είναι ντούος σας·  όπως ο 
Υιός τού ανφουώπου ντεν ήουφε για να 
υπηουετηφεί, αουά για να υπηουετήσει, και να 
ντώσει τη ζωή του ουύτουο για χάουη 
ποουών. 

Και ενώ έβγαιναν από την Ιεουιχώ, τον 
ακοούφησε ένα µεγάουο πουήφος.  Και 
ξάφνου, ντύο τυφουοί καφισµένοι κοντά στον 
ντουόµο, όταν άκουσαν ότι πεουνάει ο 
Ιησούς, έκουαξαν, ουέγοντας: Εουέησέ µας, 
Κύουιε, γιε τού Νταβίντ.  Και το πουήφος 
τούς επέπουηξε για να σωπάσουν· αουά, 
εκείνοι έκουαζαν πιο ντυνατά, ουέγοντας: 
Εουέησέ µας, Κύουιε, γιε τού Νταβίντ. 

Και καφώς ο Ιησούς στάφηκε, τους φώναξε, 
και είπε: Τι φέουετε να σας κάνω; 

Του ουένε: Κύουιε, να ανοιχτούν τα µάτια 
µας. 

Και ο Ιησούς, επειντή τους σπουαχνίστηκε, 
άγγιξε τα µάτια τους· κι αµέσως τα µάτια τους 
ξαναείνταν, και τον ακοούφησαν. 

ΚΑΙ όταν πουησίασαν στα Ιεουοσόουυµα, 
και ήουφαν στη Βηφφαγή, πουος το όουος 
των εουαιών, ο Ιησούς έστειουε τότε ντύο 
µαφητές, ουέγοντάς τους:  Πηγαίνετε στην 
κωµόποουη, που είναι απέναντί σας· κι 
αµέσως φα βουείτε ένα φηουυκό γαϊντούι 
ντεµένο, και µαζί του ένα πουαουάκι· ουύστε 
τα, και φέουτε τα σε µένα.  Και αν κάποιος 
σας πει κάτι, φα πείτε, ότι ο Κύουιος τα έχει 
ανάγκη· και φα τα στείουει αµέσως. 

Και όουο τούτο έγινε, για να εκπουηουωφεί 
αυτό που ειπώφηκε ντιαµέσου τού πουοφήτη, 
που είπε:  «Πείτε στη φυγατέουα Σιών»: 
«Ντες, ο βασιουιάς σου έουχεται σε σένα 
πουάος, και καφισµένος επάνω σε γαϊντούι, 
και πουάουι, αουσενικό γέννηµα υποζυγίου».  
Και αφού οι µαφητές ποουεύτηκαν και έκαναν 
όπως τους πουόσταξε ο Ιησούς,  έφεουαν το 
γαϊντούι και το πουαουάκι, και έβαουαν επάνω 
τους τα ιµάτιά τους και τον έβαουαν και 
κάφησε επάνω σ' αυτά.  Και οι 
πεουισσότεουοι από το πουήφος έστουωσαν 
στον ντουόµο τα ντικά τους ιµάτια· και άουοι 
έκοβαν κουαντιά από τα ντέντουα, και τα 
έστουωναν στον ντουόµο.  Τα ντε πουήφη που 
πουοποουεύονταν και εκείνα που 
ακοουφούσαν έκουαζαν, ουέγοντας: Ωσαννά 
στον γιο τού Νταβίντ· ευουογηµένος ο 
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εουχόµενος στο όνοµα του Κυουίου· ωσαννά 
εν τοις υψίστοις. 

Και όταν µπήκε µέσα στα Ιεουοσόουυµα 
σείστηκε οουόκουηουη η πόουη, ουέγοντας: 
Ποιος είν' αυτός;  Και τα πουήφη έουεγαν: 
Αυτός είναι ο Ιησούς, ο πουοφήτης, αυτός 
από τη Ναζαουέτ τής Γαουιουαίας. 

Και ο Ιησούς µπήκε µέσα στο ιεουό τού 
Φεού, και έβγαουε έξω όους αυτούς που 
πούσαν και αγόουαζαν µέσα στο ιεουό, και 
αναποντογύουισε τα τουαπέζια των 
αουγυουαµοιβών, και τα καφίσµατα αυτών 
που πούσαν τα πεουιστέουια·  και τους ουέει: 
Είναι γουαµµένο: «Ο οίκος µου, φα 
ονοµάζεται οίκος πουοσευχής»· εσείς, όµως, 
τον κάνατε «σπήουαιο ουηστών». 

Και ήουφαν κοντά του µέσα στο ιεουό 
τυφουοί και χωουοί· και τους φεουάπευσε. 

Και όταν οι ιεουείς και οι γουαµµατείς είνταν 
τα φαυµαστά πουάγµατα που έκανε, και τα 
παιντιά που έκουαζαν µέσα στο ιεουό και 
έουεγαν: Ωσαννά στον γιο τού Νταβίντ, 
αγανάκτησαν,  και του είπαν: Ακούς αυτοί τι 
ουένε; 

Και ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Ναι· ποτέ ντεν 
ντιαβάσατε ότι: «Από στόµα νηπίων και από 
φηουαζόντων ετοίµασες αίνεση»; 

Και αφού τους άφησε, βγήκε έξω από την 
πόουη, στη Βηφανία, και ντιανυχτέουευσε 
εκεί. 

Και όταν το πουωί γύουιζε στην πόουη, 
πείνασε·  και βουέποντας µια συκιά επάνω 
στον ντουόµο, ήουφε κοντά της, και ντεν 
βουήκε τίποτε επάνω της, παουά µονάχα 
φύουα· και της ουέει: Να µη γίνει πουέον 
καουπός από σένα στον αιώνα. Κι αµέσως η 
συκιά ξεουάφηκε. 

 

Και οι µαφητές βουέποντας φαύµασαν, 
ουέγοντας: Πώς ξεουάφηκε αµέσως η συκιά! 

Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: Σας 
ντιαβεβαιώνω, αν έχετε πίστη, και ντεν 

ντιστάσετε, όχι µονάχα αυτό της συκιάς φα 
κάνετε, αουά και σ' αυτό το βουνό αν πείτε: 
Σήκω και πέσε στη φάουασσα, φα γίνει.  Και 
όουα όσα ζητήσετε στην πουοσευχή, έχοντας 
πίστη, φα τα πάουετε. 

Και όταν ήουφε στο ιεουό, καφώς ντίντασκε, 
ήουφαν κοντά του οι αουχιεουείς και οι 
πουεσβύτεουοι του ουαού, ουέγοντας: Με 
ποια εξουσία τα κάνεις αυτά; Και ποιος σου 
έντωσε αυτή την εξουσία; 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, τους είπε: Φα σας 
ουωτήσω και εγώ έναν ουόγο, που αν µου 
πείτε, φα σας πω και εγώ µε ποια εξουσία τα 
κάνω αυτά·  το βάπτισµα του Ιωάννη από πού 
ήταν; Από τον ουανό ή από τους ανφουώπους; 

Και εκείνοι σκέπτονταν µέσα τους, ουέγοντας: 
Αν πούµε: Από τον ουανό, φα µας πει: Γιατί, 
ουοιπόν, ντεν πιστέψατε σ' αυτόν;  Αν, όµως, 
πούµε: Από τους ανφουώπους, φοβόµαστε το 
πουήφος· επειντή, όουοι έχουν τον Ιωάννη ως 
πουοφήτη.  Και απαντώντας στον Ιησού, 
είπαν: Ντεν ξέουµε. 

Κι αυτός είπε σ' αυτούς: Ούτε εγώ σας ουέω 
µε ποια εξουσία τα κάνω αυτά. 

Αουά, τι γνώµη έχετε; Ένας άνφουωπος είχε 
ντύο γιους· και καφώς ήουφε στον πουώτο, 
είπε: Παιντί µου, πήγαινε σήµεουα να 
ντουέψεις στον αµπεουώνα µου.  Και εκείνος 
απαντώντας, είπε: Ντεν φέουω· ύστεουα, 
όµως, µετανιώνοντας, πήγε.  Και καφώς 
ήουφε στον ντεύτεουο, του µίουησε κατά 
παουόµοιο τουόπο. Και εκείνος απαντώντας, 
είπε: Εγώ, φα πάω, κύουιε· και ντεν πήγε.  
Ποιος από τους ντύο έκανε το φέουηµα του 
πατέουα; 

Του ουένε: Ο πουώτος. 

Ουέει σ' αυτούς ο Ιησούς: Σας ντιαβεβαιώνω, 
ότι οι τεουώνες και οι πόουνες πηγαίνουν 
πουιν από σας στη βασιουεία τού Φεού·  
επειντή, ήουφε σε σας ο Ιωάννης µε ντουόµο 
ντικαιοσύνης, και ντεν πιστέψατε σ' αυτόν· 
όµως, οι τεουώνες και οι πόουνες πίστεψαν σ' 
αυτόν· εσείς, όµως, όταν το είντατε, ντεν 
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µεταµεουηφήκατε κατόπιν, ώστε να πιστέψετε 
σ' αυτόν. 

Ακούστε µια άουη παουαβοουή: Υπήουχε 
κάποιος άνφουωπος οικοντεσπότης, ο οποίος 
φύτεψε έναν αµπεουώνα, και έβαουε 
οουόγυουά του φουάχτη, και έσκαψε µέσα σ' 
αυτόν ένα πατητήουι, και οικοντόµησε έναν 
πύουγο· και τον µίσφωσε σε γεωουγούς, και 
αποντήµησε.  Όταν ντε πουησίασε ο καιουός 
των καουπών, έστειουε τους ντούς του πουος 
τους γεωουγούς, για να πάουν τούς καουπούς 
του.  Και οι γεωουγοί, αφού έπιασαν τους 
ντούς του, άουον µεν έντειουαν, και άουον 
φόνευσαν, και άουον ουιφοβόουησαν.  
Έστειουε ξανά άουους ντούς πεουισσότεους 
από τους πουώτους· και σ' αυτούς έκαναν 
κατά παουόµοιο τουόπο. 

Έπειτα, όµως, έστειουε σ' αυτούς τον γιο του, 
ουέγοντας: Φα ντουαπούν τον γιο µου.  Οι 
γεωουγοί, όµως, βουέποντας τον γιο, είπαν 
αναµεταξύ τους: Αυτός είναι ο κουηουονόµος· 
εουάτε, ας τον φονεύσουµε, και ας 
κατακουατήσουµε την κουηουονοµιά του.  
Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαουαν έξω από 
τον αµπεουώνα, και τον φόνευσαν.  Όταν, 
ουοιπόν, έουφει ο ιντιοκτήτης τού αµπεουώνα, 
τι φα κάνει σ' εκείνους τους γεωουγούς; 

Του ουένε: Τους κακούς φα τους αποουέσει 
µε κακό τουόπο· και τον αµπεουώνα φα τον 
µισφώσει σε άουους γεωουγούς, που φα του 
αποντώσουν τους καουπούς στις εποχές τους. 

Τους ουέει ο Ιησούς: Ποτέ ντεν ντιαβάσατε 
στις γουαφές: «Η πέτουα που αποντοκίµασαν 
οι οικοντοµούντες, αυτή έγινε ακουογωνιαία 
πέτουα· από τον Κύουιο έγινε αυτή, και είναι 
φαυµαστή στα µάτια µας»;  Γι' αυτό, σας ουέω 
ότι, η βασιουεία τού Φεού φα αφαιουεφεί από 
σας, και φα ντοφεί σε έφνος που κάνει τούς 
καουπούς της.  Και όποιος πέσει επάνω σ' 
αυτή την πέτουα, φα συντουιφτεί· επάνω σε 
όποιον, όµως, πέσει, φα τον κατασυντουίψει. 

Και όταν οι αουχιεουείς και οι Φαουισαίοι 
άκουσαν τις παουαβοουές του, κατάουαβαν 
ότι µιουάει γι' αυτούς·  και ζητώντας να τον 

πιάσουν, φοβήφηκαν τα πουήφη, επειντή τον 
είχαν ως πουοφήτη. 

ΚΑΙ απαντώντας ξανά ο Ιησούς, τους είπε, µε 
παουαβοουές, ουέγοντας:  Η βασιουεία των 
ουανών οµοιώφηκε µε έναν άνφουωπο 
βασιουιά, που έκανε γάµους στον γιο του·  και 
έστειουε τους ντούς του να καουέσουν τους 
πουοσκαουεσµένους στους γάµους· και 
εκείνοι ντεν ήφεουαν νάουφουν.  Έστειουε 
ξανά άουους ντούς, ουέγοντας: Πείτε στους 
πουοσκαουεσµένους: Ντέστε, ετοίµασα το 
γεύµα µου· οι ταύουοι µου και τα 
φουεφτάουια µου είναι σφαγµένα, και όουα 
είναι έτοιµα· εουάτε στους γάµους.  Εκείνοι, 
όµως, ντείχνοντας αµέουεια, αναχώουησαν, ο 
ένας µεν στο χωουάφι του, ο άουος ντε στο 
εµπόουιό του·  και οι υπόουοιποι, αφού 
έπιασαν τους ντούς του, τους κακοποίησαν και 
τους φόνευσαν.  Και ακούγοντάς το ο 
βασιουιάς οουγίστηκε· και στέουνοντας τα 
στουατεύµατά του, εξοουόφουευσε εκείνους 
τους φονιάντες, και κατέκαψε την πόουη τους.  
Τότε, ουέει στους ντούς του: Ο γάµος µεν 
είναι έτοιµος, αουά οι πουοσκαουεσµένοι ντεν 
ήσαν άξιοι·  Πηγαίνετε, ουοιπόν, στις 
ντιόντους των ντουόµων, και όσους αν 
βουείτε, καουέστε τουςς στους γάµους.  Και 
αφού εκείνοι οι ντούοι βγήκαν στους 
ντουόµους, συγκέντουωσαν όους όσους 
βουήκαν, και κακούς και καούς· και ο γάµος 
γέµισε από καφισµένους στο τουαπέζι. 

Κι όταν ο βασιουιάς µπήκε µέσα για να 
φεωουήσει τους καφισµένους στο τουαπέζι, 
είντε εκεί έναν άνφουωπο να µη είναι ντυµένος 
µε ένντυµα γάµου·  και του ουέει: Φίουε, πώς 
µπήκες εντώ, µη έχοντας ένντυµα γάµου; Κι 
εκείνος αποστοµώφηκε.  Τότε, ο βασιουιάς 
είπε στους υπηουέτες: Αφού τον ντέσετε 
χειουοπόνταουα, σηκώστε τον, και ουίξτε τον 
στο εξώτεουο σκοτάντι· εκεί φα είναι το 
κουάµα και το τουίξιµο των ντοντιών.  
Επειντή, ποουοί είναι οι καουεσµένοι, ουίγοι 
όµως οι εκουεκτοί. 

ΤΟΤΕ, πήγαν οι Φαουισαίοι και έκαναν 
συµβούιο µε ποιον τουόπο να τον 
παγιντεύσουν µε ουόγο.  Και στέουνουν σ' 
αυτόν τους µαφητές τους, µαζί µε τους 
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Ηουωντιανούς, ουέγοντας: Ντάσκαουε, 
ξέουµε ότι ουες την αουήφεια, και ντιντάσκεις 
αουηφινά τον ντουόµο τού Φεού, και ντεν σε 
µέουει για κανέναν· επειντή, ντεν κοιτάζεις σε 
πουόσωπο ανφουώπων.  Πες µας, ουοιπόν: Τι 
νοµίζεις; Επιτουέπεται να ντώσουµε φόουο 
στον Καίσαουα ή όχι; 

Και ο Ιησούς, επειντή γνώουισε την πονηουία 
τους, είπε: Υποκουιτές, τι µε πειουάζετε;  
Ντείξτε µου το νόµισµα του φόου. Και 
εκείνοι τού έφεουαν ένα ντηνάουιο.  Και τους 
ουέει: Η εικόνα αυτή και η επιγουαφή τίνος 
είναι;  Του ουένε: Του Καίσαουα. 

Τότε, τους ουέει: Αποντώστε, ουοιπόν, στον 
Καίσαουα αυτά που ανήκουν στον Καίσαουα, 
και στον Φεό, αυτά που ανήκουν στον Φεό. 

Και όταν το άκουσαν αυτό, φαύµασαν· κι 
αφήνοντάς τον, έφυγαν. 

Κατά την ηµέουα εκείνη τον πουησίασαν οι 
Σαντντουκαίοι, αυτοί που ουένε ότι ντεν 
υπάουχει ανάσταση· και τον ουώτησαν, 
ουέγοντας:  Ντάσκαουε, ο Μωυσής είπε: Αν 
κάποιος πεφάνει, µη έχοντας παιντιά, ο 
αντεουφός του φα νυµφευφεί τη γυναίκα του, 
και φα φέουει απογόνους στον αντεουφό του.  
Ήσαν, ουοιπόν, ανάµεσά µας επτά αντεουφοί· 
και ο πουώτος, αφού νυµφεύφηκε, πέφανε· και 
µη έχοντας παιντί, άφησε τη γυναίκα του στον 
αντεουφό του·  παουόµοια και ο ντεύτεουος, 
και ο τουίτος, µέχουι τους επτά·  ύστεουα απ' 
όους, όµως, πέφανε και η γυναίκα·  κατά την 
ανάσταση, ουοιπόν, σε ποιον από τους επτά 
φα ανήκει η γυναίκα; Επειντή, όουοι την είχαν 
πάουει για γυναίκα. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, τους είπε: 
Πουανιέστε, επειντή ντεν γνωουίζετε τις 
γουαφές ούτε τη ντύναµη του Φεού.  
Ντεντοµένου ότι, κατά την ανάσταση ούτε 
νυµφεύονται ούτε νυµφεύουν, αουά είναι σαν 
άγγεουοι του Φεού στον ουανό.  Για την 
ανάσταση, όµως, των νεκουών, ντεν 
ντιαβάσατε αυτό που ειπώφηκε σε σας από 
τον Φεό, ουέγοντας:  «Εγώ είµαι ο Φεός τού 
Αβουαάµ, και ο Φεός τού Ισαάκ, και ο Φεός 

τού Ιακώβ»; Ο Φεός ντεν είναι Φεός 
νεκουών, αουά ζωντανών. 

Και τα πουήφη ακούγοντας, έµεναν 
έκπουηκτοι από τη ντιντασκαουία του. 

Αουά οι Φαουισαίοι, όταν άκουσαν ότι 
αποστόµωσε τους Σαντντουκαίους, 
συγκεντουώφηκαν µαζί.  Και ένας απ' αυτούς, 
νοµικός, τον ουώτησε, πειουάζοντάς τον, και 
ουέγοντας:  Ντάσκαουε, ποια εντοουή είναι 
µεγάουη µέσα στον νόµο; 

Και ο Ιησούς τού είπε: «Φα αγαπάς τον 
Κύουιο τον Φεό σου από όουη την καουντιά 
σου, και από όουη την ψυχή σου, και από 
όουη τη ντιάνοιά σου».  Αυτή είναι πουώτη 
και µεγάουη εντοουή.  Ντεύτεουη, όµως, 
όµοια µ' αυτή είναι: «Φα αγαπάς τον 
πουησίον σου σαν τον εαυτό σου».  Σ' αυτές 
τις ντύο εντοουές κουέµονται οουόκουηουος 
ο νόµος και οι πουοφήτες. 

Και ενώ οι Φαουισαίοι ήσαν 
συγκεντουωµένοι, ο Ιησούς τούς ουώτησε,  
ουέγοντας: Ποια γνώµη έχετε για τον 
Χουιστό; Τίνος γιος είναι; 

Του ουένε: Του Νταβίντ. 

Τους ουέει: Πώς, ουοιπόν, ο Νταβίντ, 
ντιαµέσου τού Πνεύµατος, τον αποκαουεί 
Κύουιο, ουέγοντας:  «Είπε ο Κύουιος στον 
Κύουιό µου: Κάφησε από τα ντεξιά µου, 
µέχουις ότου βάουω τους εχφούς σου ως 
υποπόντιο των ποντιών σου»;  Αν, ουοιπόν, 
τον αποκαουεί Κύουιο, πώς είναι γιος του; 

Και κανένας ντεν µποούσε να του απαντήσει 
έναν ουόγο· ούτε τόουµησε πουέον κάποιος 
να τον ουωτήσει από εκείνη την ηµέουα. 

ΤΟΤΕ, ο Ιησούς µίουησε πουος τα πουήφη 
και πουος τους µαφητές του,  ουέγοντας: 
Επάνω στην καφέντουα τού Μωυσή κάφησαν 
οι γουαµµατείς και οι Φαουισαίοι·  όουα, 
ουοιπόν, όσα αν σας πουν για να τηουείτε, να 
τα τηουείτε και να τα κάνετε· όµως, σύµφωνα 
µε τα έουγα τους µη κάνετε· για τον ουόγο 
ότι, ουένε και ντεν κάνουν.  Επειντή, ντένουν 
βαουιά και ντυσβάστακτα φοουτία, και τα 
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βάζουν επάνω στους ώµους των ανφουώπων· 
ντεν φέουν, όµως, ούτε µε το ντάχτυουό τους 
να τα κουνήσουν·  και όουα τα έουγα τους τα 
κάνουν, για να βουέπονται από τους 
ανφουώπους· και πουαταίνουν τα 
φυουακτήουιά τους, και µεγαουώνουν τα 
κουάσπεντα από τα ιµάτιά τους·  και στα 
ντείπνα αγαπούν την πουώτη φέση, και στις 
συναγωγές τις πουωτοκαφεντουίες,  στις 
αγοουές τούς χαιουετισµούς, και να 
αποκαούνται από τους ανφουώπους: Ουαββί, 
Ουαββί. 

Εσείς, όµως, µη αποκουηφείτε: Ουαββί· 
επειντή, ένας είναι ο ντάσκαουός σας , ο 
Χουιστός· ενώ, όουοι εσείς είστε αντεουφοί.  
Και πατέουα σας µη ονοµάσετε επάνω στη 
γη· επειντή, ένας είναι ο Πατέουας σας, αυτός 
που είναι τους ουανούς.  Ούτε να 
αποκουηφείτε καφηγητές· επειντή, ένας είναι ο 
καφηγητής σας, ο Χουιστός.  Και ο 
µεγαουύτεουος από σας, φα είναι υπηουέτης 
σας.  Και όποιος υψώσει τον εαυτό του, φα 
ταπεινωφεί· όποιος, όµως, ταπεινώσει τον 
εαυτό του, φα υψωφεί. 

Αουά, αουοίµονο σε σας, γουαµµατείς και 
Φαουισαίοι, υποκουιτές· για τον ουόγο ότι, 
κουείνετε τη βασιουεία των ουανών µπουοστά 
από τους ανφουώπους· επειντή, εσείς ντεν 
µπαίνετε, αου' ούτε τους εισεουχόµενους 
αφήνετε να µπουν.  Αουοίµονο σε σας, 
γουαµµατείς και Φαουισαίοι, υποκουιτές· 
επειντή, κατατουώτε τα σπίτια των χηουών, κι 
αυτό µε την πουόφαση ότι κάνετε µεγάουες 
πουοσευχές· γι' αυτό φα ουάβετε 
µεγαουύτεουη καταντίκη.  Αουοίµονο σε σας, 
γουαµµατείς και Φαουισαίοι, υποκουιτές· 
επειντή, πεουιτουιγυουνάτε τη φάουασσα και 
την ξηουά, για να κάνετε έναν πουοσήουυτο· 
και όταν γίνει, τον κάνετε γιο τής γέεννας ντυο 
φοουές πεουισσότεουο από σας. 

Αουοίµονο σε σας, τυφουοί οντηγοί, που 
ουέτε: Όποιος οουκιστεί στον ναό, ντεν είναι 
τίποτε· όποιος, όµως, οουκιστεί στο χουυσάφι 
τού ναού, έχει υποχουέωση.  Μωουοί και 
τυφουοί, επειντή, ποιος είναι µεγαουύτεουος, 
το χουυσάφι ή ο ναός, που αγιάζει το 
χουυσάφι;  Και: Όποιος οουκιστεί στο 

φυσιαστήουιο, ντεν είναι τίποτε· όποιος, όµως, 
οουκιστεί στο ντώουο, που είναι επάνω σ' 
αυτό, έχει υποχουέωση.  Μωουοί και τυφουοί, 
επειντή, τι είναι µεγαουύτεουο, το ντώουο ή 
το φυσιαστήουιο, που αγιάζει το ντώουο;  
Εκείνος, ουοιπόν, που οουκίστηκε στο 
φυσιαστήουιο οουκίζεται και σ' αυτό και σε 
όουα που είναι επάνω σ' αυτό.  Και εκείνος 
που οουκίστηκε στον ναό οουκίζεται σ' αυτόν, 
και σ' εκείνον που κατοικεί µέσα σ' αυτόν·  και 
εκείνος που οουκίστηκε στον ουανό, 
οουκίζεται στον φουόνο τού Φεού, και σ' 
εκείνον που κάφεται επάνω σ' αυτόν. 

Αουοίµονο σε σας, γουαµµατείς και 
Φαουισαίοι, υποκουιτές· επειντή, 
αποντεκατίζετε τον ντυόσµο, και τον άνηφο 
και το κύµινο· αφήσατε, όµως, τα βαουύτεουα 
του νόµου: Την κουίση και το έουεος και την 
πίστη· αυτά έπουεπε να κάνετε, και εκείνα να 
µη τα αφήνετε.  Τυφουοί οντηγοί, που 
στουαγγίζετε το κουνούπι, καταπίνετε όµως 
την καµήουα.  Αουοίµονο σε σας, 
γουαµµατείς και Φαουισαίοι, υποκουιτές· 
επειντή, καφαουίζετε το απέξω µέουος τού 
ποτηουιού και του πιάτου, από µέσα όµως 
είναι γεµάτα από αουπαγή και ακουάτεια.  
Φαουισαίε τυφουέ, καφάουισε πουώτα το 
εσωτεουικό τού ποτηουιού και του πιάτου, για 
να γίνει και το εξωτεουικό τους καφαουό.  
Αουοίµονο σε σας, γουαµµατείς και 
Φαουισαίοι, υποκουιτές· επειντή, µοιάζετε µε 
ασβεστωµένους τάφους, που απέξω µεν 
φαίνονται ωουαίοι, από µέσα όµως είναι 
γεµάτοι από νεκουά κόκαουα, και από κάφε 
ακαφαουσία.  Έτσι κι εσείς: Απέξω µεν 
φαίνεστε στους ανφουώπους ντίκαιοι, από 
µέσα όµως είστε γεµάτοι από υποκουισία και 
ανοµία. 

Αουοίµονο σε σας, γουαµµατείς και 
Φαουισαίοι, υποκουιτές· επειντή, κτίζετε τους 
τάφους των πουοφητών, και στοουίζετε τα 
µνηµεία των ντικαίων·  και ουέτε: Αν ήµασταν 
στις ηµέουες των πατέουων µας, ντεν φα 
είχαµε συµµετοχή µαζί τους στο αίµα των 
πουοφητών.  Ώστε, µαουτυουείτε για τον 
εαυτό σας ότι είστε γιοι εκείνων που φόνευσαν 
τους πουοφήτες.  Συµπουηουώσατε κι εσείς 
το µέτουο των πατέουων σας.  Φίντια, 
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γεννήµατα από οχιές, πώς φα ξεφύγετε από 
την καταντίκη τής γέεννας; 

Γι' αυτό, ντέστε, εγώ στέουνω σε σας 
πουοφήτες και σοφούς και γουαµµατείς· και 
απ' αυτούς φα φανατώσετε και φα 
σταυουώσετε, και απ' αυτούς φα µαστιγώσετε 
στις συναγωγές σας, και φα καταντιώξετε από 
πόουη σε πόουη·  για νάουφει επάνω σας κάφε 
ντίκαιο αίµα, που χύνεται επάνω στη γη, από 
το αίµα τού ντικαίου Άβεου, µέχουι το αίµα 
τού Ζαχαουία, του γιου τού Βαουαχία, που 
τον φονεύσατε ανάµεσα στον ναό και στο 
φυσιαστήουιο.  Σας ντιαβεβαιώνω: Όουα αυτά 
φάουφουν επάνω σ' αυτή τη γενεά. 

Ιεουσαουήµ, Ιεουσαουήµ, εσύ που φονεύεις 
τούς πουοφήτες, κι εσύ που ουιφοβοουείς 
τούς απεσταουµένους σε σένα, πόσες φοουές 
φέουησα να συγκεντουώσω τα παιντιά σου, µε 
τον ίντιο τουόπο που η κότα συγκεντουώνει 
τα µικουά της κάτω από τις φτεούγες της, 
αουά ντεν φεουήσατε;  Ντέστε, ο οίκος σας 
αφήνεται σε σας έουηµος.  Επειντή, σας ουέω: 
Στο εξής, ντεν φα µε ντείτε, µέχουις ότου 
πείτε: Ευουογηµένος ο εουχόµενος στο 
όνοµα του Κυουίου. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς βγήκε έξω, αναχωούσε 
από το ιεουό· και ήουφαν κοντά του οι 
µαφητές του για να του επιντείξουν τις 
οικοντοµές τού ιεού. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ντεν βουέπετε 
όουα αυτά; Σας ντιαβεβαιώνω, ντεν φα αφεφεί 
εντώ πέτουα επάνω σε πέτουα, που ντεν φα 
καταγκουεµιστεί. 

Και ενώ καφόταν επάνω στο βουνό των 
εουαιών, ήουφαν κοντά του, κατ' ιντίαν, οι 
µαφητές, ουέγοντας: Πες µας, πότε φα γίνουν 
αυτά; Και ποιο φα είναι το σηµείο τής 
παουσίας σου, και της συντέουειας του αιώνα; 

Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: 
Βουέπετε µήπως κάποιος σάς πουανήσει·  
επειντή, φάουφουν ποουοί στο όνοµά µου, 
ουέγοντας: Εγώ είµαι ο Χουιστός· και φα 
πουανήσουν ποούς.  Και φα ακούσετε 
ποουέµους και φήµες ποουέµων· πουοσέχετε, 
µη ταουαχτείτε· επειντή, όουα αυτά πουέπει 

να γίνουν· αουά, ντεν είναι ακόµα το τέουος.  
Επειντή, φα εγεουφεί έφνος ενάντια σε έφνος, 
και βασιουεία ενάντια σε βασιουεία· και φα 
γίνουν πείνες και µεταντοτικές αουώστιες, και 
σεισµοί κατά τόπους.  Όουα αυτά είναι αουχή 
ωντίνων. 

Τότε, φα σας παουαντώσουν σε φουίψη, και 
φα σας φανατώσουν· και φα είστε µισούµενοι 
από όουα τα έφνη εξαιτίας τού ονόµατός µου.  
Και τότε, ποουοί φα σκαννταουιστούν· και φα 
παουαντώσουν ο ένας τον άουον, και φα 
µισήσουν ο ένας τον άουον.  Και φα 
σηκωφούν ποουοί ψευντοπουοφήτες, και φα 
πουανήσουν ποούς.  Και επειντή η ανοµία φα 
πουηφύνει, η αγάπη των ποουών φα 
ψυχουανφεί.  Εκείνος, όµως, που φα έχει 
υποµείνει µέχουι τέους, φα σωφεί. 

Και τούτο το ευαγγέουιο της βασιουείας φα 
κηουυχφεί σε οουόκουηουη την οικουµένη, 
για µαουτυουία σε όουα τα έφνη· και, τότε, 
φάουφει το τέουος. 

Όταν, ουοιπόν, ντείτε το βντέουυγµα της 
εουήµωσης, για το οποίο µίουησε ο 
πουοφήτης Ντανιήου, να στέκεται στον άγιο 
τόπο, (εκείνος που ντιαβάζει, ας 
καταουαβαίνει).  Τότε, αυτοί που βουίσκονται 
στην Ιουνταία ας φεύγουν πουος τα βουνά·  
όποιος βουεφεί επάνω στην ταουάτσα, ας µη 
κατέβει να πάουει κάτι από το σπίτι του·  και 
όποιος βουεφεί στο χωουάφι, ας µη γυουίσει 
πίσω στο σπίτι για να πάουει τα ιµάτιά του.  
Και αουοίµονο στις εγκυµονούσες και σ' 
αυτές που φηουάζουν κατά τις ηµέουες 
εκείνες.  Και πουοσεύχεστε, η φυγή σας να µη 
γίνει µέσα σε χειµώνα ούτε σε σάββατο.  
Επειντή, τότε φα υπάουχει µεγάουη φουίψη, 
που ντεν έγινε από την αουχή τού κόσµου 
µέχουι σήµεουα, ούτε φα ξαναγίνει.  Και αν 
ντεν συντοµεύονταν οι ηµέουες εκείνες, ντεν 
φα σωζόταν καµιά σάουκα· εξαιτίας, όµως, 
των εκουεκτών, φα συντοµευτούν εκείνες οι 
ηµέουες. 

Τότε, αν κάποιος σας πει: Να! εντώ είναι ο 
Χουιστός ή εντώ, να µη πιστέψετε.  Επειντή, 
φα σηκωφούν ψευντόχουιστοι και 
ψευντοπουοφήτες, και φα ντείξουν µεγάουα 
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σηµεία και τέουατα, ώστε να πουανήσουν, αν 
είναι ντυνατόν, και τους εκουεκτούς.  Ντέστε, 
σας τα πουοείπα.  Αν, ουοιπόν, σας πουν: Να! 
είναι στην έουηµο, µη βγείτε: Να! στα 
εσωτεουικά ντωµάτια, µη πιστέψετε.  Επειντή, 
όπως η αστουαπή βγαίνει από την ανατοουή, 
και φαίνεται µέχουι τη ντύση, έτσι φα είναι και 
η παουσία τού Υιού τού ανφουώπου.  Επειντή, 
όπου είναι το πτώµα, εκεί φα µαζευτούν οι 
αετοί. 

Κι αµέσως, ύστεουα από τη φουίψη εκείνων 
των ηµεουών, ο ήουιος φα σκοτεινιάσει, και 
το φεγγάουι ντεν φα ντώσει το φως του, και τα 
αστέουια φα πέσουν από τον ουανό, και οι 
ντυνάµεις των ουανών φα σαουευτούν.  Και, 
τότε, φα φανεί το σηµείο τού Υιού τού 
ανφουώπου στον ουανό· και, τότε, φα 
φουηνήσουν όουες οι φυουές τής γης, και φα 
ντουν τον Υιό τού ανφουώπου να έουχεται 
επάνω στα σύννεφα του ουανού µε ντύναµη 
και ποουή ντόξα.  Και φα αποστείουει τούς 
αγγέους του µε ντυνατή φωνή σάουπιγγας· και 
φα συγκεντουώσει τούς εκουεκτούς του από 
τους τέσσεουις ανέµους, από τις άκουες των 
ουανών µέχουι τις άουες άκουες τους. 

Και από τη συκιά µάφετε την παουαβοουή· 
όταν το κουαντί της γίνει ήντη απαουό, και 
βγάζει φύουα, γνωουίζετε ότι πουησιάζει το 
φέουος.  Έτσι κι εσείς, όταν ντείτε όουα αυτά, 
να ξέουετε ότι είναι κοντά, επί φύουαις.  Σας 
ντιαβεβαιώνω, ντεν φα παουέουφει αυτή η 
γενεά, µέχουις ότου γίνουν όουα αυτά.  Ο 
ουανός και η γη φα παουέουφουν, τα ουόγια 
µου όµως ντεν φα παουέουφουν. 

Για την ηµέουα εκείνη, όµως, και την ώουα, 
ντεν γνωουίζει κανένας, ούτε οι άγγεουοι των 
ουανών, παουά ο Πατέουας µου, µόνος.  Και 
καφώς ήσαν οι ηµέουες τού Νώε, έτσι φα 
είναι και η παουσία τού Υιού τού ανφουώπου.  
Επειντή, όπως στις ηµέουες πουιν από τον 
κατακουυσµό έτουωγαν και έπιναν, 
νυµφεύονταν και νύµφευαν, ως την ηµέουα 
κατά την οποία ο Νώε µπήκε µέσα στην 
κιβωτό·  και ντεν κατάουαβαν, µέχουις ότου 
ήουφε ο κατακουυσµός, και τους σήκωσε 
όους· έτσι φα είναι και η παουσία τού Υιού 
τού ανφουώπου·  τότε, ντύο φα είναι στο 

χωουάφι· ο ένας παουαουαµβάνεται, και ο 
άουος αφήνεται.  Ντύο γυναίκες φα αουέφουν 
στον µύουο· µία παουαουαµβάνεται, και µία 
αφήνεται. 

Αγουυπνείτε, ουοιπόν, επειντή ντεν ξέουετε 
ποια ώουα έουχεται ο Κύουιός σας.  Να 
γνωουίζετε, όµως, τούτο, ότι, αν ο 
οικοντεσπότης ήξεουε σε ποια φυουακή τής 
νύχτας έουχεται ο κουέφτης, φα αγουυπνούσε, 
και ντεν φα άφηνε να ντιαουηχτεί το σπίτι του.  
Γι' αυτό, κι εσείς γίνεστε έτοιµοι· επειντή, 
κατά την ώουα που ντεν στοχάζεστε, έουχεται 
ο Υιός τού ανφουώπου. 

Ποιος είναι, ουοιπόν, ο πιστός και φουόνιµος 
ντούος, που ο κύουιός του τον κατέστησε 
επιστάτη στους υπηουέτες του, για να ντίνει σ 
αυτούς την τουοφή στον καιουό της;  
Μακάουιος εκείνος ο ντούος, που, όταν 
έουφει ο κύουιός του, φα τον βουει να κάνει 
έτσι.  Σας ντιαβεβαιώνω ότι, φα τον κάνει 
επιστάτη σε όουα τα υπάουχοντά του.  Αν, 
όµως, ο κακός εκείνος ντούος πει στην 
καουντιά του: Ο κύουιός µου καφυστεουεί 
νάουφει·  και αουχίσει να ντέουνει τούς 
συνντούς του, µάουιστα να τουώει και να πίνει 
µ' αυτούς που µεφούν,  φάουφει ο κύουιος 
εκείνου τού ντού σε ηµέουα που ντεν 
πουοσµένει, και σε ώουα που ντεν ξέουει·  και 
φα τον αποχωουίσει, και φα βάουει το µέουος 
του µαζί µε τους υποκουιτές· εκεί φα είναι το 
κουάµα και το τουίξιµο των ντοντιών. 

Τότε, η βασιουεία των ουανών φα είναι όµοια 
µε ντέκα παουφένες, οι οποίες, αφού πήουαν 
τα ουυχνάουια τους, βγήκαν σε συνάντηση 
του νυµφίου.  Όµως, απ' αυτές πέντε ήσαν 
φουόνιµες, και πέντε µωουές.  Οι οποίες 
µωουές, αφού πήουαν τα ουυχνάουια τους, 
ντεν πήουαν µαζί τους ουάντι·  οι φουόνιµες, 
όµως, πήουαν ουάντι στα ντοχεία τους µαζί 
µε τα ουυχνάουια τους.  Και επειντή ο 
νυµφίος καφυστεούσε, νύσταξαν όουες και 
κοιµόνταν.  Στο µέσον, όµως, της νύχτας 
έγινε µια κουαυγή: Να! ο νυµφίος έουχεται· 
βγείτε έξω σε συνάντησή του.  Τότε, 
σηκώφηκαν όουες εκείνες οι παουφένες, και 
ετοίµασαν τα ουυχνάουια τους.  Και οι 
µωουές είπαν στις φουόνιµες: Ντώστε µας 
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από το ουάντι σας· επειντή, τα ουυχνάουια 
µας σβήνουν.  Και οι φουόνιµες απάντησαν, 
ουέγοντας: Μήπως και ντεν φτάσει για µας και 
για σας· γι' αυτό, καουύτεουα πηγαίνετε σ' 
αυτούς που πουάνε, κι αγοουάστε για τον 
εαυτό σας.  Και ενώ έφευγαν για να 
αγοουάσουν, ήουφε ο νυµφίος· και οι έτοιµες 
µπήκαν µαζί του µέσα στους γάµους, και η 
φύουα κουείστηκε.  Και ύστεουα, έουχονται 
και οι υπόουοιπες παουφένες, ουέγοντας: 
Κύουιε, Κύουιε, άνοιξέ µας.  Και εκείνος 
απαντώντας είπε: Σας ντιαβεβαιώνω, ντεν σας 
γνωουίζω. 

Αγουυπνείτε, ουοιπόν, επειντή ντεν ξέουετε 
την ηµέουα ούτε την ώουα, κατά την οποία 
έουχεται ο Υιός τού ανφουώπου. 

Επειντή, φάουφει σαν ένας άνφουωπος ο 
οποίος, πουοκειµένου να αποντηµήσει, 
κάουεσε τους ντούς του, και τους παουέντωσε 
τα υπάουχοντά του·  και σε έναν µεν έντωσε 
πέντε τάουαντα, σε άουον ντε ντύο, και σε 
άουον ένα· σε κάφε έναν σύµφωνα µε τη ντική 
του ικανότητα· κι αµέσως αποντήµησε.  
Εκείνος ντε που πήουε τα πέντε τάουαντα 
πήγε, και ντουεύοντας µ' αυτά, έκανε άουα 
πέντε τάουαντα.  Το ίντιο και εκείνος που 
πήουε τα ντύο, κέουντησε κι αυτός άουα ντύο.  
Εκείνος ντε που πήουε το ένα, πήγε και 
έσκαψε στη γη, και έκουυψε το ασήµι τού 
κυουίου του.  Και µετά από ποουύ καιουό 
έουχεται ο κύουιος εκείνων των ντούων, και 
κάνει ουογαουιασµό µαζί τους.  Και όταν 
ήουφε αυτός που πήουε τα πέντε τάουαντα, 
παουσίασε άουα πέντε τάουαντα, ουέγοντας: 
Κύουιε, πέντε τάουαντα µου παουέντωσες· 
ντες, µε βάση αυτά κέουντησα άουα πέντε 
τάουαντα.  Και ο κύουιός του είπε σ' αυτόν: 
Εύγε, ντούε αγαφέ, και πιστέ· στα ουίγα 
φάνηκες πιστός, επάνω σε ποουά φα σε 
καταστήσω· µπες µέσα στη χαουά τού 
κυουίου σου.  Και καφώς ήουφε κοντά και 
εκείνος που πήουε τα ντύο τάουαντα, είπε: 
Κύουιε, ντύο τάουαντα µου παουέντωσες· 
ντες, µε βάση αυτά κέουντησα άουα ντύο 
τάουαντα.  Και ο κύουιός του είπε σ' αυτόν: 
Εύγε, ντούε αγαφέ, και πιστέ· στα ουίγα 
φάνηκες πιστός, επάνω σε ποουά φα σε 
καταστήσω· µπες µέσα στη χαουά τού 

κυουίου σου.  Και καφώς ήουφε κοντά και 
εκείνος που πήουε το ένα τάουαντο, είπε: 
Κύουιε, σε γνώουισα ότι είσαι σκουηουός 
άνφουωπος, φεουίζοντας όπου ντεν έσπειουες, 
και µαζεύοντας απ' όπου ντεν ντιασκόουπισες·  
και επειντή φοβήφηκα, πήγα και έκουυψα το 
τάουαντό σου µέσα στη γη· ντες, έχεις το 
ντικό σου.  Και ο κύουιός του, απαντώντας, 
είπε σ' αυτόν: Πονηουέ ντούε και οκνηουέ, 
ήξεουες ότι φεουίζω όπου ντεν έσπειουα, και 
µαζεύω απ' όπου ντεν ντιασκόουπισα·  
έπουεπε, ουοιπόν, να βάουεις το ασήµι µου 
στους τουαπεζίτες· και όταν εουχόµουν εγώ, 
φα έπαιουνα το ντικό µου µαζί µε τόκο.  
Πάουτε, ουοιπόν, απ' αυτόν το τάουαντο, και 
ντώστε το σ' αυτόν που έχει τα ντέκα 
τάουαντα.  Επειντή, σε όποιον έχει, φα ντοφεί, 
και φα του πεουισσεύσει· και απ' αυτόν που 
ντεν έχει, και εκείνο που έχει, φα αφαιουεφεί 
απ' αυτόν.  Και τον αχουείο ντούο ουίξτε τον 
στο εξώτεουο σκοτάντι· εκεί φα είναι το 
κουάµα και το τουίξιµο των ντοντιών. 

Και όταν έουφει ο Υιός τού ανφουώπου µέσα 
στη ντόξα του, και όουοι οι άγιοι άγγεουοι 
µαζί του, τότε φα καφήσει επάνω στον φουόνο 
τής ντόξας του.  Και µπουοστά του φα 
συγκεντουωφούν όουα τα έφνη· και φα τους 
χωουίσει από αναµεταξύ τους, όπως ο 
ποιµένας χωουίζει τα πουόβατα από τα 
εουίφια.  Και τα µεν πουόβατα φα τα στήσει 
από τα ντεξιά του, ενώ τα εουίφια από τα 
αουιστεουά. 

Τότε, ο βασιουιάς φα πει σ' αυτούς που φα 
είναι από τα ντεξιά του: Εουάτε, οι 
ευουογηµένοι τού Πατέουα µου, 
κουηουονοµήστε τη βασιουεία, που είναι 
ετοιµασµένη σε σας από τη ντηµιουγία τού 
κόσµου·  επειντή, πείνασα, και µου ντώσατε 
να φάω· ντίψασα και µου ντώσατε να πιω· 
ξένος ήµουν, και µε φιουοξενήσατε·  γυµνός 
ήµουν, και µε ντύσατε· ασφένησα, και µε 
επισκεφφήκατε· σε φυουακή ήµουν, και 
ήουφατε σε µένα. 

Τότε, οι ντίκαιοι φα του απαντήσουν, 
ουέγοντας: Κύουιε, πότε σε είνταµε να πεινάς, 
και σε φουέψαµε; Ή, να ντιψάς, και σου 
ντώσαµε να πιεις;  Και πότε σε είνταµε ξένον, 
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και σε φιουοξενήσαµε; Ή, γυµνόν, και σε 
ντύσαµε;  Και πότε σε είνταµε ασφενή ή σε 
φυουακή, και ήουφαµε σε σένα; 

Και απαντώντας ο βασιουιάς, φα τους πει: 
Σας ντιαβεβαιώνω, καφόσον το αυτό κάνατε 
σε έναν από τούτους τούς εουάχιστους 
αντεουφούς µου, το κάνατε σε µένα. 

Τότε, φα πει και σ' εκείνους που φα είναι από 
τα αουιστεουά: Πηγαίνετε από µένα, οι 
καταουαµένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι 
ετοιµασµένη για τον ντιάβοουο και για τους 
αγγέους του.  Επειντή, πείνασα, και ντεν µου 
ντώσατε να φάω· ντίψασα και ντεν µου 
ντώσατε να πιω·  ξένος ήµουν, και ντεν µε 
φιουοξενήσατε· γυµνός, και ντεν µε ντύσατε· 
ασφενής και σε φυουακή, και ντεν µε 
επισκεφφήκατε. 

Τότε, φα του απαντήσουν κι αυτοί, ουέγοντας: 
Κύουιε, πότε σε είνταµε να πεινάς ή να ντιψάς 
ή ξένον ή γυµνόν ή ασφενή ή σε φυουακή, και 
ντεν σε υπηουετήσαµε; 

Τότε, φα τους απαντήσει, ουέγοντας: Σας 
ντιαβεβαιώνω, καφόσον ντεν το κάνατε αυτό 
σε έναν από τούτους τούς εουάχιστους, ντεν 
το κάνατε ούτε σε µένα. 

Και φα αποχωουήσουν, αυτοί µεν σε αιώνια 
κόουαση· ενώ οι ντίκαιοι σε αιώνια ζωή. 

ΚΑΙ όταν ο Ιησούς τεουείωσε όουα αυτά τα 
ουόγια, είπε στους µαφητές του:  Ξέουετε ότι 
ύστεουα από ντύο ηµέουες γίνεται το Πάσχα, 
και ο Υιός του ανφουώπου παουαντίνεται για 
να σταυουωφεί. 

Τότε, συγκεντουώφηκαν οι αουχιεουείς και οι 
γουαµµατείς και οι πουεσβύτεουοι του ουαού 
στην αυουή τού αουχιεουέα, που ουεγόταν 
Καϊάφας·  και έκαναν συµβούιο για να 
συουάβουν τον Ιησού µε ντόουο, και να τον 
φανατώσουν.  Έουεγαν, µάουιστα: Όχι στη 
γιοουτή, για να µη γίνει φόουυβος µέσα στον 
ουαό. 

Και όταν ο Ιησούς βουισκόταν στη Βηφανία, 
στο σπίτι τού ουεπού Σίµωνα,  ήουφε κοντά 
του µια γυναίκα, που είχε ένα αουάβαστουο 

από ποουύτιµο µύουο, και το έχυνε 
οουόκουηουο επάνω στο κεφάουι του, ενώ 
καφόταν στο τουαπέζι. 

Και οι µαφητές του, βουέποντάς το, 
αγανάκτησαν, ουέγοντας: Πουος τι αυτή η 
σπατάουη;  Επειντή, αυτό το µύουο µποούσε 
να πουηφεί σε µια µεγάουη τιµή, και να 
ντοφεί στους φτωχούς. 

Καφώς ντε ο Ιησούς το κατάουαβε, τους είπε: 
Γιατί ενοχουείτε τη γυναίκα; Επειντή, έκανε 
σε µένα ένα καουό έουγο.  Επειντή, τους 
φτωχούς τούς έχετε πάντοτε µαζί σας· εµένα, 
όµως, ντεν µε έχετε πάντοτε.  Άουωστε, αυτή, 
χύνοντας τούτο το µύουο επάνω στο σώµα 
µου, το έκανε για τον ενταφιασµό µου.  Σας 
ντιαβεβαιώνω, όπου αν κηουυχφεί τούτο το 
ευαγγέουιο, σε όουο τον κόσµο, φα γίνει 
ουόγος και γι' αυτό που αυτή έπουαξε, σε 
ανάµνησή της. 

Τότε, ένας από τους ντώντεκα, αυτός που 
ουεγόταν Ιούντας ο Ισκαουιώτης, πήγε πουος 
τους αουχιεουείς,  και είπε: Τι φέουετε να µου 
ντώσετε, και εγώ φα σας τον παουαντώσω; 
Και εκείνοι έντωσαν σ' αυτόν 30 αουγύουια.  
Και από τότε ζητούσε ευκαιουία για να τον 
παουαντώσει. 

Και την πουώτη ηµέουα των αζύµων ήουφαν 
οι µαφητές κοντά στον Ιησού, ουέγοντάς του: 
Πού φέουεις να σου ετοιµάσουµε για να φας 
το Πάσχα; 

Και εκείνος είπε: Πηγαίνετε στην πόουη στον 
τάντε, και πείτε του: Ο ντάσκαουος ουέει: 
Πουησίασε ο καιουός µου· στο σπίτι σου φα 
κάνω το Πάσχα µαζί µε τους µαφητές µου. 

Και οι µαφητές του έκαναν όπως τους 
παουήγγειουε ο Ιησούς· και ετοίµασαν το 
Πάσχα. 

Και όταν έγινε βουάντυ, καφόταν στο 
τουαπέζι µαζί µε τους ντώντεκα·  και ενώ 
έτουωγαν, είπε: Σας ντιαβεβαιώνω ότι, ένας 
από σας φα µε παουαντώσει. 
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Και ουυπούµενοι υπεουβοουικά, άουχισαν να 
του ουένε, κάφε ένας απ' αυτούς: Μήπως εγώ 
είµαι, Κύουιε; 

Και εκείνος απαντώντας, είπε: Αυτός που 
βούτηξε το χέουι του µαζί µου στο πιάτο, 
αυτός φα µε παουαντώσει.  Ο Υιός τού 
ανφουώπου πηγαίνει µεν, όπως είναι 
γουαµµένο γι' αυτόν· αουοίµονο, όµως, στον 
άνφουωπο εκείνον, ντιαµέσου τού οποίου ο 
Υιός τού ανφουώπου παουαντίνεται· καουό 
ήταν σ' εκείνον τον άνφουωπο, αν ντεν είχε 
γεννηφεί. 

Και απαντώντας ο Ιούντας, που τον 
παουέντινε, είπε: Μήπως εγώ είµαι, Ουαββί; 

Του ουέει: Εσύ το είπες. 

Και ενώ έτουωγαν, παίουνοντας ο Ιησούς τον 
άουτο, και αφού τον ευουόγησε, έκοψε, και 
έντινε στους µαφητές, και είπε: Ουάβετε, 
φάγετε· τούτο είναι το σώµα µου.  Και 
παίουνοντας το ποτήουι, κι αφού 
ευχαουίστησε, τους έντωσε, ουέγοντας: Πιείτε 
απ' αυτό όουοι·  επειντή, τούτο είναι το αίµα 
µου, αυτό τής καινούγιας ντιαφήκης, που 
χύνεται χάουη ποουών για άφεση αµαουτιών.  
Και σας ουέω ότι, ντεν φα πιω στο εξής από 
τούτο το γέννηµα της αµπέου, µέχουι εκείνη 
την ηµέουα, όταν φα το πίνω καινούγιο µαζί 
σας στη βασιουεία τού Πατέουα µου. 

Και αφού ύµνησαν, βγήκαν έξω στο όουος 
των εουαιών. 

Τότε, ο Ιησούς τούς ουέει: Όουοι εσείς φα 
σκαννταουιστείτε µε µένα αυτή τη νύχτα· 
επειντή, είναι γουαµµένο: «Φα χτυπήσω τον 
ποιµένα, και τα πουόβατα του ποιµνίου φα 
ντιασκοουπιστούν»·  και αφού αναστηφώ, φα 
πάω πουιν από σας στη Γαουιουαία.  Και 
απαντώντας ο Πέτουος, του είπε: Και αν 
όουοι σκαννταουιστούν µε σένα, εγώ ποτέ 
ντεν φα σκαννταουιστώ. 

Ο Ιησούς τού είπε: Σε ντιαβεβαιώνω ότι, αυτή 
τη νύχτα, πουιν ο πετεινός ουαουήσει, φα µε 
απαουνηφείς τουεις φοουές. 

Ο Πέτουος ουέει σ' αυτόν: Και αν χουειαστεί 
να πεφάνω µαζί σου, ντεν φα σε απαουνηφώ. 
Το ίντιο είπαν και όουοι οι µαφητές. 

Τότε, έουχεται µαζί τους ο Ιησούς σε ένα 
χωουιό, που ουέγεται Γεφσηµανή· και ουέει 
στους µαφητές: Καφήστε αυτού, µέχουις ότου 
πάω και πουοσευχηφώ εκεί. 

Και αφού παουέουαβε τον Πέτουο και τους 
ντύο γιους τού Ζεβενταίου, άουχισε να 
ουυπάται και να αντηµονεί.  Τότε, τους ουέει: 
Η ψυχή µου είναι πεουίουυπη µέχουι 
φανάτου· µείνετε εντώ και αγουυπνείτε µαζί 
µου. 

Και αφού πουοχώουησε ουίγο, έπεσε µε το 
πουόσωπό του στη γη, πουοσευχόµενος και 
ουέγοντας: Πατέουα µου, αν είναι ντυνατόν, 
ας παουέουφει από µένα αυτό το ποτήουι· 
όµως, όχι όπως εγώ φέουω, αου' όπως εσύ. 

Και έουχεται πουος τους µαφητές, και τους 
βουίσκει να κοιµούνται, και ουέει πουος τον 
Πέτουο: Έτσι ντεν µποουέσατε να 
αγουυπνήσετε µία ώουα µαζί µου;  
Αγουυπνείτε και πουοσεύχεστε, για να µη 
µπείτε σε πειουασµό· το µεν πνεύµα είναι 
πουόφυµο, η σάουκα όµως είναι αντύναµη. 

Ξανά, για ντεύτεουη φοουά πήγε και 
πουοσευχήφηκε, ουέγοντας: Πατέουα µου, αν 
ντεν είναι ντυνατόν να παουέουφει από µένα 
τούτο το ποτήουι, χωουίς να το πιω, ας γίνει 
το φέουηµά σου. 

Και όταν ήουφε τούς βουίσκει πάουι να 
κοιµούνται· επειντή, τα µάτια τους ήσαν 
βαουιά.  Και αφού τους άφησε, πήγε ξανά και 
πουοσευχήφηκε για τουίτη φοουά, ουέγοντας 
τον ίντιο ουόγο. 

Τότε, έουχεται στους µαφητές, και τους ουέει: 
Κοιµάστε, ουοιπόν, και αναπαύεστε· να! 
πουησίασε η ώουα, και ο Υιός τού ανφουώπου 
παουαντίνεται σε χέουια αµαουτωουών·  
σηκωφείτε, ας πάµε· ντέστε, πουησίασε αυτός 
που µε παουαντίνει. 

Και ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ξάφνου, ο 
Ιούντας, ένας από τους ντώντεκα, ήουφε· και 
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µαζί του ένα µεγάουο πουήφος µε µάχαιουες 
και ξύουα, από τους αουχιεουείς και τους 
πουεσβύτεους του ουαού. 

Και εκείνος που τον παουέντινε, τους έντωσε 
ένα σηµάντι, ουέγοντας: Όποιον φιουήσω, 
αυτός είναι· πιάστε τον.  Κι αµέσως, αφού 
πουησίασε τον Ιησού, είπε: Χαίουε, Ουαββί· 
και τον καταφίουησε.  Και ο Ιησούς είπε σ' 
αυτόν: Φίουε, γιατί ήουφες; 

Τότε, αφού ήουφαν κοντά, έβαουαν τα χέουια 
επάνω στον Ιησού, και τον έπιασαν. 

Και ξάφνου, ένας, από εκείνους που ήσαν µαζί 
µε τον Ιησού, απουώνοντας το χέουι, 
τουάβηξε τη µάχαιουά του, και χτυπώντας τον 
ντούο τού αουχιεουέα, του απέκοψε το αυτί 
του. 

Τότε, ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Ξαναβάουε τη 
µάχαιουά σου στη φέση της· επειντή, όουοι 
όσοι πιάσουν µάχαιουα, µε µάχαιουα φα 
πεφάνουν·  ή νοµίζεις ότι ντεν µποουώ να 
παουακαουέσω τώουα κιόουας τον Πατέουα 
µου, και φα στήσει κοντά µου πεουισσότεουες 
από ντώντεκα ουεγεώνες αγγέουων;  Πώς, 
ουοιπόν, φα εκπουηουωφούν οι γουαφές, ότι 
έτσι πουέπει να γίνει; 

Κατά την ώουα εκείνη ο Ιησούς είπε πουος τα 
πουήφη: Βγήκατε σαν σε ουηστή, µε 
µάχαιουες και ξύουα, για να µε συουάβετε; 
Καφηµεουινά καφόµουν κοντά σας, 
ντιντάσκοντας µέσα στο ιεουό, και ντεν µε 
πιάσατε.  Και όουο αυτό έγινε, για να 
εκπουηουωφούν οι γουαφές των πουοφητών. 

Τότε, όουοι οι µαφητές, αφού τον 
εγκατέουειψαν, έφυγαν. 

Και εκείνοι που είχαν πιάσει τον Ιησού, τον 
έφεουαν στον αουχιεουέα Καϊάφα, όπου 
συγκεντουώφηκαν οι γουαµµατείς και οι 
πουεσβύτεουοι. 

Ο ντε Πέτουος τον ακοουφούσε από µακουιά, 
µέχουι την αυουή τού αουχιεουέα· και αφού 
µπήκε µέσα, καφόταν µαζί µε τους υπηουέτες, 
για να ντει το τέουος. 

Οι ντε αουχιεουείς και οι πουεσβύτεουοι και 
οουόκουηουο το συνέντουιο ζητούσαν 
ψευντοµαουτυουία ενάντια στον Ιησού, για να 
τον φανατώσουν·  και ντεν βουήκαν· και 
παουόουο που ήουφαν ποουοί 
ψευντοµάουτυουες, ντεν βουήκαν. Ύστεουα, 
όµως, καφώς πουοσήουφαν ντύο 
ψευντοµάουτυουες,  είπαν: Αυτός είπε: 
Μποουώ να γκουεµίσω τον ναό τού Φεού, και 
µέσα σε τουεις ηµέουες να τον κτίσω. 

Και αφού σηκώφηκε ο αουχιεουέας, του είπε: 
Ντεν απαντάς; Τι µαουτυούν αυτοί εναντίον 
σου;  Και ο Ιησούς σιωπούσε. Και 
απαντώντας ο αουχιεουέας, του είπε: Σε 
οουκίζω στον ζωντανό Φεό, να µας πεις, αν 
εσύ είσαι ο Χουιστός, ο Υιός τού Φεού. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Εσύ το είπες· όµως, 
σας ουέω: Στο εξής, φα ντείτε τον Υιό τού 
ανφουώπου να κάφεται στα ντεξιά τής 
ντύναµης, και να έουχεται επάνω στα σύννεφα 
του ουανού. 

Τότε, ο αουχιεουέας ξέσχισε τα ιµάτιά του, 
ουέγοντας ότι: Βουασφήµησε· τι ανάγκη 
έχουµε πουέον από µάουτυουες. Να, τώουα 
ακούσατε τη βουασφηµία του·  τι σας 
φαίνεται; 

Και εκείνοι, απαντώντας, είπαν: Είναι ένοχος 
φανάτου. 

Τότε, έφτυσαν στο πουόσωπό του, και τον 
γουονφοκόπησαν· άουοι, µάουιστα, τον 
χαστούκισαν,  ουέγοντας: Πουοφήτευσε σε 
µας, Χουιστέ, ποιος είναι αυτός που σε 
χτύπησε; 

Ο ντε Πέτουος καφόταν έξω στην αυουή· και 
ήουφε κοντά του µία ντούη, ουέγοντας: Κι 
εσύ ήσουν µαζί µε τον Ιησού, τον Γαουιουαίο.  
Και εκείνος αουνήφηκε µπουοστά σε όους, 
ουέγοντας: Ντεν ξέουω τι ουες.  Και όταν 
βγήκε έξω στον πυουώνα, τον είντε µια άουη, 
και ουέει σ' αυτούς που ήσαν εκεί: Κι αυτός 
ήταν µαζί µε τον Ιησού, τον Ναζωουαίο.  
Αουνήφηκε και πάουι, µε όουκο, ότι: Ντεν 
γνωουίζω τον άνφουωπο.  Και ύστεουα από 
ουίγο, καφώς ήουφαν κοντά αυτοί που 
στέκονταν τουιγύουω, είπαν στον Πέτουο: Στ' 
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αουήφεια, κι εσύ είσαι απ' αυτούς· επειντή, και 
η οµιουία σου σε κάνει φανεουόν.  Τότε, 
άουχισε να αναφεµατίζει και να οουκίζεται 
ότι: Ντεν γνωουίζω τον άνφουωπο. Κι αµέσως 
ουάουησε ο πετεινός.  Και ο Πέτουος 
φυµήφηκε τον ουόγο του Ιησού, που του είχε 
πει ότι: Πουιν ο πετεινός ουαουήσει, φα µε 
απαουνηφείς τουεις φοουές. Και βγαίνοντας 
έξω, έκουαψε πικουά. 

ΚΑΙ όταν έγινε πουωί, όουοι οι αουχιεουείς 
και οι πουεσβύτεουοι του ουαού έκαναν 
συµβούιο εναντίον του Ιησού για να τον 
φανατώσουν.  Και αφού τον έντεσαν, τον 
έφεουαν και τον παουέντωσαν στον Πόντιο 
Πιουάτο, τον ηγεµόνα. 

Τότε, ο Ιούντας, αυτός που τον παουέντωσε, 
βουέποντας ότι καταντικάστηκε, αφού 
µεταµεουήφηκε επέστουεψε στους 
πουεσβύτεους τα 30 αουγύουια,  ουέγοντας: 
Αµάουτησα, επειντή παουέντωσα αφώο αίµα. 
Και εκείνοι είπαν: Και σε µας, τι; Αφοουά 
εσένα.  Και ουίχνοντας τα αουγύουια µέσα 
στον ναό, αναχώουησε· και φεύγοντας 
κουεµάστηκε.  Και οι ιεουείς, παίουνοντας τα 
αουγύουια, είπαν: Ντεν επιτουέπεται να τα 
βάουµε στο φησαυουοφυουάκιο· επειντή, είναι 
τιµή αίµατος.  Και αφού έκαναν συµβούιο, 
αγόουασαν µ' αυτά το χωουάφι τού κεουαµέα, 
για να φάβονται εκεί οι ξένοι.  Γι' αυτό, το 
χωουάφι εκείνο ονοµάστηκε: Χωουάφι 
αίµατος, µέχουι τη σηµεουινή ηµέουα.  Τότε, 
εκπουηουώφηκε εκείνο που ειπώφηκε 
ντιαµέσου τού Ιεουεµία τού πουοφήτη, που 
είπε: «Και πήουαν τα 30 αουγύουια, την τιµή 
που εκτιµήφηκε, τον οποίο εκτίµησαν οι γιοι 
Ισουαήου,  και τα έντωσαν στο χωουάφι τού 
κεουαµέα, καφώς ο Κύουιος παουήγγειουε σε 
µένα». 

Και ο Ιησούς στάφηκε µπουοστά στον 
ηγεµόνα· και ο ηγεµόνας τον ουώτησε, 
ουέγοντας: Εσύ είσαι ο βασιουιάς των 
Ιουνταίων; 

Και ο Ιησούς τού είπε: Εσύ το ουες. 

Και ενώ οι αουχιεουείς και οι πουεσβύτεουοι 
τον κατηγοούσαν, ντεν απάντησε καφόου.  

Τότε, ο Πιουάτος ουέει σ' αυτόν: Ντεν ακούς 
πόσα µαουτυούν εναντίον σου;  Και ντεν του 
απάντησε ούτε σε έναν ουόγο· ώστε ο 
ηγεµόνας φαύµαζε ποουύ. 

Και κατά τη γιοουτή, ο ηγεµόνας συνήφιζε να 
αποουύει στο πουήφος έναν φυουακισµένο, 
όποιον ήφεουαν.  Και είχαν τότε έναν 
πεουιβόητο φυουακισµένο, που ουεγόταν 
Βαουαββάς.  Ενώ, ουοιπόν, ήσαν 
συγκεντουωµένοι, ο Πιουάτος είπε σ' αυτούς: 
Ποιον φέουετε να σας αποουύσω; Τον 
Βαουαββά ή τον Ιησού, που ουέγεται 
Χουιστός;  Επειντή, ήξεουε ότι από φφόνο 
τον παουέντωσαν. 

Και ενώ καφόταν επάνω στο βήµα, η γυναίκα 
του έστειουε κάποιον πουος αυτόν, ουέγοντας: 
Άπεχε από εκείνον τον ντίκαιο· επειντή, 
ποουά έπαφα γι' αυτόν σήµεουα σε όνειουο. 

Οι αουχιεουείς, όµως, και οι πουεσβύτεουοι 
έπεισαν τα πουήφη να ζητήσουν τον 
Βαουαββά, και να φανατώσουν τον Ιησού.  
Και απαντώντας ο ηγεµόνας, τους είπε: Ποιον 
από τους ντύο φέουετε να σας αποουύσω; Και 
εκείνοι είπαν: Τον Βαουαββά. 

Και ο Πιουάτος ουέει σ' αυτούς: Τι, ουοιπόν, 
να κάνω τον Ιησού, που ουέγεται Χουιστός; 
Και όουοι ουένε σ' αυτόν: Να σταυουωφεί. 

Και ο ηγεµόνας είπε: Και τι κακό έπουαξε; 
Εκείνοι, όµως, έκουαζαν πεουισσότεουο, 
ουέγοντας: Να σταυουωφεί. 

Και βουέποντας ο Πιουάτος ότι ντεν ωφεουεί 
σε τίποτε, αουά µάουον γίνεται φόουυβος, 
παίουνοντας νεουό, ένιψε τα χέουια του 
µπουοστά από το πουήφος, ουέγοντας: Είµαι 
αφώος από το αίµα αυτού τού ντικαίου· 
αφοουά εσάς. 

Και απαντώντας οουόκουηουος ο ουαός, είπε: 
Το αίµα του ας είναι επάνω µας, και επάνω 
στα παιντιά µας. 

Τότε, τους απέουυσε τον Βαουαββά· τον ντε 
Ιησού, αφού τον µαστίγωσε, τον παουέντωσε 
για να σταυουωφεί. 
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Τότε, οι στουατιώτες τού ηγεµόνα, 
παίουνοντας τον Ιησού στο πουαιτώουιο, 
συγκέντουωσαν εναντίον του οουόκουηουο το 
τάγµα των στουατιωτών.  Και αφού τον 
ξέντυσαν, τον έντυσαν µε µια κόκκινη 
χουαµύντα.  Και πουέκοντας ένα στεφάνι από 
αγκάφια, το έβαουαν επάνω στο κεφάουι του, 
και του έντωσαν ένα καουάµι στο ντεξί του 
χέουι· και καφώς γονάτισαν µπουοστά του, 
τον ενέπαιζαν, ουέγοντας: Χαίουε, ο 
βασιουιάς των Ιουνταίων.  Και, φτύνοντάς τον, 
πήουαν το καουάµι, και χτυπούσαν στο 
κεφάουι του.  Και αφού τον ενέπαιξαν, τον 
ξέντυσαν από τη χουαµύντα, και τον έντυσαν 
µε τα ιµάτιά του· και τον έφεουαν για να τον 
σταυουώσουν. 

Και ενώ έβγαιναν έξω, βουήκαν έναν 
άνφουωπο Κυουηναίο, που τον έουεγαν 
Σίµωνα· αυτόν αγγάουευσαν για να σηκώσει 
τον σταυουό του. 

Και όταν ήουφαν στον τόπο, ο οποίος 
ουεγόταν Γοουγοφάς, που σηµαίνει τόπος 
Κουανίου, 

του έντωσαν να πιει ξίντι ανακατεµένο µε 
χοουή· και καφώς το γεύφ,ηκε ντεν ήφεουε να 
πιει. 

Και αφού τον σταύουωσαν, µοιουάστηκαν τα 
ιµάτιά του, βάζοντας κουήουο· για να 
εκπουηουωφεί εκείνο που ειπώφηκε ντιαµέσου 
τού πουοφήτη: «Μοιουάστηκαν αναµεταξύ 
τους τα ιµάτιά µου, και στον ιµατισµό µου 
έβαουαν κουήουο». 

Και καφισµένοι, τον φύουαγαν εκεί.  Και 
πάνω από το κεφάουι του έβαουαν γουαµµένη 
την κατηγοουία του: 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ, 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΝΤΑΙΩΝ. 

Τότε, σταυουώφηκαν µαζί του ντύο ουηστές, 
ο ένας από ντεξιά και ο άουος από 
αουιστεουά. 

Και όσοι ντιάβαιναν, τον βουασφηµούσαν, 
κουνώντας τα κεφάουιατους,  και ουέγοντας: 

Αυτός που γκουεµίζει τον ναό, και που σε 
τουεις ηµέουες τον κτίζει, σώσε τον εαυτό 
σου· αν είσαι Υιός τού Φεού, κατέβα από τον 
σταυουό.  Το ίντιο και οι αουχιεουείς, µαζί µε 
τους γουαµµατείς και τους πουεσβύτεους, 
εµπαίζοντας έουεγαν:  Άουους έσωσε, τον 
εαυτό του ντεν µποουεί να τον σώσει· αν είναι 
βασιουιάς τού Ισουαήου, ας κατέβει τώουα 
από τον σταυουό, και φα πιστέψουµε σ' αυτόν·  
εµπιστεύφηκε στον Φεό· ας τον σώσει τώουα, 
αν τον φέουει· επειντή, είπε: Είµαι Υιός τού 
Φεού. 

Το ίντιο µάουιστα και οι ντύο ουηστές που 
είχαν συσταυουωφεί µαζί του, τον ονείντιζαν. 

Και από την έκτη ώουα έγινε σκοτάντι επάνω 
σε οουόκουηουη τη γη µέχουι την ένατη 
ώουα.  Και γύουω στην ένατη ώουα, ο Ιησούς 
αναβόησε µε ντυνατή φωνή, ουέγοντας: 
«Ηουί, Ηουί, ουαµά σαβαχφανί;», ντηουαντή, 
«Φεέ µου, Φεέ µου, για ποιον σκοπό µε 
εγκατέουειψες;». 

Και µεουικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί, 
όταν το άκουσαν, έουεγαν ότι: Αυτός φωνάζει 
τον Ηουία.  Κι αµέσως, ένας απ' αυτούς 
έτουεξε, και παίουνοντας ένα σφουγγάουι, και 
γεµίζοντάς το µε ξίντι, και βάζοντάς το σε ένα 
καουάµι, τον πότιζε.  Ενώ οι υπόουοιποι 
έουεγαν: Άφησε, να ντούµε αν φάουφει ο 
Ηουίας για να τον σώσει. 

Και ο Ιησούς, αφού έκουαξε ξανά µε ντυνατή 
φωνή, άφησε το πνεύµα. 

Και ξάφνου, το καταπέτασµα του ναού 
σχίστηκε στα ντύο, από επάνω µέχουι κάτω· 
και η γη σείστηκε, και οι πέτουες σχίστηκαν,  
και τα µνήµατα άνοιξαν, και ποουά σώµατα 
αγίων που είχαν πεφάνει αναστήφηκαν·  κι 
αφού βγήκαν από τα µνήµατα ύστεουα από 
την ανάστασή του, µπήκαν µέσα στην άγια 
πόουη, και εµφανίστηκαν σε ποούς. 

Και ο εκατόνταουχος και εκείνοι που µαζί 
του φύουαγαν τον Ιησού, όταν είνταν τον 
σεισµό και όσα έγιναν, φοβήφηκαν 
υπεουβοουικά, ουέγοντας: Πουαγµατικά, Υιός 
τού Φεού ήταν αυτός. 
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Ήσαν µάουιστα εκεί ποουές γυναίκες που 
κοίταζαν από µακουιά· οι οποίες ακοούφησαν 
τον Ιησού από τη Γαουιουαία, και οι οποίες 
τον υπηουετούσαν·  ανάµεσα στις οποίες ήταν 
η Μαουία η Μαγνταουηνή, και η Μαουία η 
µητέουα τού Ιακώβου και του Ιωσή, και η 
µητέουα των γιων τού Ζεβενταίου. 

Και όταν έγινε βουάντυ, ήουφε ένας πούσιος 
άνφουωπος από την Αουιµαφαία, µε το όνοµα 
Ιωσήφ, που κι αυτός µαφήτευσε στον Ιησού.  
Αυτός, αφού ήουφε στον Πιουάτο, ζήτησε το 
σώµα τού Ιησού. Τότε, ο Πιουάτος 
πουόσταξε να αποντοφεί το σώµα. 

Και ο Ιωσήφ, παίουνοντας το σώµα, το 
τύουιξε µε καφαουό σεντόνι,  και το έβαουε 
στο καινούγιο του µνήµα, που είχε 
ουατοµήσει µέσα στην πέτουα· κι αφού 
κύουισε µια µεγάουη πέτουα πουος τη φύουα 
τού µνήµατος, αναχώουησε. 

Ήταν ντε εκεί η Μαουία η Μαγνταουηνή, και 
η άουη Μαουία, καφισµένες απέναντι από τον 
τάφο. 

Και την επόµενη ηµέουα, που είναι µετά την 
Παουασκευή, οι αουχιεουείς και οι 
Φαουισαίοι συγκεντουώφηκαν στον Πιουάτο,  
ουέγοντας: Κύουιε, φυµηφήκαµε ότι εκείνος ο 
πουάνος όταν ακόµα ζούσε είχε πει: Ύστεουα 
από τουεις ηµέουες φα αναστηφώ.  
Πουόσταξε, ουοιπόν, να ασφαουιστεί ο τάφος 
µέχουι την τουίτη ηµέουα, µήπως οι µαφητές 
του, εουχόµενοι µέσα στη νύχτα, τον 
κουέψουν, και πουν στον ουαό: Αναστήφηκε 
από τους νεκούς· και η τεουευταία πουάνη φα 
είναι χειουότεουη από την πουώτη. 

Και ο Πιουάτος είπε σ' αυτούς: Έχετε 
φύουακες· πηγαίνετε, ασφαουίστε όπως 
ξέουετε.  Και εκείνοι πήγαν, και ασφάουισαν 
τον τάφο, σφουαγίζοντας την πέτουα, και 
βάζοντας τους φύουακες. 

ΚΑΙ ΑΦΟΥ πέουασε το σάββατο, κατά τα 
χαουάµατα της πουώτης ηµέουας τής 
εβντοµάντας, ήουφε η Μαουία η 
Μαγνταουηνή, και η άουη Μαουία, για να 
ντουν τον τάφο. 

Και ξάφνου, έγινε µεγάουος σεισµός· επειντή, 
ένας άγγεουος του Κυουίου κατεβαίνοντας 
από τον ουανό, ήουφε και αποκύουισε την 
πέτουα από τη φύουα, και καφόταν επάνω σ' 
αυτή.  Η ντε όψη του ήταν σαν αστουαπή, και 
το ένντυµά του ουευκό σαν χιόνι.  Και από 
τον φόβο του οι φύουακες ταουάχτηκαν, και 
έγιναν σαν νεκουοί. 

Και αποκουινόµενος ο άγγεουος, είπε στις 
γυναίκες: Εσείς, µη φοβάστε· επειντή, ξέουω, 
ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυουωµένο·  ντεν 
είναι εντώ· επειντή, αναστήφηκε, όπως το είχε 
πει· εουάτε, ντείτε τον τόπο όπου ήταν 
τοποφετηµένος ο Κύουιος·  και πηγαίνετε 
γουήγοουα, και πείτε στους µαφητές του ότι, 
αναστήφηκε από τους νεκούς· και ντέστε, 
πηγαίνει πουιν από σας στη Γαουιουαία· εκεί 
φα τον ντείτε· πουοσέξτε, σας το είπα. 

Και αφού βγήκαν γουήγοουα από το µνήµα, 
µε φόβο και µεγάουη χαουά, έτουεξαν να το 
αναγγείουν στους µαφητές του. 

Και ενώ έουχονταν να το αναγγείουν στους 
µαφητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, 
ουέγοντας: Χαίουετε. Και εκείνες, αφού 
πουησίασαν, έπιασαν τα πόντια του, και τον 
πουοσκύνησαν. 

Τότε, ο Ιησούς ουέει σ' αυτές: Μη φοβάστε· 
πηγαίνετε, αναγγείουατε πουος τους 
αντεουφούς µου, για να πάνε στη Γαουιουαία· 
και εκεί φα µε ντουν. 

Και ενώ αυτές αναχωούσαν, ξάφνου, µεουικοί 
από τους φύουακες, καφώς ήουφαν στην 
πόουη, ανήγγειουαν στους αουχιεουείς όουα 
όσα έγιναν.  Και αφού συγκεντουώφηκαν µαζί 
µε τους πουεσβύτεους, και έκαναν συµβούιο, 
έντωσαν στους στουατιώτες αουκετά 
αουγύουια,  ουέγοντας: Πείτε ότι: Οι µαφητές 
του, που ήουφαν µέσα στη νύχτα, τον 
έκουεψαν, ενώ εµείς κοιµόµασταν·  και αν 
αυτό ακουστεί µπουοστά στον ηγεµόνα, εµείς 
φα τον πείσουµε, και εσάς φα σας 
απαουάξουµε από την ευφύνη.  Και εκείνοι, 
αφού πήουαν τα αουγύουια, έκαναν όπως τους 
ντίνταξαν. Και η ντιάντοση αυτή απουώφηκε 
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ανάµεσα στους Ιουνταίους µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα. 

Και οι έντεκα µαφητές πήγαν στη 
Γαουιουαία, στο βουνό, όπου τους είχε 
παουαγγείουει ο Ιησούς.  Και αφού τον 
είνταν, τον πουοσκύνησαν· µεουικοί, όµως, 
ντίστασαν. 

Και καφώς ο Ιησούς τους πουησίασε, τους 
µίουησε, ουέγοντας: Ντόφηκε σε µένα κάφε 
εξουσία στον ουανό και επάνω στη γη.  Αφού, 
ουοιπόν, ποουευτείτε, κάντε µαφητές όουα τα 
έφνη, βαπτίζοντάς τους στο όνοµα του 
Πατέουα και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος,  ντιντάσκοντάς τους να τηούν 
όουα όσα παουήγγειουα σε σας· και ντέστε, 
εγώ είµαι µαζί σας όουες τις ηµέουες, µέχουι 
τη συντέουεια του αιώνα. Αµήν. 

Η ΑΟΥΧΗ τού ευαγγεουίου τού Ιησού 
Χουιστού, του Υιού τού Φεού·  καφώς είναι 
γουαµµένο στους πουοφήτες: «Ντες, εγώ 
στέουνω τον αγγεουιοφόουο µου πουιν από 
την πουοσωπική σου παουσία, που φα 
ετοιµάσει τον ντουόµο σου µπουοστά σου».  
«Φωνή κάποιου που φωνάζει ντυνατά µέσα 
στην έουηµο: Ετοιµάστε τον ντουόµο τού 
Κυουίου, κάντε ίσια τα µονοπάτια του». 

Ο Ιωάννης εµφανίστηκε βαπτίζοντας στην 
έουηµο, και κηουύττοντας βάπτισµα 
µετάνοιας πουος άφεση αµαουτιών.  Και 
έβγαιναν πουος αυτόν οουόκουηουη η 
παουιοχή τής Ιουνταίας, και οι 
Ιεουοσοουυµίτες, και όουοι βαπτίζονταν απ' 
αυτόν µέσα στον ποταµό Ιοουντάνη, αφού 
οµοουογούσαν έκφωνα τις αµαουτίες τους. 

Και ο Ιωάννης ήταν ντυµένος µε τουίχες από 
καµήουα, και είχε ζώνη ντεουµάτινη γύουω 
από τη µέση του, τουώγοντας ντε ακουίντες 
και µέουι από άγουιες µέουισσες.  Και 
κήουυττε, ουέγοντας: Πίσω από µένα 
έουχεται ο ισχυουότεουός µου, του οποίου 
ντεν είµαι άξιος, σκύβοντας, να ουύσω το 
ουουί από τα υποντήµατά του·  εγώ µεν σας 
βάπτισα µε νεουό· αυτός, όµως, φα σας 
βαπτίσει µε Πνεύµα Άγιο. 

Και κατά τις ηµέουες εκείνες ήουφε ο Ιησούς 
από τη Ναζαουέτ τής Γαουιουαίας, και 
βαπτίστηκε από τον Ιωάννη µέσα στον 
Ιοουντάνη.  Κι αµέσως, καφώς ανέβαινε από 
το νεουό, είντε τούς ουανούς να σχίζονται, και 
το Πνεύµα να κατεβαίνει επάνω του σαν 
πεουιστέουι.  Και φωνή ακούστηκε από τους 
ουανούς: Εσύ είσαι ο Υιός µου ο αγαπητός, 
στον οποίο ευαουεστήφηκα. 

Κι αµέσως, το Πνεύµα τον βγάζει έξω στην 
έουηµο.  Και βουισκόταν εκεί µέσα στην 
έουηµο 40 ηµέουες πειουαζόµενος από τον 
σατανά· και ήταν µαζί µε τα φηουία· και οι 
άγγεουοι τον υπηουετούσαν. 

ΚΑΙ αφού παουέντωσαν τον Ιωάννη, ο Ιησούς 
ήουφε στη Γαουιουαία, κηουύττοντας το 
ευαγγέουιο της βασιουείας του Φεού,  και 
ουέγοντας, ότι: Ο καιουός συµπουηουώφηκε 
και η βασιουεία τού Φεού πουησίασε· 
µετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέουιο. 

Και πεουπατώντας κοντά στη φάουασσα της 
Γαουιουαίας, είντε τον Σίµωνα και τον 
αντεουφό του τον Ανντουέα, να ουίχνουν το 
ντίχτυ στη φάουασσα· επειντή, ήσαν 
ψαουάντες·  και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: 
Εουάτε πίσω µου, και φα σας κάνω να γίνετε 
ψαουάντες ανφουώπων.  Κι αµέσως, 
αφήνοντας τα ντίχτυα τους, τον ακοούφησαν. 

Και αφού πουοχώουησε ουίγο πιο πέουα, 
είντε τον Ιάκωβο, αυτόν τού Ζεβενταίου, και 
τον αντεουφό του, τον Ιωάννη, κι αυτούς µέσα 
στο πουοίο επισκευάζοντας τα ντίχτυα τους.  
Κι αµέσως τους κάουεσε· και αφήνοντας στο 
πουοίο τον πατέουα τους, τον Ζεβενταίο, µαζί 
µε τους µισφωτούς, πήγαν πίσω του. 

Και µπαίνουν µέσα στην Καπεουναούµ· κι 
αµέσως κατά το σάββατο, ο Ιησούς 
µπαίνοντας µέσα στη συναγωγή ντίντασκε.  
Και εκπουήττονταν για τη ντιντασκαουία του· 
επειντή, τους ντίντασκε ως κάτοχος εξουσίας, 
και όχι όπως οι γουαµµατείς. 

Και µέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας 
άνφουωπος που είχε ακάφαουτο πνεύµα, και 
κουαύγασε,  ουέγοντας: Αουοίµονο! Τι είναι 
ανάµεσα σε µας και σε σένα, Ιησού 
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Ναζαουηνέ; Ήουφες για να µας αποουέσεις; 
Σε γνωουίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Φεού.  
Και ο Ιησούς το επιτίµησε, ουέγοντας: Σώπα, 
και βγες έξω απ' αυτόν.  Και το ακάφαουτο 
πνεύµα, αφού τον συντάουαξε και έκουαξε µε 
ντυνατή φωνή, βγήκε απ' αυτόν. 

Και όουοι έµειναν έκφαµβοι, ώστε 
συζητούσαν αναµεταξύ τους, ουέγοντας: Τι 
είναι αυτό; Ποια είναι αυτή η νέα 
ντιντασκαουία; Επειντή, µε εξουσία 
πουοστάζει και τα ακάφαουτα πνεύµατα, και 
τον υπακούν.  Κι αµέσως βγήκε η φήµη του 
σε οουόκουηουη την πεουίχωουο της 
Γαουιουαίας. 

Κι αµέσως, αφού βγήκαν από τη συναγωγή, 
ήουφαν στο σπίτι τού Σίµωνα και του 
Ανντουέα, µαζί µε τον Ιάκωβο και τον 
Ιωάννη.  Η ντε πεφεουά τού Σίµωνα ήταν 
κατάκοιτη υποφέουοντας από πυουετό· κι 
αµέσως τού µίουησαν γι' αυτήν.  Και καφώς 
πουησίασε, τη σήκωσε, πιάνοντας το χέουι 
της· και ο πυουετός τήν άφησε αµέσως, και 
τους υπηουετούσε. 

Και αφού έγινε βουάντυ, όταν έντυσε ο 
ήουιος, έφεουαν σ' αυτόν όους εκείνους που 
έπασχαν, και τους νταιµονιζόµενους·  και 
οουόκουηουη η πόουη ήταν συγκεντουωµένη 
µπουοστά από την πόουτα.  Και φεουάπευσε 
ποούς που έπασχαν από ντιάφοουες 
αουώστιες· και έβγαουε ποουά νταιµόνια, και 
ντεν άφηνε τα νταιµόνια να µιούν, επειντή τον 
γνώουιζαν. 

Και το πουωί, ενώ ήταν ποουύ σκοτάντι, αφού 
σηκώφηκε, βγήκε έξω, και πήγε σε έναν 
εουηµικό τόπο, και εκεί πουοσευχόταν.  Και 
έτουεξαν πίσω του ο Σίµωνας κι αυτοί που 
ήσαν µαζί του.  Και µόουις τον βουήκαν, του 
ουένε, ότι: Όουοι σε ζητούν.  Και τους ουέει: 
Ας πάµε στις κωµοπόουεις που είναι κοντά, 
για να κηουύξω και εκεί· επειντή, γι' αυτό 
εξήουφα.  Και κήουυττε στις συναγωγές τους, 
σε οουόκουηουη τη Γαουιουαία, και έβγαζε 
τα νταιµόνια. 

Και έουχεται σ' αυτόν ένας ουεπουός, 
παουακαουώντας τον, και γονατίζοντας 

µπουοστά του, και ουέγοντάς του, ότι: Αν 
φέουεις, µποουείς να µε καφαουίσεις.  Και ο 
Ιησούς, επειντή τον σπουαχνίστηκε, άπουωσε 
το χέουι του, και τον άγγιξε, και του ουέει: 
Φέουω, να καφαουιστείς.  Και καφώς το είπε 
αυτό, η ουέπουα έφυγε αµέσως απ' αυτόν, και 
καφαουίστηκε. 

Και αφού τον πουόσταξε µε αυστηουότητα, 
αµέσως τον έβγαουε έξω,  και του ουέει: 
Πουόσεξε, µη πεις τίποτε σε κανέναν· αουά, 
πήγαινε, ντείξε τον εαυτό σου στον ιεουέα, και 
πουόσφεουε για τον καφαουισµό σου όσα ο 
Μωυσής πουόσταξε για µαουτυουία σ' αυτούς.  
Εκείνος, όµως, βγαίνοντας έξω, άουχισε να 
ντιακηουύττει ποουά, και να ντιαφηµίζει τον 
ουόγο, ώστε αυτός ντεν µποούσε να µπαίνει 
φανεουά µέσα σε πόουη· αουά, έµενε έξω σε 
έουηµους τόπους, και έουχονταν σ' αυτόν από 
παντού. 

Και ύστεουα από ηµέουες, ξαναµπήκε µέσα 
στην Καπεουναούµ· και ακούστηκε ότι 
βουίσκεται σε ένα σπίτι.  Κι αµέσως 
συγκεντουώφηκαν ποουοί, ώστε ντεν τους 
χωούσαν πουέον ούτε οι χώουοι κοντά στην 
πόουτα· και τους κήουυττε τον ουόγο. 

Και έουχονται σ' αυτόν, φέουνοντας έναν 
παουάουυτο, που βασταζόταν από τέσσεουις 
ανφουώπους.  Και επειντή ντεν µποούσαν να 
τον πουησιάσουν, εξαιτίας τού πουήφους, 
χάουασαν τη στέγη όπου ήταν, και κάνοντας 
ένα άνοιγµα, κατεβάζουν το κουεβάτι επάνω 
στο οποίο ήταν ο παουάουυτος. 

Βουέποντας ντε ο Ιησούς την πίστη τους, 
ουέει στον παουάουυτο: Παιντί µου, οι 
αµαουτίες σου είναι σε σένα συγχωουεµένες. 

Κάφονταν, όµως, εκεί και µεουικοί από τους 
γουαµµατείς, και συουογίζονταν µέσα στις 
καουντιές τους:  Γιατί αυτός µιουάει τέτοιες 
βουασφηµίες; Ποιος µποουεί να συγχωουεί 
αµαουτίες παουά µονάχα ένας, ο Φεός; 

Κι αµέσως, επειντή ο Ιησούς κατάουαβε µε 
το πνεύµα του ότι έτσι συουογίζονται µέσα 
τους, τους είπε: Γιατί συουογίζεστε αυτά µέσα 
στις καουντιές σας;  Τι είναι ευκοουότεουο να 
πω στον παουάουυτο: Οι αµαουτίες σου είναι 
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σε σένα συγχωουεµένες ή να πω: Σήκω, και 
πάουε επάνω σου το κουεβάτι σου, και 
πεουπάτα;  Αουά, για να γνωουίσετε ότι ο 
Υιός τού ανφουώπου έχει εξουσία επάνω στη 
γη να συγχωουεί αµαουτίες, (ουέει στον 
παουάουυτο):  Σε σένα ουέω: Σήκω, και 
πάουε επάνω σου το κουεβάτι σου, και 
πήγαινε στο σπίτι σου. 

Κι αµέσως σηκώφηκε, και αφού πήουε το 
κουεβάτι, βγήκε έξω µπουοστά σε όους· ώστε 
όουοι εκπουήττονταν και ντόξαζαν τον Φεό, 
ουέγοντας, ότι: Ποτέ ντεν είνταµε τέτοια 
πουάγµατα. 

Και βγήκε πάουι έξω κοντά στη φάουασσα· 
και οουόκουηουο το πουήφος εουχόταν σ' 
αυτόν, και τους ντίντασκε. 

Και ντιαβαίνοντας είντε τον Ουευί, εκείνον 
τού Αουφαίου, να κάφεται στο τεουωνείο· και 
του ουέει: Ακοούφα µε. Και αφού σηκώφηκε, 
τον ακοούφησε. 

Και ενώ καφόταν στο τουαπέζι στο σπίτι του, 
συγκάφονταν και ποουοί τεουώνες και 
αµαουτωουοί µαζί µε τον Ιησού και τους 
µαφητές του· επειντή, ήσαν ποουοί, και τον 
ακοούφησαν.  Οι γουαµµατείς, όµως, και οι 
Φαουισαίοι, βουέποντάς τον ότι έτουωγε µαζί 
µε τους τεουώνες και αµαουτωούς, έουεγαν 
στους µαφητές του: Γιατί τουώει και πίνει 
µαζί µε τους τεουώνες και αµαουτωούς; 

Και ο Ιησούς, ακούγοντας, ουέει σ' αυτούς: 
Ντεν έχουν ανάγκη από γιατουό αυτοί που 
υγιαίνουν, αουά αυτοί που πάσχουν· ντεν 
ήουφα να καουέσω σε µετάνοια ντικαίους, 
αουά αµαουτωούς. 

Οι µαφητές τού Ιωάννη, όµως, κι εκείνοι των 
Φαουισαίων, νήστευαν· και έουχονται και του 
ουένε: Γιατί οι µαφητές τού Ιωάννη και 
εκείνοι των Φαουισαίων νηστεύουν, ενώ οι 
µαφητές σου ντεν νηστεύουν; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Μήπως µποούν 
οι γιοι τού νυµφώνα να νηστεύουν, ενόσω ο 
νυµφίος είναι µαζί τους; Όσον καιουό έχουν 
τον νυµφίο µαζί τους, ντεν µποούν να 
νηστεύουν,  φάουφουν, όµως, ηµέουες, όταν 

φα αουπαχτεί απ' αυτούς ο γαµπουός, και 
τότε, κατά τις ηµέουες εκείνες, φα 
νηστεύσουν.  Και κανένας ντεν βάζει 
µπάουωµα από καινούγιο ύφασµα επάνω σε 
παουιό ιµάτιο· ειντεµή, το καινούγιο 
αναπουήουωµά του τουαβάει από το παουιό, 
και γίνεται χειουότεουο σχίσιµο.  Και κανένας 
ντεν βάζει νέο κουασί µέσα σε παουιά ασκιά· 
ειντάουως, το νέο κουασί φα σχίσει τα ασκιά, 
και το κουασί χύνεται, και τα ασκιά χαουάνε· 
αουά, το νέο κουασί πουέπει να µπαίνει σε 
καινούγια ασκιά. 

ΚΑΙ όταν ένα σάββατο ντιάβαινε µέσα από 
τα σπαουτά, οι µαφητές του, ενώ 
πεουπατούσαν, άουχισαν να αποσπούν 
στάχυα.  Και οι Φαουισαίοι έουεγαν σ' αυτόν: 
Ντες, γιατί κατά τα σάββατα κάνουν εκείνο 
που ντεν επιτουέπεται; 

Κι αυτός τούς έουεγε: Ποτέ ντεν ντιαβάσατε 
τι έκανε ο Νταβίντ, όταν είχε ανάγκη, και 
πείνασε, αυτός και εκείνοι που ήσαν µαζί του;  
Πώς µπήκε µέσα στον οίκο τού Φεού, όταν 
αουχιεουέας ήταν ο Αβιάφαου, και έφαγε τους 
άουτους τής πουόφεσης, που ντεν 
επιτουέπεται να φάνε, παουά µονάχα οι 
ιεουείς, και έντωσε και σ' εκείνους που ήσαν 
µαζί του;  Και τους έουεγε: Το σάββατο έγινε 
για τον άνφουωπο, όχι ο άνφουωπος για το 
σάββατο.  Ώστε, ο Υιός τού ανφουώπου είναι 
κύουιος και του σαββάτου. 

ΚΑΙ µπήκε ξανά µέσα στη συναγωγή· και εκεί 
ήταν ένας άνφουωπος που είχε το ένα του 
χέουι παουάουυτο.  Και τον παουατηούσαν, 
αν φα τον φεουαπεύσει κατά το σάββατο, για 
να τον κατηγοουήσουν. 

Και ουέει στον άνφουωπο, που είχε 
παουάουυτο το χέουι: Σήκω, στο µέσον.  Και 
τους ουέει: Είναι επιτουεπτό κατά το σάββατο 
κάποιος να κάνει καουό ή να κάνει κακό; Να 
σώσει µια ψυχή ή να τη φανατώσει; Και 
εκείνοι σιωπούσαν. 

Και αφού τους κοίταξε οουόγυουα µε οουγή, 
ουυπούµενος για την πώουωση της καουντιάς 
τους, ουέει στον άνφουωπο: Τέντωσε το χέουι 
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σου. Και το τέντωσε· και αποκαταστάφηκε το 
χέουι του υγιές, όπως και το άουο. 

Και καφώς οι Φαουισαίοι βγήκαν έξω, έκαναν 
αµέσως συµβούιο εναντίον του, µαζί µε τους 
Ηουωντιανούς, για να τον εξοουοφουεύσουν. 

Και ο Ιησούς, µαζί µε τους µαφητές του, 
αναχώουησε πουος τη φάουασσα· και τον 
ακοούφησαν ένα µεγάουο πουήφος από τη 
Γαουιουαία, και από την Ιουνταία,  και από τα 
Ιεουοσόουυµα, και από την Ιντουµαία, και 
από την πουευουά πέουα από τον Ιοουντάνη· 
και εκείνοι από την Τύουο και τη Σιντώνα, 
ένα µεγάουο πουήφος ήουφε σ' αυτόν, 
ακούγοντας όσα έκανε.  Και είπε στους 
µαφητές του να πεουιµένει ένα µικουό πουοίο 
κοντά του εξαιτίας τού πουήφους, για να µη 
τον συνφουίβουν.  Επειντή, φεουάπευσε 
ποούς, ώστε, όσοι είχαν αουώστιες, έπεφταν 
επάνω του, για να τον αγγίξουν.  Και τα 
ακάφαουτα πνεύµατα, όταν τον έβουεπαν, 
έπεφταν επάνω του, και έκουαζαν, ουέγοντας, 
ότι: Εσύ είσαι ο Υιός τού Φεού.  Και τα 
επιτιµούσε έντονα, για να µη τον 
φανεουώσουν. 

Και ανεβαίνει στο βουνό, και πουοσκαουεί 
όσους αυτός ήφεουε· και πήγαν σ' αυτόν.  Και 
έκουεξε ντώντεκα, για να είναι µαζί του, και 
για να τους αποστέουει να κηουύττουν,  και 
για να έχουν εξουσία να φεουαπεύουν τις 
αουώστιες, και να βγάζουν τα νταιµόνια:  Τον 
Σίµωνα, που τον επονόµασε Πέτουο·  και τον 
Ιάκωβο, αυτόν τού Ζεβενταίου, και τον 
Ιωάννη τον αντεουφό τού Ιακώβου· και τους 
επονόµασε Βοανεουγές, που σηµαίνει: Γιοι 
τής βουοντής·  και τον Ανντουέα και τον 
Φίουιππο, και τον Βαουφοουοµαίο, και τον 
Ματφαίο, και τον Φωµά, και τον Ιάκωβο, 
εκείνον τού Αουφαίου, και τον Φαντνταίο, και 
τον Σίµωνα τον Κανανίτη,  και τον Ιούντα τον 
Ισκαουιώτη, ο οποίος και τον παουέντωσε. 

Και έουχονται σε κάποιο σπίτι· και 
συγκεντουώνεται πάουι ένα πουήφος, ώστε 
αυτοί ντεν µποούσαν ούτε ψωµί να φάνε. 

Και όταν οι συγγενείς του το άκουσαν, 
βγήκαν για να τον πιάσουν· επειντή, έουεγαν 
ότι: Είναι εκτός εαυτού. 

Και οι γουαµµατείς, που κατέβηκαν από τα 
Ιεουοσόουυµα, έουεγαν ότι: Έχει τον 
Βεεουζεβού, και ότι ντιαµέσου τού άουχοντα 
των νταιµονίων βγάζει τα νταιµόνια. 

Και αφού τους πουοσκάουεσε, τους έουεγε µε 
παουαβοουές: Πώς είναι ντυνατόν ο σατανάς 
να βγάζει τον σατανά;  Και αν µια βασιουεία 
ντιαιουεφεί σε αντιµαχόµενα µέουη, η 
βασιουεία εκείνη ντεν µποουεί να σταφεί ·  και 
αν ένα σπίτι ντιαιουεφεί σε αντιµαχόµενα 
µέουη, το σπίτι εκείνο ντεν µποουεί να σταφεί.  
Και αν ο σατανάς ξεσηκώφηκε ενάντια στον 
εαυτό του, και ντιαιουέφηκε, ντεν µποουεί να 
σταφεί, αουά φα έχει ένα τέουος.  Κανένας 
ντεν µποουεί να αουπάξει τα σκεύη τού 
ντυνατού, µπαίνοντας µέσα στο σπίτι του, αν 
πουώτα ντεν ντέσει τον ντυνατό· και τότε φα 
αουπάξει το σπίτι του.  Σας ντιαβεβαιώνω ότι, 
όουα τα αµαουτήµατα φα συγχωουηφούν 
στους γιους των ανφουώπων, και οι 
βουασφηµίες όσες βουασφηµήσουν·  όποιος, 
όµως, βουασφηµήσει στο Πνεύµα το Άγιο, 
ντεν έχει συγχώουηση στον αιώνα, αουά είναι 
ένοχος αιώνιας καταντίκης· 

επειντή, έουεγαν: Έχει ακάφαουτο πνεύµα. 

Έουχονται, ουοιπόν, οι αντεουφοί και η 
µητέουα του, και αφού στάφηκαν έξω, 
έστειουαν σ' αυτόν κάποιους και τον φώναζαν·  
και ένα πουήφος καφόταν οουόγυουά του· και 
του είπαν: Ντες, η µητέουα σου και οι 
αντεουφοί σου έξω σε ζητούν. 

Και τους απάντησε, ουέγοντας: Ποια είναι η 
µητέουα µου ή οι αντεουφοί µου;  Και 
κοιτάζοντας οουόγυουα στους καφισµένους 
γύουω του, ουέει: Ντέστε! η µητέουα µου και 
οι αντεουφοί µου·  επειντή, όποιος κάνει το 
φέουηµα του Φεού, αυτός είναι αντεουφός 
µου, και αντεουφή µου, και µητέουα µου. 

ΚΑΙ άουχισε πάουι να ντιντάσκει κοντά στη 
φάουασσα· και συγκεντουώφηκε κοντά του 
ένα µεγάουο πουήφος, ώστε, αφού µπήκε 
µέσα στο πουοίο, καφόταν από το µέουος τής 
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φάουασσας· και οουόκουηουο το πουήφος 
ήταν στην ξηουά, κοντά στη φάουασσα. 

Και τους ντίντασκε ποουά µε παουαβοουές, 
και στη ντιντασκαουία του έουεγε σ' αυτούς:  
Ακούτε· να! βγήκε αυτός που σπέουνει για να 
σπείουει·  και ενώ έσπεουνε, άουο µεν έπεσε 
κοντά στον ντουόµο, και ήουφαν τα πουιά τού 
ουανού και το κατέφαγαν.  Άουο, όµως, έπεσε 
επάνω στο πετουώντες ένταφος, όπου ντεν 
είχε ποουύ χώµα, κι αµέσως βουάστησε, για 
τον ουόγο ότι ντεν είχε βάφος γης·  και όταν 
ανέτειουε ο ήουιος, κατακάηκε, και επειντή 
ντεν είχε ουίζα, ξεουάφηκε.  Και άουο έπεσε 
στα αγκάφια· και ανέβηκαν τα αγκάφια και το 
συνέπνιξαν, και ντεν έντωσε καουπό.  Και 
άουο έπεσε στην καουή γη· και έντινε καουπό, 
καφώς ανέβαινε και αύξανε, και έντωσε άουο 
30, και άουο 60, και άουο 100.  Και τους 
έουεγε: Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας 
ακούει. 

Και όταν έµεινε µόνος, τον ουώτησαν εκείνοι 
που ήσαν γύουω του, µαζί µε τους ντώντεκα, 
για την παουαβοουή. 

Και τους έουεγε: Σε σας ντόφηκε να 
γνωουίσετε το µυστήουιο της βασιουείας τού 
Φεού· σ' εκείνους, όµως, τους έξω τα πάντα 
γίνονται µε παουαβοουές·  για να βουέπουν, 
βουέποντας, και να µη ντουν· και να ακούν, 
ακούγοντας, και να µη καταουάβουν· µήπως 
και επιστουέψουν, και τους συγχωουηφούν τα 
αµαουτήµατα. 

Και τους ουέει: Ντεν ξέουετε αυτή την 
παουαβοουή; Και πώς φα γνωουίσετε όουες 
τις παουαβοουές;  Εκείνος που σπέουνει τον 
ουόγο, σπέουνει.  Και εκείνοι κοντά στον 
ντουόµο είναι αυτοί, πουος τους οποίους 
σπέουνεται ο ουόγος· και όταν ακούσουν, 
έουχεται αµέσως ο σατανάς, και αφαιουεί τον 
ουόγο, που ήταν σπαουµένος µέσα στις 
καουντιές τους.  Και παουόµοια εκείνοι που 
σπέουνονται επάνω σε πετουώντη εντάφη, 
είναι αυτοί, που, όταν ακούσουν τον ουόγο, 
τον ντέχονται αµέσως µε χαουά·  όµως, ντεν 
έχουν µέσα τους ουίζα, αουά είναι 
πουόσκαιουοι· έπειτα, όταν γίνει φουίψη ή 
ντιωγµός, εξαιτίας τού ουόγου, 

σκαννταουίζονται αµέσως.  Και εκείνοι που 
σπέουνονται στα αγκάφια, είναι αυτοί, που 
ακούν τον ουόγο·  αουά, οι µέουιµνες αυτού 
τού αιώνα, και η απάτη τού πούτου, και οι 
επιφυµίες των άουων πουαγµάτων, αφού 
µπουν µέσα τους, συµπνίγουν τον ουόγο, και 
γίνεται άκαουπος.  Και εκείνοι που 
σπάουφηκαν στην καουή γη είναι αυτοί, που 
ακούν τον ουόγο, και παουαντέχονται, και 
καουποφοούν, ο ένας 30, ο άουος 60, και ο 
άουος 100. 

Και τους έουεγε: Μήπως το ουυχνάουι 
έουχεται για να µπει κάτω από το µόντι ή 
κάτω από το κουεβάτι; Όχι για να µπει επάνω 
στον ουυχνοστάτη;  Επειντή, ντεν υπάουχει 
κάτι κουυφό, που ντεν φα φανεουωφεί· ούτε 
έγινε κάτι στα κουυφά, που ντεν φάουφει στο 
φανεουό.  Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας 
ακούει.  Και τους έουεγε: Πουοσέχετε τι 
ακούτε· µε όποιο µέτουο µετουάτε, φα 
µετουηφεί σε σας, και σε σας που ακούτε φα 
γίνει πουοσφήκη.  Επειντή, όποιος έχει, φα 
του ντοφεί· και όποιος ντεν έχει, και εκείνο 
που έχει, φα αφαιουεφεί απ' αυτόν. 

Και έουεγε: Έτσι είναι η βασιουεία τού Φεού, 
ωσάν ένας άνφουωπος να έχει ουίξει τον 
σπόουο επάνω στη γη,  και κοιµάται και 
σηκώνεται νύχτα και ηµέουα· και ο σπόουος 
βουαστάνει, και αυξάνει, µε τουόπο που αυτός 
ντεν ξέουει.  Επειντή, η γη από µόνη της 
καουποφοουεί, πουώτα χοουτάουι, έπειτα 
στάχυ, έπειτα πουήουες σιτάουι µέσα στο 
στάχυ.  Και όταν ο καουπός ωουιµάσει, 
αµέσως στέουνει το ντουεπάνι, επειντή ήουφε 
ο φεουισµός. 

Έουεγε ακόµα: Με τι να παουοµοιάσουµε τη 
βασιουεία τού Φεού; Ή, µε ποια παουαβοουή 
να την παουαβάουµε;  Είναι όµοια µε έναν 
κόκκο σιναπιού, που, όταν σπαουεί επάνω στη 
γη, είναι µικουότεουος από όουα τα 
σπέουµατα που υπάουχουν επάνω στη γη·  
όταν, όµως, σπαουεί, ανεβαίνει, και γίνεται 
µεγαουύτεουος από όουα τα ουαχανικά, και 
κάνει µεγάουα κουαντιά, ώστε κάτω από τη 
σκιά του µποούν να κάνουν φωουιές τα πουιά 
τού ουανού. 
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Και µε ποουές τέτοιες παουαβοουές µιούσε 
τον ουόγο, όπως µποούσαν να ακούν.  Αουά, 
χωουίς παουαβοουή ντεν τους µιούσε· όµως, 
ιντιαίτεουα εξηγούσε στους µαφητές του τα 
πάντα. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη, όταν έγινε 
βουάντυ, τους ουέει: Ας πεουάσουµε 
αντίπεουα.  Και αφού άφησαν το πουήφος, 
τον παίουνουν µαζί τους στο πουοίο όπως 
ήταν· ήσαν µάουιστα και άουα µικουά πουοία 
µαζί του.  Και γίνεται ένας µεγάουος 
ανεµοστουόβιουος· και τα κύµατα µπήκαν 
µέσα στο πουοίο, ώστε αυτό ήντη γέµιζε.  Κι 
αυτός, ήταν στην πουύµη, όπου κοιµόταν 
επάνω στο πουοσκεφάουι· και τον ξυπνούν, 
και του ουένε: Ντάσκαουε, ντεν σε νοιάζει ότι 
χανόµαστε; 

Και αφού σηκώφηκε, επιτίµησε τον άνεµο· 
και είπε στη φάουασσα: Σώπα, ησύχασε. Και 
σταµάτησε ο άνεµος, και έγινε µεγάουη 
γαουήνη.  Και τους είπε: Γιατί είστε έτσι 
ντειουοί; Πώς ντεν έχετε πίστη; 

Και φοβήφηκαν µε µεγάουον φόβο, και 
έουεγαν αναµεταξύ τους: Ποιος, ουοιπόν, 
είναι αυτός, που και ο άνεµος και η φάουασσα 
τον υπακούν;  ΚΑΙ ήουφαν στην αντίπεουα 
όχφη της φάουασσας, στη χώουα των 
Γανταουηνών.  Και καφώς βγήκε από το 
πουοίο, τον συνάντησε αµέσως ένας 
άνφουωπος από µέσα από τα µνήµατα, που 
είχε ακάφαουτο πνεύµα,  αυτός είχε την 
κατοικία του µέσα στα µνήµατα, και κανένας 
ντεν µποούσε να τον ντέσει ούτε µε 
αουυσίντες·  επειντή, ποουές φοουές είχε 
ντεφεί µε ποντόντεσµα και µε αουυσίντες, 
αου' αυτός είχε σπάσει τις αουυσίντες, και είχε 
συντουίψει τα ποντόντεσµα· και κανένας ντεν 
µποούσε να τον νταµάσει·  και βουισκόταν 
πάντοτε, ηµέουα και νύχτα, στα βουνά και 
στα µνήµατα, κουάζοντας και κατακόβοντας 
τον εαυτό του µε πέτουες.  Βουέποντας, όµως, 
από µακουυά τον Ιησού, έτουεξε, και τον 
πουοσκύνησε·  και κουάζοντας µε ντυνατή 
φωνή, είπε: Τι υπάουχει ανάµεσα σε σένα και 
σε µένα, Ιησού, Υιέ τού Ύψιστου Φεού; Σε 
οουκίζω στον Φεό, µη µε βασανίσεις.  

Επειντή, του έουεγε: Εσύ, το ακάφαουτο 
πνεύµα, βγες από τον άνφουωπο. 

Και τον ουώτησε: Ποιο είναι το όνοµά σου; 

Και απάντησε, ουέγοντας: Το όνοµά µου 
είναι ουεγεώνα· επειντή, είµαστε ποουοί.  Και 
τον παουακαούσε ποουύ, να µη τους στείουει 
έξω από τη χώουα. 

Ήταν µάουιστα εκεί, κοντά στα βουνά, µια 
µεγάουη αγέουη από γούνια, που έβοσκε·  και 
όουοι οι νταίµονες τον παουακάουεσαν, 
ουέγοντας: Στείουε µας στα γούνια, για να 
µπούµε µέσα σ' αυτά.  Και ο Ιησούς αµέσως 
τους το επέτουεψε. Και αφού τα ακάφαουτα 
πνεύµατα βγήκαν, µπήκαν µέσα στα γούνια· 
και η αγέουη όουµησε πουος τον γκουεµό 
στη φάουασσα (ήσαν ντε µέχουι 2.000), και 
πνίγονταν µέσα στη φάουασσα. 

Και εκείνοι που έβοσκαν τα γούνια έφυγαν, 
και το ανήγγειουαν στην πόουη και στα 
χωουάφια. Και βγήκαν για να ντουν τι είναι 
αυτό που έγινε.  Και έουχονται στον Ιησού, 
και βουέπουν τον νταιµονιζόµενο, που είχε τη 
ουεγεώνα, να κάφεται, και να είναι ντυµένος, 
και ουογικευµένος· και φοβήφηκαν ·  και 
εκείνοι που είνταν τα γεγονότα, τους 
ντιηγήφηκαν πώς έγινε το πουάγµα στον 
νταιµονιζόµενο, και για τα γούνια.  Και 
άουχισαν να τον παουακαούν να αναχωουήσει 
από τα όουιά τους. 

Και όταν µπήκε µέσα στο πουοίο, ο άουοτε 
νταιµονιζόµενος τον παουακαούσε να είναι 
µαζί του.  Όµως, ο Ιησούς ντεν τον άφησε, 
αουά του ουέει: Πήγαινε στο σπίτι σου και 
στους οικιακούς σου, και ανάγγειουε σ' αυτούς 
όσα ο Κύουιος έκανε σε σένα, και σε εουέησε.  
Και αναχώουησε, και άουχισε να κηουύττει 
στη Ντεκάποουη όσα ο Ιησούς έκανε σ' 
αυτόν· και όουοι φαύµαζαν. 

Και αφού ο Ιησούς ντιαπέουασε ξανά µε το 
πουοίο στην αντίπεουα όχφη, 
συγκεντουώφηκε ένα µεγάουο πουήφος· και 
ήταν κοντά στη φάουασσα. 

Και ξάφνου, έουχεται ένας από τους 
αουχισυνάγωγους, µε το όνοµα Ιάειουος· και 
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βουέποντάς τον, πέφτει κοντά στα πόντια του·  
και τον παουακαούσε ποουύ, ουέγοντας, ότι: 
Το κοουιτσάκι µου πνέει τα ουοίσφια· 
νάουφεις και να βάουεις τα χέουια σου επάνω 
της, για να σωφεί· και φα ζήσει.  Και πήγε 
µαζί του· και τον ακοουφούσε ένα µεγάουο 
πουήφος, και τον συνέφουιβαν. 

Και µια γυναίκα, που για ντώντεκα χουόνια 
βουισκόταν µε αιµοουαγία,  και η οποία 
ποουά έπαφε από ποούς γιατούς, και είχε 
νταπανήσει οουόκουηουη την πεουιουσία της, 
και ντεν είχε ωφεουηφεί σε τίποτε, αουά 
µάουον είχε γίνει χειουότεουα,  καφώς άκουσε 
για τον Ιησού, ήουφε ανάµεσα στο πουήφος, 
από πίσω, και άγγιξε το ιµάτιό του·  επειντή, 
έουεγε ότι: Και αν ακόµα αγγίξω τα ιµάτιά 
του, φα σωφώ.  Κι αµέσως ξεουάφηκε η πηγή 
τού αίµατός της· και αισφάνφηκε στο σώµα 
της ότι γιατουεύτηκε από τη µάστιγα. 

Κι αµέσως, ο Ιησούς, όταν κατάουαβε µέσα 
του τη ντύναµη που είχε βγει απ' αυτόν, αφού 
στουάφηκε µέσα στο πουήφος, έουεγε: Ποιος 
άγγιξε τα ιµάτιά µου;  Και οι µαφητές του 
έουεγαν σ' αυτόν: Βουέπεις το πουήφος που 
σε συνφουίβει, και ουες: Ποιος µε άγγιξε;  
Και κοίταζε οουόγυουα για να ντει εκείνη που 
το είχε κάνει. 

Και η γυναίκα, η οποία φοβήφηκε και 
έτουεµε, επειντή γνώουιζε τι είχε γίνει επάνω 
της, ήουφε και έπεσε µπουοστά του, και του 
είπε όουη την αουήφεια.  Και εκείνος της είπε: 
Κόουη µου, η πίστη σου σε έσωσε· πήγαινε σε 
ειουήνη, και να είσαι υγιής από τη µάστιγά 
σου. 

Ενώ αυτός ακόµα µιούσε, έουχονται από τον 
αουχισυνάγωγο, ουέγοντας, ότι: Η φυγατέουα 
σου πέφανε· γιατί ενοχουείς ακόµα τον 
ντάσκαουο; 

Ο Ιησούς, όµως, αµέσως µόουις άκουσε τον 
ουόγο που µιούσαν, ουέει στον 
αουχισυνάγωγο: Μη φοβάσαι, µόνον πίστευε. 

Και ντεν άφησε κανέναν να τον ακοουφήσει, 
παουά µονάχα τον Πέτουο, και τον Ιάκωβο, 
και τον Ιωάννη, τον αντεουφό τού Ιακώβου.  
Και έουχεται στο σπίτι τού αουχισυναγώγου, 

και βουέπει φόουυβο, και να κουαίνε και να 
αουαζάζουν ποικιουότουοπα.  Και µπαίνοντας 
µέσα, τους ουέει: Γιατί κάνετε φόουυβο και 
κουαίτε; Το παιντί ντεν πέφανε, αουά 
κοιµάται. 

Και γεούσαν γι' αυτόν ειουωνικά. Εκείνος, 
όµως, αφού τους έβγαουε όους έξω, παίουνει 
τον πατέουα τού παιντιού και τη µητέουα, κι 
αυτούς που ήσαν µαζί του, και µπαίνει µέσα, 
όπου ήταν ξαπουωµένο το παιντί.  Και 
πιάνοντας το χέουι τού παιντιού, της ουέει: 
Ταουιφά, κούµι, που εουµηνευόµενο 
σηµαίνει: Κοουιτσάκι, σε σένα ουέω, σήκω 
επάνω.  Κι αµέσως το κοουιτσάκι σηκώφηκε 
επάνω, και πεουπατούσε· επειντή, ήταν 
ντώντεκα χουόνων· και εκπουάγηκαν µε 
µεγάουη έκπουηξη.  Και παουήγγειουε σ' 
αυτούς µε ποούς τουόπους να µη το µάφει 
αυτό κανένας· και είπε να της ντοφεί να φάει. 

ΚΑΙ από εκεί βγήκε έξω, και ήουφε στην 
πατουίντα του· και τον ακοουφούσαν οι 
µαφητές του.  Και όταν ήουφε το σάββατο, 
άουχισε να ντιντάσκει στη συναγωγή· και 
ποουοί, ακούγοντας, εκπουήττονταν, και 
έουεγαν: Από πού πουοέουχονται σ' αυτόν 
όουα αυτά; Και ποια είναι η σοφία που του 
ντόφηκε, ώστε και τέτοια φαύµατα γίνονται µε 
τα χέουια του;  Ντεν είναι αυτός ο 
µαουαγκός, ο γιος τής Μαουίας, και ο 
αντεουφός τού Ιακώβου και του Ιωσή και του 
Ιούντα και του Σίµωνα; Και ντεν είναι εντώ, 
ανάµεσά µας, οι αντεουφές του; Και 
σκαννταουίζονταν µ' αυτόν. 

Και ο Ιησούς έουεγε σ' αυτούς, ότι: Ντεν 
υπάουχει πουοφήτης χωουίς τιµή, παουά 
µονάχα στην πατουίντα του, κι ανάµεσα στους 
συγγενείς του, και µέσα στο σπίτι του.  Και 
ντεν µποούσε να κάνει εκεί κανένα φαύµα, 
παουά µονάχα βάζοντας τα χέουια του επάνω 
σε ουίγους αουώστους, τους φεουάπευσε.  Και 
φαύµαζε για την απιστία τους. Και 
πεουιεουχόταν οουόγυουα τις κωµοπόουεις, 
ντιντάσκοντας. 

ΚΑΙ αφού πουοσκάουεσε τους ντώντεκα, 
άουχισε να τους στέουνει ντύο-ντύο· και τους 
έντινε εξουσία ενάντια στα ακάφαουτα 
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πνεύµατα.  Και τους παουήγγειουε να µη 
κουατούν τίποτε στον ντουόµο, παουά 
µονάχα µια ουάβντο· ούτε ταγάουι ούτε ψωµί 
ούτε χάουκινα νοµίσµατα στη ζώνη·  αουά να 
είναι υποντεµένοι µε σαντάουια· και να µη 
ντύνονται µε ντύο χιτώνες. 

Και τους έουεγε: Όπου αν µπείτε µέσα σε 
σπίτι, εκεί να µένετε µέχουι να φύγετε από 
εκεί.  Και όσοι ντεν σας ντεχφούν ούτε σας 
ακούσουν, βγαίνοντας από εκεί, τινάξτε και τη 
σκόνη που είναι κάτω από τα πόντια σας, ως 
µαουτυουία σ' αυτούς· σας ντιαβεβαιώνω, 
εουαφουότεουη φα είναι η τιµωουία στα 
Σόντοµα ή τα Γόµοουα κατά την ηµέουα της 
κουίσης, παουά σ' εκείνη την πόουη. 

Και αφού βγήκαν έξω, κήουυτταν να 
µετανοήσουν·  και έβγαζαν ποουά νταιµόνια· 
και άουειφαν µε ουάντι ποούς αουώστους, και 
τους φεουάπευαν. 

Και ο βασιουιάς Ηουώντης άκουσε, (επειντή, 
το όνοµά του είχε γίνει φανεουό), και έουεγε, 
ότι: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήφηκε από 
τους νεκούς, και γι' αυτό οι ντυνάµεις 
ενεουγούν µέσα σ' αυτόν.  Άουοι έουεγαν, ότι: 
Είναι ο Ηουίας. Και άουοι έουεγαν, ότι: Είναι 
πουοφήτης ή σαν ένας από τους πουοφήτες.  
Και ακούγοντάς το ο Ηουώντης, είπε, ότι: 
Αυτός είναι ο Ιωάννης, που εγώ 
αποκεφάουισα· αυτός αναστήφηκε από τους 
νεκούς. 

Επειντή, ο ίντιος ο Ηουώντης είχε στείουει 
και έπιασε τον Ιωάννη, και τον έντεσε στη 
φυουακή, εξαιτίας τής Ηουωντιάντας, της 
γυναίκας τού αντεουφού του, του Φιουίππου, 
επειντή την είχε πάουει για γυναίκα.  Για τον 
ουόγο ότι, ο Ιωάννης έουεγε στον Ηουώντη, 
ότι: Ντεν σου επιτουέπεται να έχεις τη 
γυναίκα τού αντεουφού σου.  Η Ηουωντιάντα, 
όµως, τον µισούσε, και ήφεουε να τον 
φανατώσει· και ντεν µποούσε.  Επειντή, ο 
Ηουώντης φοβόταν τον Ιωάννη, ντεντοµένου 
ότι τον γνώουιζε ως άνντουα ντίκαιο και άγιο· 
και τον πουοστάτευε· και έκανε ποουά, καφώς 
τον άκουγε, και τον άκουγε µε ευχαουίστηση.  
Και όταν ήουφε η κατάουηουη ηµέουα, κατά 
την οποία ο Ηουώντης, στα γενέφουιά του, 

έκανε ντείπνο στους µεγιστάνες του και στους 
χιουίαουχους και στους πουώτους τής 
Γαουιουαίας,  και µπήκε µέσα η φυγατέουα 
αυτής τής Ηουωντιάντας, και χόουεψε, και 
άουεσε στον Ηουώντη και στους 
συγκαφήµενους, ο βασιουιάς είπε στο 
κοουιτσάκι: Ζήτησέ µου ό,τι και αν φέουεις, 
και φα σου το ντώσω.  Και της οουκίστηκε 
ότι: Φα σου ντώσω ό,τι µου ζητήσεις, µέχουι 
το µισό τού βασιουείου µου.  Και εκείνη, 
βγαίνοντας έξω, είπε στη µητέουα της: Τι να 
ζητήσω; Και εκείνη είπε: Το κεφάουι τού 
Ιωάννη τού Βαπτιστή.  Κι αµέσως, 
µπαίνοντας µε βιασύνη µέσα στον βασιουιά, 
ζήτησε, ουέγοντας: Φέουω να µου ντώσεις 
αµέσως, επάνω σε πιάτο, το κεφάουι τού 
Ιωάννη τού Βαπτιστή.  Και ο βασιουιάς, αν 
και ουυπήφηκε ποουύ, εξαιτίας όµως των 
όουκων και των συγκαφήµενων, ντεν φέουησε 
να αποουίψει το αίτηµά της.  Κι αµέσως, ο 
βασιουιάς στέουνοντας έναν ντήµιο, 
πουόσταξε να φεουφεί το κεφάουι του.  Και 
εκείνος, αφού αναχώουησε, τον αποκεφάουισε 
µέσα στη φυουακή· και έφεουε το κεφάουι του 
επάνω σε πιάτο, και το έντωσε στο 
κοουιτσάκι· και το κοουιτσάκι το έντωσε στη 
µητέουα του.  Και ακούγοντας αυτό οι 
µαφητές του, ήουφαν και σήκωσαν το πτώµα 
του, και το έβαουαν µέσα σε µνήµα. 

Και συγκεντουώνονται οι απόστοουοι κοντά 
στον Ιησού, και του ανήγγειουαν τα πάντα, 
και όσα έπουαξαν και όσα ντίνταξαν.  Και 
τους είπε: Εουάτε εσείς οι ίντιοι ιντιαιτέουως 
σε έναν εουηµικό τόπο, και αναπαύεστε ουίγο· 
επειντή, ήσαν ποουοί εκείνοι που έουχονταν 
και έφευγαν, και ντεν ευκαιούσαν ούτε να 
φάνε.  Και πήγαν µε το πουοίο σε έναν 
εουηµικό τόπο, µόνοι τους. 

Και καφώς πήγαιναν, τους είνταν τα πουήφη, 
και ποουοί τον αναγνώουισαν· και 
πεζοποουώντας έτουεξαν εκεί µαζί, από όουες 
τις πόουεις, και, φτάνοντας πουιν απ' αυτούς, 
συγκεντουώφηκαν κοντά του. 

Και βγαίνοντας ο Ιησούς έξω, είντε ένα 
µεγάουο πουήφος, και σπουαχνίστηκε γι' 
αυτούς, επειντή ήσαν σαν πουόβατα που ντεν 
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είχαν ποιµένα· και άουχισε να τους ντιντάσκει 
ποουά. 

Και επειντή είχε ήντη πεουάσει ποουή ώουα, 
πουησιάζοντάς τον οι µαφητές του, ουένε, ότι: 
Ο τόπος είναι εουηµικός, και έχει πεουάσει 
ήντη ποουή ώουα·  απόουυσέ τους, για να 
πάνε στα γύουω χωουάφια και τις 
κωµοπόουεις, και να αγοουάσουν για τον 
εαυτό τους ψωµιά· επειντή, ντεν έχουν τι να 
φάνε. 

Και εκείνος, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: 
Ντώστε τους εσείς να φάνε. 

Και του ουένε: Να πάµε να αγοουάσουµε 
ψωµιά για 200 ντηνάουια, και να τους 
ντώσουµε να φάνε; 

Και εκείνος ουέει σ' αυτούς: Πόσα ψωµιά 
έχετε; Πηγαίνετε και ντείτε. Και αφού είνταν, 
ουένε: Πέντε, και ντύο ψάουια. 

Και τους πουόσταξε όους να καφήσουν επάνω 
στο χουωουό χοουτάουι συντουοφιές-
συντουοφιές.  Και κάφησαν κατά οµάντες, ανά 
100 και ανά 50.  Και παίουνοντας τα πέντε 
ψωµιά και τα ντύο ψάουια, αφού κοίταξε στον 
ουανό, ευουόγησε και έκοψε τα ψωµιά σε 
κοµµάτια, και έντινε στους µαφητές του, για 
να βάουν µπουοστά τους· και µοίουασαν σε 
όους τα ντύο ψάουια.  Και έφαγαν όουοι και 
χόουτασαν.  Και σήκωσαν από τα κοµµάτια 
ντώντεκα κοφίνια γεµάτα, και από τα ψάουια.  
Και εκείνοι που έφαγαν τα ψωµιά ήσαν 5.000 
άνντουες. 

Κι αµέσως ανάγκασε τους µαφητές του να 
µπουν µέσα στο πουοίο, και να πουοηγηφούν 
στην αντίπεουα όχφη κοντά στη Βηφσαϊντά, 
µέχουις ότου αυτός αποουύσει το πουήφος.  
Και όταν τους απέουυσε, πήγε στο βουνό να 
πουοσευχηφεί. 

Και όταν έγινε βουάντυ, το πουοίο 
βουισκόταν στο µέσον τής φάουασσας, κι 
αυτός ήταν µόνος επάνω στη γη.  Και τους 
είντε να βασανίζονται στο να κωπηουατούν· 
επειντή, ο άνεµος ήταν ενάντια σ' αυτούς· και 
κατά την τέταουτη φυουακή τής νύχτας 
έουχεται πουος αυτούς, πεουπατώντας επάνω 

στη φάουασσα· και ήφεουε να τους 
πουοσπεουάσει.  Και εκείνοι, όταν τον είνταν 
να πεουπατάει επάνω στη φάουασσα, νόµισαν 
ότι είναι φάντασµα, και έβγαουαν ντυνατές 
κουαυγές.  Επειντή, όουοι τον είνταν και 
ταουάχτηκαν. Κι αµέσως µίουησε µαζί τους, 
και τους ουέει: Έχετε φάουος· εγώ είµαι, µη 
φοβάστε. 

Και ανέβηκε πουος αυτούς στο πουοίο· και 
σταµάτησε ο άνεµος. Και εκπουήττονταν 
µέσα τους σε αουκετά µεγάουο βαφµό, και 
φαύµαζαν.  Επειντή, από τα ψωµιά ντεν 
κατάουαβαν, για τον ουόγο ότι η καουντιά 
τους ήταν πωουωµένη. 

Και ντιαπέουασαν και ήουφαν στη γη 
Γεννησαουέτ, και αγκυουοβόουησαν.  Και 
καφώς βγήκαν από το πουοίο, αµέσως µόουις 
τον αναγνώουισαν,  έτουεξαν σε όουα τα 
πεουίχωουα εκείνα, και άουχισαν να κουβαούν 
τούς αουώστους επάνω στα κουεβάτια, όπου 
άκουγαν ότι είναι εκεί.  Και όπου έµπαινε 
µέσα στις κωµοπόουεις ή τις πόουεις ή τα 
χωουάφια, έβαζαν όσους ασφενούσαν στις 
αγοουές, και τον παουακαούσαν να αγγίξουν 
έστω το κουάσπεντο του ιµατίου του· και όσοι 
το άγγιζαν, φεουαπεύονταν. 

Και συγκεντουώνονται κοντά του οι 
Φαουισαίοι, και µεουικοί από τους 
γουαµµατείς, που είχαν έουφει από τα 
Ιεουοσόουυµα.  Και βουέποντας µεουικούς 
από τους µαφητές του να τουώνε ψωµιά µε 
µοουυσµένα τα χέουια, ντηουαντή άπουυτα, 
τους κατηγόουησαν·  (επειντή, οι Φαουισαίοι, 
και όουοι οι Ιουνταίοι, αν ντεν πουύνουν τα 
χέουια µέχουι τον αγκώνα, ντεν τουώνε, 
κουατώντας την παουάντοση των 
πουεσβυτέουων·  και επιστουέφοντας από την 
αγοουά, αν ντεν πουυφούν, ντεν τουώνε· είναι 
και ποουά άουα που παουέουαβαν να τηούν, 
πουύσεις ποτηουιών, και ξύουινων ντοχείων, 
και χάουκινων σκευών, και κουεβατιών)· 

έπειτα, οι Φαουισαίοι και οι γουαµµατείς τον 
ουωτούν: Γιατί οι µαφητές σου ντεν 
πεουπατούν σύµφωνα µε την παουάντοση των 
πουεσβυτέουων, αουά τουώνε ψωµί µε 
άπουυτα χέουια; 
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Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς, ότι: 
Καουά πουοφήτευσε ο Ησαϊας για σας τους 
υποκουιτές, όπως είναι γουαµµένο: «Ο ουαός 
αυτός µε τιµάει µε τα χείουη, η καουντιά τους 
όµως απέχει µακουιά από µένα·  και µάταια 
µε σέβονται, ντιντάσκοντας ντιντασκαουίες, 
εντοουές ανφουώπων».  Επειντή, ενώ αφήσατε 
την εντοουή τού Φεού, κουατάτε την 
παουάντοση των ανφουώπων, πουύσεις 
ξύουινων ντοχείων και ποτηουιών, και άουα 
ποουά τέτοια παουόµοια κάνετε.  Και τους 
έουεγε: Ωουαία αφετείτε την εντοουή του 
Φεού, για να τηουείτε την παουάντοσή σας.  
Επειντή, ο Μωυσής είπε: «Τίµα τον πατέουα 
σου και τη µητέουα σου». Και: «Όποιος 
κακοουογεί τον πατέουα ή τη µητέουα, να 
φανατώνεται οπωσντήποτε».  Εσείς, όµως, 
ουέτε: Αν κάποιος άνφουωπος πει στον 
πατέουα ή στη µητέουα: Κοουβάν, 
ντηουαντή, ντώουο είναι, ό,τι αν επουόκειτο 
να ωφεουηφείς από µένα, αυτό αουκεί·  και 
ντεν τον αφήνετε τίποτε να κάνει στον 
πατέουα του ή στη µητέουα του,  
ακυουώνοντας τον ουόγο τού Φεού εξαιτίας 
τής παουάντοσής σας, που παουαντώσατε· και 
κάνετε ποουά τέτοια παουόµοια. 

Και πουοσκαουώντας οουόκουηουο το 
πουήφος, τους έουεγε: Ακούτε µε όουοι, και 
καταουαβαίνετε·  ντεν υπάουχει τίποτε που, 
απέξω από τον άνφουωπο, µπαίνει µέσα του, 
το οποίο µποουεί να τον µοουύνει, αουά αυτά 
που βγαίνουν απ' αυτόν, εκείνα είναι που 
µοουύνουν τον άνφουωπο.  Αυτός που έχει 
αυτιά για να ακούει, ας ακούει. 

Και όταν από το πουήφος µπήκε µέσα σε ένα 
σπίτι, οι µαφητές του τον ουωτούσαν για την 
παουαβοουή. 

Και τους ουέει: Έτσι ασύνετοι είστε κι εσείς; 
Ντεν καταουαβαίνετε ότι κάφε τι απέξω, που 
µπαίνει µέσα στον άνφουωπο, ντεν µποουεί να 
τον µοουύνει;  Επειντή, ντεν µπαίνει µέσα 
στην καουντιά του, αουά στην κοιουιά· και 
αποβάουεται στο αποχωουητήουιο, 
καφαουίζοντας όουα τα φαγητά.  Έουεγε, 
µάουιστα, ότι: Αυτό που βγαίνει από µέσα 
από τον άνφουωπο, εκείνο µοουύνει τον 
άνφουωπο·  επειντή, από µέσα από την 

καουντιά των ανφουώπων βγαίνουν οι κακοί 
συουογισµοί, µοιχείες, ποουνείες, φόνοι,  
κουοπές, πουεονεξίες, πονηουίες, ντόουος, 
ασέουγεια, πονηουό βουέµµα, βουασφηµία, 
υπεουηφάνεια, αφουοσύνη.  Όουα αυτά τα 
πονηουά βγαίνουν από µέσα, και µοουύνουν 
τον άνφουωπο. 

Και αφού σηκώφηκε από εκεί, πήγε στα όουια 
της Τύου και της Σιντώνας· και µπαίνοντας 
µέσα στο σπίτι, ντεν ήφεουε να το µάφει αυτό 
κανένας· ντεν µπόουεσε, όµως, να κουυφτεί.  
Επειντή, µια γυναίκα, της οποίας το 
κοουιτσάκι είχε ακάφαουτο πνεύµα, 
ακούγοντας γι' αυτόν, ήουφε και έπεσε κοντά 
στα πόντια του.  Και η γυναίκα ήταν 
Εουηνίντα, Συουοφοινίκισσα το γένος· και τον 
παουακαούσε να βγάουει το νταιµόνιο από τη 
φυγατέουα της. 

Και ο Ιησούς τής είπε: Άφησε πουώτα να 
χοουτάσουν τα παιντιά, επειντή ντεν είναι 
καουό να πάουει κάποιος το ψωµί των 
παιντιών, και να το ουίξει στα σκυουάκια. 

Και εκείνη απάντησε και του ουέει: Ναι, 
Κύουιε· αουά, και τα σκυουάκια κάτω από το 
τουαπέζι τουώνε από τα ψίχουα των παιντιών. 

Και της είπε: Γι' αυτό τον ουόγο, πήγαινε· το 
νταιµόνιο βγήκε από τη φυγατέουα σου.  Και 
όταν πήγε στο σπίτι της, βουήκε ότι το 
νταιµόνιο είχε βγει, και τη φυγατέουα της να 
είναι ξαπουωµένη επάνω στο κουεβάτι. 

Και πάουι, αφού βγήκε από τα όουια της 
Τύου και της Σιντώνας, ήουφε κοντά στη 
φάουασσα της Γαουιουαίας, ανάµεσα στα 
όουια της Ντεκάποουης. 

Και του φέουνουν έναν ντύσουαουο κωφόν· 
και τον παουακαούν να βάουει το χέουι επάνω 
του.  Και παίουνοντάς τον ιντιαιτέουως από 
τον όχουο, έβαουε τα ντάχτυουά του στα 
αυτιά του· και αφού έφτυσε, άγγιξε τη 
γουώσσα του·  και βουέποντας επάνω στον 
ουανό, στέναξε, και του ουέει: ΕΦΦΑΦΑ, 
ντηουαντή, να ανοιχτείς.  Κι αµέσως άνοιξαν 
τα αυτιά του· και ουύφηκε το ντέσιµο της 
γουώσσας του, και µιούσε οουφά. 
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Και τους παουήγγειουε να µη το πουν σε 
κανέναν· όµως, όσο αυτός τούς το 
παουάγγεουνε, τόσο πεουισσότεουο εκείνοι το 
ντιακήουυτταν.  Και εκπουήττονταν 
υπεουβοουικά, ουέγοντας: Καουά έπουαξε τα 
πάντα· και τους κωφούς κάνει να ακούν, και 
τους άουαους να µιούν. 

ΚΑΤΑ τις ηµέουες εκείνες, επειντή υπήουχε 
ένα ποουύ µεγάουο πουήφος, και ντεν είχαν τι 
να φάνε, ο Ιησούς πουοσκαουώντας τους 
µαφητές του, τους ουέει:  Σπουαχνίζοµαι για 
το πουήφος, για τον ουόγο ότι µένουν κοντά 
µου τουεις ηµέουες ήντη, και ντεν έχουν τι να 
φάνε·  και αν τους αποουύσω στα σπίτια τους 
νηστικούς, φα αποκάµουν στον ντουόµο· 
επειντή, µεουικοί απ' αυτούς ήουφαν από 
µακουιά. 

Και οι µαφητές του αποκουίφηκαν σ' αυτόν: 
Από πού φα µποουέσει κανείς να τους 
χοουτάσει µε ψωµιά εντώ επάνω στην 
εουηµιά; 

Και τους ουώτησε: Πόσα ψωµιά έχετε; Και 
εκείνοι είπαν: Επτά. 

Και πουόσταξε το πουήφος να καφήσουν στη 
γη· και παίουνοντας τα επτά ψωµιά, αφού 
ευχαουίστησε, έκοψε και έντινε στους µαφητές 
του, για να τα βάουν µπουοστά στο πουήφος· 
και εκείνοι τα έβαζαν.  Είχαν και ουίγα 
ψαουάκια· και αφού ευουόγησε, είπε να τα 
βάουν κι αυτά.  Και έφαγαν και χόουτασαν· 
και σήκωσαν πεουισσεύµατα από τα 
κοµµάτια, επτά µεγάουα ψαουοκόφινα.  Και 
εκείνοι που έφαγαν ήσαν πεουίπου 4.000· και 
τους απέουυσε. 

Κι αµέσως, αφού µπήκε µέσα στο πουοίο 
µαζί µε τους µαφητές του, ήουφε στα µέουη 
τής Νταουµανουφά. 

Και βγήκαν οι Φαουισαίοι, και άουχισαν να 
του κάνουν εουωτήσεις, και του ζητούσαν ένα 
σηµείο από τον ουανό, πειουάζοντάς τον.  
Τότε, ο Ιησούς αναστενάζοντας από την 
καουντιά του, ουέει: Γιατί αυτή η γενεά ζητάει 
σηµείο; Σας ντιαβεβαιώνω: Σηµείο ντεν φα 
ντοφεί σ' αυτή τη γενεά.  Και αφήνοντάς τους, 

µπήκε πάουι µέσα στο πουοίο, και 
αναχώουησε στην αντίπεουα όχφη. 

Και ξέχασαν να πάουν ψωµιά, και ντεν είχαν 
µαζί τους µέσα στο πουοίο, παουά µονάχα 
ένα ψωµί.  Και τους παουάγγεουνε, 
ουέγοντας: Βουέπετε, πουοσέχετε από το 
πουοζύµι των Φαουισαίων και το πουοζύµι 
τού Ηουώντη. 

Και σκέφτονταν αναµεταξύ τους, ουέγοντας, 
ότι: Ντεν έχουµε ψωµιά. 

Και όταν ο Ιησούς κατάουαβε, τους ουέει: Τι 
σκέφτεστε ότι ντεν έχετε ψωµιά· ντεν 
αντιουαµβάνεστε ακόµα ούτε 
καταουαβαίνετε; Πωουωµένη έχετε ακόµα 
την καουντιά σας;  Έχοντας µάτια, ντεν 
βουέπετε; Και έχοντας αυτιά, ντεν ακούτε; 
Και ντεν φυµάστε;  Όταν έκοψα τα πέντε 
ψωµιά στους 5.000 ανφουώπους, πόσα κοφίνια 
σηκώσατε γεµάτα µε κοµµάτια; Του ουένε: 
Ντώντεκα.  Και όταν τα επτά στους 4.000 
ανφουώπους, πόσα ψαουοκόφινα σηκώσατε 
γεµάτα µε κοµµάτια; Και εκείνοι είπαν: Επτά.  
Και τους έουεγε: Πώς ντεν καταουαβαίνετε; 

Και έουχεται στη Βηφσαϊντάν· και του 
φέουνουν έναν τυφουό, και τον παουακαούν 
να τον αγγίξει.  Και πιάνοντας το χέουι τού 
τυφού, τον έφεουε έξω από την κωµόποουη· 
και αφού έφτυσε στα µάτια του, έβαουε επάνω 
του τα χέουια, και τον ουωτούσε αν βουέπει 
κάτι.  Και κοιτάζοντας πουος τα πάνω, 
έουεγε: Βουέπω τούς ανφουώπους, ότι σαν 
ντέντουα βουέπω, να πεουπατούν.  Έπειτα, 
έβαουε πάουι τα χέουια επάνω στα µάτια του, 
και τον έκανε να ξαναντεί· και η όουασή του 
αποκαταστάφηκε, και είντε καφαουά όους. 

Και τον έστειουε στο σπίτι του, ουέγοντας: 
Ούτε µέσα στην κωµόποουη να µπεις ούτε να 
το πεις αυτό σε κάποιον µέσα στην 
κωµόποουη. 

Και βγήκε έξω ο Ιησούς και οι µαφητές του 
στις κωµοπόουεις τής Καισάουειας του 
Φιουίππου· και στον ντουόµο ουωτούσε τούς 
µαφητές του, ουέγοντάς τους: Για ποιον µε 
ουένε οι άνφουωποι ότι είµαι; 
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Και εκείνοι αποκουίφηκαν: Για τον Ιωάννη 
τον Βαπτιστή· και άουοι, για τον Ηουία· 
άουοι ντε για έναν από τους πουοφήτες. 

Κι αυτός τούς ουέει: Εσείς, όµως, για ποιον 
µε ουέτε ότι είµαι; 

Και απαντώντας ο Πέτουος, του ουέει: Εσύ 
είσαι ο Χουιστός. 

Και τους παουήγγειουε µε αυστηουότητα να 
µη ουένε σε κανέναν γι' αυτόν. 

Και άουχισε να τους ντιντάσκει ότι ο Υιός τού 
ανφουώπου πουέπει να πάφει ποουά, και να 
καταφουονηφεί από τους πουεσβύτεους και 
τους αουχιεουείς και τους γουαµµατείς, και να 
φανατωφεί, και µετά από τουεις ηµέουες να 
αναστηφεί.  Και µιούσε τον ουόγο φανεουά. 

Και ο Πέτουος παίουνοντάς τον ιντιαιτέουως, 
άουχισε να τον επιτιµάει. 

Και εκείνος, αφού στουάφηκε πουος τα πίσω, 
και είντε τους µαφητές του, επιτίµησε τον 
Πέτουο, ουέγοντας: Πήγαινε πίσω µου, 
σατανά· επειντή, ντεν φουονείς τα πουάγµατα 
του Φεού, αουά τα πουάγµατα των 
ανφουώπων. 

Και αφού πουοσκάουεσε το πουήφος µαζί µε 
τους µαφητές του, τους είπε: Όποιος φέουει 
νάουφει πίσω από µένα, ας απαουνηφεί τον 
εαυτό του, και ας σηκώσει τον σταυουό του, 
και ας µε ακοουφεί.  Επειντή, όποιος φέουει 
να σώσει τη ζωή του, φα τη χάσει· και όποιος 
χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου και εξαιτίας 
τού ευαγγεουίου, αυτός φα τη σώσει.  Επειντή, 
τι φα ωφεουήσει τον άνφουωπο, αν κεουντήσει 
οουόκουηουο τον κόσµο, ζηµιωφεί όµως την 
ψυχή του;  Ή, τι φα ντώσει ο άνφουωπος σε 
ανταουαγή τής ψυχής του;  Ντεντοµένου ότι, 
όποιος ντουαπεί για µένα και για τα ουόγια 
µου σ' αυτή τη γενεά, τη µοιχαουίντα και 
αµαουτωουή, και ο Υιός τού ανφουώπου φα 
ντουαπεί γι' αυτόν, όταν έουφει στη ντόξα τού 
Πατέουα του µαζί µε τους αγγέους. 

Και τους έουεγε: Σας ντιαβεβαιώνω ότι, είναι 
µεουικοί απ' αυτούς που στέκονται εντώ, οι 
οποίοι ντεν φα γευτούν φάνατο, µέχουις ότου 

ντουν τη βασιουεία τού Φεού να έουχεται µε 
ντύναµη. 

ΚΑΙ ύστεουα από έξι ηµέουες, παίουνει τον 
Πέτουο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και 
τους ανεβάζει, σε ένα ψηουό βουνό, µόνους, 
κατ' ιντίαν· και µεταµοουφώφηκε µπουοστά 
τους.  Και τα ιµάτιά του έγιναν 
αστουαφτεουά, ουευκά σε υπεουβοουικό 
βαφµό, σαν χιόνι, που ουευκαντής επάνω στη 
γη ντεν µποουεί να ουευκάνει.  Και φάνηκε σ' 
αυτούς ο Ηουίας µαζί µε τον Μωυσή· και 
συνοµιούσαν µε τον Ιησού. 

Και αποκουινόµενος ο Πέτουος ουέει στον 
Ιησού: Ουαββί, είναι καουό να είµαστε εντώ· 
και ας κάνουµε τουεις σκηνές, µία για σένα, 
και µία για τον Μωυσή, και µία για τον 
Ηουία.  Επειντή, ντεν ήξεουε τι να πει· για τον 
ουόγο ότι, ήσαν φοβισµένοι. 

Και µια νεφέουη τούς επισκίασε· και ήουφε 
µια φωνή από τη νεφέουη, ουέγοντας: Αυτός 
είναι ο Υιός µου ο αγαπητός· αυτόν να 
ακούτε. 

Και ξαφνικά, κοιτάζοντας οουόγυουα, ντεν 
είνταν πουέον κανέναν, αουά τον Ιησού µόνον 
µαζί τους. 

Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους 
παουήγγειουε να µη ντιηγηφούν σε κανέναν 
όσα είνταν, παουά µονάχα όταν ο Υιός τού 
ανφουώπου αναστηφεί από τους νεκούς.  Και 
φύουαξαν µέσα τους τον ουόγο, συζητούντες 
µεταξύ τους, τι σηµαίνει το να αναστηφεί από 
τους νεκούς. 

Και τον ουωτούσαν, ουέγοντας: Γιατί οι 
γουαµµατείς ουένε ότι πουέπει νάουφει 
πουώτα ο Ηουίας; 

Και εκείνος απαντώντας είπε σ' αυτούς: Ο 
Ηουίας µεν, αφού έουφει πουώτα, αποκαφιστά 
τα πάντα· και ότι για τον Υιό τού ανφουώπου 
είναι γουαµµένο, ότι πουέπει να πάφει ποουά, 
και να εξουφενωφεί.  Σας ουέω, όµως, ότι ο 
Ηουίας ήουφε, και του έκαναν όσα φέουησαν, 
καφώς είναι γουαµµένο γι' αυτόν. 
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Και όταν ήουφε στους µαφητές του, είντε 
γύουω τους ένα µεγάουο πουήφος, και 
γουαµµατείς να κάνουν συζητήσεις µαζί τους.  
Κι αµέσως, οουόκουηουο το πουήφος, µόουις 
τον είντε, έµεινε έκφαµβο, και τουέχοντας 
κοντά του τον χαιουετούσαν. 

Και ουώτησε τους γουαµµατείς: Τι συζητάτε 
µαζί τους;  Και απαντώντας ένας από το 
πουήφος, είπε: Ντάσκαουε, έφεουα σε σένα 
τον γιο µου, που έχει πνεύµα άουαουο·  και 
όπου τον πιάσει, τον σπαουάζει· και αφουίζει, 
και τουίζει τα ντόντια του, και µένει ξεουός· 
και είπα στους µαφητές σου να το βγάουν, 
αουά ντεν µπόουεσαν. 

Κι εκείνος απαντώντας σ' αυτόν, ουέει: Ω, 
γενεά άπιστη, µέχουι πότε φα είµαι µαζί σας; 
Μέχουι πότε φα σας υποµένω; Φέουτε τον σε 
µένα. 

Και τον έφεουαν σ' αυτόν· και καφώς τον 
είντε, το πνεύµα αµέσως τον σπάουαξε· και 
πέφτοντας επάνω στη γη, κυουιόταν 
αφουίζοντας. 

Και ουώτησε τον πατέουα του: Πόσος 
καιουός είναι αφ' ότου τού συνέβηκε αυτό; 

Και εκείνος είπε: Από παιντί.  Και ποουές 
φοουές τον έουιξε και σε φωτιά και στα νεουά, 
για να τον εξοουοφουεύσει· αουά, αν µποουείς 
κάτι, βοήφησέ µας, ντείχνοντας σπουάχνα 
επάνω µας. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν, το: Αν µποουείς 
να πιστέψεις, όουα είναι ντυνατά σ' αυτόν που 
πιστεύει. 

Κι αµέσως ο πατέουας τού παιντιού, 
κουάζοντας µε ντάκουυα, έουεγε: Πιστεύω, 
Κύουιε· βοήφα µε στην απιστία µου. 

Και ο Ιησούς βουέποντας ότι τουέχει πουος 
τα εκεί κόσµος, επιτίµησε το ακάφαουτο 
πνεύµα, ουέγοντας σ' αυτό: Το πνεύµα, το 
άουαουο και το κουφό, εγώ σε πουοστάζω: 
Βγες απ' αυτόν, και στο εξής µη µπεις µέσα σ' 
αυτόν.  Και το πνεύµα, αφού έκουαξε, και τον 
σπάουαξε ποουύ, βγήκε· και έγινε σαν 
νεκουός, ώστε ποουοί έουεγαν ότι πέφανε.  Ο 

Ιησούς, όµως, πιάνοντάς τον από το χέουι, 
τον σήκωσε· και σηκώφηκε. 

Και όταν µπήκε µέσα σ' ένα σπίτι, οι µαφητές 
του τον ουωτούσαν κατ' ιντίαν: Γιατί εµείς 
ντεν µποουέσαµε να το βγάουµε; 

Και τους είπε: Αυτό το γένος ντεν µποουεί να 
βγει µε κανέναν άουο τουόπο, παουά µονάχα 
µε πουοσευχή και νηστεία. 

Και βγαίνοντας από εκεί, ντιάβαιναν 
ντιαµέσου τής Γαουιουαίας· και ντεν ήφεουε 
να το µάφει κανένας.  Επειντή, ντίντασκε τους 
µαφητές του, και τους έουεγε ότι: Ο Υιός τού 
ανφουώπου παουαντίνεται σε χέουια 
ανφουώπων, και φα τον φανατώσουν· και αφού 
φανατωφεί, την τουίτη ηµέουα φα αναστηφεί.  
Εκείνοι, όµως, ντεν καταουάβαιναν τον 
ουόγο, και φοβόνταν να τον ουωτήσουν. 

Και ήουφε στην Καπεουναούµ· και όταν 
µπήκαν µέσα στο σπίτι, τους ουωτούσε: Τι 
συζητούσατε στον ντουόµο µεταξύ σας;  Κι 
εκείνοι σιωπούσαν· επειντή, στον ντουόµο 
συζήτησαν µεταξύ τους, ποιος είναι ο 
µεγαουύτεουος. 

Και αφού κάφησε, κάουεσε τους ντώντεκα και 
τους ουέει: Όποιος φέουει να είναι πουώτος, 
φα είναι τεουευταίος όουων, και υπηουέτης 
όουων.  Και παίουνοντας ένα παιντάκι, το 
έστησε ανάµεσά τους· και αφού το 
αγκάουιασε, τους είπε:  Όποιος ντεχφεί ένα 
από τα παιντιά αυτά στο όνοµά µου, ντέχεται 
εµένα· και όποιος ντεχφεί εµένα, ντεν ντέχεται 
εµένα, αουά εκείνον που µε απέστειουε. 

Και ο Ιωάννης αποκουίφηκε σ' αυτόν, 
ουέγοντας: Ντάσκαουε, είνταµε κάποιον να 
βγάζει νταιµόνια στο όνοµά σου, ο οποίος 
ντεν µας ακοουφεί· και τον εµποντίσαµε, 
επειντή ντεν µας ακοουφεί. 

Και ο Ιησούς είπε: Μη τον εµποντίζετε· 
επειντή, ντεν υπάουχει κανένας που φα κάνει 
φαύµα στο όνοµά µου, και φα µποουέσει 
αµέσως να µε κακοουογήσει·  ντεντοµένου 
ότι, όποιος ντεν είναι εναντίον µας, είναι µε το 
µέουος µας.  Επειντή, όποιος σας ποτίσει ένα 
ποτήουι κουύο νεουό στο όνοµά µου, για τον 
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ουόγο ότι είστε τού Χουιστού, σας 
ντιαβεβαιώνω, ντεν φα χάσει τον µισφό του. 

Και όποιος σκαννταουίσει ένα απ' αυτά τα 
µικουά, που πιστεύουν σε µένα, τον συµφέουει 
καουύτεουα να πεουιντεφεί µια µυουόπετουα 
γύουω από τον ουαιµό του, και να ουιχτεί στη 
φάουασσα.  Και αν το χέουι σου σε 
σκαννταουίζει, κόψ' το· είναι καουύτεουο σε 
σένα να µπεις µέσα στη ζωή κουός, παουά 
έχοντας τα ντύο χέουια να πας στη γέεννα, 
στην ακατάσβεστη φωτιά·  όπου «το σκουήκι 
τους ντεν πεφαίνει, και η φωτιά ντεν σβήνει».  
Και αν το πόντι σου σε σκαννταουίζει, κόψ' 
το· είναι καουύτεουο σε σένα να µπεις µέσα 
στη ζωή κουτσός, παουά έχοντας τα ντύο 
πόντια να ουιχτείς στη γέεννα, στην 
ακατάσβεστη φωτιά·  όπου «το σκουήκι τους 
ντεν πεφαίνει, και η φωτιά ντεν σβήνει».  Και 
αν το µάτι σου σε σκαννταουίζει, βγάου' το· 
είναι καουύτεουο σε σένα να µπεις µέσα στη 
βασιουεία τού Φεού µονόφφαουµος, παουά 
έχοντας ντύο µάτια να ουιχτείς στη γέεννα της 
φωτιάς·  όπου «το σκουήκι τους ντεν πεφαίνει, 
και η φωτιά ντεν σβήνει».  Επειντή, καφένας 
φα αουατιστεί µε φωτιά, και κάφε φυσία φα 
αουατιστεί µε αουάτι.  Το αουάτι είναι καουό· 
αν, όµως, το αουάτι γίνει ανάουατο, µε τι φα 
το αουτύσετε; Να έχετε αουάτι µέσα σας, και 
να ειουηνεύετε αναµεταξύ σας. 

Και αφού σηκώφηκε από εκεί, έουχεται στα 
όουια της Ιουνταίας, ντιαµέσου τής απέναντι 
πουευουάς τού Ιοουντάνη· και 
συγκεντουώνονται πάουι κοντά του ποουά 
πουήφη· και όπως συνήφιζε, τους ντίντασκε 
ξανά. 

Και καφώς τον πουησίασαν οι Φαουισαίοι, 
τον ουώτησαν αν επιτουέπεται στον άνντουα 
να χωουίσει τη γυναίκα του· πειουάζοντάς τον. 

Και εκείνος, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: Τι 
σας πουόσταξε ο Μωυσής; 

Και εκείνοι είπαν: Ο Μωυσής επέτουεψε να 
γουάψει έγγουαφο ντιαζυγίου, και να τη 
χωουίσει. 

Και απαντώντας ο Ιησούς, είπε σ' αυτούς: 
Εξαιτίας τής σκουηουοκαουντίας σας ο 

Μωυσής έγουαψε σε σας αυτή την εντοουή·  
όµως, εξαουχής τής κτίσης, ο Φεός 
αουσενικό και φηουυκό τούς ντηµιούγησε.  
«Εξαιτίας αυτού, ο άνφουωπος φα αφήσει τον 
πατέουα του και τη µητέουα του και φα 
πουοσκοουηφεί στη γυναίκα του,  και φα είναι 
οι ντύο σε µία σάουκα»· ώστε, ντεν είναι 
πουέον ντύο, αουά µία σάουκα.  Εκείνο, 
ουοιπόν, που ο Φεός συνένωσε, άνφουωπος 
ας µη χωουίζει. 

Και πάουι µέσα στο σπίτι, οι µαφητές του τον 
ουώτησαν για το ίντιο φέµα.  Και τους ουέει: 
Όποιος χωουίσει τη γυναίκα του, και 
νυµφευφεί άουη, ντιαπουάττει εναντίον της 
µοιχεία.  Και αν µια γυναίκα χωουίσει τον 
άνντουα της και συνενωφεί µε άουον, 
ντιαπουάττει µοιχεία. 

Και του έφεουαν παιντάκια, για να τα αγγίξει· 
οι µαφητές του, όµως, επέπουητταν εκείνους 
που τα έφεουναν. 

Όµως, ο Ιησούς, βουέποντας αυτό, 
αγανάκτησε, και τους είπε: Αφήστε τα παιντιά 
να έουχονται σε µένα, και µη τα εµποντίζετε· 
επειντή, για τέτοιους είναι η βασιουεία τού 
Φεού.  Σας ντιαβεβαιώνω: Όποιος ντεν 
ντεχφεί τη βασιουεία τού Φεού σαν παιντί, 
ντεν µποουεί να µπει µέσα σ' αυτή.  Και αφού 
τα αγκάουιασε, έβαζε τα χέουια επάνω τους, 
και τα ευουογούσε. 

Και ενώ έβγαινε έξω στον ντουόµο, κάποιος 
έτουεξε, και γονατίζοντας µπουοστά του, τον 
ουωτούσε: Ντάσκαουε αγαφέ, τι να κάνω για 
να κουηουονοµήσω αιώνια ζωή; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Γιατί µε ουες 
αγαφό; Κανένας ντεν είναι αγαφός, παουά 
µονάχα ένας, ο Φεός.  Ξέουεις τις εντοουές: 
«Μη µοιχεύσεις· Μη φονεύσεις· Μη κουέψεις· 
Μη ψευντοµαουτυουήσεις· Μη 
αποστεουήσεις· Τίµα τον πατέουα σου και τη 
µητέουα». 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτόν: 
Ντάσκαουε, όουα αυτά τα τήουησα από τη 
νιότη µου. 
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Και ο Ιησούς, αφού τον κοίταξε καουά, τον 
αγάπησε, και του είπε: Ένα σού ουείπει· 
πήγαινε, πούησε όσα έχεις, και ντώσε στους 
φτωχούς· και φα έχεις φησαυουό στον ουανό· 
και έουα, ακοούφα µε , αφού σηκώσεις τον 
σταυουό. 

Εκείνος, όµως, γινόµενος σκυφουωπός 
εξαιτίας αυτού τού ουόγου, αναχώουησε 
ουυπούµενος· επειντή, είχε ποουά κτήµατα. 

Και ο Ιησούς, κοιτάζοντας οουόγυουα, ουέει 
στους µαφητές του: Πόσο ντύσκοουα φα 
µπουν µέσα στη βασιουεία τού Φεού αυτοί 
που έχουν τα χουήµατα; 

Οι µαφητές, όµως, εκπουήττονταν για τα 
ουόγια του. Και ο Ιησούς απαντώντας πάουι, 
τους ουέει: Παιντιά µου, πόσο ντύσκοουο 
είναι να µπουν µέσα στη βασιουεία τού Φεού 
αυτοί που έχουν το φάουος τους στα 
χουήµατα;  Ευκοουότεουο είναι να πεουάσει 
καµήουα µέσα από τη βεουονότουυπα, παουά 
πούσιος να µπει µέσα στη βασιουεία τού 
Φεού. 

Και εκείνοι εκπουήττονταν υπεουβοουικά, 
ουέγοντας αναµεταξύ τους: Και ποιος 
µποουεί να σωφεί; 

Και ο Ιησούς κοιτάζοντάς τους καουά, ουέει: 
Στους ανφουώπους είναι αντύνατο, όχι όµως 
και στον Φεό· επειντή, τα πάντα είναι ντυνατά 
στον Φεό. 

Και ο Πέτουος άουχισε να του ουέει: Ντες, 
εµείς τα αφήσαµε όουα, και σε ακοουφήσαµε. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε: Σας 
ντιαβεβαιώνω, ντεν υπάουχει κανένας που, ενώ 
άφησε σπίτι ή αντεουφούς ή αντεουφές ή 
πατέουα ή µητέουα ή γυναίκα ή παιντιά ή 
χωουάφια εξαιτίας µου, και εξαιτίας τού 
ευαγγεουίου,  ντεν φα πάουει 100 φοουές 
πεουισσότεουα τώουα, σε τούτο τον καιουό, 
σπίτια και αντεουφούς και αντεουφές και 
µητέουες και παιντιά και χωουάφια, µαζί µε 
ντιωγµούς, και στον εουχόµενο αιώνα ζωή 
αιώνια.  Ποουοί, όµως, πουώτοι φα είναι 
τεουευταίοι, και οι τεουευταίοι πουώτοι. 

Και ήσαν στον ντουόµο ανεβαίνοντας στα 
Ιεουοσόουυµα· και ο Ιησούς πουοποουευόταν 
απ' αυτούς, και φαύµαζαν, και ακοουφώντας 
φοβόνταν. Και παίουνοντας πάουι τούς 
ντώντεκα, άουχισε να τους ουέει τα όσα 
επουόκειτο να του συµβούν·  ότι, ντέστε, 
ανεβαίνουµε στα Ιεουοσόουυµα, και ο Υιός 
τού ανφουώπου φα παουαντοφεί στους 
αουχιεουείς και στους γουαµµατείς, και φα 
τον καταντικάσουν σε φάνατο, και φα τον 
παουαντώσουν στα έφνη·  και φα τον 
εµπαίξουν, και φα τον µαστιγώσουν, και φα 
φτύσουν επάνω του, και φα τον φανατώσουν· 
και την τουίτη ηµέουα φα αναστηφεί. 

Τότε, έουχονται σ' αυτόν ο Ιάκωβος και ο 
Ιωάννης, οι γιοι τού Ζεβενταίου, ουέγοντας: 
Ντάσκαουε, φέουµε να κάνεις σ' εµάς ό,τι σου 
ζητήσουµε. 

Και εκείνος τούς είπε: Τι φέουετε να κάνω σε 
σας; 

Και εκείνοι τού είπαν: Ντώσε σ' εµάς να 
καφήσουµε ο ένας από τα ντεξιά σου, και ο 
άουος από τα αουιστεουά σου µέσα στη ντόξα 
σου. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ντεν ξέουετε τι 
ζητάτε· µποουείτε να πιείτε το ποτήουι, που 
εγώ πίνω, και να βαπτιστείτε το βάπτισµα, που 
εγώ βαπτίζοµαι; 

Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Μποούµε. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Το ποτήουι µεν, 
που εγώ πίνω, φα το πιείτε· και το βάπτισµα, 
που εγώ βαπτίζοµαι, φα βαπτιστείτε·  το να 
καφήσετε, όµως, από τα ντεξιά µου και τα 
αουιστεουά µου, ντεν είναι σε µένα να το 
ντώσω, αουά σε όσους είναι ετοιµασµένο. 

Και ακούγοντας οι ντέκα, άουχισαν να 
αγανακτούν για τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. 

Και ο Ιησούς, αφού τους κάουεσε κοντά του, 
τους ουέει: Ξέουετε ότι εκείνοι που φεωούνται 
άουχοντες των εφνών, τα κατακυουιεύουν· και 
οι µεγάουοι τους, τα κατεξουσιάζουν.  Όµως, 
ντεν φα είναι έτσι αναµεταξύ σας· αουά, 
όποιος φέουει να γίνει µεγάουος ανάµεσά σας, 
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φα είναι υπηουέτης σας·  και όποιος από σας 
φέουει να γίνει πουώτος, φα είναι ντούος 
όουων·  επειντή, ο Υιός τού ανφουώπου ντεν 
ήουφε για να υπηουετηφεί, αουά για να 
υπηουετήσει και να ντώσει τη ζωή του 
ουύτουο για ποούς. 

Και έουχονται στην Ιεουιχώ· και ενώ έβγαινε 
έξω από την Ιεουιχώ αυτός και οι µαφητές 
του, και ένα µεγάουο πουήφος, ο γιος τού 
Τιµαίου, ο τυφουός Βαουτίµαιος, καφόταν 
κοντά στον ντουόµο ζητώντας εουεηµοσύνη·  
και ακούγοντας ότι είναι ο Ιησούς, ο 
Ναζωουαίος, άουχισε να φωνάζει ντυνατά και 
να ουέει: Υιέ τού Νταβίντ, Ιησού, εουέησέ µε.  
Και ποουοί τον επέπουητταν, για να σιωπήσει· 
εκείνος, όµως, φώναζε ποουύ ντυνατότεουα: 
Υιέ τού Νταβίντ, εουέησέ µε. 

Και αφού ο Ιησούς στάφηκε, είπε να τον 
φωνάξουν· και φωνάζουν τον τυφουό, 
ουέγοντάς του: Πάουε φάουος, σήκω επάνω· 
σε φωνάζει.  Και εκείνος, πετώντας το ιµάτιό 
του, σηκώφηκε επάνω και ήουφε στον Ιησού. 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, ουέει σ' 
αυτόν: Τι φέουεις να σου κάνω; 

Και ο τυφουός τού είπε: Ουαββουνί, να 
ανακτήσω το φως µου. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Πήγαινε· η πίστη 
σου σε έσωσε. Κι αµέσως ανέκτησε το φως 
του, και ακοουφούσε στον ντουόµο τον 
Ιησού. 

ΚΑΙ όταν πουησιάζουν στα Ιεουοσόουυµα, 
στη Βηφφαγή και Βηφανία, κοντά στο βουνό 
των Εουαιών, στέουνει ντύο από τους µαφητές 
του,  και τους ουέει: Πηγαίνετε στην 
κωµόποουη απέναντί σας· κι αµέσως, καφώς 
φα µπαίνετε µέσα σ' αυτή, φα βουείτε ένα 
πουάουι ντεµένο, επάνω στο οποίο κανένας 
άνφουωπος ντεν έχει καφήσει· ουύστε το και 
φέουτε το·  και αν κάποιος σάς πει: Γιατί το 
κάνετε αυτό; Να πείτε ότι: Ο Κύουιος το έχει 
ανάγκη· κι αµέσως φα το στείουει εντώ. 

Και πήγαν, και βουήκαν το πουάουι ντεµένο 
κοντά στην πόουτα, έξω, επάνω στη ντίοντο, 
και το ουύνουν.  Και µεουικοί από εκείνους 

που στέκονταν εκεί τούς έουεγαν: Τι κάνετε, 
ουύνοντας το πουάουι;  Και εκείνοι τούς 
είπαν, όπως τους είχε παουαγγείουει ο Ιησούς· 
και τους άφησαν. 

Και έφεουαν το πουάουι στον Ιησού, και 
έβαουαν επάνω του τα ιµάτιά τους· και 
κάφησε επάνω του.  Και ποουοί έστουωσαν τα 
ιµάτιά τους στον ντουόµο· άουοι µάουιστα 
έκοβαν κουαντιά από τα ντέντουα, και 
έστουωναν στον ντουόµο.  Και εκείνοι που 
πουοποουεύονταν και εκείνοι που 
ακοουφούσαν έκουαζαν, ουέγοντας: Ωσαννά, 
ευουογηµένος αυτός που έουχεται στο όνοµα 
του Κυουίου·  ευουογηµένη η βασιουεία τού 
πατέουα µας Νταβίντ, που έουχεται στο 
όνοµα του Κυουίου· Ωσαννά εν τοις υψίστοις. 

Και µπήκε µέσα στα Ιεουοσόουυµα και στο 
ιεουό· και αφού τα κοίταξε οουόγυουα όουα, 
επειντή η ώουα ήταν ήντη κοντά στο 
ντειουινό, βγήκε έξω στη Βηφανία µαζί µε 
τους ντώντεκα. 

Και την επόµενη ηµέουα, αφού βγήκαν από 
τη Βηφανία, πείνασε.  Και βουέποντας από 
µακουιά µια συκιά να έχει φύουα, ήουφε µη 
τυχόν βουει σ' αυτή κάτι· και µόουις ήουφε 
κοντά της, ντεν βουήκε τίποτε, παουά µονάχα 
φύουα· επειντή, ντεν ήταν καιουός των σύκων.  
Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, είπε σ' αυτή: 
Κανένας πουέον, στον αιώνα, να µη φάει 
καουπό από σένα. Και το άκουγαν αυτό οι 
µαφητές του. 

Και έουχονται στα Ιεουοσόουυµα· και ο 
Ιησούς µπαίνοντας µέσα στο ιεουό, άουχισε 
να βγάζει έξω αυτούς που πούσαν κι αυτούς 
που αγόουαζαν µέσα στο ιεουό· και 
αναποντογύουισε τα τουαπέζια των 
αουγυουαµοιβών, και τα καφίσµατα αυτών 
που πούσαν τα πεουιστέουια·  και ντεν άφηνε 
να πεουάσει κάποιος µε σκεύος ντιαµέσου τού 
ιεού.  Και ντίντασκε, ουέγοντάς τους: Ντεν 
είναι γουαµµένο ότι: «Ο οίκος µου φα 
ονοµάζεται οίκος πουοσευχής για όουα τα 
έφνη»; Εσείς, όµως, τον κάνατε «σπήουαιο 
ουηστών».  Και οι γουαµµατείς και οι 
αουχιεουείς άκουσαν, και ζητούσαν πώς να 
τον εξοντώσουν· επειντή, τον φοβόνταν, για 
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τον ουόγο ότι οουόκουηουο το πουήφος 
έµενε έκπουηκτο από τη ντιντασκαουία του.  
Και όταν έγινε βουάντυ, έβγαινε έξω από την 
πόουη. 

Και το πουωί, καφώς ντιάβαιναν, είνταν τη 
συκιά ξεουαµένη από τη ουίζα.  Κι ο 
Πέτουος, καφώς το φυµήφηκε, του είπε: 
Ουαββί, ντες, η συκιά, που καταουάστηκες, 
ξεουάφηκε. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, ουέει σ' αυτούς: 
Έχετε πίστη Φεού.  Επειντή, σας 
ντιαβεβαιώνω, ότι όποιος πει σ' αυτό το 
βουνό: Σήκω και πέσε µέσα στη φάουασσα, 
και ντεν ντιστάσει στην καουντιά του, αουά 
πιστέψει ότι εκείνα που ουέει γίνονται, φα γίνει 
σ' αυτόν ό,τι και αν πει.  Γι' αυτό, σας ουέω: 
Όουα όσα ζητάτε, καφώς πουοσεύχεστε, 
πιστεύετε ότι τα παίουνετε, και φα γίνει σε 
σας.  Και όταν στέκεστε πουοσευχόµενοι, 
συγχωουείτε, αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, 
για να συγχωουήσει σε σας και ο Πατέουας 
σας που είναι στους ουανούς τα ντικά σας 
παουαπτώµατα.  Αν, όµως, εσείς ντεν 
συγχωουείτε, ούτε ο Πατέουας σας, που είναι 
στους ουανούς, φα συγχωουήσει τα 
αµαουτήµατά σας. 

Και έουχονται ξανά στα Ιεουοσόουυµα· και 
ενώ πεουπατούσε µέσα στο ιεουό, έουχονται 
σ' αυτόν οι αουχιεουείς και οι γουαµµατείς 
και οι πουεσβύτεουοι,  και του ουένε: Με ποια 
εξουσία τα κάνεις αυτά; Και ποιος σου έντωσε 
αυτή την εξουσία για να τα κάνεις; 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, είπε σ' 
αυτούς: Φέουω και εγώ να σας ουωτήσω έναν 
ουόγο· και απαντήστε µου, και φα σας πω µε 
ποια εξουσία τα κάνω αυτά.  Το βάπτισµα του 
Ιωάννη ήταν από τον ουανό ή από 
ανφουώπους; Απαντήστε µου. 

Και σκέπτονταν µέσα τους, ουέγοντας: Αν 
πούµε: Από τον ουανό, φα µας πει: Γιατί, 
ουοιπόν, ντεν πιστέψατε σ' αυτόν;  Αουά, αν 
πούµε: Από ανφουώπους, φοβόνταν τον ουαό· 
επειντή, όουοι είχαν τον Ιωάννη ότι ήταν 
πουαγµατικά πουοφήτης.  Και απαντώντας 
ουένε στον Ιησού: Ντεν ξέουµε. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, ουέει σ' αυτούς: 
Ούτε εγώ σας ουέω µε ποια εξουσία τα κάνω 
αυτά. 

ΚΑΙ άουχισε να ουέει σ' αυτούς µε 
παουαβοουές: Κάποιος άνφουωπος φύτεψε 
έναν αµπεουώνα, και έβαουε οουόγυουά του 
φουάχτη, και έσκαψε στέουνα για το 
πατητήουι, και έκτισε έναν πύουγο, και τον 
µίσφωσε σε γεωουγούς, και πήγε σε άουη 
χώουα.  Και κατά τον καιουό των καουπών 
έστειουε έναν ντούο στους γεωουγούς, για να 
πάουει εκ µέους των γεωουγών από τον 
καουπό τού αµπεουώνα·  εκείνοι, όµως, αφού 
τον έπιασαν, τον έντειουαν και τον 
εξαπέστειουαν αντειανόν.  Και τους έστειουε 
ξανά έναν άουον ντούο· και εκείνον, αφού τον 
ουιφοβόουησαν, και του πουήγωσαν το 
κεφάουι, τον εξαπέστειουαν ατιµασµένον.  
Και έστειουε ξανά έναν άουον· και εκείνον τον 
φόνευσαν· και ποούς άουους, τους µεν 
έντειουαν, τους ντε φόνευσαν.  Ακόµα, 
ουοιπόν, έχοντας έναν αγαπητό γιο, τους 
απέστειουε κι αυτόν, τεουευταίον, ουέγοντας: 
Φα ντουαπούν τον γιο µου.  Εκείνοι, όµως, οι 
γεωουγοί είπαν αναµεταξύ τους ότι: Αυτός 
είναι ο κουηουονόµος· εουάτε, ας τον 
φονεύσουµε, και η κουηουονοµιά φα είναι 
ντική µας.  Και αφού τον έπιασαν, τον 
φόνευσαν, και τον έουιξαν έξω από τον 
αµπεουώνα.  Τι φα κάνει, ουοιπόν, ο κύουιος 
του αµπεουώνα; Φάουφει και φα 
εξοουοφουεύσει τούς γεωουγούς, και φα 
ντώσει τον αµπεουώνα σε άουους.  Ούτε αυτή 
τη γουαφή ντεν ντιαβάσατε: «Η πέτουα που 
αποντοκίµασαν εκείνοι που οικοντοµούν, 
αυτή έγινε ακουογωνιαία πέτουα·  από τον 
Κύουιο έγινε αυτή, και είναι φαυµαστή στα 
µάτια µας»; 

Και ζητούσαν να τον πιάσουν· και φοβήφηκαν 
το πουήφος· επειντή, κατάουαβαν ότι σ' 
αυτούς είπε την παουαβοουή· και αφήνοντάς 
τον, αναχώουησαν. 

ΚΑΙ στέουνουν σ' αυτόν µεουικούς από τους 
Φαουισαίους και τους Ηουωντιανούς, για να 
τον παγιντεύσουν σε ουόγο·  και εκείνοι, 
καφώς ήουφαν, ουένε σ' αυτόν: Ντάσκαουε, 
ξέουµε ότι είσαι αψευντής, και ντεν σε µέουει 
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για κανέναν· επειντή, ντεν βουέπεις σε 
πουόσωπο ανφουώπων, αουά ντιντάσκεις 
αουηφινά τον ντουόµο τού Φεού· 
επιτουέπεται να ντώσουµε ντασµό στον 
Καίσαουα ή όχι; Να ντώσουµε ή να µη 
ντώσουµε; 

Εκείνος ντε, επειντή γνώουισε την υποκουισία 
τους, είπε σ' αυτούς: Γιατί µε πειουάζετε; 
Φέουτε µου ένα ντηνάουιο, για να ντω.  Και 
εκείνοι έφεουαν. Και τους ουέει: Τίνος είναι 
αυτή η εικόνα και η επιγουαφή; Και εκείνοι 
τού είπαν: Του Καίσαουα. 

Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: 
Αποντώστε στον Καίσαουα εκείνα που 
ανήκουν στον Καίσαουα, και στον Φεό εκείνα 
που ανήκουν στον Φεό. Και φαύµασαν γι' 
αυτόν. 

Και έουχονται σ' αυτόν οι Σαντντουκαίοι, που 
ουένε ότι ανάσταση ντεν υπάουχει· και τον 
ουώτησαν, ουέγοντας:  Ντάσκαουε, ο 
Μωυσής έγουαψε σε µας, ότι αν ο αντεουφός 
κάποιου πεφάνει, και αφήσει γυναίκα, και ντεν 
αφήσει παιντιά, ο αντεουφός του να πάουει τη 
γυναίκα του, και να αναστήσει σπέουµα στον 
αντεουφό του.  Ήσαν, ουοιπόν, επτά 
αντεουφοί· και ο πουώτος πήουε γυναίκα, και 
πεφαίνοντας ντεν άφησε σπέουµα·  και την 
πήουε ο ντεύτεουος, και πέφανε, και ούτε 
αυτός άφησε σπέουµα· και ο τουίτος το ίντιο.  
Και αυτή την πήουαν και οι επτά, και ντεν 
άφησαν σπέουµα· τεουευταία από όους 
πέφανε και η γυναίκα.  Κατά την ανάσταση, 
ουοιπόν, όταν αναστηφούν, σε ποιον απ' 
αυτούς φα είναι γυναίκα; Επειντή, και οι επτά 
την είχαν πάουει ως γυναίκα. 

Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: Ντεν 
πουανιέστε σε τούτο, µη γνωουίζοντας τις 
γουαφές ούτε τη ντύναµη του Φεού;  Επειντή, 
όταν αναστηφούν από τους νεκούς, ούτε 
νυµφεύουν ούτε νυµφεύονται· αουά, είναι σαν 
άγγεουοι, που είναι στους ουανούς.  Για τους 
νεκούς, όµως, ότι ανασταίνονται, ντεν 
ντιαβάσατε στο βιβουίο τού Μωυσή, πώς είπε 
σ' αυτόν ο Φεός, στην πεουίπτωση της βάτου, 
ουέγοντας: «Εγώ είµαι ο Φεός τού Αβουαάµ, 
και ο Φεός τού Ισαάκ, και ο Φεός τού 

Ιακώβ»;  Ντεν είναι ο Φεός νεκουών, αουά 
Φεός ζωντανών· εσείς, ουοιπόν, πουανιέστε 
ποουύ. 

Και πουησιάζοντας ένας από τους 
γουαµµατείς, που τους είχε ακούσει να 
συζητούν, γνωουίζοντας ότι σωστά 
αποκουίφηκε σ' αυτούς, τον ουώτησε: Ποια 
εντοουή είναι πουώτη απ' όουες; 

Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτόν ότι: Πουώτη 
απ' όουες τις εντοουές είναι: «Άκου Ισουαήου· 
ο Κύουιος ο Φεός µας είναι ένας Κύουιος.  
Και φα αγαπάς τον Κύουιο τον Φεό σου µε 
όουη την καουντιά σου, και µε όουη την ψυχή 
σου, και µε όουη τη ντιάνοιά σου, και µε 
όουη τη ντύναµή σου», αυτή είναι η πουώτη 
εντοουή.  Και ντεύτεουη όµοια µ' αυτή είναι: 
«Φα αγαπάς τον πουησίον σου σαν τον εαυτό 
σου». Άουη εντοουή, µεγαουύτεουη απ' αυτές, 
ντεν υπάουχει. 

Και ο γουαµµατέας είπε σ' αυτόν: Σωστά, 
Ντάσκαουε, αουηφινά είπες, ότι υπάουχει 
ένας Φεός, και ντεν υπάουχει άουος εκτός απ' 
αυτόν·  και το να τον αγαπάει κάποιος µε 
όουη του την καουντιά, και µε όουη του τη 
σύνεση, και µε όουη του την ψυχή, και µε 
όουη του τη ντύναµη, και το να αγαπάει τον 
πουησίον του σαν τον εαυτό του, είναι 
πεουισσότεουο από όουα τα οουοκαυτώµατα 
και τις φυσίες. 

Και ο Ιησούς βουέποντάς τον ότι απάντησε 
µε φουόνηση, του είπε: Ντεν είσαι µακουιά 
από τη βασιουεία τού Φεού. 

Και κανένας ντεν τοουµούσε πουέον να τον 
ουωτήσει. 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, έουεγε, 
ντιντάσκοντας µέσα στο ιεουό: Πώς ουένε οι 
γουαµµατείς ότι ο Χουιστός είναι γιος τού 
Νταβίντ;  Επειντή, ο ίντιος ο Νταβίντ, 
ντιαµέσου τού Πνεύµατος του Αγίου, είπε: «Ο 
Κύουιος είπε στον Κύουιό µου: Κάφησε στα 
ντεξιά µου, µέχουις ότου βάουω τους εχφούς 
σου υποπόντιο των ποντιών σου».  Αυτός, 
ουοιπόν, ο Νταβίντ τον ουέει Κύουιο· και 
από πού είναι γιος του; 
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Και το ποουύ πουήφος τον άκουγε µε 
ευχαουίστηση. 

Και στη ντιντασκαουία του έουεγε σ' αυτούς: 
Πουοσέχετε από τους γουαµµατείς, που 
φέουν να πεουπατούν στοουισµένοι, και 
αγαπούν τούς χαιουετισµούς στις αγοουές,  
και πουωτοκαφεντουίες µέσα στις συναγωγές, 
και τις πουώτες φέσεις στα ντείπνα·  οι οποίοι 
κατατουώνε τα σπίτια των χηουών, και τούτο 
µε πουόφαση ότι κάνουν µεγάουες 
πουοσευχές· αυτοί φα έχουν µεγαουύτεουη 
καταντίκη. 

Και ο Ιησούς, καφώς κάφησε απέναντι από το 
φησαυουοφυουάκιο, παουατηούσε πώς το 
πουήφος έβαζε χάουκινα νοµίσµατα στο 
φησαυουοφυουάκιο· και ποουοί πούσιοι 
έβαζαν ποουά.  Και όταν ήουφε µια φτωχή 
χήουα, έβαουε ντύο ουεπτά, ντηουαντή έναν 
κοντουάντη.  Και αφού πουοσκάουεσε τους 
µαφητές του, τους ουέει: Σας ντιαβεβαιώνω 
ότι, αυτή η φτωχή χήουα έβαουε 
πεουισσότεουα απ' όους όσους έβαουαν στο 
φησαυουοφυουάκιο.  Επειντή, όουοι έβαουαν 
από το πεουίσσευµά τους· αυτή, όµως, έβαουε 
από το υστέουηµά της όουα όσα είχε, όουη 
την πεουιουσία της. 

ΚΑΙ ενώ έβγαινε από το ιεουό, ένας από τους 
µαφητές του ουέει σ' αυτόν: Ντάσκαουε, ντες, 
πόσο φαυµάσιες πέτουες και πόσο φαυµάσια 
οικοντοµήµατα! 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ' αυτόν: 
Βουέπεις όουα αυτά τα µεγάουα 
οικοντοµήµατα; Ντεν φα µείνει πέτουα επάνω 
σε πέτουα, που ντεν φα καταγκουεµιστεί. 

Και ενώ καφόταν στο βουνό των Εουαιών, 
απέναντι από το ιεουό, τον ουωτούσαν κατ' 
ιντίαν ο Πέτουος και ο Ιάκωβος και ο 
Ιωάννης και ο Ανντουέας:  Πες µας, πότε φα 
γίνουν αυτά, και τι φα είναι το σηµείο, όταν 
όουα αυτά πουόκειται να συντεουεστούν; 

Και ο Ιησούς απαντώντας σ' αυτούς, άουχισε 
να ουέει: Πουοσέχετε µήπως κάποιος σάς 
πουανήσει.  Επειντή, φάουφουν ποουοί στο 
όνοµά µου, ουέγοντας ότι: Εγώ είµαι· και φα 
πουανήσουν ποούς. 

Και όταν ακούσετε ποουέµους και φήµες για 
ποουέµους, µη ταουάζεστε· επειντή, αυτά 
πουέπει να γίνουν· όµως, ντεν είναι ακόµα το 
τέουος.  Επειντή, φα σηκωφεί έφνος ενάντια 
σε άουο έφνος, βασίουειο ενάντια σε άουο 
βασίουειο· και φα γίνουν σεισµοί κατά τόπους, 
και φα γίνουν πείνες και ταουαχές. Αυτά είναι 
αουχές ωντίνων. 

Εσείς, όµως, να πουοσέχετε στον εαυτό σας· 
επειντή, φα σας παουαντώσουν σε συνέντουια, 
και φα σας ντείουν σε συναγωγές, και φα 
σταφείτε µπουοστά σε ηγεµόνες και 
βασιουιάντες εξαιτίας µου, για µαουτυουία σ' 
αυτούς.  Και πουώτα, πουέπει να κηουυχφεί 
το ευαγγέουιο σε όουα τα έφνη.  Και όταν σας 
φέουν, για να σας παουαντώσουν, µη 
πουοµεουιµνάτε τι φα µιουήσετε ούτε να 
πουοµεουετάτε· αουά, ό,τι σας ντοφεί κατά 
την ώουα εκείνη, αυτό να µιουάτε· επειντή, 
ντεν είστε εσείς που µιουάτε, αουά το Πνεύµα 
το Άγιο.  Μάουιστα, φα παουαντώσει 
αντεουφός τον αντεουφό σε φάνατο, και 
πατέουας το παιντί· και φα επαναστατούν τα 
παιντιά ενάντια στους γονείς, και φα τους 
φανατώσουν.  Και φα είστε µισούµενοι απ' 
όους εξαιτίας τού ονόµατός µου· και εκείνος 
που φα έχει υποµείνει µέχουι τέους, φα σωφεί. 

Και όταν ντείτε το βντέουυγµα της 
εουήµωσης, αυτό που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη Ντανιήου, να στέκεται όπου ντεν 
πουέπει (αυτός που ντιαβάζει, ας 
καταουαβαίνει), τότε, εκείνοι που είναι στην 
Ιουνταία, ας φεύγουν στα βουνά·  και εκείνος 
που είναι επάνω στην ταουάτσα, ας µη κατέβει 
στο σπίτι ούτε να µπει µέσα για να πάουει 
κάτι από το σπίτι του·  και όποιος είναι στο 
χωουάφι, ας µη γυουίσει πουος τα πίσω για να 
πάουει το ιµάτιό του.  Αουοίµονο, µάουιστα, 
σ' αυτές που είναι σε εγκυµοσύνη, και σ' αυτές 
που φηουάζουν κατά τις ηµέουες εκείνες.  Και 
πουοσεύχεστε η φυγή σας να µη γίνει µέσα σε 
χειµώνα.  Επειντή, εκείνες οι ηµέουες φα είναι 
τέτοια φουίψη, που ντεν έχει γίνει από την 
αουχή τής κτίσης, την οποία ο Φεός έκτισε, 
µέχουι αυτή την ώουα, ούτε πουόκειται να 
γίνει.  Και αν ο Κύουιος ντεν συντόµευε τις 
ηµέουες εκείνες, ντεν φα σωζόταν καµιά 
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σάουκα· αουά, χάουη των εκουεκτών, τους 
οποίους έκουεξε, συντόµευσε τις ηµέουες. 

Και τότε, αν κάποιος σας πει: Να! εντώ είναι 
ο Χουιστός, ή: Να! εκεί, να µη πιστέψετε.  
Επειντή, φα σηκωφούν ψευντόχουιστοι και 
ψευντοπουοφήτες· και φα ντείξουν σηµεία και 
τέουατα, για να εξαπατούν, ει ντυνατόν, και 
τους εκουεκτούς.  Εσείς, όµως, να 
πουοσέχετε· ντέστε, σας τα έχω πουοείπει 
όουα. 

Αουά, κατά τις ηµέουες εκείνες, µετά τη 
φουίψη εκείνη, ο ήουιος φα σκοτεινιάσει, και 
το φεγγάουι ντεν φα ντώσει το φως του,  και 
τα αστέουια τού ουανού φα πέφτουν, και οι 
ντυνάµεις, που είναι στους ουανούς, φα 
σαουευφούν.  Και τότε φα ντουν τον Υιό τού 
ανφουώπου να έουχεται µέσα σε σύννεφα, µε 
ποουή ντύναµη και ντόξα.  Και τότε φα 
στείουει τούς αγγέους του, και φα συνάξει 
τούς εκουεκτούς του από τους 4 ανέµους, από 
το ένα άκουο τής γης µέχουι το άουο άκουο 
τού ουανού. 

Και από τη συκιά µάφετε την παουαβοουή· 
όταν το κουαντί της γίνει ήντη απαουό, και 
βγάζει τα φύουα, ξέουετε ότι το φέουος είναι 
κοντά.  Έτσι κι εσείς, όταν ντείτε να γίνονται 
αυτά, ξέουετε ότι είναι κοντά, στις φύουες.  
Σας ντιαβεβαιώνω ότι, ντεν φα παουέουφει 
αυτή η γενεά, µέχουις ότου γίνουν όουα αυτά.  
Ο ουανός και η γη φα παουέουφουν, τα 
ουόγια µου, όµως, ντεν πουόκειται να 
παουέουφουν. 

Όσο για την ηµέουα εκείνη και την ώουα ντεν 
γνωουίζει κανένας ούτε οι άγγεουοι, που είναι 
στον ουανό, ούτε ο Υιός, παουά µονάχα ο 
Πατέουας. 

Πουοσέχετε, αγουυπνείτε, και πουοσεύχεστε· 
για τον ουόγο ότι, ντεν ξέουετε πότε είναι ο 
καιουός.  Επειντή, αυτό φα είναι σαν έναν 
άνφουωπο που βουίσκεται σε άουη χώουα, ο 
οποίος άφησε το σπίτι του, και έντωσε στους 
ντούς του την εξουσία, και σε κάφε έναν το 
έουγο του, και στον φυουωουό πουόσταξε να 
αγουυπνεί.  Αγουυπνείτε, ουοιπόν· (επειντή, 
ντεν ξέουετε πότε έουχεται ο κύουιος του 

σπιτιού: Το ντειουινό ή τα µεσάνυχτα ή όταν 
ουαουεί ο πετεινός ή το πουωί)·  µήπως και, 
όταν έουφει ξαφνικά, σας βουει να κοιµάστε.  
Και όσα ουέω πουος εσάς, τα ουέω πουος 
όους: Αγουυπνείτε. 

ΚΑΙ ύστεουα από ντύο ηµέουες ήταν το 
Πάσχα και τα άζυµα· και οι αουχιεουείς και 
οι γουαµµατείς ζητούσαν πώς να τον 
συουάβουν µε ντόουο, και να τον 
φανατώσουν.  Και έουεγαν: Όχι κατά τη 
ντιάουκεια της γιοουτής, µήπως και γίνει 
φόουυβος από τον ουαό. 

Και ενώ αυτός ήταν στη Βηφανία, στο σπίτι 
τού ουεπού Σίµωνα, και καφόταν στο 
τουαπέζι, ήουφε µια γυναίκα, που είχε ένα 
αουάβαστουο µε µύουο, από καφαουή 
ποουύτιµη νάουντο· και συντουίβοντας το 
αουάβαστουο, έχυσε το µύουο επάνω στο 
κεφάουι του. 

Ήσαν, όµως, µεουικοί που αγανακτούσαν 
µέσα τους, και που έουεγαν: Γιατί έγινε αυτή 
η απώουεια του µύου;  Επειντή, αυτό 
µποούσε να πουηφεί για πεουισσότεουα από 
300 ντηνάουια, και να ντοφούν στους 
φτωχούς· και οουγίζονταν εναντίον της. 

Ο Ιησούς, όµως, είπε: Αφήστε την· γιατί την 
ενοχουείτε; Καουό έουγο έκανε σε µένα.  
Επειντή, τους φτωχούς τούς έχετε πάντοτε 
µαζί σας, και όταν φέουετε, µποουείτε να τους 
ευεουγετήσετε· εµένα, όµως, ντεν µε έχετε 
πάντοτε.  Αυτή ό,τι µποούσε, το έκανε· 
πουόουαβε να αουείψει το σώµα µου µε 
µύουο για τον ενταφιασµό.  Σας 
ντιαβεβαιώνω: Όπου αν κηουυχφεί αυτό το 
ευαγγέουιο σε όουο τον κόσµο, και εκείνο 
που αυτή έκανε, φα αναφεουφεί σε ανάµνησή 
της. 

Τότε, ο Ιούντας ο Ισκαουιώτης, ένας από τους 
ντώντεκα, πήγε στους αουχιεουείς, για να τον 
παουαντώσει σ' αυτούς.  Και εκείνοι, όταν το 
άκουσαν, χάουηκαν· και υποσχέφηκαν να του 
ντώσουν αουγύουια· και ζητούσε µε ποιον 
τουόπο να τον παουαντώσει σε µια 
κατάουηουη ευκαιουία. 
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Και κατά την πουώτη ηµέουα των αζύµων, 
όταν φυσίαζαν το Πάσχα, οι µαφητές του 
ουένε σ' αυτόν: Πού φέουεις να πάµε και να 
ετοιµάσουµε για να φας το Πάσχα; 

Και στέουνει ντύο από τους µαφητές του, και 
τους ουέει: Πηγαίνετε στην πόουη· και φα σας 
συναντήσει ένας άνφουωπος βαστάζοντας ένα 
σταµνί µε νεουό· ακοουφήστε τον,  και µέσα 
εκεί όπου µπει, πείτε στον οικοντεσπότη ότι: 
Ο ντάσκαουος ουέει: Πού είναι το κατάουυµα 
όπου φα φάω το Πάσχα µαζί µε τους µαφητές 
µου;  Κι αυτός φα σας ντείξει ένα µεγάουο 
ανώγειο στουωµένο, έτοιµο· εκεί ετοιµάστε 
για µας. 

Και οι µαφητές του βγήκαν έξω, και ήουφαν 
στην πόουη, και βουήκαν καφώς τους είχε πει, 
και ετοίµασαν το Πάσχα. 

Και όταν έγινε βουάντυ, έουχεται µαζί µε 
τους ντώντεκα·  και ενώ κάφονταν στο 
τουαπέζι και έτουωγαν, ο Ιησούς είπε: Σας 
ντιαβεβαιώνω ότι, ένας από σας φα µε 
παουαντώσει, ένας που τουώει µαζί µου. 

Και εκείνοι άουχισαν να ουυπούνται, και να 
του ουένε κάφε ένας ξεχωουιστά: Μήπως εγώ; 
Και άουος: Μήπως εγώ; 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: Ένας 
από τους ντώντεκα, αυτός που βουτάει το 
χέουι του µαζί µου µέσα στο πιάτο.  Ο µεν 
Υιός τού ανφουώπου πηγαίνει καφώς είναι 
γουαµµένο γι' αυτόν· αουοίµονο, όµως, σ' 
εκείνον τον άνφουωπο, ντιαµέσου τού οποίου 
ο Υιός τού ανφουώπου παουαντίνεται· ήταν 
καουό σ' εκείνον τον άνφουωπο, αν ντεν 
γεννιόταν. 

Και ενώ έτουωγαν, ο Ιησούς παίουνοντας 
άουτον, αφού τον ευουόγησε, έκοψε, και 
έντωσε σ' αυτούς, και είπε: Ουάβετε, φάγετε· 
τούτο είναι το σώµα µου.  Και παίουνοντας 
το ποτήουι, ευχαουίστησε, και έντωσε σ' 
αυτούς, και ήπιαν απ' αυτό όουοι.  Και τους 
είπε: Τούτο είναι το αίµα µου, αυτό τής 
καινούγιας ντιαφήκης, που χύνεται για χάουη 
ποουών·  σας ντιαβεβαιώνω ότι, ντεν φα πιω 
πουέον από το γέννηµα της αµπέου, µέχουι 

την ηµέουα εκείνη, όταν φα το πίνω αυτό 
καινούγιο µέσα στη βασιουεία τού Φεού. 

Και αφού ύµνησαν, βγήκαν έξω στο βουνό 
των Εουαιών. 

Και ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς ότι: Όουοι φα 
σκαννταουιστείτε µε µένα αυτή τη νύχτα· 
επειντή, είναι γουαµµένο: «Φα πατάξω τον 
ποιµένα, και τα πουόβατα φα 
ντιασκοουπιστούν».  Όταν, όµως, αναστηφώ, 
φα πάω πουιν από σας στη Γαουιουαία. 

Ο Πέτουος, όµως, του είπε: Και αν όουοι 
σκαννταουιστούν, εγώ όµως όχι. 

Και ο Ιησούς ουέει σ αυτόν: Σε ντιαβεβαιώνω 
ότι, σήµεουα, αυτή τη νύχτα, πουιν ο πετεινός 
ουαουήσει ντύο φοουές, φα µε αουνηφείς 
τουεις φοουές. 

Εκείνος, όµως, ακόµα πεουισσότεουο έουεγε: 
Αν υπάουξει ανάγκη να πεφάνω µαζί σου, ντεν 
φα σε αουνηφώ. Το ίντιο, εξάουου, έουεγαν 
και όουοι οι µαφητές. 

Και έουχονται σε έναν τόπο, που ουεγόταν 
Γεφσηµανή· και ουέει στους µαφητές του: 
Καφήστε εντώ, µέχουις ότου πουοσευχηφώ. 

Και παίουνει µαζί του τον Πέτουο και τον 
Ιάκωβο και τον Ιωάννη· και άουχισε να 
συνταουάζεται και να αγωνιά.  Και τους ουέει: 
Πεουίουυπη είναι η ψυχή µου µέχουι 
φανάτου· µείνετε εντώ, και αγουυπνείτε. 

Και αφού πουοχώουησε ουίγο, έπεσε επάνω 
στη γη, και πουοσευχόταν, να πεουάσει απ' 
αυτόν, αν είναι ντυνατόν, εκείνη η ώουα.  Και 
έουεγε: Αββά, Πατέουα, όουα είναι ντυνατά 
σε σένα· αποµάκουυνε από µένα τούτο το 
ποτήουι· όχι, όµως, ό,τι εγώ φέουω, αουά ό,τι 
εσύ. 

Και έουχεται, και τους βουίσκει να 
κοιµούνται· και ουέει στον Πέτουο: Σίµωνα, 
κοιµάσαι; Ντεν µπόουεσες µία ώουα να 
αγουυπνήσεις;  Αγουυπνείτε, και 
πουοσεύχεστε, για να µη µπείτε σε 
πειουασµό· το µεν πνεύµα είναι πουόφυµο, η 
σάουκα όµως είναι ασφενής. 
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Και πήγε πάουι και πουοσευχήφηκε, 
ουέγοντας τον ίντιο ουόγο.  Και όταν 
επέστουεψε, τους βουήκε πάουι να 
κοιµούνται, επειντή τα µάτια τους είχαν 
βαουύνει, και ντεν ήξεουαν τι να του 
απαντήσουν. 

Και έουχεται την τουίτη φοουά και τους 
ουέει: Κοιµάστε το ουοιπόν, και αναπαύεστε· 
αουκεί· ήουφε η ώουα· πουοσέξτε, ο Υιός τού 
ανφουώπου παουαντίνεται στα χέουια των 
αµαουτωουών·  σηκωφείτε, ας πάµε· ντέστε, 
πουησίασε αυτός που µε παουαντίνει. 

Κι αµέσως, ενώ ακόµα µιούσε, έουχεται ο 
Ιούντας, ένας από τους ντώντεκα, και µαζί του 
ένα µεγάουο πουήφος µε µάχαιουες και 
ξύουα, εκ µέους των αουχιεουέων και των 
γουαµµατέων και των πουεσβυτέουων. 

Κι αυτός που τον παουέντινε τους είχε ντώσει 
ένα σηµάντι, ουέγοντας: Όποιον φιουήσω, 
αυτός είναι· πιάστε τον και φέουτε τον µε 
σιγουιά.  Και όταν ήουφε, αµέσως καφώς τον 
πουησίασε, ουέει: Ουαββί, Ουαββί· και τον 
καταφίουησε.  Και εκείνοι έβαουαν επάνω του 
τα χέουια τους, και τον έπιασαν. 

Και ένας, κάποιος απ' αυτούς που 
παουαστέκονταν, τουαβώντας τη µάχαιουα, 
χτύπησε τον ντούο τού αουχιεουέα, και του 
απέκοψε το αυτί του. 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, είπε σ' 
αυτούς: Βγήκατε σαν ενάντια σε ουηστή, µε 
µάχαιουες και ξύουα για να µε συουάβετε;  
Κάφε ηµέουα ήµουν κοντά σας ντιντάσκοντας 
µέσα στο ιεουό, και ντεν µε πιάσατε· όµως, 
αυτό έγινε για να εκπουηουωφούν οι γουαφές. 

Και αφού όουοι τον άφησαν, έφυγαν. 

Και ένας, κάποιος νεαουός, τον ακοουφούσε, 
πεουιτυουιγµένος µε σεντόνι στο γυµνό του 
σώµα· και τον πιάνουν οι άουοι νεαουοί.  
Εκείνος, όµως, αφήνοντας το σεντόνι, έφυγε 
απ' αυτούς γυµνός. 

Και έφεουαν τον Ιησού στον αουχιεουέα· και 
συγκεντουώνονται σ' αυτόν όουοι οι 

αουχιεουείς και οι πουεσβύτεουοι και οι 
γουαµµατείς. 

Και ο Πέτουος τον ακοουφούσε από µακουυά 
µέχουι µέσα στην αυουή τού αουχιεουέα· και 
καφόταν µαζί µε τους υπηουέτες, και 
ζεσταινόταν στη φωτιά. 

Οι ντε οι αουχιεουείς και οουόκουηουο το 
συνέντουιο ζητούσαν µια µαουτυουία ενάντια 
στον Ιησού για να τον φανατώσουν, και ντεν 
έβουισκαν.  Επειντή, ποουοί 
ψευντοµαουτυούσαν εναντίον του· αουά, οι 
µαουτυουίες τους ντεν ήσαν σύµφωνες.  Και 
µεουικοί, αφού σηκώφηκαν, 
ψευντοµαουτυούσαν εναντίον του, ουέγοντας  
ότι: Εµείς τον ακούσαµε να ουέει ότι ότι: Εγώ 
φα χαουάσω αυτό τον χειουοποίητο ναό, και 
µέσα σε τουεις ηµέουες φα ανοικοντοµήσω 
άουον, αχειουοποίητον.  Εντούτοις, ούτε έτσι 
ήταν σύµφωνη η µαουτυουία τους. 

 

Και καφώς ο αουχιεουέας σηκώφηκε στο 
µέσον, ουώτησε τον Ιησού, ουέγοντας: Ντεν 
απαντάς τίποτε; Τι µαουτυούν αυτοί εναντίον 
σου;  Και εκείνος σιωπούσε, και ντεν 
απαντούσε τίποτε. Ο αουχιεουέας τον 
ουωτούσε ξανά, ουέγοντάς του: Είσαι εσύ ο 
Χουιστός, ο Υιός τού Ευουογητού; 

Και ο Ιησούς είπε: Εγώ είµαι· και φα ντείτε 
τον Υιό τού ανφουώπου να κάφεται στα ντεξιά 
τής ντύναµης, και να έουχεται µαζί µε τα 
σύννεφα του ουανού. 

Και ο αουχιεουέας, ξεσχίζοντας τα ιµάτιά 
του, ουέει: Τι ανάγκη έχουµε πουέον από 
µάουτυουες;  Ακούσατε τη βουασφηµία· τι 
σας φαίνεται; 

Και εκείνοι όουοι τον κατέκουιναν, ότι είναι 
ένοχος φανάτου. 

Και µεουικοί άουχισαν να τον φτύνουν, και να 
σκεπάζουν το πουόσωπό του, και να τον 
γουονφοκοπούν, και να του ουένε: 
Πουοφήτευσε! Και οι υπηουέτες τον 
χτυπούσαν µε χαστουκίσµατα στο πουόσωπο. 
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Και ενώ ο Πέτουος ήταν στην αυουή κάτω, 
έουχεται µία από τις υπηουέτουιες του 
αουχιεουέα·  και όταν είντε τον Πέτουο να 
ζεσταίνεται, καφώς τον κοίταξε καουά, ουέει: 
Κι εσύ ήσουν µαζί µε τον Ναζαουηνό Ιησού.  
Και εκείνος αουνήφηκε, ουέγοντας: Ντεν 
ξέουω ούτε καταουαβαίνω τι ουες εσύ. Και 
βγήκε έξω στο πουοαύουιο· και ουάουησε ο 
πετεινός.  Και η υπηουέτουια βουέποντάς τον 
ξανά, άουχισε να ουέει σ' αυτούς που 
παουαστέκονταν ότι: Αυτός είναι απ' αυτούς.  
Και εκείνος πάουι αουνιόταν. Και ύστεουα 
από ουίγο, ξανά, αυτοί που παουαστέκονταν, 
έουεγαν στον Πέτουο: Στ' αουήφεια, είσαι απ' 
αυτούς· επειντή, είσαι Γαουιουαίος, και η 
οµιουία σου µοιάζει.  Εκείνος, όµως, άουχισε 
να αναφεµατίζει και να οουκίζεται ότι: Ντεν 
ξέουω αυτό τον άνφουωπο, που ουέτε.  Και ο 
πετεινός ουάουησε για ντεύτεουη φοουά. Και 
ο Πέτουος φυµήφηκε τον ουόγο, που του είχε 
πει ο Ιησούς: Ότι πουιν ο πετεινός ντυο 
φοουές ουαουήσει, τουεις φοουές φα µε 
αουνηφείς. Και άουχισε να κουαίει πικουά. 

ΚΑΙ αµέσως το πουωί οι αουχιεουείς έκαναν 
συµβούιο µαζί µε τους πουεσβύτεους και τους 
γουαµµατείς, και οουόκουηουο το 
συνέντουιο, και αφού έντεσαν τον Ιησού, τον 
έφεουαν και τον παουέντωσαν στον Πιουάτο. 

Και ο Πιουάτος τον ουώτησε: Εσύ είσαι ο 
βασιουιάς των Ιουνταίων; 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτόν: Εσύ 
το ουες. 

Και τον κατηγοούσαν οι αουχιεουείς ποουύ.  
Και ο Πιουάτος τον ουώτησε πάουι, 
ουέγοντας: Ντεν απαντάς τίποτε; Ντες, πόσα 
µαουτυούν εναντίον σου.  Ο Ιησούς, όµως, 
ντεν απάντησε πουέον τίποτε, ώστε ο 
Πιουάτος φαύµαζε. 

Κατά τη γιοουτή, όµως, απέουυε σ' αυτούς 
έναν ντέσµιο, όποιον ζητούσαν.  Και υπήουχε 
αυτός που ουεγόταν Βαουαββάς, ντεµένος 
µαζί µε τους συνωµότες, που κατά την 
εξέγεουση είχαν ντιαπουάξει φόνο.  Και ο 
όχουος, αφού φώναξε ντυνατά, άουχισε να 
ζητάει να τους κάνει όπως έκανε σ' αυτούς 

πάντοτε.  Και ο Πιουάτος απάντησε σ' 
αυτούς, ουέγοντας: Φέουετε να σας αποουύσω 
τον βασιουιά των Ιουνταίων;  Επειντή, ήξεουε 
ότι οι αουχιεουείς τον είχαν παουαντώσει 
εξαιτίας φφόνου.  Οι αουχιεουείς, όµως, 
ντιέγειουαν το πουήφος να ζητήσουν να τους 
αποουύσει µάουον τον Βαουαββά. 

Και ο Πιουάτος απαντώντας πάουι είπε σ' 
αυτούς: Τι φέουετε, ουοιπόν, να κάνω τούτον, 
που τον ουέτε βασιουιά των Ιουνταίων;  Και 
εκείνοι κουαύγασαν ξανά: Σταύουωσέ τον. 

Και ο Πιουάτος έουεγε σ' αυτούς: Και τι 
κακό έκανε; Εκείνοι, όµως, κουαύγασαν 
πεουισσότεουο: Σταύουωσέ τον. 

Ο Πιουάτος, ουοιπόν, φέουοντας να κάνει το 
αουεστό στο πουήφος, τους απέουυσε τον 
Βαουαββά, και τον Ιησού, αφού τον 
µαστίγωσε, τον παουέντωσε για να 
σταυουωφεί. 

Και οι στουατιώτες τον έφεουαν µέσα στην 
αυουή, που είναι το πουαιτώουιο· και 
συγκεντουώνουν οουόκουηουο το τάγµα των 
στουατιωτών.  Και τον ντύνουν µε 
ποουφύουα, και αφού έπουεξαν ένα αγκάφινο 
στεφάνι, το βάζουν γύουω από το κεφάουι 
του,  και άουχισαν να τον χαιουετούν, 
ουέγοντας: Χαίουε, βασιουιά των Ιουνταίων.  
Και χτυπούσαν το κεφάουι του µε ένα 
καουάµι, και έφτυναν επάνω του· και καφώς 
έπεφταν στα γόνατα, τον πουοσκυνούσαν.  
Και αφού τον ενέπαιξαν, τον ξέντυσαν από 
την ποουφύουα, και τον έντυσαν µε τα ιµάτιά 
του, και τον έφεουαν έξω, για να τον 
σταυουώσουν. 

Και αγγαουεύουν κάποιον Σίµωνα Κυουηναίο 
που ντιάβαινε, ενώ εουχόταν από το χωουάφι, 
τον πατέουα τού Αουέξανντου και του 
Ουούφου, για να σηκώσει τον σταυουό του. 

Και τον φέουνουν στον τόπο Γοουγοφά, που 
εουµηνευόµενο σηµαίνει τόπος Κουανίου.  
Και του έντιναν να πιει κουασί ανάµικτο µε 
σµύουνα· εκείνος, όµως, ντεν το πήουε. 
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Και αφού τον σταύουωσαν, µοιουάζονταν 
αναµεταξύ τους τα ιµάτιά του, βάζοντας γι' 
αυτά κουήουο, το τι φα πάουει κάφε ένας. 

Ήταν ντε η τουίτη ώουα, και τον σταύουωσαν.  
Και η επιγουαφή τής κατηγοουίας του ήταν 
γουαµµένη από πάνω: 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΝΤΑΙΩΝ. 

Και µαζί του σταυουώνουν ντύο ουηστές, έναν 
από τα ντεξιά και έναν από τα αουιστεουά 
του.  Και εκπουηουώφηκε η γουαφή, που 
ουέει: «Και ουογαουιάστηκε µαζί µε τους 
ανόµους». 

Και εκείνοι που ντιάβαιναν, τον 
βουασφηµούσαν, κουνώντας τα κεφάουια 
τους, και ουέγοντας: Μπα! Αυτός που χαουάει 
τον ναό, και µέσα σε τουεις ηµέουες τον 
κτίζει,  σώσε τον εαυτό σου, και κατέβα από 
τον σταυουό.  Παουόµοια, µάουιστα, και οι 
αουχιεουείς, εµπαίζοντας ο ένας πουος τον 
άουον, µαζί µε τους γουαµµατείς, έουεγαν: 
Άουους έσωσε, τον εαυτό του ντεν µποουεί να 
τον σώσει·  ο Χουιστός, ο βασιουιάς τού 
Ισουαήου, ας κατέβει τώουα από τον 
σταυουό, για να ντούµε και να πιστέψουµε. 

Και οι ντύο, που ήσαν σταυουωµένοι µαζί µ' 
αυτόν, τον ονείντιζαν. 

Και όταν ήουφε η έκτη ώουα, έγινε σκοτάντι 
επάνω σε οουόκουηουη τη γη, µέχουι την 
ένατη ώουα. 

Και την ένατη ώουα, ο Ιησούς κουαύγασε µε 
ντυνατή φωνή, ουέγοντας: «Εουωί, Εουωί, 
ουαµά, σαβαχφανί;», που εουµηνευόµενο, 
σηµαίνει: «Φεέ µου, Φεέ µου, ως πουος τι µε 
εγκατέουειψες;». 

Και µεουικοί απ' αυτούς που 
παουαστέκονταν, όταν το άκουσαν, έουεγαν: 
Ντέστε, φωνάζει τον Ηουία.  Ένας ντε, αφού 
έτουεξε και γέµισε ένα σφουγγάουι µε ξίντι, 
και το πεουιτύουιξε σε ένα καουάµι, τον 
πότιζε, ουέγοντας: Αφήστε, ας ντούµε αν 
έουχεται ο Ηουίας να τον κατεβάσει. 

Ο Ιησούς, όµως, αφού έβγαουε µια ντυνατή 
φωνή, εξέπνευσε. 

Και το καταπέτασµα του ναού σχίστηκε στα 
ντύο, από επάνω µέχουι κάτω. 

Και βουέποντας ο εκατόνταουχος, που 
παουεστεκόταν απέναντί του, ότι έκουαξε µε 
έναν τέτοιο τουόπο, είπε: Στ' αουήφεια, ο 
άνφουωπος αυτός ήταν Υιός τού Φεού. 

Ήσαν, µάουιστα, και µεουικές γυναίκες από 
µακουιά, που παουατηούσαν· ανάµεσα στις 
οποίες και η Μαουία η Μαγνταουηνή, και η 
Μαουία η µητέουα τού Ιακώβου τού µικού, 
και του Ιωσή, και η Σαουώµη,  οι οποίες και 
τον ακοουφούσαν, και τον υπηουετούσαν, 
όταν ήταν στη Γαουιουαία· και ποουές άουες, 
που είχαν ανέβει µαζί µ' αυτόν στα 
Ιεουοσόουυµα. 

Και όταν έγινε ήντη βουάντυ, (επειντή, ήταν 
Παουασκευή, ντηουαντή, Πουοσάββατο),  
ήουφε ο Ιωσήφ, αυτός από την Αουιµαφαία, 
ένας εκτιµώµενος βουευτής, που κι αυτός 
πεουίµενε τη βασιουεία τού Φεού· και, 
τοουµώντας, µπήκε µέσα στον Πιουάτο, και 
ζήτησε το σώµα τού Ιησού.  Ο ντε Πιουάτος 
φαύµασε αν είχε ήντη πεφάνει· και αφού 
πουοσκάουεσε τον εκατόνταουχο, τον 
ουώτησε, αν είχε πεφάνει πουο ποού.  Και 
µαφαίνοντας από τον εκατόνταουχο, χάουισε 
το σώµα τού Ιησού στον Ιωσήφ. 

Κι αυτός, αγοουάζοντας ένα σεντόνι, και αφού 
τον κατέβασε, τον τύουιξε µε το σεντόνι· και 
τον έβαουε σε µνήµα, που ήταν ουατοµηµένο 
από πέτουα· και επάνω στη φύουα τού 
µνήµατος κύουισε µια πέτουα. 

Η ντε Μαουία η Μαγνταουηνή και η Μαουία, 
η µητέουα τού Ιωσή, έβουεπαν πού τον 
έβαζαν. 

ΚΑΙ αφού πέουασε το σάββατο, η Μαουία η 
Μαγνταουηνή και η Μαουία, η µητέουα τού 
Ιακώβου, και η Σαουώµη, αγόουασαν 
αουώµατα, για νάουφουν να τον αουείψουν.  
Και ποουύ πουωί, την πουώτη ηµέουα τής 
εβντοµάντας, έουχονται στον τάφο, όταν 
ανέτειουε ο ήουιος. 
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Και αναµεταξύ τους έουεγαν: Ποιος φα 
αποκυουίσει σε µας την πέτουα από τη φύουα 
τού µνήµατος;  Και, καφώς σήκωσαν το 
βουέµµα τους, παουατηούν ότι η πέτουα ήταν 
ήντη αποκυουισµένη· επειντή, ήταν 
υπεουβοουικά µεγάουη. 

Και όταν µπήκαν στο µνήµα, είνταν έναν 
νεανία να κάφεται στα ντεξιά, ντυµένον µε 
άσπουη στοουή· και τουόµαξαν.  Και εκείνος 
ουέει σ' αυτές: Μη τουοµάζετε· τον Ιησού 
ζητάτε, τον Ναζαουηνό, τον σταυουωµένο· 
αναστήφηκε, ντεν είναι εντώ· ντέστε, ο τόπος 
όπου τον είχαν βάουει.  Αουά, πηγαίνετε, 
πείτε στους µαφητές του, και στον Πέτουο, 
ότι πηγαίνει πουιν από σας στη Γαουιουαία· 
εκεί φα τον ντείτε, όπως σας είχε πει. 

Και αφού βγήκαν γουήγοουα έξω, έφυγαν από 
το µνήµα· αουά τις κατείχε τουόµος και 
έκσταση· και ντεν είπαν τίποτε σε κανέναν· 
επειντή, φοβόνταν. 

Και αφού αναστήφηκε το πουωί τής πουώτης 
ηµέουας τής εβντοµάντας, φάνηκε πουώτα 
στη Μαουία τη Μαγνταουηνή, από την οποία 
είχε βγάουει επτά νταιµόνια.  Εκείνη πήγε και 
το ανήγγειουε σ' αυτούς που είχαν σταφεί µαζί 
του, ενώ πενφούσαν και έκουαιγαν.  Και 
εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον 
είντε, ντεν πίστεψαν. 

Και µετά απ' αυτά, φανεουώφηκε µε άουη 
µοουφή σε ντύο απ' αυτούς, ενώ 
πεουπατούσαν και πήγαιναν στο χωουάφι.  
Και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειουαν στους 
υπόουοιπους· αουά, ούτε και σ' εκείνους 
πίστεψαν. 

Ύστεουα, φανεουώφηκε στους έντεκα, ενώ 
κάφονταν στο τουαπέζι, και επέπουηξε την 
απιστία τους και τη σκουηουοκαουντία, 
επειντή ντεν πίστεψαν σ' εκείνους που τον 
είχαν ντει αναστηµένον. 

Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όουο τον κόσµο, 
και κηουύξτε το ευαγγέουιο σε όουη την 
κτίση.  Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, φα 
σωφεί· όποιος, όµως, απιστήσει, φα 
κατακουιφεί.  Τούτα ντε τα σηµεία φα 
παουακοουφούν εκείνους που πίστεψαν: Στο 

όνοµά µου φα βγάζουν νταιµόνια· φα µιούν 
καινούγιες γουώσσες·  φα πιάνουν φίντια· και 
αν κάτι φανάσιµο πιουν, ντεν φα τους βουάψει· 
φα βάζουν τα χέουια επάνω σε αουώστους, 
και φα γιατουεύονται. 

Ο µεν Κύουιος, ουοιπόν, αφού τους µίουησε, 
αναουήφφηκε στον ουανό, και κάφησε στα 
ντεξιά τού Φεού.  Και εκείνοι, αφού βγήκαν 
έξω, κήουυξαν παντού, ενώ ο Κύουιος 
συνεουγούσε, και βεβαίωνε το κήουυγµα µε 
τα φαύµατα που επακοουφούσαν. Αµήν. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, ποουοί επιχείουησαν να 
συντάξουν ντιήγηση για τα πουάγµατα που σε 
µας είναι πουήουως βεβαιωµένα,  καφώς µας 
τα παουέντωσαν αυτοί που εξαουχής έγιναν 
αυτόπτες µάουτυουες και υπηουέτες τού 
ουόγου,  φάνηκε εύουογο και σε µένα, που 
παουακοούφησα ακουιβώς τα πάντα από την 
αουχή, να σου γουάψω γι' αυτά µε τη σειουά, 
εξοχότατε Φεόφιουε·  για να γνωουίσεις τη 
βεβαιότητα των πουαγµάτων, για τα οποία 
κατηχήφηκες. 

ΚΑΤΑ τις ηµέουες τού Ηουώντη, του 
βασιουιά τής Ιουνταίας, υπήουξε ένας ιεουέας, 
µε το όνοµα Ζαχαουίας, από την εφηµεουία 
τού Αβιά· και η γυναίκα του ήταν από τις 
φυγατέουες τού Ααουών, και το όνοµά της 
ήταν Εουισάβετ.  Και οι ντυο τους ήσαν 
ντίκαιοι µπουοστά στον Φεό, πεουπατώντας 
σε όουες τις εντοουές και τα ντικαιώµατα του 
Κυουίου, άµεµπτοι.  Και ντεν είχαν παιντί, 
επειντή η Εουισάβετ ήταν στείουα, και οι ντυο 
τους ήσαν πουοχωουηµένοι στην ηουικία 
τους. 

Και ενώ αυτός ιεουάτευε στην τάξη τής 
εφηµεουίας του µπουοστά στον Φεό,  
σύµφωνα µε τη συνήφεια της ιεουατείας, 
έπεσε σ' αυτόν ο κουήουος να φυµιάσει, 
µπαίνοντας µέσα στον ναό τού Κυουίου·  και, 
έξω, οουόκουηουο το πουήφος πουοσευχόταν 
κατά την ώουα τού φυµιάµατος. 

Φανεουώφηκε ντε σ' αυτόν ένας άγγεουος του 
Κυουίου, που στεκόταν ντεξιά από το 
φυσιαστήουιο του φυµιάµατος·  και ο 
Ζαχαουίας, βουέποντάς τον, ταουάχτηκε, και 
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έπεσε επάνω του φόβος.  Και ο άγγεουος του 
είπε: Μη φοβάσαι, Ζαχαουία· επειντή, η 
ντέησή σου εισακούστηκε· και η γυναίκα σου 
η Εουισάβετ φα γεννήσει σε σένα έναν γιο, και 
φα αποκαουέσεις το όνοµά του Ιωάννη.  Και 
φα είναισε σένα χαουά και αγαουίαση· και 
ποουοί φα χαούν για τη γέννησή του.  
Επειντή, φα είναι µεγάουος µπουοστά στον 
Κύουιο· και κουασί και σίκεουα ντεν φα πιει, 
και φα γίνει πουήουης µε Άγιο Πνεύµα από 
την κοιουιά, ακόµα, της µητέουας του.  Και 
ποούς από τους γιους Ισουαήου φα τους 
επαναφέουει στον Κύουιο τον Φεό τους.  Κι 
αυτός φάουφει πουιν από το πουόσωπό του µε 
πνεύµα και ντύναµη του Ηουία, για να 
στουέψει τις καουντιές των πατέουων στα 
παιντιά, και τους απειφείς στη φουόνηση των 
ντικαίων, για να ετοιµάσει έναν 
πουοντιατεφειµένο ουαό στον Κύουιο. 

Και ο Ζαχαουίας είπε στον άγγεουο: Πώς φα 
το γνωουίσω αυτό; Επειντή, εγώ είµαι 
γέουοντας, και η γυναίκα µου 
πουοχωουηµένη στην ηουικία της. 

Και ο άγγεουος, απαντώντας, του είπε: Εγώ 
είµαι ο Γαβουιήου, αυτός που παουαστέκεται 
µπουοστά στον Φεό· και στάουφηκα να 
µιουήσω σε σένα, και να σου γνωστοποιήσω 
αυτά τα χαουµόσυνα νέα.  Και ντες, φα είσαι 
µέσα σε σιωπή, και χωουίς να µποουείς να 
µιουήσεις, µέχουι την ηµέουα κατά την οποία 
αυτά φα γίνουν· επειντή, ντεν πίστεψες στα 
ουόγια µου, τα οποία φα εκπουηουωφούν 
στον καιουό τους. 

Και ο ουαός πεουίµενε τον Ζαχαουία, και 
φαύµαζε ότι αουγοποούσε µέσα στον ναό.  
Και όταν βγήκε έξω, ντεν µποούσε να τους 
µιουήσει· και κατάουαβαν ότι είντε οπτασία 
µέσα στον ναό· κι αυτός τούς έκανε νοήµατα, 
και παουέµενε κουφός.  Και αφού τεουείωσαν 
οι ηµέουες τής υπηουεσίας του, πήγε στο 
σπίτι του. 

Και ύστεουα από τις ηµέουες αυτές, η γυναίκα 
του η Εουισάβετ συνέουαβε· και έκουυβε τον 
εαυτό της πέντε µήνες, ουέγοντας,  ότι: Έτσι 
έκανε σε µένα ο Κύουιος κατά τις ηµέουες 

που επέβουεψε να αφαιουέσει το όνειντός µου 
ανάµεσα στους ανφουώπους. 

Και κατά τον έκτο µήνα, ο άγγεουος 
Γαβουιήου στάουφηκε από τον Φεό στην 
πόουη τής Γαουιουαίας, που ουέγεται 
Ναζαουέτ,  σε µια παουφένα κόουη, 
αουαβωνιασµένη µε άνντουα που ουεγόταν 
Ιωσήφ, από τον οίκο τού Νταβίντ· και το 
όνοµα της παουφένας ήταν Μαουιάµ.  Και ο 
άγγεουος, όταν µπήκε µέσα πουος αυτήν, 
είπε: Χαίουε, χαουιτωµένη· ο Κύουιος µαζί 
σου· ευουογηµένη είσαι εσύ ανάµεσα στις 
γυναίκες. 

Και εκείνη, βουέποντας, ταουάχτηκε εξαιτίας 
τού ουόγου του· και σκεφτόταν ποιος τάχα να 
είναι αυτός ο χαιουετισµός.  Και ο άγγεουος 
της είπε: Μη φοβάσαι, Μαουιάµ· επειντή, 
βουήκες χάουη στον Φεό.  Και πουόσεξε, φα 
µείνεις έγγυος, και φα γεννήσεις έναν γιο· και 
φα αποκαουέσεις το όνοµά του ΙΗΣΟΥ.  
Αυτός φα είναι µεγάουος, και φα ονοµαστεί 
Υιός τού Υψίστου· και ο Κύουιος ο Φεός φα 
του ντώσει τον φουόνο τού Νταβίντ τού 
πατέουα του·  και φα βασιουεύσει επάνω στον 
οίκο τού Ιακώβ στους αιώνες, και η βασιουεία 
του ντεν φα έχει τέουος. 

Και η Μαουιάµ είπε στον άγγεουο: Πώς φα 
είναι αυτό, επειντή ντεν γνωουίζω άνντουα; 

Και ο άγγεουος, απαντώντας, της είπε: 
Πνεύµα Άγιο φάουφει επάνω σου, και 
ντύναµη του Υψίστου φα σε επισκιάσει· γι' 
αυτό και εκείνο που φα γεννηφεί από σένα φα 
είναι άγιο, φα ονοµαστεί Υιός Φεού.  Και 
πουόσεξε, η Εουισάβετ η συγγενής σου, κι 
αυτή συνέουαβε έναν γιο στα γηουατειά της· 
κι αυτός είναι ο έκτος µήνας, σ' αυτήν που 
αποκαουείται στείουα.  Επειντή, κανένα 
πουάγµα ντεν φα είναι αντύνατο στον Φεό. 

Και η Μαουιάµ είπε: Να! η ντούη τού 
Κυουίου· ας γίνει σε µένα σύµφωνα µε τον 
ουόγο σου. Και ο άγγεουος αναχώουησε απ' 
αυτή. 

Και αφού η Μαουιάµ σηκώφηκε κατά τις 
ηµέουες αυτές, πήγε µε βιασύνη στην οουεινή 
πεουιοχή, σε µια πόουη τού Ιούντα·  και 
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µπήκε µέσα στο σπίτι τού Ζαχαουία, και 
χαιουέτησε την Εουισάβετ. 

Και καφώς η Εουισάβετ άκουσε τον 
χαιουετισµό τής Μαουίας, το βουέφος 
σκίουτησε µέσα στην κοιουιά της· και η 
Εουισάβετ έγινε πουήουης µε Άγιο Πνεύµα,  
και αναφώνησε µε ντυνατή φωνή, και είπε: 

Ευουογηµένη εσύ ανάµεσα στις γυναίκες, και 
ευουογηµένος ο καουπός τής κοιουιάς σου. 

Και από πού σε µένα τούτο, νάουφει η 
µητέουα τού Κυουίου µου σε µένα; 

Επειντή, ντες, καφώς η φωνή τού 
χαιουετισµού σου ήουφε στα αυτιά µου, το 
βουέφος µέσα στην κοιουιά µου σκίουτησε µε 
αγαουίαση. 

Και µακάουια είναι αυτή που πίστεψε· 
επειντή, φα γίνει η εκπουήουωση όσων 
ειπώφηκαν σ' αυτήν από τον Κύουιο. 

Και η Μαουιάµ είπε: 

Μεγαουύνει η ψυχή µου τον Κύουιο,  και το 
πνεύµα µου αγαουίασε στον Φεό τον 
σωτήουα µου· 

για τον ουόγο ότι, επέβουεψε επάνω στην 
ταπείνωση της ντούης του· 

επειντή, ντες, από τώουα φα µε µακαουίζουν 
όουες οι γενεές· 

επειντή, έκανε σε µένα µεγαουεία ο Ντυνατός, 
και άγιο είναι το όνοµά του· 

και το έουεός του είναι σε γενεές γενεών 
επάνω σ' εκείνους που τον φοβούνται. 

Ενέουγησε µε κουαταιό τουόπο ντιαµέσου 
τού βουαχίονά του· ντιασκόουπισε τους 
υπεουήφανους στα ντιανοήµατα της καουντιάς 
τους. 

Γκουέµισε ντυνάστες από φουόνους, και 
ύψωσε τους ταπεινούς. 

Εκείνους που πεινούσαν, τους γέµισε µε 
αγαφά, κι εκείνους που πούτιζαν, τους 
εξαπέστειουε αντειανούς. 

Βοήφησε τον Ισουαήου τον ντούο του, καφώς 
φυµήφηκε το έουεός του, 

όπως µίουησε στους πατέουες µας, στον 
Αβουαάµ, και στο σπέουµα του, στον αιώνα. 

Και η Μαουιάµ έµεινε µαζί της πεουίπου 
τουεις µήνες· και γύουισε στο σπίτι της. 

Και στην Εουισάβετ συµπουηουώφηκε ο 
καιουός για να γεννήσει· και γέννησε έναν γιο.  
Και οι γείτονες και οι συγγενείς της άκουσαν, 
ότι ο Κύουιος µεγάουυνε σ' αυτή το έουεός 
του· και τη συνέχαιουαν. 

Και κατά την όγντοη ηµέουα ήουφαν για να 
κάνουν πεουιτοµή στο παιντί· και το 
ονόµαζαν σύµφωνα µε το όνοµα του πατέουα 
του, Ζαχαουία.  Και απαντώντας η µητέουα 
του, είπε: Όχι, αουά φα ονοµαστεί Ιωάννης.  
Και της είπαν ότι: Κανένας ντεν υπάουχει 
µέσα στη συγγένειά της, που αποκαουείται µ' 
αυτό το όνοµα.  Ουωτούσαν ντε και τον 
πατέουα του, τι όνοµα ήφεουε να ντοφεί σ' 
αυτό.  Και αφού ζήτησε µια µικουή πουάκα, 
έγουαψε, ουέγοντας: Ιωάννης είναι το όνοµά 
του. Και όουοι φαύµασαν.  Κι αµέσως 
ανοίχτηκε το στόµα του και η γουώσσα του· 
και µιούσε ευουογώντας τον Φεό. 

Και έπεσε φόβος επάνω σε όους τους γείτονές 
τους· και όουα αυτά τα πουάγµατα 
ντιαουαούνταν σε οουόκουηουη την οουεινή 
πεουιοχή τής Ιουνταίας.  Και όουοι εκείνοι 
που τα άκουσαν, τα έβαουαν στην καουντιά 
τους, ουέγοντας: Τι φα είναι, άουαγε, αυτό το 
παιντί; Και το χέουι τού Κυουίου ήταν µαζί 
του. 

Και ο Ζαχαουίας, ο πατέουας του, έγινε 
πουήουης µε Άγιο Πνεύµα· και πουοφήτευσε, 
ουέγοντας: 

Ευουογητός ο Κύουιος ο Φεός τού 
Ισουαήου, επειντή επισκέφφηκε και έκανε 
ουύτουωση στον ουαό του· 
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και σήκωσε σε µας ένα κέουας σωτηουίας 
µέσα στον οίκο τού Νταβίντ τού ντού του, 

όπως µίουησε µε το στόµα των αγίων 
πουοφητών του, που ήσαν από παουιά· 

σωτηουία από τους εχφούς µας, και από το 
χέουι όουων εκείνων που µας µισούν· 

για να εκπουηουώσει το έουεός του πουος 
τους πατέουες µας, και να φυµηφεί την άγια 
ντιαφήκη του· 

τον όουκο που οουκίστηκε στον πατέουα µας, 
τον Αβουαάµ, ότι φα ντώσει σε µας, 

να εουευφεουωφούµε από το χέουι των 
εχφουών µας, και να τον ουατουεύουµε 
άφοβα, 

µε οσιότητα και ντικαιοσύνη µπουοστά του 
όουες τις ηµέουες της ζωής µας. 

Κι εσύ, παιντάκι, πουοφήτης τού Υψίστου φα 
ονοµαστείς· επειντή, φα πουοποουευτείς πουιν 
από το πουόσωπο του Κυουίου, για να 
ετοιµάσεις τούς ντουόµους του, 

στο να ντώσεις γνώση σωτηουίας στον ουαό 
του, ντιαµέσου τής άφεσης των αµαουτιών 
τους, 

από σπουάχνα εουέους τού Φεού µας, µε τα 
οποία µας επισκέφφηκε, ανατοουή από 
ψηουά, 

για να φωτίσει εκείνους που κάφονται σε 
σκοτάντι και σε σκιά φανάτου, ώστε να 
κατευφύνει τα πόντια µας σε ντουόµο 
ειουήνης. 

Και το παιντί αύξανε, και ντυναµωνόταν στο 
πνεύµα, και ήταν στις εουηµιές, µέχουι την 
ηµέουα κατά την οποία επουόκειτο να 
αναντειχφεί στον Ισουαήου. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες εκείνες βγήκε 
ντιάταγµα από τον Καίσαουα Αύγουστο να 
απογουαφεί οουόκουηουη η οικουµένη.  Αυτή 
η απογουαφή ήταν η πουώτη που έγινε, όταν 
στη Συουία ηγεµόνευε ο Κυουήνιος.  Και 

όουοι έουχονταν για να απογουάφονται· κάφε 
ένας στη ντική του πόουη. 

Ανέβηκε ντε από τη Γαουιουαία και ο Ιωσήφ, 
από την πόουη Ναζαουέτ, στην Ιουνταία, 
στην πόουη τού Νταβίντ, που αποκαουείται 
Βηφουεέµ, (επειντή, αυτός ήταν από την 
οικογένεια και την πατουιά τού Νταβίντ),  για 
να απογουαφεί µαζί µε τη Μαουιάµ, που ήταν 
αουαβωνιασµένη µ' αυτόν για γυναίκα, η 
οποία ήταν έγγυος. 

Και ενώ βουίσκονταν εκεί, συµπουηουώφηκαν 
οι ηµέουες για να γεννήσει·  και γέννησε τον 
γιο της τον πουωτότοκο, και τον 
σπαουγάνωσε, και τον έβαουε να πουαγιάσει 
µέσα στη φάτνη· επειντή, ντεν υπήουχε γι' 
αυτούς τόπος µέσα στο κατάουυµα. 

Και κοντά στην ίντια πεουιοχή υπήουχαν 
ποιµένες, που ντιανυχτέουευαν στα χωουάφια, 
και φύουαγαν βάουντιες τής νύχτας στο 
κοπάντι τους.  Και τότε, ένας άγγεουος του 
Κυουίου φάνηκε σ' αυτούς ξαφνικά, και ντόξα 
τού Κυουίου έουαµψε οουόγυουά τους, και 
φοβήφηκαν µε µεγάουον φόβο.  Και ο 
άγγεουος είπε σ' αυτούς: Μη φοβάστε· 
επειντή, ντέστε, σας φέουνω ένα χαουµόσυνο 
µήνυµα µεγάουης χαουάς, που φα είναι σε 
οουόκουηουο τον ουαό·  επειντή, σήµεουα, 
στην πόουη τού Νταβίντ, γεννήφηκε σε σας 
σωτήουας, που είναι ο Χουιστός, ο Κύουιος.  
Κι αυτό φα είναι σε σας το σηµάντι: Φα 
βουείτε ένα βουέφος σπαουγανωµένο, να 
κείτεται µέσα στη φάτνη. 

Και ξαφνικά, µαζί µε τον άγγεουο, φάνηκε 
ένα πουήφος ουάνιας στουατιάς, που 
υµνούσαν τον Φεό, και έουεγαν:  Ντόξα στον 
Φεό εν υψίστοις, και επάνω στη γη ειουήνη, 
σε ανφουώπους ευντοκίας. 

Και καφώς οι άγγεουοι αναχώουησαν απ' 
αυτούς στον ουανό, οι άνφουωποι, οι 
ποιµένες, είπαν αναµεταξύ τους: Ας πάµε, 
ουοιπόν, στη Βηφουεέµ, και ας ντούµε αυτόν 
τον ουόγο, αυτό που συνέβηκε, το οποίο ο 
Κύουιος µας φανέουωσε.  Και ήουφαν µε 
βιασύνη, και βουήκαν, και τη Μαουιάµ και 
τον Ιωσήφ, και το βουέφος να κείτεται µέσα 
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στη φάτνη.  Και καφώς το είνταν, 
ντιακήουυξαν τον ουόγο, που ειπώφηκε σ' 
αυτούς για τούτο το παιντί.  Και όουοι εκείνοι 
που άκουσαν για όσα οι ποιµένες µίουησαν σ' 
αυτούς, φαύµασαν.  Η Μαουιάµ, όµως, 
ντιατηούσε όουα αυτά τα ουόγια, σκεφτόµενη 
γι' αυτά µέσα στην καουντιά της.  Και οι 
ποιµένες γύουισαν πίσω, ντοξάζοντας και 
υµνώντας τον Φεό, για όουα όσα άκουσαν και 
είνταν, όπως ειπώφηκαν σ' αυτούς. 

Και όταν συµπουηουώφηκαν οι 8 ηµέουες για 
να κάνουν την πεουιτοµή στο παιντί, το 
όνοµά του αποκουήφηκε Ιησούς, αυτό που 
ονοµάστηκε από τον άγγεουο, πουιν 
συουηφφεί στην κοιουιά. 

Και όταν συµπουηουώφηκαν οι ηµέουες τού 
καφαουισµού της, σύµφωνα µε τον νόµο τού 
Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεουοσόουυµα, για 
να τον παουσιάσουν στον Κύουιο·  όπως είναι 
γουαµµένο στον νόµο τού Κυουίου, ότι: 
«Κάφε αουσενικό, που ντιανοίγει µήτουα, φα 
αποκουηφεί άγιο στον Κύουιο»·  και για να 
πουοσφέουν φυσία, σύµφωνα µ' αυτό που έχει 
ειπωφεί µέσα στον νόµο τού Κυουίου: «Ένα 
ζευγάουι τουυγόνια ή ντύο νεοσσούς 
πεουιστεουιών». 

Και να! στην Ιεουσαουήµ υπήουχε κάποιος 
άνφουωπος, που ουεγόταν Συµεών· και ο 
άνφουωπος αυτός ήταν ντίκαιος και ευουαβής, 
ο οποίος πουόσµενε την παουηγοουιά τού 
Ισουαήου· και το Άγιο Πνεύµα ήταν επάνω 
του.  Και του είχε αποκαουυφφεί από το 
Πνεύµα το Άγιο, ότι ντεν φα ντει φάνατο, 
πουιν ντει τον Χουιστό τού Κυουίου.  Και 
ήουφε στο ιεουό οντηγηµένος από το 
Πνεύµα· και όταν οι γονείς έφεουναν µέσα το 
παιντάκι, τον Ιησού, για να κάνουν σ' αυτό 
σύµφωνα µε τη συνήφεια του νόµου,  αυτός το 
ντέχφηκε στην αγκαουιά του, και ευουόγησε 
τον Φεό και είπε: 

Τώουα αποουύεις τον ντούο σου, Ντέσποτα, 
µε ειουήνη, σύµφωνα µε τον ουόγο σου· 

επειντή, τα µάτια µου είνταν το σωτήουιό 
σου, 

το οποίο ετοίµασες µπουοστά σε όους τούς 
ουαούς· 

φως, σε φωτισµό των εφνών, και ντόξα τού 
ουαού σου, του Ισουαήου. 

Και ο Ιωσήφ και η µητέουα του φαύµαζαν µ' 
αυτά που ουέγονταν γι' αυτόν.  Και ο Συµεών 
τούς ευουόγησε, και είπε στη Μαουιάµ, τη 
µητέουα του: Ντες, αυτός έχει οουιστεί για 
πτώση και ανύψωση ποουών µέσα στον 
Ισουαήου, και για σηµείο αντιουεγόµενο·  
(και, µάουιστα, εσένα τής ίντιας ουοµφαία φα 
ντιαπεουάσει την ψυχή)· για να φανεουωφούν 
οι ντιαουογισµοί ποουών καουντιών. 

Και υπήουχε κάποια πουοφήτισσα, η Άννα, 
φυγατέουα τού Φανουήου, από τη φυουή 
Ασήου· αυτή ήταν ποουύ πουοχωουηµένη σε 
ηουικία, η οποία έζησε µαζί µε τον άνντουα 
της επτά χουόνια από την εποχή τής 
παουφενίας της·  κι αυτή ήταν χήουα, 
πεουίπου 84 χουόνων, η οποία ντεν 
αποµακουυνόταν από το ιεουό, νύχτα και 
ηµέουα ουατουεύοντας τον Φεό µε νηστείες 
και πουοσευχές.  Κι αυτή, καφώς έφτασε 
εκείνη την ίντια ώουα, ντοξοουογούσε τον 
Κύουιο, και µιούσε γι' αυτόν σε όους εκείνους 
που πουόσµεναν ουύτουωση στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και αφού τα τεουείωσαν όουα, σύµφωνα µε 
τον νόµο τού Κυουίου, επέστουεψαν στη 
Γαουιουαία, στην πόουη τους, τη Ναζαουέτ.  
Το ντε παιντί αύξανε, και ντυναµωνόταν στο 
πνεύµα, γεµίζοντας µε σοφία· και χάουη 
Φεού ήταν επάνω του. 

Και οι γονείς του πήγαιναν κάφε χουόνο στην 
Ιεουσαουήµ κατά τη γιοουτή τού Πάσχα.  
Και όταν έγινε ντώντεκα χουόνων, αφού είχαν 
ανέβει στα Ιεουοσόουυµα, σύµφωνα µε τη 
συνήφεια της γιοουτής,  και τεουείωσαν τις 
ηµέουες, ενώ αυτοί επέστουεφαν, το παιντί, ο 
Ιησούς, είχε µείνει πίσω στην Ιεουσαουήµ· και 
ντεν κατάουαβε ο Ιωσήφ και η µητέουα του.  
Νοµίζοντας, όµως, ότι ήταν στη συνοντεία, 
ήουφαν µιας ηµέουας ντουόµο· και τον 
αναζητούσαν ανάµεσα στους συγγενείς και 
τους γνώουιµους.  Και επειντή ντεν τον 
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βουήκαν, ξαναγύουισαν στην Ιεουσαουήµ 
αναζητώντας τον.  Και ύστεουα από τουεις 
ηµέουες τον βουήκαν µέσα στο ιεουό, να 
κάφεται ανάµεσα στους ντασκάους, και να 
τους ακούει, και να τους ουωτάει.  Και όουοι 
όσοι τον άκουγαν, έµεναν εκστατικοί για τη 
σύνεση και τις απαντήσεις του. 

Και όταν τον είνταν, έµειναν έκπουηκτοι· και 
η µητέουα του είπε σ' αυτόν: Παιντί µου, γιατί 
µας έκανες αυτό το πουάγµα; Ντες, ο 
πατέουας σου και εγώ σε αναζητούσαµε µε 
οντύνη. 

Και τους είπε: Γιατί µε αναζητούσατε; Ντεν 
ξέουετε ότι πουέπει να είµαι στα πουάγµατα 
του Πατέουα µου; 

Κι αυτοί ντεν κατάουαβαν τον ουόγο, που 
τους µίουησε.  Και κατέβηκε µαζί τους, και 
ήουφε στη Ναζαουέτ· και ήταν συνεχώς 
υποταγµένος σ' αυτούς. Η µητέουα του, 
όµως, ντιατηούσε όουα αυτά τα ουόγια µέσα 
στην καουντιά της. 

Και ο Ιησούς πουοόντευε σε σοφία, και 
ηουικία, και χάουη µπουοστά στον Φεό και 
τους ανφουώπους. 

ΚΑΙ κατά τον 15ο χουόνο τής ηγεµονίας τού 
Καίσαουα Τιβέουιου, όταν ο Πόντιος 
Πιουάτος ηγεµόνευε στην Ιουνταία, και στη 
Γαουιουαία τετουάουχης ήταν ο Ηουώντης, 
ενώ ο αντεουφός του ο Φίουιππος ήταν 
τετουάουχης τής Ιτουαίας και της χώουας τής 
Τουαχωνίτιντας, και ο Ουυσανίας ήταν 
τετουάουχης τής Αβιουηνής,  µε αουχιεουείς 
τον Άννα και τον Καϊάφα, έγινε ουόγος τού 
Φεού στον Ιωάννη, τον γιο τού Ζαχαουία, 
µέσα στην έουηµο.  Και ήουφε σε 
οουόκουηουη την πεουίχωουο του Ιοουντάνη, 
κηουύττοντας βάπτισµα µετάνοιας σε άφεση 
αµαουτιών·  όπως είναι γουαµµένο στο 
βιβουίο των ουόγων τού πουοφήτη Ησαϊα, 
που ουέει: «Φωνή κάποιου που φωνάζει 
ντυνατά µέσα στην έουηµο. Ετοιµάστε τον 
ντουόµο τού Κυουίου, κάντε ίσια τα 
µονοπάτια του.  Κάφε φαουάγγι φα γεµίσει, 
και κάφε βουνό και ουόφος φα ταπεινωφεί, και 
τα στουεβουά φα γίνουν ίσια, και οι τουαχείς 

ντουόµοι φα γίνουν οµαουοί.  Και κάφε 
σάουκα φα ντει το σωτήουιο του Φεού». 

Και έουεγε στα πουήφη, που έβγαιναν έξω για 
να βαπτιστούν απ' αυτόν: Γεννήµατα από 
οχιές, ποιος σας έντειξε να φύγετε από τη 
µέουουσα οουγή;  Κάντε, ουοιπόν, καουπούς 
άξιους της µετάνοιας, και µη αουχίσετε να 
ουέτε αναµεταξύ σας: Έχουµε πατέουα τον 
Αβουαάµ· επειντή, σας ουέω ότι ο Φεός 
µποουεί απ' αυτές τις πέτουες να σηκώσει 
παιντιά στον Αβουαάµ.  Μάουιστα, η αξίνα 
κείτεται ήντη κοντά στη ουίζα των ντέντουων· 
κάφε ντέντουο, ουοιπόν, που ντεν κάνει 
καουόν καουπό, κόβεται σύουιζα και 
ουίχνεται στη φωτιά. 

Και οι όχουοι τον ουωτούσαν, ουέγοντας: Τι 
φα κάνουµε, ουοιπόν;  Και απαντώντας, τους 
ουέει: Αυτός που έχει ντύο χιτώνες, να ντώσει 
τον έναν σ' εκείνον που ντεν έχει· κι αυτός που 
έχει τουοφές, ας κάνει το ίντιο. 

Ήουφαν, µάουιστα, και οι τεουώνες για να 
βαπτιστούν, και του είπαν: Ντάσκαουε, τι να 
κάνουµε;  Και εκείνος τούς είπε: Μη 
εισπουάττετε τίποτε πεουισσότεουο, παουά 
αυτό που σας είναι ντιαταγµένο. 

Τον ουωτούσαν ακόµα και οι στουατιωτικοί, 
ουέγοντας: Κι εµείς τι φα κάνουµε; Και τους 
είπε: Μη εκβιάσετε κανέναν, ούτε να 
συκοφαντήσετε· 23 και αουκείστε στις 
αποντοχές σας. 

Και ενώ ο ουαός πουόσµενε, και όουοι 
σκέφτονταν στις καουντιές τους για τον 
Ιωάννη, µήπως αυτός είναι ο Χουιστός,  ο 
Ιωάννης απάντησε σε όους, ουέγοντας: Εγώ 
µεν σας βαπτίζω µε νεουό· έουχεται, όµως, ο 
ισχυουότεουός µου, του οποίου ντεν είµαι 
άξιος να ουύσω το ουουί από τα υποντήµατά 
του· αυτός φα σας βαπτίσει µε Άγιο Πνεύµα 
και φωτιά·  του οποίου το φτυάουι είναι στο 
χέουι του, και φα καφαουίσει το αουώνι του 
πέουα για πέουα, και το σιτάουι φα το 
συγκεντουώσει στην αποφήκη του, ενώ το 
άχυουο φα το κατακάψει µε ακατάσβεστη 
φωτιά. 
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Και µε άουα ποουά, πουοτουέποντας, έφεουνε 
τα χαουµόσυνα νέα στον ουαό. 

ΚΑΙ ο τετουάουχης Ηουώντης, επειντή 
εουεγχόταν απ' αυτόν, για την Ηουωντιάντα, 
τη γυναίκα τού αντεουφού του, του 
Φιουίππου, και για όουα τα κακά που είχε 
κάνει ο Ηουώντης,  πουόσφεσε σε όουα και 
τούτο, και έκουεισε τον Ιωάννη στη φυουακή. 

ΚΑΙ αφού βαπτίστηκε οουόκουηουος ο 
ουαός, βαπτίστηκε και ο Ιησούς, και καφώς 
πουοσευχόταν, άνοιξε ο ουανός,  και 
κατέβηκε επάνω του το Άγιο Πνεύµα, σε 
σωµατική µοουφή, σαν πεουιστέουι· και έγινε 
φωνή από τον ουανό, που έουεγε: Εσύ είσαι ο 
Υιός µου ο αγαπητός, σε σένα 
ευαουεστήφηκα. 

Κι αυτός ο Ιησούς άουχιζε να είναι πεουίπου 
30 χουόνων, ο οποίος ήταν -καφώς 
νοµιζόταν- γιος τού Ιωσήφ, του Ηουί,  του 
Ματφάτ, του Ουευί, του Μεουχί, του Ιαννά, 
του Ιωσήφ,  του Ματταφία, του Αµώς, του 
Ναούµ, του Εσουί, του Ναγγαί,  του Μαάφ, 
του Ματταφία, του Σεµεϊ, του Ιωσήφ, του 
Ιούντα,  του Ιωαννά, του Ουησά, του 
Ζοουοβάβεου, του Σαουαφιήου, του Νηουί,  
του Μεουχί, του Αντντί, του Κωσάµ, του 
Εουµωντάµ, του Ηου,  του Ιωσή, του 
Εουιέζεου, του Ιωουείµ, του Ματφάτ, του 
Ουευί,  του Συµεών, του Ιούντα, του Ιωσήφ, 
του Ιωνάν, του Εουιακείµ,  του Μεουεά, του 
Μαϊνάν, του Ματταφά, του Ναφάν, του 
Νταβίντ,  του Ιεσσαί, του Ωβήντ, του Βοόζ, 
του Σαουµών, του Ναασσών,  του Αµιναντάβ, 
του Αουάµ, του Εσουώµ, του Φαουές, του 
Ιούντα,  του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβουαάµ, 
του Φάουα, του Ναχώου,  του Σαούχ, του 
Ουαγαύ, του Φαουέκ, του Έβεου, του Σαουά,  
του Καϊνάν, του Αουφαξάντ, του Σηµ, του 
Νώε, του Ουάµεχ,  του Μαφουσάουα, του 
Ενώχ, του Ιαουέντ, του Μαουεουεήου, του 
Καϊνάν,  του Ενώς, του Σηφ, του Αντάµ, του 
Φεού. 

ΚΑΙ ο Ιησούς, πουήουης Αγίου Πνεύµατος, 
επέστουεψε από τον Ιοουντάνη· και φεουόταν 
από το Πνεύµα στην έουηµο,  πειουαζόµενος 
από τον ντιάβοουο 40 ηµέουες· και ντεν 

έφαγε τίποτε εκείνες τις ηµέουες· και αφού 
αυτές τεουείωσαν, ύστεουα πείνασε.  Και ο 
ντιάβοουος είπε σ' αυτόν: Αν είσαι Υιός τού 
Φεού, πες σε τούτη την πέτουα να γίνει ψωµί.  
Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτόν, ουέγοντας: 
Είναι γουαµµένο, ότι: «Μονάχα µε ψωµί ντεν 
φα ζήσει ο άνφουωπος, αουά µε κάφε ουόγο 
τού Φεού». 

Και ο ντιάβοουος, ανεβάζοντάς τον σε ένα 
ψηουό βουνό, του έντειξε όουα τα βασίουεια 
της οικουµένης µέσα σε µια στιγµή χουόνου·  
και ο ντιάβοουος είπε σ' αυτόν: Σε σένα φα 
ντώσω οουόκουηουη αυτή την εξουσία και τη 
ντόξα τους· επειντή, σε µένα είναι 
παουαντοµένη, και τη ντίνω σε όποιον φέουω·  
εσύ, ουοιπόν, αν πουοσκυνήσεις µπουοστά 
µου, όουα φα είναι ντικά σου.  Και ο Ιησούς, 
απαντώντας σ' αυτόν, είπε: Πήγαινε πίσω µου, 
σατανά· επειντή, είναι γουαµµένο: «Τον 
Κύουιο τον Φεό σου φα πουοσκυνήσεις, κι 
αυτόν µονάχα φα ουατουεύσεις». 

Και τον έφεουε στην Ιεουσαουήµ, και τον 
έστησε επάνω στο πτεουύγιο του ιεού, και του 
είπε: Αν είσαι Υιός τού Φεού, ουίξε τον εαυτό 
σου από εντώ κάτω·  επειντή, είναι γουαµµένο 
ότι: «Φα πουοστάξει για σένα τούς αγγέους 
του για να σε ντιαφυουάξουν»· και ότι:  «Φα 
σε σηκώνουν επάνω στα χέουια τους, για να 
µη πουοσκόψεις το πόντι σου επάνω σε 
πέτουα».  Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ' 
αυτόν, ότι έχει ειπωφεί: «Ντεν φα πειουάξεις 
τον Κύουιο τον Φεό σου». 

Και αφού ο ντιάβοουος τεουείωσε κάφε 
πειουασµό, αποµακουύνφηκε απ' αυτόν 
µέχουι καιού. 

ΚΑΙ ο Ιησούς επέστουεψε στη Γαουιουαία µε 
τη ντύναµη του Πνεύµατος· και βγήκε γι' 
αυτόν φήµη σε οουόκουηουη την 
πεουίχωουο.  Κι αυτός ντίντασκε στις 
συναγωγές τους, ντοξαζόµενος από όους. 

Και ήουφε στη Ναζαουέτ, όπου είχε 
ανατουαφεί· και, κατά τη συνήφειά του, µπήκε 
µέσα στη συναγωγή κατά την ηµέουα τού 
σαββάτου, και σηκώφηκε να ντιαβάσει.  Και 
του ντόφηκε το βιβουίο τού πουοφήτη Ησαϊα· 
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και ανοίγοντας το βιβουίο βουήκε το µέουος, 
όπου ήταν γουαµµένο:  «Πνεύµα Κυουίου 
είναι επάνω µου· γι' αυτό µε έχουισε· µε 
έστειουε για να φέουνω τα χαουµόσυνα νέα 
στους φτωχούς, για να γιατουέψω τούς 
συντουιµµένους στην καουντιά, για να 
κηουύξω εουευφεουία στους αιχµαουώτους, 
και ανάβουεψη στους τυφούς, να αποστείουω 
τούς ψυχικά τσακισµένους σε εουευφεουία,  
για να κηουύξω ευπουόσντεκτο χουόνο τού 
Κυουίου».  Και αφού έκουεισε το βιβουίο, το 
έντωσε στον υπηουέτη, και κάφησε· και τα 
µάτια όουων εκείνων που βουίσκονταν στη 
συναγωγή ήσαν στουαµµένα επάνω του.  Και 
άουχισε να τους ουέει ότι: Σήµεουα 
εκπουηουώφηκε στα αυτιά σας αυτή η 
γουαφή. 

Και όουοι έντιναν µαουτυουία γι' αυτόν, και 
φαύµαζαν για τα ουόγια τής χάουης, που 
έβγαιναν από το στόµα του, και έουεγαν: 
Ντεν είναι αυτός ο γιος τού Ιωσήφ; 

Και τους είπε: Φα µου πείτε, βέβαια, την 
παουαβοουή τούτη: Γιατουέ, φεουάπευσε τον 
εαυτό σου· όσα ακούσαµε ότι έγιναν στην 
Καπεουναούµ, κάνε κι εντώ στην πατουίντα 
σου.  Και είπε: Σας ντιαβεβαιώνω ότι, κανένας 
πουοφήτης ντεν είναι ντεκτός στην πατουίντα 
του.  Και µε βάση την αουήφεια σάς ουέω: 
Ποουές χήουες υπήουχαν στον Ισουαήου 
κατά τις ηµέουες τού Ηουία, όταν ο ουανός 
κουείστηκε για τουία χουόνια και έξι µήνες, 
κατά την εποχή που έγινε µεγάουη πείνα σε 
οουόκουηουη τη γη·  και ο Ηουίας ντεν 
στάουφηκε σε καµιά απ' αυτές, παουά µονάχα 
στα Σαουεπτά τής Σιντώνας πουος µια χήουα 
γυναίκα.  Και ποουοί ουεπουοί υπήουχαν 
κατά την εποχή τού πουοφήτη Εουισσαιέ 
στον Ισουαήου· και κανένας απ' αυτούς ντεν 
καφαουίστηκε, παουά µονάχα ο Νεεµάν ο 
Σύουιος. 

Και όουοι µέσα στη συναγωγή γέµισαν µε 
φυµό ακούγοντας αυτά.  Και αφού 
σηκώφηκαν, τον έβγαουαν έξω από την 
πόουη· και τον έφεουαν µέχουι την άκουη τού 
βουνού, επάνω στο οποίο ήταν κτισµένη η 
πόουη, για να τον ουίξουν στον γκουεµό. 

Αυτός, όµως, αφού πέουασε από ανάµεσά 
τους, ποουευόταν. 

Και κατέβηκε στην Καπεουναούµ, µια πόουη 
τής Γαουιουαίας· και τους ντίντασκε κατά τα 
σάββατα.  Και εκπουήττονταν για τη 
ντιντασκαουία του· επειντή, ο ουόγος του 
ήταν µε εξουσία. 

Και µέσα στη συναγωγή υπήουχε ένας 
άνφουωπος, που είχε ακάφαουτο πνεύµα 
νταιµονίου, και ανέκουαξε µε ντυνατή φωνή,  
ουέγοντας: Αουοίµονο! Τι υπάουχει ανάµεσα 
σε µας και σε σένα, Ιησού Ναζαουηνέ; 
Ήουφες για να µας αποουέσεις; Σε γνωουίζω 
ποιος είσαι· ο Άγιος του Φεού.  Και ο Ιησούς 
το επιτίµησε, ουέγοντας: Σώπα, και βγες απ' 
αυτόν. Και το νταιµόνιο τον έουιξε στο µέσον 
και βγήκε απ' αυτόν, χωουίς να τον βουάψει 
καφόου. 

Και όουοι εκπουάγηκαν, και συνοµιούσαν 
αναµεταξύ τους, ουέγοντας: Ποιος είναι αυτός 
ο ουόγος, επειντή µε εξουσία και ντύναµη 
πουοστάζει τα ακάφαουτα πνεύµατα, και 
βγαίνουν;  Και η φήµη του απουωνόταν σε 
κάφε τόπο τής πεουιχώου. 

Και αφού σηκώφηκε από τη συναγωγή, µπήκε 
µέσα στο σπίτι τού Σίµωνα· η ντε πεφεουά 
τού Σίµωνα ήταν κάτω από την επήουεια 
µεγάου πυουετού· και τον παουακάουεσαν γι' 
αυτήν.  Και καφώς στάφηκε επάνω της, 
επιτίµησε τον πυουετό, και την άφησε· κι 
αµέσως, αφού σηκώφηκε, τους υπηουετούσε. 

Και ενώ έντυε ο ήουιος, όουοι όσοι είχαν 
ανφουώπους που ασφενούσαν από ντιάφοουες 
αουώστιες, τους έφεουαν σ' αυτόν· κι εκείνος, 
βάζοντας τα χέουια του επάνω σε κάφε έναν 
απ' αυτούς ξεχωουιστά, τους φεουάπευσε.  
Από ποούς, µάουιστα, έβγαιναν και νταιµόνια, 
κουάζοντας και ουέγοντας ότι: Εσύ είσαι ο 
Χουιστός, ο Υιός τού Φεού. Και καφώς τα 
επιτιµούσε, ντεν τα άφηνε να µιούν, επειντή 
τον γνώουιζαν ότι είναι ο Χουιστός. 

Και όταν έγινε ηµέουα, βγαίνοντας έξω πήγε 
σε έναν έουηµο τόπο· και τα πουήφη τον 
ζητούσαν, και ήουφαν µέχουις αυτόν· και τον 
κουατούσαν, για να µη φύγει απ' αυτούς.  
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Εκείνος, όµως, τους είπε ότι: Πουέπει και σε 
άουες πόουεις να εξαγγείουω τα χαουµόσυνα 
νέα τής βασιουείας τού Φεού· επειντή, γι' 
αυτό είµαι αποσταουµένος.  Και κήουυττε 
στις συναγωγές τής Γαουιουαίας. 

Και ενώ το πουήφος τον συνέφουιβε για να 
ακούει τον ουόγο τού Φεού, αυτός στεκόταν 
κοντά στη ουίµνη Γεννησαουέτ·  και είντε 
ντύο πουοία να στέκονται κοντά στη ουίµνη· 
και οι ψαουάντες, καφώς είχαν βγει απ' αυτά, 
ξέπουεναν τα ντίχτυα.  Μπαίνοντας ντε σε ένα 
από τα πουοία, που ήταν του Σίµωνα, τον 
παουακάουεσε να το αποµακουύνει ουιγάκι 
από την ξηουά. Και αφού κάφησε, ντίντασκε 
τα πουήφη από το πουοίο. 

Και καφώς σταµάτησε να µιουάει, είπε στον 
Σίµωνα: Φέουε ξανά το πουοίο στα βαφιά, 
και ουίξτε τα ντίχτυα σας για να ψαουέψετε.  
Και ο Σίµωνας, απαντώντας, του είπε: Κύουιε, 
οουόκουηουη τη νύχτα, παουόουο που 
κοπιάσαµε, ντεν πιάσαµε τίποτε· αου' όµως, 
στηουιζόµενος στον ουόγο σου, φα ουίξω το 
ντίχτυ.  Και όταν το έκαναν αυτό, 
συνέκουεισαν ένα µεγάουο πουήφος από 
ψάουια, και το ντίχτυ τους ξεσχιζόταν.  Και 
έκαναν νόηµα στους συντουόφους, που ήσαν 
στο άουο πουοίο, για νάουφουν να τους 
βοηφήσουν· και ήουφαν, και γέµισαν και τα 
ντύο πουοία, ώστε βυφίζονταν. 

Βουέποντας ντε ο Σίµωνας Πέτουος, έπεσε 
κοντά στα γόνατα του Ιησού, ουέγοντας: Βγες 
έξω από µένα, επειντή είµαι άνφουωπος 
αµαουτωουός, Κύουιε.  Ο ουόγος ήταν ότι, 
τον κατέουαβε έκπουηξη και όους εκείνους 
που ήσαν µαζί του, για το πουήφος των 
ψαουιών που είχαν πιάσει·  παουόµοια, 
µάουιστα, και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, 
τους γιους τού Ζεβενταίου, οι οποίοι ήσαν 
σύντουοφοι του Σίµωνα. Και ο Ιησούς είπε 
στον Σίµωνα: Μη φοβάσαι, από τώουα και 
στο εξής ανφουώπους φα πιάνεις.  Και όταν 
έφεουαν τα πουοία στη γη, αφήνοντας τα 
πάντα, τον ακοούφησαν. 

Και ενώ βουισκόταν σε µια από τις πόουεις, 
νάσου, ένας άνφουωπος γεµάτος ουέπουα· 
βουέποντας ντε τον Ιησού, έπεσε µε το 

πουόσωπο στηγη, και τον παουακάουεσε, 
ουέγοντας: Κύουιε, αν φέουεις, µποουείς να 
µε καφαουίσεις.  Και απουώνοντας το χέουι, 
τον άγγιξε, και είπε: Φέουω, να καφαουιστείς. 
Κι αµέσως η ουέπουα έφυγε απ' αυτόν. 

Κι αυτός τού παουήγγειουε να µη το πει σε 
κανέναν· αουά, πήγαινε, του ουέει, και ντείξε 
τον εαυτό σου στον ιεουέα, και πουόσφεουε 
για τον καφαουισµό σου, όπως έχει 
πουοστάξει ο Μωυσής, για µαουτυουία σ' 
αυτούς.  Αουά, η φήµη γι' αυτόν απουωνόταν 
ακόµα πεουισσότεουο· και ποουά πουήφη 
συγκεντουώνονταν, για να τον ακούν, και να 
φεουαπεύονται ντιαµέσου αυτού από τις 
ασφένειές τους. 

Αυτός, όµως, αποσυουόταν στις εουηµιές και 
πουοσευχόταν. 

Και σε µια από τις ηµέουες εκείνες, ενώ αυτός 
ντίντασκε, κάφονταν Φαουισαίοι και 
ντάσκαουοι του νόµου, οι οποίοι είχαν έουφει 
από κάφε κωµόποουη της Γαουιουαίας και 
της Ιουνταίας στην Ιεουσαουήµ· και επάνω 
του ήταν ντύναµη του Κυουίου στο να τους 
γιατουεύει. 

Και ξάφνου, µεουικοί άνντουες οι οποίοι 
έφεουναν επάνω σε κουεβάτι έναν άνφουωπο, 
που ήταν παουάουυτος· και ζητούσαν να τον 
φέουν µέσα, και να τον βάουν µπουοστά του.  
Και µη βουίσκοντας από ποια είσοντο να τον 
φέουν µέσα, εξαιτίας τού πουήφους, ανέβηκαν 
επάνω στη στέγη, και, ανάµεσα από τα 
κεουαµίντια, τον κατέβασαν, µαζί µε το 
µικουό κουεβάτι, στο µέσον, µπουοστά από 
τον Ιησού. 

Και όταν είντε την πίστη τους, είπε σ' αυτόν: 
Άνφουωπε, οι αµαουτίες σου έχουν σε σένα 
συγχωουεφεί. 

Και οι γουαµµατείς και οι Φαουισαίοι 
άουχισαν να σκέπτονται, ουέγοντας: Ποιος 
είν' αυτός, που µιουάει βουασφηµίες; Ποιος 
µποουεί να συγχωουεί αµαουτίες, παουά 
µονάχα ο Φεός; 

Και ο Ιησούς, καφώς κατάουαβε τις σκέψεις 
τους, απάντησε και τους είπε: Τι σκέπτεστε 
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µέσα στις καουντιές σας;  Τι είναι 
ευκοουότεουο, να πω: Οι αµαουτίες σου 
έχουν συγχωουεφεί ή να πω: Σήκω επάνω και 
πεουπάτα;  Αουά, για να γνωουίσετε ότι ο 
Υιός τού ανφουώπου έχει εξουσία επάνω στη 
γη να συγχωουεί αµαουτίες (είπε στον 
παουάουυτο): Σε σένα ουέω: Σήκω επάνω, και 
αφού πάουεις το µικουό σου κουεβάτι, 
πήγαινε στο σπίτι σου.  Κι αµέσως, καφώς 
σηκώφηκε µπουοστά τους, πήουε το κουεβάτι 
στο οποίο ήταν κατάκοιτος, και αναχώουησε 
στο σπίτι του, ντοξάζοντας τον Φεό. 

Και όους τούς κατέουαβε έκσταση, και 
ντόξαζαν τον Φεό· και γέµισαν από φόβο, 
ουέγοντας ότι: Σήµεουα είνταµε παουάντοξα 
πουάγµατα. 

Και ύστεουα απ' αυτά, βγήκε έξω και είντε 
κάποιον τεουώνη, που ουεγόταν Ουευίς, να 
κάφεται στο τεουωνείο, και του είπε: Ακοούφα 
µε.  Και εκείνος, αφήνοντας τα πάντα, 
σηκώφηκε και τον ακοούφησε. 

Και ο Ουευίς τού έκανε στο σπίτι του 
µεγάουη υποντοχή· και υπήουχε ένα µεγάουο 
πουήφος από τεουώνες και άουους, που 
κάφονταν µαζί τους στο τουαπέζι.  Και οι 
γουαµµατείς τους και οι Φαουισαίοι γόγγυζαν 
στους µαφητές του, ουέγοντας: Γιατί τουώτε 
και πίνετε µαζί µε τεουώνες και αµαουτωούς; 

Και ο Ιησούς, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: 
Ντεν έχουν ανάγκη γιατού αυτοί που 
υγιαίνουν, αουά αυτοί που πάσχουν.  Ντεν 
ήουφα για να καουέσω ντικαίους, αουά 
αµαουτωούς σε µετάνοια. 

Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Γιατί οι µαφητές 
τού Ιωάννη νηστεύουν συχνά, και κάνουν 
ντεήσεις, το ίντιο και εκείνοι των Φαουισαίων, 
ενώ οι ντικοί σου τουώνε και πίνουν; 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Μήπως µποουείτε 
να κάνετε τους γιους τού νυµφώνα να 
νηστεύουν, ενόσω είναι µαζί τους ο νυµφίος;  
Φάουφουν, όµως, ηµέουες, όταν αουπαχτεί 
απ' αυτούς ο νυµφίος· τότε, φα νηστέψουν, 
κατά τις ηµέουες εκείνες. 

Τους έουεγε, µάουιστα, και µια παουαβοουή: 
Ότι κανένας ντεν βάζει µπάουωµα από 
καινούγιο ιµάτιο επάνω σε παουιό ιµάτιο· 
ειντεµή, σχίζει και το καινούγιο, και το 
µπάουωµα, αυτό από το καινούγιο, ντεν 
συµφωνεί µε το παουιό.  Και κανένας ντεν 
βάζει νέο κουασί σε παουιά ασκιά· ειντεµή, το 
νέο κουασί φα σχίσει τα ασκιά, κι αυτό φα 
χυφεί, και τα ασκιά φα φφαούν.  Αουά, το νέο 
κουασί πουέπει να µπαίνει µέσα σε καινούγια 
ασκιά· και τότε και τα ντύο ντιατηούνται.  Και 
κανένας, αφού πιει το παουιό, φέουει αµέσως 
νέο· επειντή, ουέει: Το παουιό κουασί είναι 
καουύτεουο. 

ΚΑΙ κατά το ντευτεουόπουωτο σάββατο 
αυτός ντιάβαινε ντιαµέσου των σπαουτών· και 
οι µαφητές του έκοβαν στάχυα, και έτουωγαν, 
τουίβοντάς τα µε τα χέουια·  και µεουικοί από 
τους Φαουισαίους είπαν σ' αυτούς: Γιατί 
κάνετε εκείνο που ντεν επιτουέπεται να κάνετε 
κατά τα σάββατα; 

Και ο Ιησούς, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: 
Ούτε αυτό ντεν ντιαβάσατε, που έκανε ο 
Νταβίντ, όταν πείνασε αυτός και εκείνοι που 
ήσαν µαζί του;  Πώς µπήκε µέσα στον οίκο 
τού Φεού, και πήουε τούς άουτους τής 
πουόφεσης και έφαγε, και έντωσε και σ' 
εκείνους που ήσαν µαζί του, τους οποίους ντεν 
επιτουέπεται να φάνε, παουά µονάχα οι 
ιεουείς;  Και τους έουεγε ότι: Ο Υιός τού 
ανφουώπου είναι κύουιος και του σαββάτου. 

Και πάουι, σε ένα άουο σάββατο, µπήκε µέσα 
στη συναγωγή, και ντίντασκε· και ήταν εκεί 
ένας άνφουωπος, που το ντεξί του χέουι ήταν 
παουάουυτο.  Και οι γουαµµατείς και οι 
Φαουισαίοι τον παουατηούσαν, αν φα 
φεουαπεύσει κατά το σάββατο, για να βουν 
κατηγοουία εναντίον του. 

Αυτός, όµως, γνώουιζε τις σκέψεις τους· και 
είπε στον άνφουωπο, που είχε το χέουι του 
παουάουυτο: Σήκω επάνω, και στάσου στο 
µέσον. Και εκείνος, αφού σηκώφηκε επάνω, 
στάφηκε.  Ο Ιησούς, ουοιπόν, τους είπε: Φα 
σας ουωτήσω κάτι: Επιτουέπεται κάποιος να 
αγαφοποιήσει κατά τα σάββατα ή να 
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κακοποιήσει; Να σώσει µια ψυχή ή να την 
αποουέσει; 

Και αφού τους κοίταξε οουόγυουα όους, είπε 
στον άνφουωπο: Άπουωσε το χέουι σου. Και 
εκείνος έκανε έτσι· και αποκαταστάφηκε το 
χέουι του υγιές όπως και το άουο. 

Κι αυτοί γέµισαν από µανία, και συνοµιούσαν 
αναµεταξύ τους, τι να κάνουν στον Ιησού. 

ΚΑΙ κατά τις ηµέουες εκείνες βγήκε στο 
βουνό για να πουοσευχηφεί· και 
ντιανυχτέουευε στην πουοσευχή τού Φεού.  
Και όταν έγινε ηµέουα, φώναξε τους µαφητές 
του· και ντιάουεξε απ' αυτούς ντώντεκα, τους 
οποίους και ονόµασε αποστόους:  Τον 
Σίµωνα, τον οποίο και ονόµασε Πέτουο, και 
τον Ανντουέα, τον αντεουφό του, τον Ιάκωβο 
και τον Ιωάννη, τον Φίουιππο και τον 
Βαουφοουοµαίο,  τον Ματφαίο και τον 
Φωµά, τον Ιάκωβο, αυτόν τού Αουφαίου, και 
τον Σίµωνα, τον αποκαούµενο Ζηουωτή,  τον 
Ιούντα, τον αντεουφό τού Ιακώβου, και τον 
Ιούντα τον Ισκαουιώτη, ο οποίος και έγινε 
πουοντότης. 

Και καφώς κατέβηκε µαζί τους, στάφηκε 
επάνω σε έναν πεντινό τόπο· και 
παουαβουισκόταν ένα πουήφος από µαφητές 
του, και ένα µεγάουο πουήφος ουαού από 
οουόκουηουη την Ιουνταία και την 
Ιεουσαουήµ, και την παουαουία τής Τύου και 
της Σιντώνας, που είχαν έουφει για να τον 
ακούσουν, και για να γιατουευτούν από τις 
αουώστιες τους·  κι εκείνοι που ενοχούνταν 
από ακάφαουτα πνεύµατα· και 
φεουαπεύονταν.  Και οουόκουηουο το 
πουήφος ζητούσε να τον αγγίζει· επειντή, 
έβγαινε απ' αυτόν ντύναµη, και τους γιάτουευε 
όους. 

Κι αυτός, καφώς σήκωσε τα µάτια του στους 
µαφητές του, έουεγε: Μακάουιοι εσείς οι 
φτωχοί, επειντή ντική σας είναι η βασιουεία 
τού Φεού. 

Μακάουιοι εσείς που πεινάτε τώουα, επειντή 
φα χοουτάσετε. 

Μακάουιοι εσείς που κουαίτε τώουα, επειντή 
φα γεουάσετε. 

Μακάουιοι είστε όταν σας µισήσουν οι 
άνφουωποι, και όταν σας αφοουίσουν, και σας 
ονειντίσουν, και βγάουν το όνοµά σας σαν 
κακό, εξαιτίας τού Υιού τού ανφουώπου.  
Χαουείτε κατά την ηµέουα εκείνη και 
σκιουτήστε· επειντή, ντέστε, ο µισφός σας 
είναι µεγάουος στον ουανό· εξάουου, έτσι 
έκαναν οι πατέουες τους στους πουοφήτες. 

Όµως, αουοίµονο σε σας τους πούσιους, 
επειντή αποουαύσατε την παουηγοουιά σας. 

Αουοίµονο σε σας τους χοουτασµένους, 
επειντή φα πεινάσετε. 

Αουοίµονο σε σας που γεουάτε τώουα, 
επειντή φα πενφήσετε και φα κουάψετε. 

Αουοίµονο σε σας, όταν όουοι οι άνφουωποι 
µιουήσουν µε καουά ουόγια για σας· επειντή, 
έτσι έκαναν στους ψευντοπουοφήτες οι 
πατέουες τους. 

Αουά, σε σας που ακούτε, ουέω: Να αγαπάτε 
τούς εχφούς σας· να αγαφοποιείτε εκείνους 
που σας µισούν·  να ευουογείτε εκείνους, που 
σας καταουώνται· και να πουοσεύχεστε για 
εκείνους που σας βουάπτουν.  Σ' εκείνον που 
σε χτυπάει επάνω στο ένα σαγόνι, να 
πουόσφεουέ του και το άουο, και από εκείνον 
που αφαιουεί το ιµάτιό σου, µη εµποντίσεις 
και τον χιτώνα.  Σε καφέναν που ζητάει από 
σένα, ντίνε· και από εκείνον που αφαιουεί τα 
ντικά σου, µη απαιτείς.  Και καφώς φέουετε οι 
άνφουωποι να κάνουν σε σας, κι εσείς να 
κάνετε τα ίντια σ' αυτούς.  Και αν αγαπάτε 
εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάουη 
οφείουεται σε σας; Επειντή, και οι 
αµαουτωουοί αγαπούν εκείνους που τους 
αγαπούν.  Και αν αγαφοποιείτε εκείνους που 
σας αγαφοποιούν, ποια χάουη οφείουεται σε 
σας; Επειντή, και οι αµαουτωουοί κάνουν το 
ίντιο.  Και αν ντανείζετε σ' εκείνους, από τους 
οποίους εουπίζετε να πάουετε ξανά, ποια 
χάουη οφείουεται σε σας; Επειντή, και οι 
αµαουτωουοί ντανείζουν σε αµαουτωούς, για 
να πάουν πάουι τα ίσα.  Εσείς, όµως, να 
αγαπάτε τούς εχφούς σας, και να 
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αγαφοποιείτε, και να ντανείζετε, χωουίς να 
εουπίζετε σε καµιά αποουαβή· και ο µισφός 
σας φα είναι µεγάουος, και φα είστε γιοι τού 
Υψίστου· επειντή, αυτός είναι αγαφός πουος 
τους αχάουιστους και πονηούς.  Να γίνεστε, 
ουοιπόν, σπουαχνικοί, όπως και ο Πατέουας 
σας είναι σπουαχνικός. 

Και µη κουίνετε, και ντεν φα κουιφείτε· και µη 
καταντικάζετε, και ντεν φα καταντικαστείτε· 
συγχωουείτε, και φα συγχωουηφείτε.  Ντίνετε, 
και φα σας ντοφεί· καουό µέτουο, πιεσµένο, 
και συγκαφισµένο και υπεουξεχειουιζόµενο 
φα ντώσουν στον κόουφο σας· επειντή, µε το 
ίντιο µέτουο µε το οποίο µετουάτε, φα 
αντιµετουηφεί σε σας. 

Είπε, µάουιστα, σ' αυτούς µια παουαβοουή: 
Μήπως µποουεί ένας τυφουός να οντηγεί έναν 
άουον τυφουό; Ντεν φα πέσουν και οι ντύο σε 
ουάκκο;  Ντεν υπάουχει µαφητής ανώτεουος 
από τον ντάσκαουό του· καφένας ντε 
τεουειοποιηµένος φα είναι όπως ο 
ντάσκαουός του.  Και γιατί βουέπεις το 
ξυουαουάκι, που είναι στο µάτι τού αντεουφού 
σου, το ντοκάουι, όµως, στο ίντιο σου το µάτι 
ντεν το παουατηουείς;  Ή, πώς µποουείς να 
ουες στον αντεουφό σου: Αντεουφέ, άφησε να 
βγάουω το ξυουαουάκι, που είναι στο µάτι 
σου, ενώ εσύ ντεν βουέπεις το ντοκάουι, που 
είναι στο ντικό σου µάτι; Υποκουιτή, βγάουε 
πουώτα το ντοκάουι από το ντικό σου µάτι, 
και τότε φα ντεις καφαουά για να βγάουεις το 
ξυουαουάκι που είναι στο µάτι τού αντεουφού 
σου. 

Επειντή, ντεν υπάουχει καουό ντέντουο, που 
να κάνει άχουηστο καουπό· ούτε άχουηστον 
ντέντουο που να κάνει καουόν καουπό.  
Ντεντοµένου ότι, κάφε ντέντουο γνωουίζεται 
από τον καουπό του· επειντή, ντεν µαζεύουν 
από αγκάφια σύκα ούτε τουυγούν από βάτο 
σταφύουια.  Ο αγαφός άνφουωπος βγάζει το 
αγαφό από τον αγαφό φησαυουό τής 
καουντιάς του· και ο κακός άνφουωπος βγάζει 
το κακό από τον κακό φησαυουό τής 
καουντιάς του· επειντή, από το πεουίσσευµα 
της καουντιάς µιουάει το στόµα του. 

Γιατί µε αποκαουείτε: Κύουιε, Κύουιε, και 
ντεν κάνετε όσα ουέω;  Καφένας που έουχεται 
σε µένα, και ακούει τα ουόγια µου, και τα 
κάνει, φα σας ντείξω µε ποιον είναι όµοιος·  
είναι όµοιος µε άνφουωπον, που κτίζει ένα 
σπίτι, ο οποίος έσκαψε και βάφυνε, και έβαουε 
φεµέουιο επάνω στην πέτουα· και όταν έγινε 
πουηµµύουα, ο ποταµός έπεσε µε οουµή 
επάνω σ' αυτό το σπίτι, και ντεν µπόουεσε να 
το σαουεύσει· επειντή, ήταν φεµεουιωµένο 
επάνω στην πέτουα.  Όποιος, όµως, ακούσει 
και ντεν κάνει, είναι όµοιος µε άνφουωπον, 
που έκτισε το σπίτι επάνω στη γη χωουίς 
φεµέουιο· στο οποίο ο ποταµός έπεσε επάνω 
του µε οουµή, κι αµέσως κατέουευσε, και η 
κατάουευση του σπιτιού εκείνου υπήουξε 
µεγάουη. 

ΚΑΙ αφού τεουείωσε όουα τα ουόγια του στις 
ακοές τού ουαού, µπήκε µέσα στην 
Καπεουναούµ. 

Ο ντε ντούος κάποιου εκατόνταουχου, που 
ήταν σ' αυτόν ποουύτιµος, βουισκόµεννος σε 
κακή κατάσταση επουόκειτο να πεφάνει.  Και 
ακούγοντας για τον Ιησού, έστειουε σ' αυτόν 
µεουικούς πουεσβύτεους των Ιουνταίων, 
παουακαουώντας τον νάουφει να ντιασώσει 
τον ντούο του.  Και εκείνοι που ήουφαν στον 
Ιησού, τον παουακαούσαν επίµονα, ουέγοντας 
ότι: Είναι άξιος εκείνος στον οποίο φα το 
κάνεις αυτό·  επειντή, αγαπάει το έφνος µας, 
και τη συναγωγή αυτός µας την έκτισε. 

Και ο Ιησούς ποουευόταν µαζί τους. Και ενώ 
απείχε ήντη όχι µακουιά από το σπίτι, ο 
εκατόνταουχος έστειουε µεουικούς φίους, 
ουέγοντάς του: Κύουιε, να µη ενοχουείσαι· 
επειντή, ντεν είµαι άξιος να µπεις µέσα, κάτω 
από τη στέγη µου·  γι' αυτό, ούτε τον εαυτό 
µου ντεν έκουινα άξιο νάουφω σε σένα· αουά, 
πες έναν ουόγο, και ο ντούος µου φα 
γιατουευτεί.  Επειντή, κι εγώ είµαι άνφουωπος 
υποκείµενος σε εξουσία, έχοντας υπό τις 
ντιαταγές µου στουατιώτες· και ουέω σε 
τούτον: Πήγαινε, και πηγαίνει· και στον 
άουον: Έουα, και έουχεται· και στον ντούο 
µου: Κάνε τούτο, και το κάνει. 
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Και ακούγοντας αυτά ο Ιησούς, τον φαύµασε, 
και καφώς στουάφηκε στο πουήφος που τον 
ακοουφούσε, είπε: Σας ουέω: Ούτε µέσα στον 
Ισουαήου ντεν βουήκα µια τόσο µεγάουη 
πίστη. 

Και καφώς οι απεσταουµένοι γύουισαν στο 
σπίτι, βουήκαν τον ασφενή ντούο να υγιαίνει. 

Και την επόµενη ηµέουα, ο Ιησούς 
ποουευόταν σε µια πόουη που ονοµαζόταν 
Ναϊν· και συµποουεύονταν µαζί του αουκετοί 
από τους µαφητές του, και ένα µεγάουο 
πουήφος. 

Και καφώς πουησίασε στην πύουη τής 
πόουης, να! φεουόταν έξω ένας νεκουός, ένας 
µονογενής γιος τής µητέουας του, κι αυτή 
ήταν χήουα· και ένα µεγάουο πουήφος από 
την πόουη ήταν µαζί της. 

Και όταν την είντε ο Κύουιος, τη 
σπουαχνίστηκε, και της είπε: Μη κουαις.  Και 
πουησιάζοντας άγγιξε το νεκουοκουέβατο· και 
εκείνοι που το βάσταζαν στάφηκαν, και είπε: 
Νεανίσκε, σε σένα ουέω, σήκω επάνω.  Και ο 
νεκουός ανακάφησε, και άουχισε να µιουάει· 
και τον έντωσε στη µητέουα του. 

Και φόβος κατέουαβε όους, και ντόξαζαν τον 
Φεό, ουέγοντας ότι: Ένας µεγάουος 
πουοφήτης έχει σηκωφεί ανάµεσά µας, και 
ότι: Ο Φεός επισκέφφηκε τον ουαό του.  Και 
η φήµη αυτή γι' αυτόν ντιαντόφηκε σε όουη 
την Ιουνταία, και σε όουα τα πεουίχωουα. 

Και ανήγγειουαν στον Ιωάννη οι µαφητές του 
για όουα αυτά.  Και ο Ιωάννης, αφού 
πουοσκάουεσε ντύο, κάποιους, από µαφητές 
του, έστειουε στον Ιησού, ουέγοντας: Εσύ 
είσαι αυτός που έουχεται ή άουον 
πουοσντοκούµε; 

Και αφού οι άνφουωποι ήουφαν σ' αυτόν, 
είπαν: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής µάς έστειουε 
σε σένα, ουέγοντας: Εσύ είσαι αυτός που 
έουχεται ή άουον πουοσντοκούµε; 

Και κατά την ώουα εκείνη φεουάπευσε ποούς 
από αουώστιες και βασανιστικές παφήσεις, και 
από πονηουά πνεύµατα, και σε ποούς τυφούς 

χάουισε το φως για να βουέπουν.  Και ο 
Ιησούς, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: 
Πηγαίνετε και αναγγείουατε στον Ιωάννη όσα 
είντατε και ακούσατε, ότι: Τυφουοί 
ξαναβουέπουν, χωουοί πεουπατούν, ουεπουοί 
καφαουίζονται, κουφοί ακούν, νεκουοί 
ανασταίνονται, φτωχοί ακούν τα χαουµόσυνα 
νέα·  και µακάουιος είναι όποιος µε µένα ντεν 
σκαννταουιστεί. 

Και αφού οι απεσταουµένοι τού Ιωάννη 
αναχώουησαν, άουχισε να ουέει στα πουήφη 
για τον Ιωάννη: Τι βγήκατε στην έουηµο να 
ντείτε; Ένα καουάµι που σαουεύεται από τον 
άνεµο;  Αουά, τι βγήκατε να ντείτε; Έναν 
άνφουωπο ντυµένον µε απαουά ιµάτια; 
Ντέστε, αυτοί που είναι ντυµένοι µε 
ποουυτεουή ιµάτια και ζουν µέσα σε 
αποουαύσεις, βουίσκονται µέσα στα 
βασιουικά παουάτια.  Αουά, τι βγήκατε να 
ντείτε; Έναν πουοφήτη; Ναι, σας ουέω, και 
πεουισσότεουο από πουοφήτη.  Αυτός είναι 
για τον οποίο είναι γουαµµένο: «Ντες, εγώ 
στέουνω τον αγγεουιοφόουο µου πουιν από 
την πουοσωπική σου παουσία, ο οποίος φα 
πουοπαουασκευάσει µπουοστά σου τον 
ντουόµο σου».  Επειντή, σας ουέω ότι, 
ανάµεσα σ' αυτούς που γεννήφηκαν από 
γυναίκα κανένας πουοφήτης ντεν είναι 
µεγαουύτεουος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή· 
εντούτοις, ο µικουότεουος µέσα στη 
βασιουεία τού Φεού είναι µεγαουύτεουος απ' 
αυτόν. 

Και οουόκουηουος ο ουαός ακούγοντας, και 
οι τεουώνες, ντικαίωσαν τον Φεό καφώς που 
βαπτίστηκαν το βάπτισµα του Ιωάννη.  Ενώ 
οι Φαουισαίοι και οι νοµικοί αφέτησαν για 
τον εαυτό τους τη βουή τού Φεού, καφώς ντεν 
βαπτίστηκαν απ' αυτόν. 

Και ο Κύουιος είπε: Με τι, ουοιπόν, να 
εξοµοιώσω τούς ανφουώπους αυτής τής 
γενεάς; Και µε τι είναι όµοιοι;  Είναι όµοιοι 
µε παιντιά, που κάφονται στην αγοουά και 
φωνάζουν αναµεταξύ τους, και ουένε: Σας 
παίξαµε φουογέουα, και ντεν χοουέψατε· σας 
µοιουοουογήσαµε, και ντεν κουάψατε.  
Επειντή, ήουφε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής µήτε 
τουώγοντας ψωµί µήτε πίνοντας κουασί, και 
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ουέτε: Έχει νταιµόνιο.  Ήουφε ο Υιός τού 
ανφουώπου τουώγοντας και πίνοντας, και 
ουέτε: Ντέστε, ένας άνφουωπος φαγάς και 
κουασοπότης, φίουος τεουωνών και 
αµαουτωουών.  Και η σοφία ντικαιώφηκε από 
όουα τα παιντιά της. 

Και ένας από τους Φαουισαίους τον 
παουακαούσε να φάει µαζί του· και 
µπαίνοντας µέσα στο σπίτι τού Φαουισαίου, 
κάφησε στο τουαπέζι. 

Και ξάφνου, µια γυναίκα στην πόουη, που 
ήταν αµαουτωουή, µαφαίνοντας ότι κάφεται 
στο τουαπέζι στο σπίτι τού Φαουισαίου, 
έφεουε ένα αουάβαστουο µε µύουο·  και αφού 
στάφηκε πίσω, κοντά στα πόντια του, 
κουαίγοντας, άουχισε να βουέχει τα πόντια 
του µε τα ντάκουυα, και τα σκούπιζε µε τις 
τουίχες τού κεφαουιού της, και καταφιούσε τα 
πόντια του, και τα άουειφε µε το µύουο. 

Βουέποντας ντε ο Φαουισαίος, αυτός που τον 
είχε καουέσει, είπε µέσα του, ουέγοντας: 
Αυτός, αν ήταν πουοφήτης, φα γνώουιζε ποια 
και τι ουογής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, 
επειντή είναι αµαουτωουή. 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, είπε σ' αυτόν: 
Σίµωνα, έχω να σου πω κάτι. Και εκείνος 
ουέει: Ντάσκαουε, πες.  Κάποιος ντανειστής 
είχε ντύο χουεοφειουέτες· ο ένας χουωστούσε 
500 ντηνάουια, ενώ ο άουος 50.  Και επειντή 
ντεν είχαν να τα επιστουέψουν, τα χάουισε και 
στους ντύο. Ποιος, ουοιπόν, απ' αυτούς, πες 
µου, φα τον αγαπήσει πεουισσότεουο; 

Και ο Σίµωνας, απαντώντας, είπε: Νοµίζω ότι 
εκείνος στον οποίο χάουισε το 
πεουισσότεουο. 

Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Σωστά έκουινες.  
Και αφού στουάφηκε στη γυναίκα, είπε στον 
Σίµωνα: Βουέπεις αυτή εντώ τη γυναίκα; 
Μπήκα µέσα στο σπίτι σου, νεουό για τα 
πόντια µου ντεν έντωσες· αυτή, όµως, µε τα 
ντάκουυά της έβουεξε τα πόντια µου, και µε 
τις τουίχες τού κεφαουιού της τα σκούπισε.  
Φίουηµα ντεν µου έντωσες· αυτή, όµως, από 
τη στιγµή που µπήκα µέσα, ντεν σταµάτησε 
να καταφιουάει τα πόντια µου.  Με ουάντι 

ντεν άουειψες το κεφάουι µου· αυτή, όµως, 
άουειψε τα πόντια µου µε µύουο.  Γι' αυτό, 
σου ουέω, συγχωουηµένες είναι οι ποουές 
αµαουτίες της· επειντή, αγάπησε ποουύ· σε 
όποιον, όµως, ουίγο συγχωουείται, ουίγο 
αγαπάει.  Και της είπε: Οι αµαουτίες σου 
είναι συγχωουηµένες. 

Και οι συγκαφήµενοι στο τουαπέζι άουχισαν 
να ουένε µέσα τους: Ποιος είναι αυτός που 
συγχωουεί και αµαουτίες; 

Και στη γυναίκα είπε: Η πίστη σου σε έσωσε· 
πήγαινε σε ειουήνη. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, αυτός πεουνούσε 
µέσα από κάφε πόουη και κωµόποουη, 
κηουύττοντας και φέουνοντας το χαουµόσυνο 
άγγεουµα για τη βασιουεία τού Φεού· και οι 
ντώντεκα ήσαν µαζί του·  και µεουικές 
γυναίκες, που είχαν φεουαπευφεί από πονηουά 
πνεύµατα και ασφένειες, η Μαουία, που 
ουεγόταν Μαγνταουηνή, από την οποία είχαν 
βγει επτά νταιµόνια,  και η Ιωάννα, η γυναίκα 
τού Χουζά, του επιτουόπου τού Ηουώντη, και 
η Σουσάννα, και ποουές άουες, που τον 
υπηουετούσαν από τα υπάουχοντά τους. 

Και επειντή ένα µεγάουο πουήφος έτουεχε 
κοντά του και έουχονταν σ' αυτόν από κάφε 
πόουη, είπε µε παουαβοουή:  Βγήκε εκείνος 
που σπέουνει για να σπείουει τον σπόουο του· 
και ενώ έσπεουνε, άουο µεν έπεσε κοντά στον 
ντουόµο, και καταπατήφηκε, και τα πουιά τού 
ουανού το κατέφαγαν.  Και άουο έπεσε επάνω 
στην πέτουα, και ενώ βουάστησε, ξεουάφηκε, 
επειντή ντεν είχε ικµάντα.  Και άουο έπεσε 
ανάµεσα στα αγκάφια, και καφώς τα αγκάφια 
φύτουωσαν µαζί, το έπνιξαν 
οουοκουηουωτικά.  Και άουο έπεσε επάνω 
στην καουή γη, και όταν βουάστησε, έκανε 
εκατονταπουάσιο καουπό. Ουέγοντας αυτά, 
φώναζε: Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας 
ακούει. 

Και οι µαφητές του τον ουωτούσαν, 
ουέγοντας: Τι σηµαίνει αυτή η παουαβοουή; 

Και εκείνος είπε: Σε σας ντόφηκε να 
γνωουίσετε τα µυστήουια της βασιουείας τού 
Φεού· στους υπόουοιπους, όµως, µε 
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παουαβοουές, για να µη βουέπουν ενώ 
βουέπουν, και να µη καταουαβαίνουν ενώ 
ακούν. 

Αυτή ντε η παουαβοουή σηµαίνει: Ο σπόουος 
είναι ο ουόγος τού Φεού·  και εκείνοι που 
σπέουνονται κοντά στον ντουόµο είναι αυτοί 
που ακούν· έπειτα, έουχεται ο ντιάβοουος, και 
αφαιουεί τον ουόγο από την καουντιά τους, 
για να µη πιστέψουν και σωφούν.  Εκείνοι ντε 
που σπέουνονται επάνω στην πέτουα, είναι 
αυτοί που, όταν ακούσουν, ντέχονται τον 
ουόγο µε χαουά· κι αυτοί ντεν έχουν ουίζα· οι 
οποίοι πιστεύουν για ουίγο, και σε καιουό 
πειουασµού αποστατούν.  Εκείνο ντε που 
έπεσε στα αγκάφια, αυτοί είναι εκείνοι που 
άκουσαν, και από µέουιµνες και πούτο και 
ηντονές τής ζωής, πηγαίνουν, και 
συµπνίγονται, και ντεν φτάνουν στον καουπό.  
Ενώ εκείνοι στην καουή γη, αυτοί είναι 
εκείνοι, που, ενώ άκουσαν τον ουόγο, τον 
κουατούν σε καουή και αγαφή καουντιά, και 
καουποφοούν µε υποµονή. 

Και κανένας, ο οποίος έχει ανάψει ένα 
ουυχνάουι, ντεν το σκεπάζει µε ένα σκεύος ή 
το βάζει κάτω από το κουεβάτι· αουά, το 
βάζει επάνω στον ουυχνοστάτη, για να 
βουέπουν το φως αυτοί που µπαίνουν µέσα.  
Επειντή, ντεν υπάουχει κάτι κουυφό, που ντεν 
φα γίνει φανεουό· ούτε κάτι κουυµµένο, που 
ντεν φα γίνει γνωστό, και ντεν φάουφει στο 
φανεουό.  Πουοσέχετε, ουοιπόν, πώς ακούτε· 
επειντή, όποιος έχει, φα του ντοφεί· και 
όποιος ντεν έχει, και εκείνο που νοµίζει ότι 
έχει, φα του αφαιουεφεί. 

Και ήουφαν σ' αυτόν η µητέουα του και οι 
αντεουφοί του, και ντεν µποούσαν να τον 
πουησιάσουν εξαιτίας τού πουήφους.  Και του 
αναγγέουφηκε από µεουικούς, ουέγοντας: Η 
µητέουα σου και οι αντεουφοί σου στέκονται 
έξω, φέουοντας να σε ντουν. 

Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: 
Μητέουα µου και αντεουφοί µου είναι αυτοί, 
που ακούν τον ουόγο τού Φεού και τον 
εκτεούν. 

ΚΑΙ σε µια από τις ηµέουες εκείνες µπήκε 
µέσα σε ένα πουοίο αυτός και οι µαφητές του· 
και τους είπε: Ας πεουάσουµε στην αντίπεουα 
πουευουά τής ουίµνης. Και σηκώφηκαν.  Και 
ενώ έπουεαν, αποκοιµήφηκε. Και στη ουίµνη 
κατέβηκε ένας ανεµοστουόβιουος· και το 
πουοίο γέµιζε, και κινντύνευαν.  Και αφού 
ήουφαν κοντά του, τον ξύπνησαν, ουέγοντας: 
Κύουιε, Κύουιε, χανόµαστε. 

Και εκείνος, αφού σηκώφηκε, επιτίµησε τον 
άνεµο και την ταουαχή τού νεού· και 
σταµάτησαν, και έγινε γαουήνη.  Και τους 
είπε: Πού είναι η πίστη σας; 

Και ενώ φοβήφηκαν, φαύµασαν, ουέγοντας 
αναµεταξύ τους: Ποιος είναι, ουοιπόν, αυτός 
που και τους ανέµους πουοστάζει, και το 
νεουό, και υπακούν σ' αυτόν. 

Και κατέπουευσαν στη χώουα των 
Γανταουηνών, που είναι αντίπεουα από τη 
Γαουιουαία.  Και καφώς βγήκε έξω στη γη, 
τον συνάντησε ένας άνφουωπος από την 
πόουη, που από ποουά χουόνια είχε 
νταιµόνια, και ντεν ντυνόταν µε ιµάτιο, και σε 
σπίτι ντεν έµενε, αουά έµενε στα µνήµατα.  
Και καφώς είντε τον Ιησού, φώναξε ντυνατά 
και έπεσε µπουοστά του, και, µε ντυνατή 
φωνή, είπε: Τι είναι ανάµεσα σε µένα και σε 
σένα, Ιησού, Υιέ τού Ύψιστου Φεού; Σε 
παουακαουώ, µη µε βασανίσεις.  Για τον 
ουόγο ότι, πουόσταξε στο ακάφαουτο πνεύµα 
να βγει από τον άνφουωπο· επειντή, πουιν 
ποουά χουόνια τον είχε συναουπάξει, και τον 
έντεναν µε αουυσίντες, και τον φύουαγαν µε 
ποντόντεσµα· και ντιασπάζοντας τα ντεσµά 
φεουόταν από το νταιµόνιο στις εουηµιές. 

Και ο Ιησούς τον ουώτησε, ουέγοντας: Τι 
είναι το όνοµά σου; 

Και εκείνος είπε: Ουεγεώνα· επειντή, ποουά 
νταιµόνια είχαν µπει µέσα σ' αυτόν.  Και τον 
παουακαούσαν να µη τα πουοστάξει να 
αναχωουήσουν πουος την άβυσσο.  Και ήταν 
εκεί µια αγέουη από ποουά γούνια, που 
έβοσκαν στο βουνό· και τον παουακαούσαν να 
τους επιτουέψει να µπουν µέσα σ' εκείνα· και 
τους το επέτουεψε.  Και τα νταιµόνια, 
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βγαίνοντας από τον άνφουωπο, µπήκαν µέσα 
στα γούνια· και η αγέουη όουµησε πουος τον 
γκουεµό στη ουίµνη, και πνίγηκε. 

Και οι βοσκοί βουέποντας το συµβάν, έφυγαν· 
και καφώς αναχώουησαν, το ανήγγειουαν στην 
πόουη και στα χωουάφια.  Και βγήκαν για να 
ντουν το γεγονός· και ήουφαν στον Ιησού, και 
βουήκαν τον άνφουωπο, από τον οποίο είχαν 
βγει τα νταιµόνια, να κάφεται κοντά στα 
πόντια τού Ιησού, ντυµένον και να είναι στα 
ουογικά του· και φοβήφηκαν.  Τους 
ντιηγήφηκαν µάουιστα και εκείνοι που είνταν, 
πώς σώφηκε ο νταιµονιζόµενος.  Και 
οουόκουηουο το πουήφος τής χώουας των 
Γανταουηνών τον παουακάουεσαν να 
αναχωουήσει απ' αυτούς, επειντή κατέχονταν 
από µεγάουον φόβο· κι αυτός, µπαίνοντας 
µέσα στο πουοίο, επέστουεψε. 

Και ο άνφουωπος από τον οποίο είχαν βγει 
τα νταιµόνια, τον παουακαούσε να είναι µαζί 
του· ο Ιησούς, όµως, τον απέουυσε, 
ουέγοντας:  Επίστουεψε στην οικογένειά σου, 
και να ντιηγείσαι όσα έκανε σε σένα ο Φεός. 
Και αναχώουησε κηουύττοντας σε 
οουόκουηουη την πόουη όσα έκανε σ' αυτόν 
ο Ιησούς. 

Και όταν ο Ιησούς επέστουεψε, τον 
υποντέχφηκε το πουήφος· επειντή, όουοι 
βουίσκονταν εκεί πεουιµένοντας αυτόν. 

Και ξάφνου, ήουφε ένας άνφουωπος, µε το 
όνοµα Ιάειουος, που ήταν άουχοντας της 
συναγωγής, και πέφτοντας στα πόντια τού 
Ιησού, τον παουακαούσε να µπει µέσα στο 
σπίτι του·  επειντή, είχε µια µονογενή 
φυγατέουα, πεουίπου ντώντεκα χουόνων, κι 
αυτή πέφαινε. 

Και ενώ ποουευόταν, τα πουήφη τον 
συµπίεζαν.  Και µια γυναίκα, που για 
ντώντεκα χουόνια είχε αιµοουαγία, η οποία 
νταπάνησε σε γιατούς οουόκουηουη την 
πεουιουσία της, ντεν µπόουεσε να 
φεουαπευφεί από κανέναν,  καφώς πουησίασε 
από πίσω, άγγιξε την άκουη τού ιµατίου του· 
κι αµέσως σταµάτησε η αιµοουαγία της. 

Και ο Ιησούς είπε: Ποιος µε άγγιξε; Και ενώ 
όουοι αουνούνταν, είπε ο Πέτουος, και εκείνοι 
που ήσαν µαζί του: Κύουιε, τα πουήφη σε 
συµπιέζουν, και σε συνφουίβουν, και ουες: 
Ποιος µε άγγιξε;  Και ο Ιησούς είπε: Κάποιος 
µε άγγιξε· επειντή, εγώ κατάουαβα ότι 
ντύναµη βγήκε από µένα. 

Και η γυναίκα, όταν είντε ότι ντεν κουύφτηκε, 
ήουφε τουέµοντας, και πέφτοντας µπουοστά 
του, ανήγγειουε σ' αυτόν µπουοστά σε 
οουόκουηουο τον ουαό για ποια αιτία τον 
άγγιξε, και ότι αµέσως γιατουεύτηκε.  Και 
εκείνος τής είπε: Φυγατέουα µου, έχε φάουος, 
η πίστη σου σε έσωσε· πήγαινε σε ειουήνη. 

Και ενώ ακόµα µιούσε, έουχεται κάποιος από 
τον αουχισυνάγωγο, ουέγοντάς του ότι: Η 
φυγατέουα σου πέφανε· µη ενοχουείς τον 
ντάσκαουο. 

Και ο Ιησούς, ακούγοντας, απάντησε σ' 
αυτόν, ουέγοντας: Μη φοβάσαι· µόνον 
πίστευε, και φα σωφεί. 

Και όταν µπήκε µέσα στο σπίτι, ντεν άφησε 
κανέναν να µπει µέσα, παουά µονάχα τον 
Πέτουο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και 
τον πατέουα τής κόουης και τη µητέουα.  Και 
όουοι έκουαιγαν, και τη φουηνούσαν. Και 
εκείνος είπε: Μη κουαίτε· ντεν πέφανε, αουά 
κοιµάται. 

Και γεούσαν γι' αυτόν ειουωνικά, ξέουοντας 
ότι είχε πεφάνει.  Εκείνος, όµως, αφού τους 
έβγαουε όους έξω, και πιάνοντας το χέουι της, 
φώναξε, ουέγοντας: Κοουιτσάκι, σήκω επάνω.  
Και το πνεύµα της επέστουεψε, και 
αναστήφηκε αµέσως· και πουόσταξε να της 
ντοφεί να φάει.  Και οι γονείς της 
εκπουάγηκαν· και εκείνος παουήγγειουε σ' 
αυτούς, να µη πουν το γεγονός σε κανέναν. 

ΚΑΙ ΑΦΟΥ συγκάουεσε τους ντώντεκα 
µαφητές του, τους έντωσε ντύναµη και 
εξουσία ενάντια σε όουα τα νταιµόνια, και να 
φεουαπεύουν αουώστιες.  Και τους έστειουε 
για να κηουύττουν τη βασιουεία τού Φεού και 
να γιατουεύουν εκείνους που ασφενούν. 
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Και τους είπε: Μη κουατάτε τίποτε στον 
ντουόµο, ούτε ουάβντους ούτε ταγάουι ούτε 
ψωµί ούτε ασήµι ούτε να έχετε από ντύο 
χιτώνες.  Και µέσα σε όποιο σπίτι µπείτε, εκεί 
να µένετε, και από εκεί να αναχωουείτε.  Και 
όσοι ντεν σας ντεχφούν, καφώς αναχωουείτε 
από εκείνη την πόουη, αποτινάξτε και τη 
σκόνη από τα πόντια σας, ως µαουτυουία 
εναντίον τους. 

Και όταν βγήκαν, ντιέουχονταν από 
κωµόποουη σε κωµόποουη, κηουύττοντας το 
ευαγγέουιο και φεουαπεύοντας παντού. 

Και ο τετουάουχης Ηουώντης άκουσε όουα 
όσα γίνονταν απ' αυτόν· και αποούσε, επειντή 
ουεγόταν από κάποιους ότι ο Ιωάννης 
αναστήφηκε από τους νεκούς·  από άουους, 
µάουιστα, ότι φάνηκε ο Ηουίας· και από 
άουους, ότι αναστήφηκε ένας από τους 
αουχαίους πουοφήτες.  Και ο Ηουώντης είπε: 
Τον Ιωάννη τον αποκεφάουισα εγώ· αυτός, 
όµως, ποιος είναι, για τον οποίο εγώ ακούω 
τέτοια πουάγµατα; Και ζητούσε να τον ντει. 

Και όταν οι απόστοουοι επέστουεψαν, του 
ντιηγήφηκαν όσα έπουαξαν· και αφού τούς 
πήουε µαζί του, αποσύουφηκε κατ' ιντίαν σε 
έναν εουηµικό τόπο κάποιας πόουης, που 
ονοµαζόταν Βηφσαϊντά.  Και όταν τα πουήφη 
το κατάουαβαν, τον ακοούφησαν· και καφώς 
τους ντέχφηκε, τους µιούσε για τη βασιουεία 
τού Φεού, και εκείνους που είχαν ανάγκη από 
φεουαπεία, τους γιάτουευε. 

Και η ηµέουα άουχισε να τεουειώνει· και 
καφώς τον πουησίασαν οι ντώντεκα τού είπαν: 
Απόουυσε το πουήφος, για να πάνε στις 
γύουω κωµοπόουεις και τα χωουάφια, και να 
βουν καταουύµατα, και να βουν τουοφές· 
επειντή, εντώ είµαστε σε εουηµικό τόπο. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Ντώστε τους εσείς 
να φάνε. 

Και εκείνοι είπαν: Εµείς ντεν έχουµε 
πεουισσότεουα από πέντε ψωµιά και ντύο 
ψάουια, εκτός αν πάµε εµείς και αγοουάσουµε 
τουοφές για οουόκουηουο τούτο τον ουαό.  
Επειντή, ήσαν πεουίπου 5.000 άνντουες. 

Και είπε στους µαφητές του: Βάουτε τους να 
καφήσουν κατά οµάντες ανά 50.  Και έκαναν 
έτσι, και έβαουαν όους να καφήσουν.  Και 
παίουνοντας τα πέντε ψωµιά και τα ντύο 
ψάουια, κοίταξε ψηουά στον ουανό, και τα 
ευουόγησε, και τα έκοψε σε κοµµάτια, και 
έντινε στους µαφητές να τα βάζουν µπουοστά 
στο πουήφος.  Και έφαγαν, και χόουτασαν 
όουοι· και σήκωσαν εκείνο που πεουίσσεψε 
από τα κοµµάτια, ντώντεκα κοφίνια. 

ΚΑΙ ενώ αυτός πουοσευχόταν κατ' ιντίαν, 
ήσαν µαζί του και οι µαφητές· και τους 
ουώτησε, ουέγοντας: Για ποιον µε ουένε τα 
πουήφη ότι είµαι; 

Και εκείνοι, απαντώντας, είπαν: Για τον 
Βαπτιστή Ιωάννη· άουοι για τον Ηουία· και 
άουοι, ότι αναστήφηκε κάποιος από τους 
αουχαίους πουοφήτες. 

Και τους είπε: Εσείς, όµως, για ποιον µε 
ουέτε ότι είµαι; 

Και απαντώντας ο Πέτουος είπε: Για τον 
Χουιστό τού Φεού. 

Και τους πουόσταξε µε αυστηουότητα, και 
παουήγγειουε να µη το πουν σε κανέναν,  
ουέγοντας ότι: Ο Υιός τού ανφουώπου 
πουέπει ποουά να πάφει, και να 
καταφουονηφεί από τους πουεσβύτεους και 
αουχιεουείς και γουαµµατείς, και να 
φανατωφεί, και κατά την τουίτη ηµέουα να 
αναστηφεί. 

Και έουεγε σε όους: Αν κάποιος φέουει 
νάουφει πίσω µου, ας απαουνηφεί τον εαυτό 
του, και ας σηκώσει τον σταυουό του, 
καφηµεουινά, και ας µε ακοουφεί.  Επειντή, 
όποιος φέουει να σώσει τη ζωή του, φα τη 
χάσει· και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας 
µου, αυτός φα τη σώσει.  Επειντή, τι 
ωφεουείται ο άνφουωπος αν κεουντήσει 
οουόκουηουο τον κόσµο, χάσει όµως τον 
εαυτό του ή ζηµιωφεί;  Επειντή, όποιος 
ντουαπεί για µένα και τα ουόγια µου, γι' αυτόν 
ο Υιός τού ανφουώπου φα ντουαπεί, όταν 
έουφει µέσα στη ντόξα του και του Πατέουα 
του και των αγίων αγγέουων.  Μάουιστα, σας 
ντιαβεβαιώνω: Υπάουχουν µεουικοί απ' 
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αυτούς που στέκονται εντώ, οι οποίοι ντεν φα 
γευτούν φάνατο, µέχουις ότου ντουν τη 
βασιουεία τού Φεού. 

Και µετά τα ουόγια αυτά, πέουασαν πεουίπου 
οκτώ ηµέουες, και παίουνοντας µαζί του τον 
Πέτουο, και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, 
ανέβηκε στο βουνό για να πουοσευχηφεί.  Και 
ενώ πουοσευχόταν, αουοιώφηκε η όψη τού 
πουοσώπου του, και τα ιµάτιά του έγιναν 
ουευκά που άστουαφταν.  Και ξάφνου, ντύο 
άνντουες συνοµιούσαν µαζί του, οι οποίοι 
ήσαν ο Μωυσής και ο Ηουίας·  οι οποίοι, 
καφώς φάνηκαν µε ντόξα, έουεγαν τον φάνατό 
του, που επουόκειτο να εκπουηουώσει στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και ο Πέτουος κι αυτοί που ήσαν µαζί του 
ήσαν καταβαουηµένοι από τον ύπνο· και όταν 
ξύπνησαν, είνταν τη ντόξα του, και τους ντύο 
άνντουες να στέκονται µαζί του.  Και ενώ 
αυτοί αποχωουίζονταν απ' αυτόν, ο Πέτουος 
είπε στον Ιησού: Κύουιε, είναι καουό να 
είµαστε εντώ· και ας κάνουµε τουεις σκηνές, 
µία για σένα, και µία για τον Μωυσή, και µία 
για τον Ηουία· µη γνωουίζοντας τι ουέει. 

Και ενώ αυτός έουεγε αυτά, ήουφε µια 
νεφέουη, και τους επισκίασε· και όταν µπήκαν 
µέσα στη νεφέουη, φοβήφηκαν.  Και έγινε 
φωνή από τη νεφέουη, που έουεγε: Αυτός 
είναι ο Υιός µου ο αγαπητός· αυτόν να 
ακούτε. 

Και αφού έγινε η φωνή, βουέφηκε ο Ιησούς 
µόνος. Κι αυτοί σιώπησαν, και από όσα είνταν 
ντεν είπαν κατά τις ηµέουες εκείνες τίποτε, σε 
κανέναν. 

Και την επόµενη ηµέουα, όταν κατέβηκαν 
από το βουνό, τον συνάντησε ένα µεγάουο 
πουήφος.  Και ξάφνου, ένας άνφουωπος 
φώναξε ντυνατά µέσα από το πουήφος, 
ουέγοντας: Ντάσκαουε, σε παουακαουώ, 
επίβουεψε επάνω στον γιο µου, επειντή µού 
είναι µονογενής.  Και ντες, τον πιάνει ένα 
νταιµόνιο, και ξαφνικά φωνάζει ντυνατά, και 
τον σπαουάζει, µαζί µε αφουό, και ντύσκοουα 
αναχωουεί απ' αυτόν, συντουίβοντάς τον.  Και 

παουακάουεσα τους µαφητές σου για να το 
βγάουν, και ντεν µπόουεσαν. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε: Ω, άπιστη 
και ντιεστουαµµένη γενεά, µέχουι πότε φα 
είµαι µαζί σας, και φα σας υποµένω; Φέουε 
εντώ τον γιο σου. 

Και ενώ αυτός ακόµα πουοσεουχόταν, το 
νταιµόνιο τον έουιξε κάτω, και τον 
κατασπάουαξε. Και ο Ιησούς επιτίµησε το 
ακάφαουτο πνεύµα, και γιάτουεψε το παιντί, 
και το απέντωσε στον πατέουα του. 

Και εκπουήττονταν όουοι για τη 
µεγαουειότητα του Φεού. Και ενώ όουοι 
φαύµαζαν για όουα όσα έκανε ο Ιησούς, είπε 
στους µαφητές του:  Εσείς βάουτε στα αυτιά 
σας αυτά τα ουόγια· επειντή, ο Υιός τού 
ανφουώπου πουόκειται να παουαντοφεί σε 
χέουια ανφουώπων.  Εκείνοι, όµως, ντεν 
καταουάβαιναν αυτό τον ουόγο, και ήταν 
κουυµµένος απ' αυτούς, για να µη τον 
καταουάβουν· και φοβόνταν να τον 
ουωτήσουν τι σηµαίνει αυτός ο ουόγος. 

Και µπήκε µέσα τους ένας συουογισµός, 
ποιος τάχα απ' αυτούς ήταν ο µεγαουύτεουος. 

Και ο Ιησούς, καφώς είντε τον συουογισµό 
τής καουντιάς τους, έπιασε ένα παιντί, και το 
έστησε κοντά του·  και τους είπε: Όποιος 
ντεχφεί αυτό το παιντί στο όνοµά µου, 
ντέχεται εµένα· και όποιος ντεχφεί εµένα, 
ντέχεται αυτόν που µε απέστειουε· επειντή, 
αυτός που είναι µικουότεουος ανάµεσα σε 
όους εσάς, αυτός φα είναι µεγάουος. 

Και ο Ιωάννης, απαντώντας, είπε: Κύουιε, 
είνταµε κάποιον να βγάζει νταιµόνια στο 
όνοµά σου· και τον εµποντίσαµε, επειντή ντεν 
ακοουφεί µαζί µας.  Και ο Ιησούς είπε σ' 
αυτόν: Μη εµποντίζετε· επειντή, όποιος ντεν 
είναι εναντίον µας, είναι µαζί µας. 

ΚΑΙ όταν συµπουηουώνονταν οι ηµέουες για 
να αναουηφφεί, τότε αυτός έκανε στεουεή 
απόφαση να πάει στην Ιεουσαουήµ.  Και 
έστειουε µπουοστά του µηνυτές, οι οποίοι, 
καφώς ποουεύτηκαν, µπήκαν σε µια 
κωµόποουη των Σαµαουειτών, για να κάνουν 
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ετοιµασία γι' αυτόν.  Και ντεν τον ντέχφηκαν, 
επειντή φαινόταν ότι ποουεύεται στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και οι µαφητές του, ο Ιάκωβος και ο 
Ιωάννης, βουέποντας είπαν: Κύουιε, φέουεις 
να πούµε να κατέβει φωτιά από τον ουανό, και 
να τους αφανίσει, όπως έκανε και ο Ηουίας; 

Και αφού στουάφηκε, τους επέπουηξε, και 
είπε: Ντεν ξέουετε τίνος πνεύµατος είστε 
εσείς·  επειντή, ο Υιός τού ανφουώπου ντεν 
ήουφε για να αποουέσει ψυχές ανφουώπων, 
αουά για να σώσει. Και πήγαν σε µια άουη 
κωµόποουη. 

Και ενώ ποουεύονταν, κάποιος καφ' οντόν τού 
είπε: Φα σε ακοουφήσω, Κύουιε, όπου κι αν 
πας.  Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Οι 
αουεπούντες έχουν φωουιές, και τα πουιά τού 
ουανού κατοικίες· ο Υιός τού ανφουώπου, 
όµως, ντεν έχει πού να γείουει το κεφάουι. 

Και σε έναν άουον είπε: Ακοούφα µε. Και 
εκείνος είπε: Κύουιε, επίτουεψέ µου να πάω 
πουώτα να φάψω τον πατέουα µου.  Και ο 
Ιησούς είπε σ' αυτόν: Άφησε τους νεκούς να 
φάψουν τους ντικούς τους νεκούς· εσύ, όµως, 
αφού αναχωουήσεις, κήουυττε τη βασιουεία 
τού Φεού. 

Και ένας άουος είπε: Κύουιε, φα σε 
ακοουφήσω· πουώτα, όµως, επίτουεψέ µου να 
αποχαιουετήσω αυτούς που είναι στην 
οικογένειά µου.  Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: 
Κανένας, που έχει βάουει το χέουι του επάνω 
σε άουοτουο, και βουέπει πουος τα πίσω, ντεν 
είναι κατάουηουος για τη βασιουεία τού 
Φεού. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο Κύουιος ντιόουισε 
και άουους 70, και τους έστειουε ανά ντύο 
πουιν απ' αυτόν σε κάφε πόουη και τόπο, 
όπου επουόκειτο αυτός να πάει.  Τους έουεγε, 
ουοιπόν: Ο µεν φεουισµός είναι ποουύς, οι 
εουγάτες όµως ουίγοι· παουακαουέστε, 
ουοιπόν, τον Κύουιο του φεουισµού να 
βγάουει εουγάτες στον φεουισµό του. 

Πηγαίνετε· ντέστε, εγώ σας στέουνω σαν 
αουνιά ανάµεσα σε ουύκους.  Μη βαστάζετε 

βαουάντιο ούτε ταγάουι ούτε υποντήµατα· και 
µη χαιουετήσετε στον ντουόµο κανέναν.  Και 
µέσα σε όποιο σπίτι µπαίνετε, πουώτα να 
ουέτε: Ειουήνη σ' αυτό το σπίτι.  Και αν µεν 
υπάουχει εκεί ένας γιος ειουήνης, η ειουήνη 
σας φα αναπαυφεί επάνω του· ειντάουως, φα 
επιστουέψει σε σας.  Και σ' αυτό το σπίτι να 
µένετε, τουώγοντας και πίνοντας αυτά που σας 
ντίνονται απ' αυτούς· επειντή, ο εουγάτης είναι 
άξιος του µισφού του· µη πηγαίνετε από σπίτι 
σε σπίτι. 

Και µέσα σε όποια πόουη µπαίνετε, και σας 
ντέχονται, να τουώτε αυτά που σας 
παουαφέτουν,  και να φεουαπεύετε τους 
ασφενείς, που είναι µέσα σ' αυτή, και να τους 
ουέτε: Πουησίασε σε σας η βασιουεία τού 
Φεού.  Μέσα σε όποια πόουη, όµως, 
µπαίνετε, και ντεν σας ντέχονται, αφού βγείτε 
έξω στις πουατείες της, να πείτε:  Και τη 
σκόνη που κόουησε σε µας από την πόουη 
σας την αποτινάζουµε σε σας· όµως, να 
γνωουίζετε τούτο, ότι πουησίασε σε σας η 
βασιουεία τού Φεού.  Και σας ουέω, ότι κατά 
την ηµέουα εκείνη εουαφουότεουη φα είναι η 
τιµωουία στα Σόντοµα, παουά σ' εκείνη την 
πόουη. 

Αουοίµονο σε σένα, Χοουαζίν· αουοίµονο σε 
σένα, Βηφσαϊντά· επειντή, αν τα φαύµατα, που 
έγιναν ανάµεσά σας, γίνονταν στην Τύουο και 
στη Σιντώνα, πουιν από ποουύ καιουό φα 
µετανοούσαν, καφισµένες µε σάκο και 
στάχτη.  Όµως, στην Τύουο και στη Σιντώνα 
εουαφουότεουη φα είναι η τιµωουία στην 
κουίση, παουά σε σας.  Και εσένα, 
Καπεουναούµ, που υψώφηκες µέχουι τον 
ουανό, φα σε κατεβάσουν µέχουι τον άντη. 

Όποιος ακούει εσάς, ακούει εµένα· και όποιος 
αφετεί εσάς, αφετεί εµένα· και εκείνος που 
αφετεί εµένα, αφετεί αυτόν που µε απέστειουε. 

Και οι 70 επέστουεψαν µε χαουά, ουέγοντας: 
Κύουιε, και τα νταιµόνια υποτάσσονται σε 
µας στο όνοµά σου. 

Και τους είπε: Έβουεπα τον σατανά που 
έπεσε από τον ουανό σαν αστουαπή.  Ντέστε, 
σας ντίνω εξουσία στο να πατάτε επάνω σε 
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φίντια και σκοουπιούς, κι επάνω σε όουη τη 
ντύναµη του εχφού· και τίποτε ντεν φα σας 
βουάψει.  Εντούτοις, µη χαίουεστε σ' αυτό, 
ότι τα πνεύµατα υποτάσσονται σε σας· αουά, 
να χαίουεστε πεουισσότεουο ότι, τα ονόµατά 
σας γουάφτηκαν στους ουανούς. 

Την ίντια εκείνη ώουα, ο Ιησούς ένιωσε 
αγαουίαση στο πνεύµα του, και είπε: Σ' 
ευχαουιστώ, Πατέουα, Κύουιε του ουανού και 
της γης, ότι τα απέκουυψες αυτά από σοφούς 
και συνετούς, και τα αποκάουυψες σε νήπια· 
ναι, ω Πατέουα, επειντή έτσι έγινε αουεστό 
µπουοστά σου.  Όουα παουαντόφηκαν σε 
µένα από τον Πατέουα µου· και κανένας ντεν 
γνωουίζει ποιος είναι ο Υιός, παουά µονάχα ο 
Πατέουας· και ποιος είναι ο Πατέουας, παουά 
µονάχα ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός φέουει 
να τον αποκαουύψει. 

Και αφού στουάφηκε στους µαφητές, τους 
είπε ιντιαιτέουως: Μακάουια τα µάτια σας που 
βουέπουν όσα βουέπετε.  Επειντή, σας ουέω 
ότι, ποουοί πουοφήτες και βασιουιάντες 
επιφύµησαν να ντουν όσα εσείς βουέπετε, και 
ντεν είνταν· και να ακούσουν όσα εσείς 
ακούτε, και ντεν άκουσαν. 

Και ξάφνου, κάποιος νοµικός σηκώφηκε, 
πειουάζοντάς τον, και ουέγοντας: Ντάσκαουε, 
τι φα µποούσα να πουάξω για να 
κουηουονοµήσω αιώνια ζωή; 

Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Τι είναι γουαµµένο 
µέσα στον νόµο; Πώς ντιαβάζεις; 

Κι αυτός απάντησε: «Φα αγαπάς τον Κύουιο 
τον Φεό σου µε όουη την καουντιά σου, και 
µε όουη την ψυχή σου, και µε όουη τη 
ντύναµή σου, και µε όουη τη ντιάνοιά σου»· 
και «τον πουησίον σου σαν τον εαυτό σου». 

Και του είπε: Σωστά απάντησες· αυτό κάνε, 
και φα ζήσεις. 

Εκείνος, όµως, φέουοντας να ντικαιώσει τον 
εαυτό του, είπε στον Ιησού: Και ποιος είναι ο 
πουησίον µου; 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε: Ένας 
άνφουωπος κατέβαινε από την Ιεουσαουήµ 

στην Ιεουιχώ, και έπεσε ανάµεσα σε ουηστές· 
οι οποίοι, αφού τον γύµνωσαν, και τον 
καταπουήγωσαν, αναχώουησαν, αφήνοντάς 
τον µισοπεφαµένο.  Και κατά σύµπτωση, ένας 
ιεουέας κατέβαινε ντιαµέσου εκείνου τού 
ντουόµου· και όταν τον είντε, πέουασε από το 
άουο µέουος.  Παουόµοια µάουιστα και ένας 
Ουευίτης, όταν έφτασε στον τόπο, αφού 
ήουφε και είντε, πέουασε από το άουο 
µέουος.  Κάποιος Σαµαουείτης, όµως, που 
οντοιποούσε, ήουφε στον τόπο όπου 
βουισκόταν, και µόουις τον είντε, τον 
σπουαχνίστηκε·  και όταν πουησίασε, έντεσε 
τις πουηγές του, χύνοντας επάνω τους ουάντι 
και κουασί· και αφού τον ανέβασε επάνω στο 
κτήνος του, τον έφεουε σε ένα πανντοχείο, και 
τον πεουιποιήφηκε.  Και την επόµενη ηµέουα, 
όταν αναχωούσε, βγάζοντας ντύο ντηνάουια, 
τα έντωσε στον ξενοντόχο, και του είπε: 
Πεουιποιήσου τον· και ό,τι αν νταπανήσεις 
επιπουέον, εγώ, όταν επανέουφω, φα σου το 
αποντώσω.  Ποιος, ουοιπόν, απ' αυτούς τους 
τουεις σού φαίνεται ότι έγινε πουησίον εκείνου 
που έπεσε στους ουηστές; 

Και εκείνος είπε: Αυτός που έκανε σ' αυτόν 
έουεος. 

Του είπε, ουοιπόν, ο Ιησούς: Πήγαινε, και 
κάνε κι εσύ παουόµοια. 

Και ενώ αναχωούσαν, αυτός µπήκε µέσα σε 
κάποια κωµόποουη· και µια γυναίκα, που 
ονοµαζόταν Μάουφα, τον υποντέχφηκε στο 
σπίτι της.  Κι αυτή είχε µια αντεουφή, που την 
έουεγαν Μαουία, η οποία αφού κάφησε στα 
πόντια τού Ιησού, άκουγε τον ουόγο του.  Η 
Μάουφα, όµως, καταγινόταν σε ποουή 
υπηουεσία· και όταν ήουφε µπουοστά του, 
είπε: Κύουιε, ντεν σε µέουει ότι η αντεουφή 
µου µε άφησε µόνη να υπηουετώ; Πες της, 
ουοιπόν, να µε βοηφήσει. 

Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: 
Μάουφα, Μάουφα, µεουιµνάς και αγωνίζεσαι 
για ποουά·  εντούτοις, για ένα υπάουχει 
ανάγκη· η Μαουία, όµως, ντιάουεξε την 
αγαφή µεουίντα, η οποία ντεν φα αφαιουεφεί 
απ' αυτήν. 
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ΚΑΙ ενώ αυτός πουοσευχόταν σε κάποιον 
τόπο, καφώς σταµάτησε, κάποιος από τους 
µαφητές του, είπε σ' αυτόν: Κύουιε, ντίνταξέ 
µας να πουοσευχόµαστε, όπως και ο Ιωάννης 
ντίνταξε τους µαφητές του. 

Και τους είπε: Όταν πουοσεύχεστε, να ουέτε: 
Πατέουα µας, που είσαι στους ουανούς, ας 
αγιαστεί το όνοµά σου, ας έουφει η βασιουεία 
σου, ας γίνει το φέουηµά σου, όπως στον 
ουανό, κι επάνω στη γη.  Το καφηµεουινό µας 
ψωµί ντίνε σε µας κάφε ηµέουα.  Και 
συγχώουεσε σε µας τις αµαουτίες µας· 
επειντή, κι εµείς συγχωούµε σε καφέναν που 
αµαουτάνει σ' εµάς· και µη µας φέουεις µέσα 
σε πειουασµό, αουά εουευφέουωσέ µας από 
τον πονηουό. 

Και τους είπε: Αν κάποιος από σας έχει έναν 
φίουο, και πάει σ' αυτόν τα µεσάνυχτα, και 
του πει: Φίουε, ντάνεισέ µου τουία ψωµιά,  
επειντή, ήουφε σε µένα ένας φίουος µου από 
οντοιποουία, και ντεν έχω τι να βάουω 
µπουοστά του·  και εκείνος, απαντώντας από 
µέσα, πει: Μη µε ενοχουείς· η πόουτα είναι 
ήντη κουεισµένη, και τα παιντιά είναι µαζί 
µου στο κουεβάτι· ντεν µποουώ να σηκωφώ 
και να σου ντώσω.  Σας ουέω: Και αν ντεν 
σηκωφεί και ντεν του ντώσει, επειντή είναι 
φίουος του, τουάχιστον για την αναίντειά του 
φα σηκωφεί και φα του ντώσει όσα 
χουειάζεται.  Και εγώ σας ουέω: Ζητάτε, και 
φα σας ντοφεί· ψάχνετε, και φα βουείτε· 
κούετε, και φα σας ανοιχτεί.  Επειντή, 
καφένας που ζητάει, παίουνει· και εκείνος που 
ψάχνει, βουίσκει· και σ' εκείνον που κούει, φα 
του ανοιχτεί.  Και αν κάποιος από σας είναι 
πατέουας, και ο γιος του ζητήσει ψωµί, µήπως 
φα του ντώσει πέτουα; Και αν ψάουι, µήπως 
αντί για ψάουι φα του ντώσει φίντι;  Ή, και αν 
ζητήσει αυγό, µήπως φα του ντώσει σκοουπιό;  
Αν, ουοιπόν, εσείς που είστε πονηουοί, 
ξέουετε να ντίνετε καουές ντόσεις στα παιντιά 
σας, πόσο µάουον ο Πατέουας ο ουάνιος φα 
ντώσει Πνεύµα άγιο σ' εκείνους που ζητούν 
απ' αυτόν; 

ΚΑΙ έβγαζε ένα νταιµόνιο, κι αυτό ήταν 
κουφό· και αφού το νταιµόνιο βγήκε, µίουησε 
ο κουφός· και τα πουήφη φαύµασαν. 

Μεουικοί απ' αυτούς, όµως, είπαν: Ντιαµέσου 
τού Βεεουζεβού, του άουχοντα των 
νταιµονίων, βγάζει τα νταιµόνια.  Και άουοι, 
πειουάζοντας, ζητούσαν απ' αυτόν ένα σηµείο 
από τον ουανό. 

Αυτός, όµως, επειντή κατάουαβε τους 
συουογισµούς τους, είπε σ' αυτούς: Κάφε 
βασιουεία, που ντιαιουέφηκε σε 
αντιµαχόµενα, εουηµώνεται· και κάφε 
οικογένεια, που ντιαιουέφηκε σε 
αντιµαχόµενα µέουη, πέφτει.  Αν, ουοιπόν, 
και ο σατανάς ντιαιουέφηκε σε αντιµαχόµενα 
µέουη, πώς φα σταφεί η βασιουεία του; 
Επειντή ουέτε ότι εγώ βγάζω τα νταιµόνια 
ντιαµέσου τού Βεεουζεβού.  Αουά, αν εγώ 
ντιαµέσου του Βεεουζεβού βγάζω τα 
νταιµόνια, οι γιοι σας ντιαµέσου τίνος τα 
βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί φα είναι κουιτές σας.  
Αουά, αν ντιαµέσου τού νταχτύου τού Φεού 
βγάζω τα νταιµόνια, άουα έφτασε σε σας η 
βασιουεία τού Φεού.  Όταν ο ισχυουός, 
καουά οπουισµένος, φυουάττει τη ντική του 
αυουή, τα υπάουχοντά του βουίσκονται σε 
ειουήνη·  όταν, όµως, ο ισχυουότεουός του, 
εουχόµενος εναντίον του, τον νικήσει, 
αφαιουεί την πανοπουία του, στην οποία είχε 
το φάουος του, και ντιαµοιουάζει τα 
ουάφυουά του·  όποιος ντεν είναι µαζί µου, 
είναι εναντίον µου· και όποιος ντεν µαζεύει 
µαζί µου, σκοουπίζει. 

Όταν το ακάφαουτο πνεύµα βγει από τον 
άνφουωπο, ντιέουχεται µέσα από άνυντους 
τόπους και ζητάει ανάπαυση· και µη 
βουίσκοντας, ουέει: Ας γυουίσω στο σπίτι 
µου, απ' όπου βγήκα.  Και όταν έουφει, το 
βουίσκει σκουπισµένο και στοουισµένο.  
Τότε, πηγαίνει και παίουνει άουα επτά 
πνεύµατα, πονηουότεουα από τον εαυτό του, 
και αφού µπουν µέσα, κατοικούν εκεί· και 
γίνονται τα τεουευταία εκείνου τού 
ανφουώπου χειουότεουα από τα πουώτα. 

Και ενώ αυτός έουεγε αυτά, κάποια γυναίκα 
από το πουήφος υψώνοντας τη φωνή της, είπε 
σ' αυτόν: Μακάουια η κοιουιά που σε 
βάσταξε, και οι µαστοί που φήουασες. 
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Κι αυτός είπε: Μακάουιοι είναι µάουον αυτοί 
που ακούν τον ουόγο τού Φεού και τον 
φυουάττουν. 

Και ενώ τα πουήφη συγκεντουώνονταν, 
άουχισε να ουέει: Αυτή η γενεά είναι 
πονηουή· σηµείο ζητάει· και σηµείο ντεν φα 
της ντοφεί, εκτός από το σηµείο τού 
πουοφήτη Ιωνά.  Επειντή, καφώς ο Ιωνάς 
έγινε σηµείο στους Νινευίτες, έτσι φα είναι και 
ο Υιός τού ανφουώπου σ' αυτή τη γενεά.  Η 
βασίουισσα του νότου φα σηκωφεί στην 
κουίση µαζί µε τους ανφουώπους αυτής τής 
γενεάς, και φα τους κατακουίνει· επειντή, 
ήουφε από τα πέουατα της γης για να ακούσει 
τη σοφία τού Σοουοµώντα· και ντέστε, εντώ 
είναι κάτι πεουισσότεουο από τον 
Σοουοµώντα.  Οι άνντουες τής Νινευή φα 
αναστηφούν στην κουίση µαζί µε τούτη τη 
γενεά, και φα την κατακουίνουν· επειντή, 
µετανόησαν στο κήουυγµα του Ιωνά· και 
ντέστε, εντώ είναι κάτι πεουισσότεουο από τον 
Ιωνά. 

Και κανένας, αφού ανάψει ένα ουυχνάουι, ντεν 
το βάζει σε έναν κουυφό τόπο ούτε κάτω από 
το µόντι, αουά επάνω στον ουυχνοστάτη, για 
να βουέπουν το φως αυτοί που µπαίνουν 
µέσα.  Το ουυχνάουι τού σώµατος είναι το 
µάτι· όταν, ουοιπόν, το µάτι σου είναι 
καφαουό, και το σώµα οουόκουηουο είναι 
φωτεινό· όταν, όµως, είναι πονηουό, και το 
σώµα σου είναι σκοτεινό.  Πουόσεχε, 
ουοιπόν, µη τυχόν το φως, που είναι µέσα 
σου, είναι σκοτάντι.  Αν, ουοιπόν, 
οουόκουηουο το σώµα σου είναι φωτεινό, µη 
έχοντας κάποιο σκοτεινό µέουος, φα είναι 
οουόκουηουο φωτεινό, όπως όταν το 
ουυχνάουι µε τη ουάµψη του σε φωτίζει. 

Και αφού µίουησε αυτά, ένας Φαουισαίος τον 
παουακαούσε να γευµατίσει στο σπίτι του· και 
καφώς µπήκε µέσα, κάφησε στο τουαπέζι.  
Και ο Φαουισαίος φαύµασε βουέποντας, ότι 
ντεν πουύφηκε πουιν από το γεύµα. 

Και ο Κύουιος του είπε: Τώουα, εσείς οι 
Φαουισαίοι καφαουίζετε το απέξω µέουος τού 
ποτηουιού και του πιάτου· το εσωτεουικό σας, 
όµως, είναι γεµάτο από αουπαγή και 

πονηουία.  Άφουονες, εκείνος που έκανε το 
απέξω, ντεν έκανε και το από µέσα;  Πουην, 
ντώστε εουεηµοσύνη τα υπάουχοντά σας, και 
πουοσέξτε, τα πάντα είναι καφαουά σε σας. 

Όµως, αουοίµονο σε σας τους Φαουισαίους, 
επειντή αποντεκατίζετε τον ντυόσµο και το 
απήγανο και κάφε ουάχανο, και 
παουαβουέπετε την κουίση και την αγάπη τού 
Φεού. Αυτά έπουεπε να κάνετε, και εκείνα να 
µη τα αφήσετε. 

Αουοίµονο σε σας τους Φαουισαίους, επειντή 
αγαπάτε την πουωτοκαφεντουία στις 
συναγωγές, και τους χαιουετισµούς στις 
αγοουές.  Αουοίµονο σε σας, γουαµµατείς και 
Φαουισαίοι, υποκουιτές, επειντή είστε σαν τα 
µνήµατα, που ντεν φαίνονται, και οι 
άνφουωποι που πεουπατούν επάνω τους, ντεν 
γνωουίζουν. 

Και απαντώντας ένας από τους νοµικούς, 
ουέει σ' αυτόν: Ντάσκαουε, ουέγοντας αυτά 
πουοσβάουεις κι εµάς. 

Και εκείνος είπε: Και σε σας τους νοµικούς 
αουοίµονο, επειντή φοουτώνετε τους 
ανφουώπους µε ντυσβάστακτα φοουτία, κι 
εσείς ντεν αγγίζετε τα φοουτία µε ένα από τα 
ντάχτυουά σας.  Αουοίµονο σε σας, επειντή 
κτίζετε τα µνήµατα των πουοφητών, ενώ οι 
πατέουες σας τους φόνευσαν.  Εποµένως, 
γίνεστε µάουτυουες και συµφωνείτε στα έουγα 
των πατέουων σας· ντεντοµένου ότι, αυτοί µεν 
τους φόνευσαν, εσείς όµως κτίζετε τα 
µνήµατά τους.  Γι' αυτό και η σοφία τού 
Φεού είπε: Φα τους στείουω πουοφήτες και 
αποστόους, και απ' αυτούς φα φονεύσουν και 
φα καταντιώξουν.  Για να εκζητηφεί το αίµα 
όουων των πουοφητών, αυτό που χύνεται από 
την αουχή τού κόσµου, από τούτη τη γενεά,  
από το αίµα τού Άβεου, µέχουι το αίµα τού 
Ζαχαουία, εκείνου που φονεύφηκε ανάµεσα 
στο φυσιαστήουιο και στον ναό· ναι, σας 
ουέω, φα εκζητηφεί απ' αυτή τη γενεά.  
Αουοίµονο σε σας τους νοµικούς, επειντή 
αφαιουέσατε το κουειντί τής γνώσης· εσείς 
ντεν µπήκατε µέσα, και τους εισεουχόµενους 
τους εµποντίσατε. 
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Και ενώ αυτός τους έουεγε αυτά, οι 
γουαµµατείς και οι Φαουισαίοι άουχισαν να 
τον ντιεγείουν υπεουβοουικά, και να τον 
βιάζουν να µιουήσει, φέτοντας εουωτήσεις για 
ποουά,  ενεντουεύοντάς τον και ζητώντας να 
αουπάξουν κάτι από το στόµα του, για να τον 
κατηγοουήσουν. 

Εντωµεταξύ, αφού συγκεντουώφηκαν οι 
µυουιάντες τού πουήφους, σε σηµείο που να 
καταπατούν ο ένας τον άουον, άουχισε να 
ουέει στους µαφητές του: Πουώτον, 
πουοσέχετε στον εαυτό σας από τη ζύµη των 
Φαουισαίων, που είναι η υποκουισία.  Αουά, 
ντεν είναι τίποτε σκεπασµένο, που ντεν φα 
ξεσκεπαστεί· και κουυφό, που ντεν φα γίνει 
γνωστό.  Γι' αυτό, όσα είπατε µέσα στο 
σκοτάντι, φα ακουστούν µέσα στο φως· και 
ό,τι µιουήσατε στο αυτί µέσα στα εσώτεουα 
ντωµάτια, φα κηουυχφεί επάνω από τις 
ταουάτσες. 

Και σε σας τους φίους µου ουέω: Μη 
φοβηφείτε από εκείνους που φονεύουν το 
σώµα, και ύστεουα απ' αυτά µη µποουώντας 
να πουάξουν κάτι πεουισσότεουο.  Αουά, φα 
σας ντείξω ποιον να φοβηφείτε: Φοβηφείτε 
εκείνον που, αφού φανατώσει, έχει εξουσία να 
ουίξει στη γέεννα· ναι, σας ουέω, αυτόν να 
φοβηφείτε.  Ντεν πουιούνται πέντε σπουγίτια 
για ντύο ασσάουια; Και ένα απ' αυτά ντεν 
είναι ουησµονηµένο µπουοστά στον Φεό·  
αουά, και οι τουίχες του κεφαουιού σας είναι 
όουες αουιφµηµένες. Μη φοβάστε, ουοιπόν· 
από ποουά σπουγίτια ντιαφέουετε. 

Σας ουέω ντε: Καφένας που φα µε 
οµοουογήσει µπουοστά στους ανφουώπους, 
και ο Υιός τού ανφουώπου φα τον 
οµοουογήσει µπουοστά στους αγγέους τού 
Φεού.  Ενώ, όποιος µε αουνηφεί µπουοστά 
στους ανφουώπους, και ο Υιός τού ανφουώπου 
φα τον αουνηφεί µπουοστά στους αγγέους τού 
Φεού.  Και καφένας που φα πει έναν ουόγο 
ενάντια στον Υιό τού ανφουώπου, φα του 
συγχωουηφεί· όποιος, όµως, βουασφηµήσει 
ενάντια στο Άγιο Πνεύµα, σ' αυτόν ντεν φα 
του συγχωουηφεί. 

Και όταν σας φέουν στις συναγωγές και στις 
αουχές και στις εξουσίες, µη µεουιµνάτε πώς 
ή τι να αποουογηφείτε ή τι να πείτε.  Επειντή, 
το Άγιο Πνεύµα φα σας ντιντάξει κατά την 
ώουα εκείνη τι πουέπει να πείτε. 

Κάποιος ντε από το πουήφος είπε σ' αυτόν: 
Ντάσκαουε, πες στον αντεουφό µου να 
µοιουαστεί µαζί µου την κουηουονοµιά. 

Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Άνφουωπε, ποιος 
µε έβαουε ντικαστή ή ντιανεµητή επάνω σας;  
Και τους είπε: Πουοσέχετε και φυουάγεστε 
από την πουεονεξία· επειντή, αν κάποιος έχει 
πεουίσσεια αγαφά, η ζωή του ντεν εξαουτάται 
από τα υπάουχοντά του. 

Και τους είπε µια παουαβοουή, ουέγοντας: 
Κάποιου πουσίου ανφουώπου τα χωουάφια 
καουποφόουησαν άφφονα·  και συουογιζόταν 
µέσα του, ουέγοντας: Τι να κάνω; Επειντή, 
ντεν έχω πού να συγκεντουώσω τους 
καουπούς µου.  Και είπε: Τούτο φα κάνω· φα 
γκουεµίσω τις αποφήκες µου, και φα κτίσω 
µεγαουύτεουες, και εκεί φα συγκεντουώσω 
όουα τα γεννήµατά µου και τα αγαφά µου·  
και φα πω στην ψυχή µου: Ψυχή µου, έχεις 
ποουά αγαφά αποταµιευµένα για ποουά 
χουόνια· αναπαύου, φάε, πιες, ευφουαίνου.  
Και ο Φεός είπε σ' αυτόν: Άφουονα, αυτή 
εντώ τη νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή 
σου· όσα ουοιπόν ετοίµασες, τίνος φα είναι;  
Έτσι φα είναι όποιος φησαυουίζει στον εαυτό 
του, και ντεν πουτίζει στον Φεό. 

Και στους µαφητές του είπε: Γι' αυτό, σας 
ουέω: Μη µεουιµνάτε για τη ζωή σας, τι να 
φάτε· ούτε για το σώµα, τι να ντυφείτε.  Η ζωή 
είναι ποουυτιµότεουη από την τουοφή, και το 
σώµα από το ένντυµα.  Παουατηουήστε τά 
κοουάκια, ότι ντεν σπέουνουν ούτε φεουίζουν· 
τα οποία ντεν έχουν ταµείο ούτε αποφήκη, 
και ο Φεός τα τουέφει· πόσο πεουισσότεουο 
ντιαφέουετε εσείς από τα πουιά;  Και ποιος 
από σας µεουιµνώντας µποουεί να 
πουοσφέσει έναν πήχη στο ανάστηµά του;  
Αν, ουοιπόν, εσείς ντεν µποουείτε ούτε το 
εουάχιστο, για τα υπόουοιπα γιατί 
µεουιµνάτε;  Παουατηουήστε τα κουίνα, πώς 
µεγαουώνουν· ντεν κοπιάζουν ούτε κουώφουν· 
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σας ουέω, όµως, ούτε ο Σοουοµώντας, µέσα 
σε όουη του τη ντόξα, ντεν ντύφηκε σαν ένα 
απ' αυτά.  Αουά, αν το χοουτάουι, που 
σήµεουα είναι στο χωουάφι, και αύουιο 
ουίχνεται σε καµίνι, ο Φεός το ντύνει µε έναν 
τέτοιο τουόπο, πόσο πεουισσότεουο εσάς, 
οουιγόπιστοι;  Κι εσείς µη ζητάτε τι να φάτε ή 
τι να πιείτε· και µη είστε µετέωουοι.  Επειντή, 
όουα αυτά τα ζητούν τα έφνη τού κόσµου· 
ενώ ο Πατέουας σας ξέουει ότι έχετε ανάγκη 
απ' αυτά.  Πουην, ζητάτε τη βασιουεία τού 
Φεού, και όουα αυτά φα σας πουοστεφούν.  
Μη φοβάσαι, µικουό ποίµνιο· επειντή, ο 
Πατέουας σας ευντόκησε να σας ντώσει τη 
βασιουεία.  Πουήστε τα υπάουχοντά σας, και 
ντώστε εουεηµοσύνη. Κάντε για τον εαυτό 
σας βαουάντια που ντεν παουιώνουν, 
φησαυουό στους ουανούς, που ντεν χάνεται, 
όπου κουέφτης ντεν πουησιάζει ούτε σκουήκι 
καταστουέφει.  Επειντή, όπου είναι ο 
φησαυουός σας, εκεί φα είναι και η καουντιά 
σας. 

Ας είναι οι οσφύες σας πεουιζωσµένες, και τα 
ουυχνάουια αναµµένα·  κι εσείς, όµοιοι µε 
ανφουώπους που πουοσµένουν τον κύουιό 
τους, πότε φα επιστουέψει από τους γάµους, 
για να του ανοίξουν αµέσως, όταν έουφει και 
κούσει.  Μακάουιοι εκείνοι οι ντούοι, που, 
όταν έουφει ο κύουιός τους, τους βουει να 
αγουυπνούν· σας ντιαβεβαιώνω ότι φα 
πεουιζωστεί, και φα τους καφίσει στο 
τουαπέζι, και αφού έουφει στο µέσον, φα τους 
υπηουετήσει.  Και αν έουφει κατά τη 
ντεύτεουη φυουακή τής νύχτας, και κατά την 
τουίτη φυουακή τής νύχτας έουφει, και βουει 
έτσι, µακάουιοι είναι οι ντούοι εκείνοι.  Και 
να γνωουίζετε τούτο, ότι, αν ο οικοντεσπότης 
ήξεουε ποια ώουα έουχεται ο κουέφτης, φα 
αγουυπνούσε, και ντεν φα άφηνε να 
ντιανοιχτεί το σπίτι του.  Κι εσείς, ουοιπόν, 
γίνεστε έτοιµοι· επειντή, κατά την ώουα που 
ντεν στοχάζεστε, έουχεται ο Υιός τού 
ανφουώπου. 

Και ο Πέτουος είπε σ' αυτόν: Κύουιε, σε µας 
ουες αυτή την παουαβοουή ή και σε όους; 

Και ο Κύουιος είπε: Ποιος είναι, ουοιπόν, ο 
πιστός οικονόµος, και φουόνιµος, τον οποίο ο 

κύουιός του φα τον τοποφετήσει επάνω στους 
υπηουέτες του, για να ντίνει τη ντιοουισµένη 
τουοφή στον ανάουογο καιουό;  Μακάουιος ο 
ντούος εκείνος, που, όταν έουφει ο κύουιός 
του, φα τον βουει να πουάττει έτσι.  Σας 
ντιαβεβαιώνω, ότι φα τον κάνει επιστάτη 
επάνω σε όουα τα υπάουχοντά του.  Και αν ο 
ντούος εκείνος πει µέσα στην καουντιά του: Ο 
κύουιός µου καφυστεουεί νάουφει· και 
αουχίσει να ντέουνει τούς ντούς και τις ντούες, 
και να τουώει και να πίνει και να µεφάει·  ο 
κύουιος εκείνου τού ντού φάουφει σε ηµέουα 
που ντεν πουοσµένει, και σε ώουα που ντεν 
ξέουει· και φα τον αποχωουίσει, και φα βάουει 
το µέουος του µαζί µε τους απίστους.  Και 
εκείνος ο ντούος, που γνώουισε το φέουηµα 
του κυουίου του, αουά ντεν ετοίµασε ούτε 
έκανε σύµφωνα µε το φέουηµά του, φα 
νταουφεί ποουύ.  Αουά, όποιος, ενώ ντεν 
γνώουισε, όµως έπουαξε άξια νταουµών, φα 
νταουφεί ουίγο. Και σε όποιον ντόφηκε 
ποουύ, ποουύ φα ζητηφεί απ' αυτόν· και σε 
όποιον είναι εµπιστευµένο ποουύ, 
πεουισσότεουο φα απαιτήσουν απ' αυτόν. 

Φωτιά ήουφα να βάουω στη γη· και τι φέουω, 
αν έχει ήντη ανάψει;  Μάουιστα, ένα βάπτισµα 
έχω να βαπτιστώ, και πώς στενοχωούµαι 
µέχουις ότου εκτεουεστεί;  Νοµίζετε ότι 
ήουφα να ντώσω ειουήνη στη γη; Σας ουέω, 
όχι, αουά ντιαχωουισµό.  Επειντή, από τώουα 
φα είναι πέντε µέσα σ' ένα σπίτι 
ντιαχωουισµένοι, οι τουεις ενάντια στους ντύο, 
και οι ντύο ενάντια στους τουεις.  Φα 
ντιαχωουιστεί πατέουας ενάντια σε γιο, και 
γιος ενάντια σε πατέουα· µητέουα ενάντια σε 
φυγατέουα, και φυγατέουα ενάντια σε 
µητέουα· πεφεουά ενάντια στη νύφη της, και 
νύφη ενάντια στην πεφεουά της. 

Έουεγε ντε και πουος τα πουήφη: Όταν ντείτε 
το σύννεφο να ανυψώνεται από ντυσµάς, ουέτε 
αµέσως: Έουχεται βουοχή· και γίνεται έτσι·  
και όταν ντείτε τον νοτιά να πνέει, ουέτε ότι: 
Φα είναι καύσωνας· και γίνεται.  Υποκουιτές, 
το πουόσωπο της γης και του ουανού ξέουετε 
να το ντιακουίνετε· τούτον, όµως, τον καιουό 
πώς ντεν τον ντιακουίνετε;  Γιατί, µάουιστα, 
και από µόνοι σας ντεν κουίνετε το ντίκαιο; 
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Ενώ, ουοιπόν, πηγαίνεις µαζί µε τον αντίντικό 
σου πουος τον άουχοντα, πουοσπάφησε στον 
ντουόµο να απαουαγείς απ' αυτόν, µήπως και 
σε σύουει στον κουιτή, και ο κουιτής σε 
παουαντώσει στον υπηουέτη, και ο υπηουέτης 
σε βάουει σε φυουακή.  Σου ουέω: Ντεν φα 
βγεις έξω από εκεί, µέχουις ότου αποντώσεις 
και το τεουευταίο ουεπτό. 

ΚΑΤΑ τον καιουό εκείνο ήουφαν µεουικοί 
αναγγέουοντας σ' αυτόν για τους 
Γαουιουαίους, το αίµα των οποίων ο 
Πιουάτος ανέµιξε µε τις φυσίες τους. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: 
Νοµίζετε ότι αυτοί οι Γαουιουαίοι ήσαν 
αµαουτωουοί πεουισσότεουο από όους τούς 
Γαουιουαίους, επειντή έπαφαν τέτοια 
πουάγµατα;  Όχι, σας ουέω· αουά, αν ντεν 
µετανοείτε, όουοι παουόµοια φα 
αποουεστείτε.  Ή, εκείνοι οι 18, επάνω στους 
οποίους έπεσε ο πύουγος στον Σιουωάµ, και 
τους φανάτωσε, νοµίζετε ότι αυτοί ήσαν 
πεουισσότεουο αµαουτωουοί από όους τούς 
ανφουώπους, που κατοικούν στην 
Ιεουσαουήµ;  Όχι, σας ουέω· αουά, αν ντεν 
µετανοείτε, όουοι παουόµοια φα 
αποουεστείτε. 

Έουεγε ντε τούτη την παουαβοουή: Κάποιος 
είχε µια συκιά φυτεµένη µέσα στον 
αµπεουώνα του· και ήουφε ζητώντας σ' αυτήν 
καουπό, και ντεν βουήκε.  Και είπε στον 
αµπεουουγό: Ντες, τουία χουόνια έουχοµαι 
ζητώντας καουπό σ' αυτή τη συκιά, και ντεν 
βουίσκω· κόψ' την· γιατί να καταουγεί και τη 
γη;  Και εκείνος, αποκουινόµενος, ουέει σ' 
αυτόν: Κύουιε, άφησέ την και τούτο τον 
χουόνο, µέχουις ότου σκάψω οουόγυουά της, 
και βάουω κοπουιά·  και αν µεν κάνει καουπό, 
καουώς· ειντεµή, φα την κόψεις ύστεουα απ' 
αυτά. 

Και το σάββατο ντίντασκε σε µια από τις 
συναγωγές·  και νάσου, µια γυναίκα που είχε 
πνεύµα ασφένειας ντέκα οκτώ χουόνια, και 
ήταν κυουτωµένη, και ντεν µποούσε να 
σηκωφεί εντεουώς όουφια.  Ο Ιησούς, 
βουέποντάς την, φώναξε, και της είπε: 
Γυναίκα, είσαι εουευφεουωµένη από την 

ασφένειά σου.  Και έβαουε επάνω της τα 
χέουια· κι αµέσως ανοουφώφηκε, και ντόξαζε 
τον Φεό. 

Και απαντώντας ο αουχισυνάγωγος, επειντή 
αγανακτούσε ότι ο Ιησούς φεουάπευσε κατά 
το σάββατο, έουεγε στο πουήφος: Υπάουχουν 
έξι ηµέουες, στις οποίες πουέπει να 
εουγάζεστε· µέσα σ' αυτές, ουοιπόν, να 
έουχεστε να φεουαπεύεστε, και όχι κατά την 
ηµέουα τού σαββάτου. 

Ο Κύουιος, ουοιπόν, απάντησε σ' αυτόν, και 
είπε: Υποκουιτή, κάφε ένας από σας ντεν 
ουύνει το βόντι του κατά το σάββατο ή το 
γαϊντούι του από τη φάτνη, και φέουνοντάς το 
το ποτίζει;  Κι αυτή, που είναι φυγατέουα τού 
Αβουαάµ, την οποία, ντέστε, ο σατανάς την 
έντεσε ντέκα οκτώ χουόνια, ντεν έπουεπε να 
ουυφεί απ' αυτό το ντέσιµο κατά την ηµέουα 
τού σαββάτου; 

Και ενώ αυτός έουεγε αυτά, ντουοπιάζονταν 
όουοι οι εναντίοι του· και οουόκουηουο το 
πουήφος χαιουόταν για όουα τα ένντοξα 
έουγα, που γίνονταν απ' αυτόν. 

Και έουεγε: Με τι είναι όµοια η βασιουεία 
τού Φεού; Και µε τι να την παουοµοιάσω;  
Είναι όµοια µε έναν κόκκο σιναπιού, τον 
οποίο, καφώς ένας άνφουωπος τον πήουε, τον 
έουιξε στον κήπο του· και αυξήφηκε, και έγινε 
µεγάουο ντέντουο, και τα πουιά τού ουανού 
έκαναν φωουιές στα κουαντιά του. 

Και, πάουι, είπε: Με τι να παουοµοιάσω τη 
βασιουεία τού Φεού;  Είναι όµοια µε 
πουοζύµι, το οποίο, καφώς µια γυναίκα το 
πήουε, το έκουυψε µέσα σε τουία µέτουα 
αουεύουι, µέχουις ότου φούσκωσε 
οουόκουηουο το φύουαµα. 

Και ντιεουχόταν τις πόουεις και τις 
κωµοπόουεις ντιντάσκοντας, και 
οντοιποουώντας πουος την Ιεουσαουήµ. 

Και κάποιος είπε σ' αυτόν: Κύουιε, άουαγε, 
είναι ουίγοι αυτοί που σώζονται; 

Και εκείνος τούς είπε:  Αγωνίζεστε να µπείτε 
µέσα από τη στενή πύουη· επειντή, σας ουέω, 
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ποουοί φα ζητήσουν να µπουν µέσα και ντεν 
φα µποουέσουν.  Όταν ο οικοντεσπότης 
σηκωφεί και κουείσει τη φύουα, και αουχίσετε 
να στέκεστε έξω, και να κούετε τη φύουα, 
ουέγοντας: Κύουιε, Κύουιε, άνοιξε σε µας· και 
εκείνος απαντώντας σάς πει: Ντεν σας ξέουω 
από πού είστε·  τότε, φα αουχίσετε να ουέτε: 
Φάγαµε µπουοστά σου και ήπιαµε, και 
ντίνταξες στις πουατείες µας.  Και φα πει: Σας 
ουέω, ντεν σας ξέουω από πού είστε· φύγετε 
από µένα, όουοι οι εουγάτες τής αντικίας.  
Εκεί φα είναι το κουάµα και το τουίξιµο των 
ντοντιών, όταν ντείτε τον Αβουαάµ, και τον 
Ισαάκ, και τον Ιακώβ, και όους τούς 
πουοφήτες, µέσα στη βασιουεία τού Φεού, 
τον εαυτό σας, όµως, να σας βγάζουν έξω.  
Και φάουφουν από ανατοουή και ντύση, και 
από βοουά και νότο, και φα καφήσουν µέσα 
στη βασιουεία τού Φεού.  Και πουοσέξτε, 
υπάουχουν τεουευταίοι, που φα είναι πουώτοι, 
και υπάουχουν πουώτοι, που φα είναι 
τεουευταίοι. 

Κατά την ηµέουα εκείνη τον πουησίασαν 
µεουικοί Φαουισαίοι, ουέγοντάς του: Βγες 
έξω, και αναχώουησε από εντώ, επειντή ο 
Ηουώντης φέουει να σε φανατώσει. 

Και τους είπε: Πηγαίνετε και πείτε σ' αυτή 
την αουεπού: Ντες, βγάζω νταιµόνια, και 
κάνω φεουαπείες σήµεουα και αύουιο, και την 
τουίτη ηµέουα φτάνω στο τέουος µου.  
Πουην, εγώ πουέπει σήµεουα και αύουιο, και 
την επόµενη ηµέουα να πάω· επειντή, ντεν 
είναι ντυνατόν πουοφήτης να αποουεστεί έξω 
από την Ιεουσαουήµ. 

Ιεουσαουήµ, Ιεουσαουήµ, αυτή που φονεύει 
τούς πουοφήτες, και που ουιφοβοουεί 
εκείνους που αποστέουονται σ' αυτή, πόσες 
φοουές φέουησα να συνάξω τα παιντιά σου, µε 
τον ίντιο τουόπο που η κότα µαζεύει τα 
κουωσσόπουα κάτω από τις φτεούγες της, και 
ντεν φεουήσατε;  Ντέστε, αφήνεται σε σας ο 
οίκος σας έουηµος. Σας ντιαβεβαιώνω ότι, 
ντεν φα µε ντείτε µέχουις ότου έουφει ο 
καιουός, όταν φα πείτε: Ευουογηµένος ο 
εουχόµενος στο όνοµα του Κυουίου. 

ΚΑΙ όταν αυτός ήουφε το σάββατο στο σπίτι 
κάποιου από τους άουχοντες των Φαουισαίων 
για να φάει ψωµί, εκείνοι τον παουατηούσαν. 

Και να! κάποιος άνφουωπος υντουωπικός 
ήταν µπουοστά του.  Και ο Ιησούς, 
αποκουινόµενος, είπε στους νοµικούς και τους 
Φαουισαίους, ουέγοντας: Επιτουέπεται τάχα 
να φεουαπεύει κάποιος κατά το σάββατο; Και 
εκείνοι σιώπησαν.  Και πιάνοντάς τον, τον 
φεουάπευσε, και τον έστειουε να φύγει.  Και 
αποκουινόµενος πουος αυτούς είπε: Σε ποιον 
από σας το γαϊντούι ή το βόντι φα πέσει σε 
πηγάντι, και ντεν φα το ανασύουει αµέσως 
κατά την ηµέουα τού σαββάτου;  Και ντεν 
µπόουεσαν σ' αυτά κάτι να του απαντήσουν. 

Είπε µάουιστα µια παουαβοουή στους 
καουεσµένους, επειντή παουατηούσε µε ποιον 
τουόπο ντιάουεγαν τις πουωτοκαφεντουίες, 
ουέγοντάς τους:  Όταν πουοσκουηφείς από 
κάποιον σε γάµους, µη καφήσεις στην πουώτη 
φέση, µήπως και υπάουχει κάποιος 
καουεσµένος απ' αυτόν πιο επίσηµος από 
σένα,  και καφώς έουφει εκείνος, που κάουεσε 
εσένα κι αυτόν, σου πει: Ντώσε τη φέση σ' 
αυτόν· και τότε αουχίσεις µε ντουοπή να 
παίουνεις την τεουευταία φέση.  Αουά, όταν 
πουοσκουηφείς, πήγαινε και κάφησε στην 
τεουευταία φέση, για να σου πει, όταν έουφει 
εκείνος που σε κάουεσε: Φίουε, ανέβα πιο 
ψηουά. Τότε, φα έχεις ντόξα µπουοστά στους 
συγκαφήµενους µαζί σου.  Επειντή, όποιος 
υψώνει τον εαυτό του, φα ταπεινωφεί· και 
όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, φα υψωφεί. 

Έουεγε µάουιστα σ' εκείνον που τον 
πουοσκάουεσε: Όταν κάνεις γεύµα ή ντείπνο, 
µη πουοσκαουείς τούς φίους σου ούτε τους 
αντεουφούς σου ούτε τους συγγενείς σου ούτε 
και πούσιους γείτονες· µήπως σε 
αντικαουέσουν κι αυτοί και γίνει σε σένα 
ανταπόντοση.  Αουά, όταν κάνεις υποντοχή, 
να πουοσκαουείς φτωχούς, σακάτηντες, 
χωούς, τυφούς.  Και φα είσαι µακάουιος· 
επειντή, ντεν έχουν να σου ανταποντώσουν· 
ντεντοµένου ότι, η ανταπόντοση φα γίνει σε 
σένα κατά την ανάσταση των ντικαίων. 
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Και ακούγοντας αυτά ένας από τους 
συγκαφήµενους, του είπε: Μακάουιος όποιος 
φάει ψωµί στη βασιουεία τού Φεού. 

Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Κάποιος 
άνφουωπος έκανε ένα µεγάουο ντείπνο και 
κάουεσε ποούς·  και έστειουε τον ντούο του 
κατά την ώουα τού ντείπνου για να πει στους 
καουεσµένους: Έουχεστε, επειντή όουα είναι 
ήντη έτοιµα.  Και άουχισαν όουοι µε µια 
γνώµη να παουαιτούνται. Ο πουώτος τού είπε: 
Αγόουασα ένα χωουάφι, και έχω ανάγκη να 
βγω έξω και να το ντω· σε παουακαουώ, έχε 
µε παουαιτηµένον.  Και ένας άουος είπε: 
Αγόουασα πέντε ζευγάουια βόντια, και 
πηγαίνω να τα ντοκιµάσω· σε παουακαουώ, 
έχε µε παουαιτηµένον.  Και ένας άουος είπε: 
Νυµφεύφηκα γυναίκα· και γι' αυτό ντεν 
µποουώ νάουφω.  Και όταν ήουφε ο ντούος 
εκείνος τα ανήγγειουε αυτά στον κύουιό του. 
Τότε, ο οικοντεσπότης, οουγισµένος, είπε 
στον ντούο του: Βγες γουήγοουα έξω στις 
πουατείες και στους ντουόµους τής πόουης, 
και φέουε εντώ µέσα φτωχούς και σακάτηντες 
και χωούς και τυφούς.  Και ο ντούος είπε: 
Κύουιε, έγινε όπως πουόσταξες, και υπάουχει 
ακόµα τόπος.  Και ο κύουιος είπε στον ντούο: 
Βγες έξω στους ντουόµους και στους 
φουάχτες, και ανάγκασε να µπουν µέσα, για 
να γεµίσει το σπίτι µου·  επειντή, σας ουέω 
ότι, κανένας από εκείνους τούς καουεσµένους 
άνντουες ντεν φα γευφεί το ντείπνο µου. 

Και µαζί του έουχονταν ποουά πουήφη· και 
αφού στουάφηκε, τους είπε:  Αν κάποιος 
έουχεται σε µένα, και ντεν µισεί τον πατέουα 
του, και τη µητέουα, και τη γυναίκα, και τα 
παιντιά, και τους αντεουφούς, και τις 
αντεουφές, ακόµα µάουιστα και τη ντική του 
ζωή, ντεν µποουεί να είναι µαφητής µου.  Και 
όποιος ντεν βαστάζει τον σταυουό του, και 
έουχεται πίσω µου, ντεν µποουεί να είναι 
µαφητής µου.  Επειντή, ποιος από σας, 
φέουοντας να κτίσει έναν πύουγο, ντεν κάφεται 
πουώτα και ουογαουιάζει τη νταπάνη, αν έχει 
τα αναγκαία για να τον αποτεουειώσει;  
Μήπως, αφού βάουει φεµέουιο, και ντεν 
µποουεί να τον αποτεουειώσει, αουχίσουν 
όουοι αυτοί που τον βουέπουν να τον 
πεουιπαίζουν, ουέγοντας  ότι: Αυτός ο 

άνφουωπος άουχισε να κτίζει, και ντεν 
µπόουεσε να αποτεουειώσει.  Ή, ποιος 
βασιουιάς, πηγαίνοντας να ποουεµήσει έναν 
άουον βασιουιά, ντεν κάφεται πουώτα και 
σκέπτεται, αν είναι ντυνατός µε 10.000 να 
συναντήσει αυτόν που έουχεται εναντίον του 
µε 20.000;  Ειντεµή, ενώ αυτός είναι ακόµα 
µακουιά, στέουνει πουέσβεις και ζητάει 
ειουήνη.  Έτσι, ουοιπόν, καφένας από σας που 
ντεν απαουνιέται όουα τα υπάουχοντά του, 
ντεν µποουεί να είναι µαφητής µου. 

Το αουάτι είναι καουό· αουά, αν το αουάτι 
ντιαφφαουεί, µε τι φα αουτυστεί;  Ντεν είναι 
πουέον χουήσιµο ούτε για τη γη ούτε για την 
κοπουιά· το ουίχνουν έξω. Όποιος έχει αυτιά 
για να ακούει, ας ακούει. 

ΚΑΙ τον πουησίαζαν όουοι οι τεουώνες και οι 
αµαουτωουοί, για να τον ακούν.  Και οι 
Φαουισαίοι και οι γουαµµατείς γόγγυζαν 
αναµεταξύ τους, ουέγοντας ότι: Αυτός 
ντέχεται αµαουτωούς, και τουώει µαζί τους. 

Και είπε σ' αυτούς τούτη την παουαβοουή, 
ουέγοντας:  Ποιος άνφουωπος από σας, αν 
έχει 100 πουόβατα, και χάσει το ένα απ' αυτά, 
ντεν αφήνει τα 99 στην έουηµο και πηγαίνει 
αναζητώντας το χαµένο, µέχουις ότου το 
βουει;  Και βουίσκοντάς το, το βάζει επάνω 
στους ώµους του, χαίουοντας·  και 
εουχόµενος στο σπίτι, συγκαουεί τους φίους 
και τους γείτονες, ουέγοντάς τους: Χαουείτε 
µαζί µου, επειντή βουήκα το πουόβατό µου 
που είχε χαφεί.  Σας ουέω ότι έτσι φα είναι 
χαουά στον ουανό για έναν αµαουτωουό που 
µετανοεί, πεουισσότεουο παουά για 99 
ντίκαιους, που ντεν έχουν ανάγκη µετάνοιας. 

Ή, ποια γυναίκα, έχοντας ντέκα ντουαχµές, αν 
χάσει µία ντουαχµή, ντεν ανάβει ένα 
ουυχνάουι, και σκουπίζει το σπίτι, και την 
αναζητάει µε επιµέουεια, µέχουις ότου τη 
βουει;  Και αφού τη βουει, συγκαουεί τις 
φίουες και τις γειτόνισσες, ουέγοντας: 
Χαουείτε µαζί µου, επειντή βουήκα τη 
ντουαχµή που έχασα.  Σας ουέω, κατά τον 
ίντιο τουόπο γίνεται χαουά µπουοστά στους 
αγγέους τού Φεού για έναν αµαουτωουό που 
µετανοεί. 
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Είπε ντε: Κάποιος άνφουωπος είχε ντύο γιους·  
και ο πιο νέος απ' αυτούς είπε στον πατέουα: 
Πατέουα, ντώσ' µου το µέουος τής 
πεουιουσίας που µου ανήκει. Και τους 
µοίουασε τα υπάουχοντά του.  Και ύστεουα 
από ουίγες ηµέουες, ο νεότεουος γιος, αφού 
τα µάζεψε όουα, αποντήµησε σε µια µακουινή 
χώουα· και εκεί ντιασκόουπισε την πεουιουσία 
του, ζώντας άσωτα.  Και όταν τα ξόντεψε 
όουα, έγινε µεγάουη πείνα σ' εκείνη τη χώουα, 
κι αυτός άουχισε να στεουείται.  Τότε, πήγε 
και πουοσκοουήφηκε σε έναν από τους 
ποουίτες εκείνης της χώουας· ο οποίος τον 
έστειουε στα χωουάφια του για να βόσκει 
γούνια.  Και επιφυµούσε να γεµίσει την 
κοιουιά του από τα ξυουοκέουατα που 
έτουωγαν τα γούνια· και κανένας ντεν έντινε σ' 
αυτόν τίποτε. 

Και αφού ήουφε στον εαυτό του, είπε: Πόσοι 
µισφωτοί τού πατέουα µου έχουν πεουίσσιο 
ψωµί, και εγώ χάνοµαι από την πείνα!  Αφού 
σηκωφώ, φα πάω στον πατέουα µου, και φα 
του πω: Πατέουα, αµάουτησα στον ουανό και 
µπουοστά σου·  και ντεν είµαι πια άξιος να 
ονοµαστώ γιος σου· κάνε µε σαν έναν από 
τους µισφωτούς σου. 

Και αφού σηκώφηκε, ήουφε στον πατέουα 
του. Και ενώ ακόµα απείχε µακουιά, ο 
πατέουας του τον είντε, και τον 
σπουαχνίστηκε· και τουέχοντας, έπεσε επάνω 
στον τουάχηουό του και τον καταφίουησε.  
Και ο γιος είπε σ' αυτόν: Πατέουα, 
αµάουτησα στον ουανό και µπουοστά σου, 
και ντεν είµαι πια άξιος να ονοµαστώ γιος 
σου.  Και ο πατέουας είπε στους ντούς του: 
Φέουτε έξω τη στοουή πουώτη, και ντύστε 
τον, και ντώστε του νταχτυουίντι στο χέουι 
του, και υποντήµατα στα πόντια.  Και 
φέουνοντας το σιτευτό µοσχάουι, σφάξτε το, 
και αφού φάµε, ας ευφουανφούµε·  επειντή, 
αυτός ο γιος µου ήταν νεκουός, και ξανάζησε· 
και ήταν χαµένος, και βουέφηκε. Και 
άουχισαν να ευφουαίνονται. 

Ο πιο µεγάουος του γιος, όµως, ήταν στο 
χωουάφι· και καφώς εουχόταν, και πουησίασε 
στο σπίτι, άκουσε όουγανα και χοούς.  Και 
πουοσκαουώντας έναν από τους ντούς, 

ουωτούσε τι σηµαίνουν αυτά.  Και εκείνος 
είπε σ' αυτόν ότι: Ήουφε ο αντεουφός σου· και 
ο πατέουας σου έσφαξε το µοσχάουι το 
σιτευτό, επειντή τον απόουαυσε ξανά υγιή.  
Και οουγίστηκε, και ντεν ήφεουε να µπει 
µέσα. Βγήκε, ουοιπόν, έξω ο πατέουας του, 
και τον παουακαούσε.  Και εκείνος 
απαντώντας είπε στον πατέουα: Ντες, τόσα 
χουόνια σε ντουεύω, και εντοουή σου ποτέ 
ντεν παουέβηκα· και σ' εµένα ποτέ ούτε ένα 
κατσικάκι ντεν µου έντωσες, για να 
ευφουανφώ µαζί µε τους φίους µου·  και όταν 
ήουφε αυτός ο γιος σου, αυτός που κατέφαγε 
την πεουιουσία σου µε πόουνες, έσφαξες γι' 
αυτόν το µοσχάουι το σιτευτό.  Και εκείνος 
του είπε: Παιντί µου, εσύ είσαι πάντοτε µαζί 
µου· και όουα τα ντικά µου είναι ντικά σου·  
έπουεπε, όµως, να ευφουανφούµε και να 
χαούµε, επειντή αυτός ο αντεουφός σου ήταν 
νεκουός, και ξανάζησε· και ήταν χαµένος, και 
βουέφηκε. 

Έουεγε µάουιστα και στους µαφητές του: 
Υπήουχε κάποιος άνφουωπος πούσιος, ο 
οποίος είχε έναν ντιαχειουιστή· κι αυτός 
κατηγοουήφηκε σ' αυτόν ότι ντιασκοουπίζει 
τα υπάουχοντά του.  Και καφώς τον φώναξε, 
είπε σ' αυτόν: Τι είναι αυτό που ακούω για 
σένα; Απόντωσε τον ουογαουιασµό τής 
ντιαχείουισής σου· επειντή, ντεν φα 
µποουέσεις πουέον να είσαι ντιαχειουιστής.  
Και ο ντιαχειουιστής είπε µέσα του: Τι να 
κάνω, επειντή ο κύουιός µου αφαιουεί από 
µένα τη ντιαχείουιση; Να σκάβω, ντεν 
µποουώ, να ζητάω, ντουέποµαι·  κατάουαβα 
τι πουέπει να κάνω, για να µε ντεχφούν στα 
σπίτια τους, όταν αποβουηφώ από τη 
ντιαχείουιση.  Και αφού πουοσκάουεσε έναν-
έναν ξεχωουιστά τους χουεοφειουέτες τού 
κυουίου του, είπε στον πουώτο: Πόσο 
χουωστάς στον κύουιό µου;  Και εκείνος είπε: 
100 βάτους ουάντι. Και του είπε: Πάουε το 
έγγουαφό σου, και αφού καφήσεις, γουάψε 
γουήγοουα 50.  Έπειτα, είπε σε έναν άουον: 
Κι εσύ, πόσο χουωστάς; Και εκείνος είπε: 100 
κόους σιτάουι. Και του ουέει: Πάουε το 
έγγουαφό σου, και γουάψε 80.  Και ο κύουιος 
επαίνεσε τον άντικο οικονόµο, ότι έπουαξε 
φουόνιµα· επειντή, οι γιοι αυτού τού αιώνα 
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είναι φουονιµότεουοι στη ντική τους γενεά, 
από τους γιους τού φωτός. 

Και εγώ σας ουέω: Κάντε για τον εαυτό σας 
φίους από τον µαµωνά τής αντικίας, για να 
σας ντεχφούν στις αιώνιες σκηνές, όταν 
εκουείψετε.  Ο πιστός στο εουάχιστο, και στο 
ποουύ είναι πιστός· και ο άντικος στο 
εουάχιστο, και στο ποουύ είναι άντικος.  Αν, 
ουοιπόν, στον άντικο µαµωνά ντεν φανήκατε 
πιστοί, ποιος φα σας εµπιστευφεί τον 
αουηφινό πούτο;  Και αν στο ξένο ντεν 
φανήκατε πιστοί, ποιος φα σας ντώσει το 
ντικό σας;  Κανένας ντούος ντεν µποουεί να 
ντουεύει ντύο κυουίους· επειντή, ή τον έναν φα 
µισήσει, και τον άουον φα αγαπήσει· ή στον 
έναν φα πουοσκοουηφεί, και τον άουον φα 
καταφουονήσει. Ντεν µποουείτε να ντουεύετε 
τον Φεό και τον µαµωνά. 

Και όουα αυτά τα άκουγαν και οι Φαουισαίοι, 
που ήσαν φιουάουγυουοι· και τον 
πεουιγεούσαν. 

Και τους είπε: Εσείς είστε που ντικαιώνετε τον 
εαυτό σας µπουοστά στους ανφουώπους· ο 
Φεός, όµως, γνωουίζει τις καουντιές σας· 
επειντή, εκείνο που είναι υψηουό ανάµεσα 
στους ανφουώπους, είναι βντέουυγµα 
µπουοστά στον Φεό. 

Ο νόµος και οι πουοφήτες υπήουχαν µέχουι 
τον Ιωάννη· από τότε η βασιουεία τού Φεού 
εξαγγέουεται ως χαουµόσυνο άγγεουµα, και 
κάφε ένας βιάζεται·18) να µπει µέσα σ' αυτή.  
Και είναι ευκοουότεουο ο ουανός και η γη να 
παουέουφουν, παουά µία κεουαία τού νόµου 
να πέσει.  Καφένας που χωουίζεται από τη 
γυναίκα του και νυµφεύεται άουη, µοιχεύει· 
και καφένας, που νυµφεύεται γυναίκα 
χωουισµένη από άνντουα, µοιχεύει. 

Υπήουχε ντε κάποιος άνφουωπος πούσιος, και 
ντυνόταν µε ποουφύουα, και στοουή από 
βύσσο, ευφουαινόµενος καφηµεουινά µε 
µεγαουοπουέπεια.  Υπήουχε ντε και ένας 
φτωχός, µε το όνοµα Ουάζαουος, γεµάτος 
πουηγές, τον έβαζαν έβαζαν κοντά στην 
πύουη του,  και επιφυµούσε να χοουτάσει από 
τα ψίχουα, που έπεφταν από το τουαπέζι τού 

πουσίου· αουά, και τα σκυουιά, καφώς 
έουχονταν, έγουειφαν τις πουηγές του.  
Πέφανε, όµως, ο φτωχός και φέουφηκε από 
τους αγγέους στον κόουπο τού Αβουαάµ. 
Πέφανε ντε και ο πούσιος και φάφτηκε.  Και 
µέσα στον άντη, καφώς ύψωσε τα µάτια του, 
ενώ βουισκόταν µέσα σε βάσανα, βουέπει από 
µακουιά τον Αβουαάµ, και τον Ουάζαουο 
στην αγκαουιά του·  κι αυτός, αφού φώναξε, 
είπε: Πατέουα Αβουαάµ, εουέησέ µε, και 
στείουε τον Ουάζαουο, για να βουτήξει την 
άκουη τού νταχτύου του στο νεουό, και να 
ντουοσίσει τη γουώσσα µου· επειντή, 
βασανίζοµαι µέσα σε τούτη τη φουόγα.  Και 
ο Αβουαάµ είπε: Παιντί µου, φυµήσου ότι 
απόουαυσες τα αγαφά σου στη ζωή σου και ο 
Ουάζαουος παουόµοια τα κακά· τώουα, αυτός 
µεν παουηγοουείται, εσύ όµως βασανίζεσαι.  
Και εκτός όουων τούτων, ανάµεσα σε µας και 
σε σας είναι ένα µεγάουο χάσµα στηουιγµένο, 
ώστε αυτοί που φέουν να ντιαβούν από εντώ 
πουος εσάς, να µη µποούν, ούτε και οι από 
εκεί να ντιαπεουάσουν πουος εµάς.  Και είπε: 
Σε παουακαουώ, ουοιπόν, πατέουα, στείου' 
τον στην οικογένεια του πατέουα µου·  
επειντή, έχω πέντε αντεουφούς· για να ντώσει 
µαουτυουία σ' αυτούς, ώστε να µη έουφουν κι 
αυτοί σε τούτο τον τόπο τού βασανισµού.  
Ουέει σ' αυτόν ο Αβουαάµ: Έχουν τον 
Μωυσή και τους πουοφήτες· ας ακούσουν 
αυτούς.  Και εκείνος είπε: Όχι, πατέουα 
Αβουαάµ· αουά, αν κάποιος από τους νεκούς 
πάει σ' αυτούς, φα µετανοήσουν.  Είπε ντε σ' 
αυτόν: Αν ντεν ακούν τον Μωυσή και τους 
πουοφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηφεί από 
τους νεκούς φα πειστούν. 

Και στους µαφητές του είπε: Είναι αντύνατον 
να µη έουφουν τα σκάννταουα· όµως, 
αουοίµονο σ' εκείνον, ντιαµέσου τού οποίου 
έουχονται.  Τον συµφέουει να κουεµάσει µια 
µυουόπετουα γύουω από τον τουάχηουό του, 
και να ουιχτεί στη φάουασσα, παουά να 
σκαννταουίσει έναν από τούτους τούς µικούς. 

Πουοσέχετε στον εαυτό σας. Αν αµαουτήσει 
ντε σε σένα ο αντεουφός σου, επίπουηξέ τον· 
και αν µετανοήσει, συγχώουεσέ τον.  Και αν 
επτά φοουές την ηµέουα αµαουτήσει σε σένα, 
και επτά φοουές την ηµέουα επιστουέψει σε 
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σένα, ουέγοντας: Μετανοώ, φα τον 
συγχωουήσεις. 

Και οι απόστοουοι είπαν στον Κύουιο: 
Αύξησέ µας την πίστη. 

Και ο Κύουιος είπε: Εάν είχατε πίστη σαν 
έναν κόκκο σιναπιού, φα ουέγατε σε τούτη τη 
συκαµινιά: Ξεουιζώσου και φυτέψου στη 
φάουασσα· και φα σας υπάκουε.  Και ποιος 
από σας έχοντας έναν ντούο που οουγώνει ή 
ποιµαίνει, αµέσως µόουις έουφει από το 
χωουάφι, φα του πει: Πήγαινε, κάφησε να φας;  
Και ντεν φα του πει: Ετοίµασε τι φα 
ντειπνήσω, και αφού πεουιζωστείς, να µε 
υπηουετείς, µέχουις ότου φάω και πιω, και 
ύστεουα απ' αυτά φα φας και φα πιεις κι εσύ;  
Μήπως γνωουίζει χάουη σ' εκείνον τον ντούο, 
επειντή έκανε όουα όσα ντιατάχφηκαν σ' 
αυτόν; Ντεν µου φαίνεται.  Έτσι κι εσείς, όταν 
κάνετε όουα όσα σάς έχουν ντιαταχφεί, να 
ουέτε: Είµαστε αχουείοι ντούοι· επειντή, 
κάναµε ό,τι χουωστούσαµε να κάνουµε. 

Και όταν αυτός ποουευόταν στην 
Ιεουσαουήµ, πεουνούσε µέσα από τη 
Σαµάουεια, και τη Γαουιουαία. 

Και ενώ έµπαινε σε κάποια κωµόποουη, τον 
συνάντησαν ντέκα άνφουωποι ουεπουοί, οι 
οποίοι στάφηκαν από µακουιά·  κι αυτοί 
ύψωσαν φωνή, ουέγοντας: Ιησού, επιστάτη, 
εουέησέ µας.  Και όταν τους είντε είπε: 
Πηγαίνετε και ντείξτε τον εαυτό σας στους 
ιεουείς. Και ενώ ποουεύονταν, 
καφαουίστηκαν. 

Ένας, όµως, απ' αυτούς, βουέποντας ότι 
γιατουεύτηκε, επέστουεψε µε ντυνατή φωνή 
ντοξάζοντας τον Φεό.  Και έπεσε µε το 
πουόσωπο στα πόντια του, ευχαουιστώντας 
τον· κι αυτός ήταν Σαµαουείτης. 

Και ο Ιησούς, αποκουινόµενος, είπε: Ντεν 
καφαουίστηκαν οι ντέκα; Οι ντε εννιά πού 
είναι;  Ντεν βουέφηκαν άουοι να 
επιστουέψουν για να ντοξάσουν τον Φεό, 
παουά µονάχα αυτός ο αουογενής;  Και του 
είπε: Αφού σηκωφείς, πήγαινε· η πίστη σου σε 
έσωσε. 

Και όταν ουωτήφηκε από τους Φαουισαίους, 
πότε έουχεται η βασιουεία τού Φεού, τους 
απάντησε, και είπε: Ντεν έουχεται η 
βασιουεία τού Φεού έτσι, ώστε να 
παουατηουείται·  ούτε φα πουν: Να! εντώ 
είναι, ή: Να! εκεί· επειντή, πουοσέξτε, η 
βασιουεία τού Φεού είναι ανάµεσά σας.  Και 
στους µαφητές του είπε: Φάουφουν ηµέουες, 
όταν φα επιφυµήσετε να ντείτε µία από τις 
ηµέουες τού Υιού τού ανφουώπου· και ντεν φα 
ντείτε.  Και φα σας πουν: Να! εντώ είναι, ή: 
Να! εκεί· µη πάτε ούτε να ακοουφήσετε.  
Επειντή, όπως η αστουαπή, που αστουάφτει 
από το ένα µέουος κάτω από τον ουανό, 
ουάµπει πουος το άουο µέουος κάτω από τον 
ουανό, έτσι φα είναι και ο Υιός τού 
ανφουώπου κατά τη ντική του ηµέουα.  
Πουώτα, όµως, πουέπει αυτός να πάφει 
ποουά, και να καταφουονηφεί από τούτη τη 
γενεά. 

 

Και όπως έγινε κατά τις ηµέουες τού Νώε, 
έτσι φα είναι και κατά τις ηµέουες τού Υιού 
τού ανφουώπου·  έτουωγαν, έπιναν, νύµφευαν, 
νυµφεύονταν, µέχουι την ηµέουα κατά την 
οποία ο Νώε µπήκε µέσα στην κιβωτό· και 
ήουφε ο κατακουυσµός και τους 
εξοουόφουευσε όους.  Παουόµοια, και όπως 
έγινε κατά τις ηµέουες τού Ουωτ· έτουωγαν, 
έπιναν, αγόουαζαν, πούσαν, φύτευαν, 
οικοντοµούσαν·  και κατά την ηµέουα που ο 
Ουωτ βγήκε έξω από τα Σόντοµα, έβουεξε 
φωτιά και φειάφι από τον ουανό, και τους 
εξοουόφουευσε όους·  κατά τον ίντιο τουόπο 
φα είναι κατά την ηµέουα που φα φανεουωφεί 
ο Υιός τού ανφουώπου. 

Κατά την ηµέουα εκείνη, όποιος βουεφεί 
επάνω στην σταουάτσα, και τα σκεύη του είναι 
µέσα στο σπίτι, ας µη κατέβει για να τα 
πάουει· και όποιος είναι στο χωουάφι, το 
ίντιο, ας µη επιστουέψει πουος τα πίσω.  Να 
φυµάστε τη γυναίκα τού Ουωτ.  Όποιος 
ζητήσει να σώσει τη ζωή του, φα τη χάσει· και 
όποιος τη χάσει, φα τη ντιαφυουάξει.  Σας 
ουέω: Κατά τη νύχτα εκείνη φα υπάουχουν 
ντύο επάνω σ' ένα κουεβάτι· ο ένας 
παουαουαµβάνεται, και ο άουος αφήνεται.  
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Ντύο γυναίκες φα αουέφουν µαζί· η µία 
παουαουαµβάνεται, και η άουη αφήνεται.  
Ντύο φα βουίσκονται στο χωουάφι· ο ένας 
παουαουαµβάνεται, και ο άουος αφήνεται. 

Και αποκουινόµενοι του ουένε: Κύουιε, πού; 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Όπου είναι το 
σώµα, εκεί φα συγκεντουωφούν οι αετοί. 

Τους έουεγε µάουιστα και µια παουαβοουή 
για το ότι πουέπει πάντοτε να πουοσεύχονται, 
και να µη αποκάµνουν,  ουέγοντας: Σε κάποια 
πόουη υπήουχε ένας κουιτής, ο οποίος τον 
Φεό ντεν φοβόταν, και άνφουωπο ντεν 
ντουεπόταν.  Ήταν και µια χήουα σ' εκείνη 
την πόουη· κι εουχόταν σ' αυτόν, ουέγοντας: 
Απόντωσε το ντίκιο µου από τον αντίντικό 
µου.  Και µέχουι κάποιο σηµείο ντεν 
φέουησε· ύστεουα απ' αυτά, όµως, είπε µέσα 
του: Αν και τον Φεό ντεν τον φοβάµαι, και 
άνφουωπο ντεν ντουέποµαι,  τουάχιστον, 
επειντή µε ενοχουεί αυτή η χήουα, ας της 
αποντώσω το ντίκιο της, για να µη έουχεται 
πάντοτε και µε βασανίζει. 

Και ο Κύουιος είπε: Ακούσατε τι ουέει ο 
άντικος κουιτής·  ο Φεός, µάουιστα, ντεν φα 
αποντώσει το ντίκιο των εκουεκτών του, 
αυτών που βοούν σ' αυτόν ηµέουα και νύχτα, 
αν και µακουοφυµεί γι' αυτούς;  Σας ουέω, ότι 
φα αποντώσει το ντίκιο τους γουήγοουα. 
Πουην, όταν έουφει ο Υιός τού ανφουώπου, 
άουαγε φα βουει την πίστη επάνω στη γη; 

Είπε ντε και σε µεουικούς, που είχαν το 
φάουος στον εαυτό τους ότι είναι ντίκαιοι, και 
καταφουονούσαν τούς υπόουοιπους, τούτη 
την παουαβοουή:  Ντύο άνφουωποι ανέβηκαν 
στο ιεουό για να πουοσευχηφούν· ο ένας ήταν 
Φαουισαίος και ο άουος τεουώνης.  Ο 
Φαουισαίος, καφώς στάφηκε, πουοσευχόταν 
από µέσα του τα εξής: 28 Σε ευχαουιστώ, 
Φεέ, ότι ντεν είµαι όπως και οι ουοιποί 
άνφουωποι, άουπαγες, άντικοι, µοιχοί ή και 
όπως αυτός ο τεουώνης.  Νηστεύω ντύο 
φοουές την εβντοµάντα, αποντεκατίζω όουα 
όσα έχω.  Και ο τεουώνης, που στεκόταν από 
µακουιά ντεν ήφεουε ούτε τα µάτια του να 
υψώσει στον ουανό, αουά χτυπούσε στο 

στήφος του, ουέγοντας: Φεέ µου, σκέπασε µε 
έουεος εµένα τον αµαουτωουό.  Σας ουέω: 
Αυτός κατέβηκε στο σπίτι του ντικαιωµένος, 
παουά εκείνος· επειντή, όποιος υψώνει τον 
εαυτό του, φα ταπεινωφεί· και εκείνος που 
ταπεινώνει τον εαυτό του, φα υψωφεί. 

ΕΦΕΟΥΝΑΝ, µάουιστα, σ' αυτόν και τα 
βουέφη, για να τα αγγίζει· βουέποντας, όµως, 
αυτό οι µαφητές του, τους επέπουηξαν. 

Ο Ιησούς, όµως, αφού τα πουοσκάουεσε, 
είπε: Αφήστε τα παιντιά νάουχονται σε µένα, 
και µη τα εµποντίζετε· επειντή, η βασιουεία 
τού Φεού είναι για τέτοιους.  Σας 
ντιαβεβαιώνω: Όποιος ντεν ντεχφεί τη 
βασιουεία τού Φεού σαν παιντί, ντεν φα µπει 
µέσα σ' αυτή. 

Και κάποιος άουχοντας τον ουώτησε, 
ουέγοντας: Ντάσκαουε αγαφέ, τι να πουάξω 
για να κουηουονοµήσω αιώνια ζωή; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Τι µε ουες αγαφό; 
Κανένας ντεν είναι αγαφός, παουά µονάχα 
ένας, ο Φεός.  Τις εντοουές τις ξέουεις: «Μη 
µοιχεύσεις· Μη φονεύσεις· Μη κουέψεις· Μη 
ψευντοµαουτυουήσεις· Τίµα τον πατέουα σου 
και τη µητέουα σου».  Και εκείνος είπε: Όουα 
αυτά τα φύουαξα από τη νιότη µου. 

Μόουις τα άκουσε αυτά ο Ιησούς, είπε σ' 
αυτόν: Ένα σου ουείπει ακόµα· πούησε όουα 
όσα έχεις, και ντιαµοίουασέ τα σε φτωχούς, 
και φα έχεις φησαυουό στον ουανό· και έουα, 
ακοούφα µε. 

Και εκείνος, όταν τα άκουσε αυτά, έγινε 
πεουίουυπος· επειντή, ήταν υπεουβοουικά 
πούσιος.  Και ο Ιησούς, βουέποντάς τον να 
έχει γίνει πεουίουυπος, είπε: Πόσο ντύσκοουα 
φα µπουν µέσα στη βασιουεία τού Φεού αυτοί 
που έχουν τα χουήµατα·  επειντή, είναι 
ευκοουότεουο καµήουα να πεουάσει από 
βεουονότουυπα, παουά πούσιος να µπει µέσα 
στη βασιουεία τού Φεού. 

Κι αυτοί που το άκουσαν, είπαν: Και ποιος 
µποουεί να σωφεί; 
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Και εκείνος είπε: Τα αντύνατα για τους 
ανφουώπους είναι ντυνατά για τον Φεό. 

Και ο Πέτουος είπε: Ντες, εµείς αφήσαµε τα 
πάντα, και σε ακοουφήσαµε. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Σας ντιαβεβαιώνω 
ότι, ντεν είναι κανένας που άφησε σπίτι ή 
γονείς ή αντεουφούς ή γυναίκα ή παιντιά 
εξαιτίας τής βασιουείας τού Φεού,  ο οποίος 
ντεν φα αποουαύσει ποουαπουάσια κατά τον 
καιουό τούτο, και αιώνια ζωή κατά τον 
εουχόµενο αιώνα. 

Και αφού παουέουαβε τους ντώντεκα, τους 
είπε: Ντέστε, ανεβαίνουµε στα Ιεουοσόουυµα, 
και στον Υιό τού ανφουώπου φα εκτεουεστούν 
όουα τα γουαµµένα ντιαµέσου των 
πουοφητών·  επειντή, φα παουαντοφεί στα 
έφνη, και φα τον εµπαίξουν, και βουίσουν, και 
φτύσουν·  και αφού τον µαστιγώσουν, φα τον 
φανατώσουν, και κατά την τουίτη ηµέουα φα 
αναστηφεί. 

Κι αυτοί ντεν κατάουαβαν απ' αυτά τίποτε· 
και ο ουόγος αυτός ήταν κουυµµένος απ' 
αυτούς, και ντεν καταουάβαιναν τα όσα 
ουέγονταν. 

Και όταν πουησίαζαν στην Ιεουιχώ, κάποιος 
τυφουός καφόταν κοντά στον ντουόµο, 
ζητιανεύοντας.  Και όταν άκουσε ότι πεουνάει 
το πουήφος, ουωτούσε τι είναι αυτό.  Και του 
ανήγγειουαν ότι, πεουνάει ο Ιησούς ο 
Ναζωουαίος.  Και φώναξε, ουέγοντας: Ιησού, 
Υιέ τού Νταβίντ, εουέησέ µε.  Και εκείνοι που 
πουοποουεύονταν τον επέπουητταν για να 
σιωπήσει· αυτός, όµως, έκουαζε ποουύ 
πεουισσότεουο: Υιέ τού Νταβίντ, εουέησέ µε. 

Και ο Ιησούς, αφού στάφηκε, πουόσταξε να 
τον φέουν σ' αυτόν· και όταν πουησίασε, τον 
ουώτησε,  ουέγοντας: Τι φέουεις να σου κάνω; 

Και εκείνος είπε: Κύουιε, να ανακτήσω την 
όουασή µου. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Ανάκτησέ την· η 
πίστη σου σε έσωσε.  Κι αµέσως ανέκτησε την 
όουασή του και τον ακοουφούσε, ντοξάζοντας 

τον Φεό· και οουόκουηουος ο ουαός, όταν το 
είντε αυτό, ντοξοουόγησε τον Φεό. 

ΚΑΙ καφώς µπήκε µέσα, ντιεουχόταν την 
Ιεουιχώ. 

Και ξάφνου, ένας άνφουωπος, που 
ονοµαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν 
αουχιτεουώνης, κι αυτός ήταν πούσιος·  και 
ζητούσε να ντει τον Ιησού ποιος είναι· και 
ντεν µποούσε εξαιτίας τού πουήφους, επειντή 
ήταν κοντός στο ανάστηµα.  Και τουέχοντας 
µπουοστά, ανέβηκε επάνω σε µια συκοµουιά 
για να τον ντει· επειντή, από εκείνο τον 
ντουόµο επουόκειτο να πεουάσει.  Και όταν ο 
Ιησούς ήουφε στον τόπο, καφώς κοίταξε 
ψηουά, τον είντε, και του είπε: Ζακχαίε, 
κατέβα γουήγοουα· επειντή, σήµεουα πουέπει 
να µείνω στο σπίτι σου.  Και κατέβηκε 
γουήγοουα, και τον υποντέχφηκε µε χαουά. 

Και όουοι, βουέποντας αυτό, γόγγυζαν, 
ουέγοντας ότι: Μπήκε για να µείνει µέσα σε 
έναν αµαουτωουό άνφουωπο. 

Και ο Ζακχαίος, αφού σηκώφηκε όουφιος, 
είπε στον Κύουιο: Ντες, τα µισά από τα 
υπάουχοντά µου, Κύουιε, τα ντίνω στους 
φτωχούς· κι αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, 
αποντίντω τετουαπουάσια. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν ότι: Σήµεουα 
έγινε σωτηουία σ' αυτό το σπίτι, καφόσον κι 
αυτός είναι γιος τού Αβουαάµ.  Επειντή, ο 
Υιός τού ανφουώπου ήουφε να ζητήσει και να 
σώσει το χαµένο. 

Και ενώ αυτοί τα άκουγαν αυτά, 
πουοσφέτοντας είπε µια παουαβοουή, επειντή 
ήταν κοντά στην Ιεουσαουήµ, κι αυτοί 
νόµιζαν ότι η βασιουεία τού Φεού επουόκειτο 
να φανεί αµέσως.  Είπε, ουοιπόν: Κάποιος 
ευγενής άνφουωπος πήγε σε µια µακουινή 
χώουα, για να πάουει για τον εαυτό του 
βασιουεία, και να επιστουέψει.  Και αφού 
κάουεσε ντέκα από τους ντικούς του ντούς, 
τους έντωσε ντέκα µνες, και τους είπε: 
Πουαγµατευφείτε µέχουις ότου έουφω.  Οι 
συµποουίτες του, όµως, τον µισούσαν, και 
έστειουαν πίσω απ' αυτόν πουέσβεις, 
ουέγοντας: Ντεν φέουµε να βασιουεύσει αυτός 
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επάνω σε µας.  Και όταν γύουισε, παίουνοντας 
τη βασιουεία, είπε να κουηφούν κοντά του οι 
ντούοι εκείνοι, στους οποίους έντωσε το 
ασήµι, για να µάφει τι κέουντησε κάφε ένας.  
Και ήουφε ο πουώτος, ουέγοντας: Κύουιε, η 
µνα σου κέουντησε ντέκα µνες.  Και του είπε: 
Εύγε, ντούε αγαφέ· επειντή στο εουάχιστο 
φάνηκες πιστός, έχε εξουσία επάνω σε ντέκα 
πόουεις.  Και ήουφε ο ντεύτεουος ουέγοντας: 
Κύουιε, η µνα σου έκανε πέντε µνες.  Είπε ντε 
και σε τούτον: Κι εσύ, γίνε εξουσιαστής επάνω 
σε πέντε πόουεις.  Ήουφε και άουος, 
ουέγοντας: Κύουιε, να! η µνα σου, που είχα 
φυουαγµένη µέσα σε µαντήουι·  επειντή, σε 
φοβόµουν· για τον ουόγο ότι, είσαι 
αυστηουός άνφουωπος· παίουνεις ό,τι ντεν 
έβαουες, και φεουίζεις ό,τι ντεν έσπειουες.  
Και ουέει σ' αυτόν: Από το στόµα σου φα σε 
κουίνω, ντούε πονηουέ· ήξεουες ότι εγώ είµαι 
άνφουωπος αυστηουός, παίουνοντας ό,τι ντεν 
έβαουα, και φεουίζοντας ό,τι ντεν έσπειουα·  
γιατί, ουοιπόν, ντεν έντωσες το ασήµι µου 
στην τουάπεζα, ώστε εγώ µόουις εουχόµουν 
να το έπαιουνα µαζί µε τον τόκο;  Και είπε 
στους παουαβουισκόµενους: Αφαιουέστε του 
τη µνα, και ντώστε την σ' αυτόν που έχει τις 
ντέκα µνες.  (Και του είπαν: Κύουιε, έχει 
ντέκα µνες).  Επειντή, σας ουέω, ότι σε 
καφέναν που έχει, φα ντοφεί· από εκείνον, 
όµως, που ντεν έχει, και ό,τι έχει, φα 
αφαιουεφεί απ' αυτόν.  Πουην, εκείνους τους 
εχφούς µου, που ντεν µε φέουησαν να 
βασιουεύσω επάνω τους, φέουτε τους εντώ, 
και κατασφάξτε τους µπουοστά µου. 

Και αφού είπε αυτά, πουοχωούσε 
ανεβαίνοντας στα Ιεουοσόουυµα. 

Και καφώς πουησίασε στη Βηφφαγή και στη 
Βηφανία, κοντά στο βουνό που αποκαουείται 
των Εουαιών, έστειουε ντύο από τους µαφητές 
του,  ουέγοντας: Πηγαίνετε στην απέναντι 
κωµόποουη· στην οποία µπαίνοντας φα 
βουείτε ένα πουάουι ντεµένο, επάνω στο 
οποίο ντεν κάφησε ποτέ κανένας άνφουωπος· 
ουύστε το και φέουτε το.  Και αν κάποιος σάς 
ουωτήσει: Γιατί το ουύνετε; Έτσι φα πείτε σ' 
αυτόν, ότι: Ο Κύουιος το έχει ανάγκη. 

Και οι απεσταουµένοι πήγαν, και βουήκαν 
όπως τους είχε πει.  Και ενώ έουυναν το 
πουάουι, οι ιντιοκτήτες του είπαν σ' αυτούς: 
Γιατί ουύνετε το πουάουι;  Και εκείνοι είπαν: 
Ο Κύουιος το έχει ανάγκη.  Και το έφεουαν 
στον Ιησού. Και αφού έουιξαν τα ιµάτιά τους 
επάνω στο πουάουι, έβαουαν τον Ιησού και 
κάφησε επάνω του.  Και ενώ ποουευόταν, 
έστουωναν από κάτω τα ιµάτιά τους στον 
ντουόµο. 

Και όταν πουησίαζε ήντη στην κατάβαση του 
βουνού των Εουαιών, άουχισε οουόκουηουο 
το πουήφος των µαφητών χαίουοντας να 
υµνούν τον Φεό µεγαουόφωνα για όουα τα 
φαύµατα που είνταν,  ουέγοντας: 
Ευουογηµένος ο εουχόµενος βασιουιάς στο 
όνοµα του Κυουίου· ειουήνη στον ουανό, και 
ντόξα εν υψίστοις. 

Και µεουικοί από τους Φαουισαίους, µέσα 
από τον όχουο, του είπαν: Ντάσκαουε, 
επίπουηξε τους µαφητές σου. 

Και αποκουινόµενος είπε σ' αυτούς: Σας ουέω 
ότι, αν αυτοί σωπάσουν, οι πέτουες φα 
φωνάξουν. 

Και όταν πουησίασε, βουέποντας την πόουη, 
έκουαψε γι' αυτή,  ουέγοντας: Είφε να 
γνώουιζες κι εσύ, τουάχιστον κατά την 
ηµέουα σου τούτη, αυτά που αποβουέπουν 
για την ειουήνη σου· αουά, τώουα, 
κουύφτηκαν από τα µάτια σου·  επειντή, 
φάουφουν ηµέουες επάνω σου, και οι εχφουοί 
σου φα κάνουν χαουάκωµα γύουω από σένα, 
και φα σε πεουικυκουώσουν, και φα σε 
στενοχωουήσουν από παντού·  και φα σε 
κατενταφίσουν, και τα παιντιά σου µέσα σε 
σένα, και ντεν φα αφήσουν µέσα σε σένα 
πέτουα επάνω σε πέτουα· επειντή, ντεν 
γνώουισες την ηµέουα τής επίσκεψής σου. 

Και µπαίνοντας µέσα στο ιεουό, άουχισε να 
βγάζει έξω αυτούς που πούσαν µέσα σ' αυτό 
και αγόουαζαν,  ουέγοντάς τους: Είναι 
γουαµµένο: «Ο οίκος µου είναι οίκος 
πουοσευχής»· εσείς, όµως, τον κάνατε 
«σπήουαιο ουηστών». 
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Και κάφε ηµέουα ντίντασκε µέσα στο ιεουό· 
οι ντε αουχιεουείς και οι γουαµµατείς και οι 
πουώτοι από τον ουαό ζητούσαν να τον 
εξοντώσουν·  και ντεν έβουισκαν το τι να 
κάνουν· επειντή, οουόκουηουος ο ουαός ήταν 
πουοσηουωµένος στο να τον ακούει. 

ΚΑΙ σε µια από τις ηµέουες εκείνες, ενώ 
αυτός ντίντασκε τον ουαό µέσα στο ιεουό και 
τον ευαγγεουιζόταν, ήουφαν ξαφνικά οι 
αουχιεουείς και οι γουαµµατείς µαζί µε τους 
πουεσβύτεους,  και του είπαν, ουέγοντας: Πες 
µας, µε ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, και 
ποιος είναι που σου έντωσε αυτή την εξουσία; 

Και αποκουινόµενος είπε σ' αυτούς: Φα σας 
ουωτήσω και εγώ έναν ουόγο, και πείτε µου:  
Το βάπτισµα του Ιωάννη ήταν από τον ουανό 
ή από τους ανφουώπους; 

Και εκείνοι συουογίστηκαν µέσα τους, 
ουέγοντας, ότι: Αν πούµε: Από τον ουανό, φα 
πει: Γιατί, ουοιπόν, ντεν πιστέψατε σ' αυτόν;  
Αν, όµως, πούµε: Από τους ανφουώπους, 
οουόκουηουος ο ουαός φα µας 
ουιφοβοουήσει· επειντή, είναι πεπεισµένοι ότι 
ο Ιωάννης είναι πουοφήτης.  Και 
αποκουίφηκαν ότι ντεν ξέουν από πού ήταν. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ούτε εγώ σας 
ουέω µε ποια εξουσία τα κάνω αυτά. 

Και άουχισε να ουέει στον ουαό τούτη την 
παουαβοουή: Κάποιος άνφουωπος φύτεψε 
έναν αµπεουώνα, και τον µίσφωσε σε 
γεωουγούς, και αποντήµησε για ποουύν 
καιουό.  Και κατά τον καιουό των καουπών 
έστειουε στους γεωουγούς έναν ντούο, για να 
του ντώσουν από τον καουπό τού αµπεουώνα· 
οι γεωουγοί, όµως, αφού τον έντειουαν τον 
εξαπέστειουαν αντειανόν.  Έστειουε και πάουι 
έναν άουον ντούο· πουην, αυτοί, αφού 
έντειουαν και εκείνον και τον ατίµασαν, τον 
εξαπέστειουαν αντειανόν.  Και έστειουε ξανά 
έναν τουίτον· εκείνοι, όµως, αφού πουήγωσαν 
κι αυτόν, τον έντιωξαν.  Και ο κύουιος του 
αµπεουώνα είπε: Τι να κάνω; Ας στείουω τον 
αγαπητό µου γιο· ίσως, αφού τον ντουν οι 
γεωουγοί, φα ντουαπούν.  Όµως, όταν οι 
γεωουγοί τον είνταν, συουογίζονταν µέσα 

τους, ουέγοντας: Αυτός είναι ο 
κουηουονόµος· εουάτε, ας τον φονεύσουµε, 
για να γίνει ντική µας η κουηουονοµιά.  Και 
αφού τον έβγαουαν έξω από τον αµπεουώνα, 
τον φόνευσαν. Τι φα τους κάνει, ουοιπόν, ο 
κύουιος του αµπεουώνα;  Φάουφει και φα 
εξοντώσει αυτούς τούς γεωουγούς, και φα 
ντώσει τον αµπεουώνα σε άουους. 

Και όταν το άκουσαν, είπαν: Μη γένοιτο! 

Και εκείνος, αφού τους κοίταξε καουά, είπε σ' 
αυτούς: Τι, ουοιπόν, είναι τούτο το 
γουαµµένο: «Η πέτουα, που αποντοκίµασαν 
αυτοί που οικοντοµούν, αυτή έγινε 
ακουογωνιαία πέτουα<Fi»>;  Καφένας που 
φα πέσει επάνω σ' αυτή την πέτουα, φα 
συντουιφτεί· επάνω ντε σε όποιον πέσει, φα 
τον κατασυντουίψει. 

Και οι αουχιεουείς και οι γουαµµατείς 
ζήτησαν να βάουν τα χέουια επάνω του κατά 
την ίντια εκείνη ώουα· όµως, φοβήφηκαν τον 
ουαό· επειντή, κατάουαβαν ότι πουος αυτούς 
είπε τούτη την παουαβοουή. 

Και αφού παουαφύουαξαν, έστειουαν 
εγκάφετους, που υποκουίνονταν ότι είναι 
ντίκαιοι, µε σκοπό να τον πιάσουν από 
κάποιον ουόγο, για να τον παουαντώσουν 
στην αουχή, και στην εξουσία τού ηγεµόνα.  
Και τον ουώτησαν, ουέγοντας: Ντάσκαουε, 
ξέουµε ότι οουφά µιουάς και ντιντάσκεις, και 
ντεν βουέπεις σε πουόσωπο ανφουώπου, αουά 
αουηφινά ντιντάσκεις τον ντουόµο τού Φεού.  
Επιτουέπεται σε µας να ντώσουµε φόουο στον 
Καίσαουα ή όχι; 

Και καταουαβαίνοντας την πανουγία τους, 
είπε σ' αυτούς: Γιατί µε πειουάζετε;  Ντείξτε 
µου ένα ντηνάουιο· τίνος έχει την εικόνα και 
την επιγουαφή; Και εκείνοι, αποκουινόµενοι, 
είπαν: Του Καίσαουα. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Αποντώστε, 
ουοιπόν, στον Καίσαουα εκείνα που ανήκουν 
στον Καίσαουα, και στον Φεό εκείνα που 
ανήκουν στον Φεό. 

Και, εξαιτίας κάποιου ουόγου, ντεν 
µπόουεσαν να τον πιάσουν µπουοστά στον 
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ουαό· και φαυµάζοντας για την απάντησή του, 
σιώπησαν. 

Και µεουικοί από τους Σαντντουκαίους, οι 
οποίοι αουνούνται ότι υπάουχει ανάσταση, 
καφώς πουησίασαν, τον ουώτησαν,  
ουέγοντας: Ντάσκαουε, ο Μωυσής έγουαψε 
σε µας: Αν πεφάνει ο αντεουφός κάποιου που 
έχει γυναίκα, κι αυτός πεφάνει άτεκνος, ο 
αντεουφός του να πάουει τη γυναίκα, και να 
αναστήσει απογόνους στον αντεουφό του.  
Υπήουχαν, ουοιπόν, επτά αντεουφοί· και ο 
πουώτος παίουνοντας µια γυναίκα, πέφανε 
άτεκνος.  Και ο ντεύτεουος πήουε τη γυναίκα, 
κι αυτός πέφανε άτεκνος.  Και την πήουε ο 
τουίτος· το ίντιο µάουιστα και οι επτά· και 
ντεν άφησαν παιντιά, και πέφαναν.  Και 
ύστεουα από όους πέφανε και η γυναίκα.  
Κατά την ανάσταση, ουοιπόν, σε ποιον απ' 
αυτούς γίνεται γυναίκα; Επειντή, την είχαν 
πάουει και οι επτά. 

Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: Οι 
γιοι τούτου τού αιώνα νυµφεύουν και 
νυµφεύονται·  ενώ αυτοί που καταξιώφηκαν να 
αποουαύσουν εκείνον τον αιώνα, και την 
ανάσταση από τους νεκούς, ούτε νυµφεύουν 
ούτε νυµφεύονται·  επειντή, ούτε να πεφάνουν 
πουέον µποούν· ντεντοµένου ότι, είναι 
ισάγγεουοι· και είναι γιοι τού Φεού, επειντή 
είναι γιοι τής ανάστασης.  Το ότι, όµως, 
ανασταίνονται οι νεκουοί, το φανέουωσε και ο 
Μωυσής στο πεουιστατικό τής βάτου, όταν 
ουέει Κύουιο τον Φεό τού Αβουαάµ και τον 
Φεό τού Ισαάκ και τον Φεό τού Ιακώβ.  Και 
ο Φεός ντεν είναι των νεκουών, αουά των 
ζωντανών· επειντή, όουοι σ' αυτόν ζουν. 

Και µεουικοί από τους γουαµµατείς 
αποκουινόµενοι είπαν: Ντάσκαουε, καουά 
είπες.  Και ντεν τοουµούσαν πουέον να τον 
ουωτήσουν τίποτε. 

Και τους είπε: Πώς ουένε για τον Χουιστό ότι 
είναι γιος τού Νταβίντ;  Και ο ίντιος ο 
Νταβίντ ουέει στο βιβουίο των Ψαουµών: 
«Είπε ο Κύουιος στον Κύουιό µου: Κάφησε 
στα ντεξιά µου,  µέχουις ότου βάουω τους 
εχφούς σου για υποπόντιο των ποντιών σου».  

Ο Νταβίντ, ουοιπόν, τον ονοµάζει Κύουιο· 
πώς, όµως, είναι γιος του; 

Και ενώ οουόκουηουος ο ουαός άκουγε, είπε 
στους µαφητές του:  Πουοσέχετε από τους 
γουαµµατείς, που φέουν να πεουπατούν µε 
επίσηµες στοουές, και αουέσκονται µε τους 
χαιουετισµούς στις αγοουές, και 
πουωτοκαφεντουίες στις συναγωγές, και τις 
πουώτες φέσεις στα ντείπνα.  Οι οποίοι 
κατατουώνε τα σπίτια των χηουών, κι αυτό µε 
την πουόφαση ότι κάνουν µεγάουες 
πουοσευχές. Αυτοί φα πάουν µεγαουύτεουη 
καταντίκη. 

ΚΑΙ, καφώς σήκωσε τα µάτια του, είντε τούς 
πουσίους που έβαζαν τα ντώουα τους στο 
φησαυουοφυουάκιο.  Είντε, µάουιστα, και µια 
φτωχή χήουα που έβαζε ντύο ουεπτά,  και 
είπε: Σας ντιαβεβαιώνω ότι, αυτή η χήουα 
έβαουε πεουισσότεουο απ' όους·  επειντή, 
όουοι αυτοί έβαουαν στα ντώουα τού Φεού 
από το πεουίσσευµά τους· αυτή, όµως, από το 
υστέουηµά της έβαουε οουόκουηουη την 
πεουιουσία της, όση είχε. 

Και ενώ µεουικοί έουεγαν για το ιεουό, ότι 
είναι στοουισµένο µε ωουαίες πέτουες και 
αφιεουώµατα, είπε:  Αυτά που βουέπετε, 
φάουφουν ηµέουες, κατά τις οποίες ντεν φα 
µείνει πέτουα επάνω σε πέτουα, η οποία ντεν 
φα γκουεµιστεί. 

Και τον ουώτησαν, ουέγοντας: Ντάσκαουε, 
πότε, ουοιπόν, φα γίνουν αυτά; Και ποιο είναι 
το σηµείο, όταν αυτά πουόκειται να γίνουν;  
Και εκείνος είπε: Βουέπετε, µη πουανηφείτε· 
επειντή, ποουοί φάουφουν στο όνοµά µου, 
ουέγοντας, ότι: Εγώ είµαι· και ο καιουός 
πουησίασε. Μη πάτε, ουοιπόν, πίσω απ' 
αυτούς.  Και όταν ακούσετε ποουέµους και 
ακαταστασίες, µη φοβηφείτε· επειντή, αυτά 
πουέπει να γίνουν πουώτα· αουά, ντεν είναι 
αµέσως το τέουος.  Τότε, έουεγε σ' αυτούς: 
Φα σηκωφεί έφνος ενάντια σε άουο έφνος, και 
βασίουειο ενάντια σε άουο βασίουειο.  Και φα 
γίνουν µεγάουοι σεισµοί κατά τόπους, και 
πείνες και µεταντοτικές αουώστιες, και φα 
υπάουχουν φόβητουα και µεγάουα σηµεία 
από τον ουανό. 
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Πουιν από όουα αυτά, φα βάουν επάνω σας 
τα χέουια τους, και φα σας φέσουν υπό 
ντιωγµό, παουαντίνοντάς σας σε συναγωγές 
και φυουακές, καφώς φα σας φέουνουν 
µπουοστά σε βασιουιάντες και ηγεµόνες, 
ένεκα του ονόµατός µου.  Και τούτο φα 
αποβεί σε σας για µαουτυουία.  Βάουτε, 
ουοιπόν, στις καουντιές σας, να µη 
πουοµεουετάτε τι να αποουογηφείτε·  επειντή, 
εγώ φα σας ντώσω στόµα και σοφία, στην 
οποία ντεν φα µποουέσουν να αντιουογήσουν 
ούτε να αντισταφούν όουοι οι εναντίοι σας.  
Φα παουαντοφείτε, µάουιστα, και από γονείς 
και αντεουφούς και συγγενείς και φίους· και 
φα φανατώσουν µεουικούς από σας·  και φα 
είστε µισούµενοι από όους εξαιτίας τού 
ονόµατός µου·  πουην, µια τουίχα από το 
κεφάουι σας ντεν φα χαφεί.  Με την υποµονή 
σας, αποκτήστε τις ψυχές σας. 

Και όταν ντείτε την Ιεουσαουήµ 
πεουικυκουωµένη από στουατόπεντα, τότε 
γνωουίστε ότι πουησίασε η εουήµωσή της.  
Τότε, αυτοί που είναι στην Ιουνταία, ας 
φεύγουν στα βουνά· και εκείνοι που είναι µέσα 
σ' αυτή, ας αναχωούν έξω· και εκείνοι που 
είναι στα χωουάφια, ας µη µπαίνουν µέσα σ' 
αυτή.  Επειντή, αυτές είναι ηµέουες 
εκντίκησης, για να εκπουηουωφούν όουα τα 
γουαµµένα.  Και αουοίµονο σ' εκείνες που 
εγκυµονούν και σ' εκείνες που φηουάζουν 
κατά τις ηµέουες εκείνες· επειντή, φα είναι 
µεγάουη στενοχώουια επάνω στη γη, και 
οουγή ενάντια σε τούτο τον ουαό.  Και φα 
πέσουν µε στόµα µάχαιουας, και φα φεουφούν 
αιχµάουωτοι, σε όουα τα έφνη· και η 
Ιεουσαουήµ φα είναι πατούµενη από τα έφνη, 
µέχουις ότου εκπουηουωφούν οι καιουοί των 
εφνών. 

Και φα υπάουχουν σηµεία στον ήουιο και στο 
φεγγάουι και στα αστέουια· κι επάνω στη γη 
στενοχώουια των εφνών µε αποουία, και φα 
ηχεί η φάουασσα και τα κύµατα·  οι 
άνφουωποι φα ουιποψυχούν από τον φόβο και 
την πουοσντοκία των ντεινών που επέουχονται 
στην οικουµένη· επειντή, οι ντυνάµεις των 
ουανών φα σαουευτούν. 

Και τότε φα ντουν τον Υιό τού ανφουώπου να 
έουχεται µέσα σε σύννεφο και µε ντύναµη και 
ποουή ντόξα.  Κι όταν αυτά αουχίσουν να 
γίνονται, ανασηκωφείτε και σηκώστε ψηουά τα 
κεφάουια σας· επειντή, πουησιάζει η 
αποουύτουωσή σας. 

Και τους είπε µια παουαβοουή: Ντείτε τη 
συκιά και όουα τα ντέντουα·  όταν ήντη 
ανοίξουν, βουέποντας γνωουίζετε από µόνοι 
σας ότι το καουοκαίουι είναι ήντη κοντά.  
Έτσι κι εσείς, όταν ντείτε τούτα να γίνονται, 
να ξέουετε ότι η βασιουεία τού Φεού είναι 
κοντά.  Σας ντιαβεβαιώνω ότι, ντεν φα 
παουέουφει αυτή η γενεά µέχουις ότου όουα 
αυτά γίνουν.  Ο ουανός και η γη φα 
παουέουφουν, τα ουόγια µου όµως ντεν φα 
παουέουφουν. 

Πουοσέχετε, µάουιστα, στον εαυτό σας, 
µήπως και βαουύνουν οι καουντιές σας µέσα 
σε κουαιπάουη και µεφύσι και βιοτικές 
µέουιµνες, και έουφει επάνω σας ξαφνικά 
εκείνη η ηµέουα·  επειντή, φάουφει σαν 
παγίντα επάνω σε όους εκείνους που κάφονται 
επάνω στο πουόσωπο οουόκουηουης της γης.  
Αγουυπνείτε, ουοιπόν, ντεόµενοι σε κάφε 
καιουό, για να καταξιωφείτε να ξεφύγετε όουα 
τούτα που πουόκειται να γίνουν, και να 
σταφείτε µπουοστά στον Υιό τού ανφουώπου. 

Και τις µεν ηµέουες ντίντασκε στο ιεουό· τις 
νύχτες, όµως, βγαίνοντας έξω ντιανυχτέουευε 
στο βουνό που ονοµάζεται Εουαιών.  Και 
όουος ο ουαός συναφουοιζόταν κοντά του 
από ποουύ πουωί στο ιεουό για να τον ακούει. 

ΚΑΙ πουησίαζε η γιοουτή των αζύµων, που 
ουεγόταν Πάσχα.  Και οι αουχιεουείς και οι 
γουαµµατείς ζητούσαν πώς να τον 
φανατώσουν· επειντή, φοβόνταν τον ουαό. 

Και ο σατανάς µπήκε µέσα στον Ιούντα, που 
ονοµαζόταν Ισκαουιώτης, ο οποίος ήταν από 
τον αουιφµό των ντώντεκα·  και πήγε και 
µίουησε µαζί µε τους αουχιεουείς και τους 
στουατηγούς για το πώς να τον παουαντώσει 
σ' αυτούς.  Και χάουηκαν, και συµφώνησαν να 
του ντώσουν ασήµι.  Και έντωσε υπόσχεση· 
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και ζητούσε ευκαιουία να τον παουαντώσει σ' 
αυτούς, χωουίς φόουυβο. 

Και ήουφε η ηµέουα των αζύµων, κατά την 
οποία έπουεπε να φυσιάσουν το Πάσχα·  και 
έστειουε τον Πέτουο και τον Ιωάννη, 
ουέγοντας: Πηγαίνετε να µας ετοιµάσετε το 
Πάσχα, για να φάµε.  Και εκείνοι είπαν σ' 
αυτόν: Πού φέουεις να ετοιµάσουµε; 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Ντέστε, όταν 
µπείτε µέσα στην πόουη φα σας συναντήσει 
ένας άνφουωπος βαστάζοντας ένα σταµνί µε 
νεουό· ακοουφήστε τον µέσα στο σπίτι όπου 
µπαίνει·  και φα πείτε στον οικοντεσπότη τού 
σπιτιού: Ο ντάσκαουος ουέει σε σένα: Πού 
είναι το κατάουυµα, όπου φα φάω το Πάσχα 
µαζί µε τους µαφητές µου;  Και εκείνος φα 
σας ντείξει ένα µεγάουο ανώγειο στουωµένο· 
εκεί ετοιµάστε. 

Και όταν πήγαν, βουήκαν όπως τους είχε πει· 
και ετοίµασαν το Πάσχα. 

Και όταν ήουφε η ώουα, κάφησε στο 
τουαπέζι, και οι ντώντεκα απόστοουοι µαζί 
του.  Και τους είπε: Ποουύ επιφύµησα να φάω 
µε σας αυτό το Πάσχα, πουοτού να πάφω·  
επειντή, σας ουέω ότι ντεν φα φάω πουέον απ' 
αυτό µέχουις ότου εκπουηουωφεί στη 
βασιουεία τού Φεού.  Και αφού πήουε το 
ποτήουι, ευχαουίστησε και είπε: Ουάβετε 
τούτο και ντιαµοιουάστε ο ένας στον άουον·  
επειντή, σας ουέω, ότι ντεν φα πιω από το 
γέννηµα της αµπέου, µέχουις ότου έουφει η 
βασιουεία τού Φεού. 

Και παίουνοντας άουτον, αφού ευχαουίστησε, 
έκοψε, και έντωσε σ' αυτούς, ουέγοντας: 
Τούτο είναι το σώµα µου, που ντίνεται για 
σας· αυτό να το κάνετε στη ντική µου 
ανάµνηση.  Παουόµοια και το ποτήουι, αφού 
ντείπνησαν, ουέγοντας: Τούτο το ποτήουι 
είναι η καινούγια ντιαφήκη µε βάση το αίµα 
µου, που χύνεται για σας. 

Πουην, ντέστε, το χέουι εκείνου που µε 
παουαντίνει είναι µαζί µου επάνω στο 
τουαπέζι.  Και ο µεν Υιός τού ανφουώπου 
πηγαίνει σύµφωνα µε το οουισµένο· όµως, 
αουοίµονο σ' εκείνον τον άνφουωπο, 

ντιαµέσου του οποίου παουαντίνεται.  Κι 
αυτοί άουχισαν να συζητούν ο ένας µε τον 
άουον, το ποιος τάχα απ' αυτούς ήταν που 
επουόκειτο να το κάνει αυτό. 

Έγινε και φιουονικία αναµεταξύ τους για το 
ποιος απ' αυτούς φεωουείται ότι είναι ο 
µεγαουύτεουος. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Οι βασιουιάντες 
των εφνών τα κυουιεύουν· κι αυτοί που τα 
εξουσιάζουν ονοµάζονται ευεουγέτες.  Εσείς, 
όµως, όχι έτσι· αουά, ο µεγαουύτεουος 
µεταξύ σας, ας γίνει όπως ο µικουότεουος· και 
ο πουοϊστάµενος όπως αυτός που υπηουετεί.  
Επειντή, ποιος είναι µεγαουύτεουος, αυτός 
που κάφεται στο τουαπέζι ή αυτός που 
υπηουετεί; Όχι αυτός που κάφεται; Εγώ, 
όµως, είµαι ανάµεσά σας όπως αυτός που 
υπηουετεί.  Κι εσείς είστε αυτοί που 
ντιαµείνατε µαζί µου στους πειουασµούς µου·  
γι' αυτό, εγώ σας ετοιµάζω βασιουεία, όπως ο 
πατέουας µου ετοίµασε σε µένα,  για να 
τουώτε και να πίνετε επάνω στο τουαπέζι µου 
µέσα στη βασιουεία µου· και να καφήσετε 
επάνω σε φουόνους, κουίνοντας τις ντώντεκα 
φυουές τού Ισουαήου. 

Και ο Κύουιος είπε: Σίµωνα, Σίµωνα, ντες, ο 
σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει 
σαν το σιτάουι.  Πουην, εγώ ντεήφηκα για 
σένα για να µη εκουείψει η πίστη σου· κι εσύ, 
όταν κάποτε επιστουέψεις, στήουιξε τους 
αντεουφούς σου. 

Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Κύουιε, είµαι 
έτοιµος να πάω µαζί σου και στη φυουακή και 
στον φάνατο. 

Και εκείνος είπε: Σε σένα ουέω, Πέτουο, 
σήµεουα ο πετεινός ντεν φα ουαουήσει, πουιν 
µε απαουνηφείς τουεις φοουές ότι ντεν µε 
γνωουίζεις. 

Και τους είπε: Όταν σας έστειουα χωουίς 
βαουάντιο και ταγάουι και υποντήµατα, 
µήπως στεουηφήκατε κάτι; Και εκείνοι είπαν: 
Τίποτε.  Τους είπε, ουοιπόν: Τώουα, όµως, 
όποιος έχει βαουάντιο, ας το πάουει µαζί του· 
παουόµοια και ταγάουι· και όποιος ντεν έχει, 
ας πουήσει το ιµάτιό του, και ας αγοουάσει 
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µάχαιουα.  Επειντή, σας ουέω ότι ακόµα και 
τούτο το γουαµµένο, πουέπει να γίνει σε µένα, 
το: «Και ουογαουιάστηκε µαζί µε ανόµους»· 
επειντή, τα γουαµµένα για µένα παίουνουν 
τέουος. 

Και εκείνοι είπαν: Κύουιε, ντες, ντύο 
µάχαιουες εντώ. Και εκείνος τούς είπε: Είναι 
αουκετό. 

Και καφώς βγήκε έξω, πήγε, σύµφωνα µε τη 
συνήφειά του, στο βουνό των Εουαιών· τον 
ακοούφησαν ντε και οι µαφητές του.  Και 
όταν ήουφε στον τόπο, είπε σ' αυτούς: 
Πουοσεύχεστε για να µη µπείτε σε 
πειουασµό. 

Κι αυτός χωουίστηκε απ' αυτούς σε απόσταση 
πεουίπου βοουής µιας πέτουας, και αφού 
γονάτισε, πουοσευχόταν,  ουέγοντας: 
Πατέουα, αν φέουεις, να αποµακουύνεις από 
µένα τούτο το ποτήουι· όµως, όχι το ντικό 
µου φέουηµα, αουά το ντικό σου ας γίνει.  
Και φάνηκε σ' αυτόν ένας άγγεουος από τον 
ουανό ενισχύοντάς τον.  Και καφώς ήουφε σε 
αγωνία, πουοσευχόταν πιο φεουµά. Έγινε, 
µάουιστα, ο ιντουώτας του σαν φουόµβοι 
αίµατος που κατέβαιναν στη γη.  Και όταν 
σηκώφηκε από την πουοσευχή, ήουφε στους 
µαφητές του, και τους βουήκε να κοιµούνται 
από τη ουύπη.  Και τους είπε: Τι κοιµάστε; 
Σηκωφείτε και πουοσεύχεστε, για να µη 
µπείτε σε πειουασµό. 

Και ενώ αυτός ακόµα µιούσε, ξάφνου, ένα 
πουήφος από ανφουώπους, και ο 
ονοµαζόµενος Ιούντας, ένας από τους 
ντώντεκα, εουχόταν µπουοστά απ' αυτούς, και 
πουησίασε στον Ιησού για να τον φιουήσει. 

Ο ντε Ιησούς είπε σ' αυτόν: Ιούντα, µε 
φίουηµα παουαντίνεις τον Υιό τού 
ανφουώπου; 

Και εκείνοι που ήσαν γύουω του βουέποντας 
τι επουόκειτο να γίνει, είπαν σ' αυτόν: Κύουιε, 
να χτυπήσουµε µε τη µάχαιουα;  Και ένας απ' 
αυτούς χτύπησε τον ντούο τού Αουχιεουέα, 
και του απέκοψε το ντεξί αυτί.  Και ο Ιησούς, 
αποκουινόµενος, είπε: Αφήστε µέχουις εντώ· 
και πιάνοντας το αυτί του, τον γιάτουεψε. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς που ήουφαν 
εναντίον του, στους αουχιεουείς και στους 
στουατηγούς τού ιεού και στους 
πουεσβύτεους: Βγήκατε σαν ενάντια σε έναν 
ουηστή µε µάχαιουες και ξύουα;  
Καφηµεουινά ήµουν µαζί σας µέσα στο 
ιεουό, και ντεν απουώσατε τα χέουια σας 
επάνω µου· αουά, αυτή είναι η ώουα σας, και 
η εξουσία τού σκότους. 

Και αφού τον συνέουαβαν, τον έφεουαν και 
τον έβαουαν µέσα στον οίκο τού αουχιεουέα. 

Και ο Πέτουος ακοουφούσε από µακουιά.  
Και καφώς άναψαν φωτιά στο µέσον τής 
αυουής, κάφησαν όουοι µαζί, καφόταν ντε και 
ο Πέτουος ανάµεσά τους.  Βουέποντάς τον, 
όµως, µία ντούη να κάφεται κοντά στο φως, κι 
αφού τον κοίταξε πουοσεκτικά, είπε: Και 
αυτός ήταν µαζί του.  Και εκείνος τον 
αουνήφηκε, ουέγοντας: Γυναίκα ντεν τον 
γνωουίζω.  Και ύστεουα από ουίγο ένας άουος 
βουέποντάς τον, είπε: Κι εσύ είσαι απ' αυτούς. 
Και ο Πέτουος είπε: Άνφουωπε, ντεν είµαι.  
Και αφού πέουασε πεουίπου µία ώουα, ένας 
άουος ισχυουιζόταν, ουέγοντας: Στ' αουήφεια, 
κι αυτός ήταν µαζί του· επειντή, είναι 
Γαουιουαίος.  Και ο Πέτουος είπε: 
Άνφουωπε, ντεν ξέουω τι ουες. Κι αµέσως, 
ενώ αυτός µιούσε ακόµα, ουάουησε ο 
πετεινός.  Και ο Κύουιος, καφώς στουάφηκε, 
κοίταξε τον Πέτουο στα µάτια· και ο Πέτουος 
φυµήφηκε τον ουόγο τού Κυουίου, όταν του 
είχε πει ότι: Πουιν ουαουήσει ο πετεινός, φα 
µε απαουνηφείς τουεις φοουές.  Και ο 
Πέτουος, βγαίνοντας έξω, έκουαψε πικουά. 

Ο Ιησούς εµπαίζεται, ντέουνεται, 
χαστουκίζεται, βουασφηµείται 

Και οι άνντουες που κουατούσαν τον Ιησού, 
τον ενέπαιζαν ντέουνοντάς τον·  και αφού τον 
σκέπασαν οουόγυουα µε ένα κάουυµµα, τον 
χαστούκιζαν στο πουόσωπό του, και τον 
ουωτούσαν, ουέγοντας: Πουοφήτευσε, ποιος 
είναι αυτός που σε χτύπησε;  Και άουα ποουά 
έουεγαν σ' αυτόν, βουασφηµώντας. 

Και καφώς έγινε ηµέουα, συγκεντουώφηκε το 
πουεσβυτέουιο του ουαού, και αουχιεουείς και 
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γουαµµατείς, και τον ανέβασαν στο 
συνέντουιό τους, ουέγοντας:  Εσύ είσαι ο 
Χουιστός; Πες µας. 

Και τους είπε: Αν σας πω, ντεν φα µε 
πιστέψετε·  και αν σας ουωτήσω, ντεν φα µου 
απαντήσετε ούτε φα µε αποουύσετε.  Από 
τώουα ο Υιός τού ανφουώπου φα είναι 
καφισµένος στα ντεξιά τής ντύναµης του 
Φεού. 

Και όουοι είπαν: Εσύ, ουοιπόν, είσαι ο Υιός 
τού Φεού; 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Εσείς ουέτε ότι 
εγώ είµαι. 

Και εκείνοι είπαν: Τι ανάγκη έχουµε πουέον 
από µαουτυουία; Επειντή, εµείς οι ίντιοι το 
ακούσαµε από το στόµα του. 

ΤΟΤΕ, σηκώφηκε οουόκουηουο το πουήφος 
τους, και τον έφεουαν στον Πιουάτο.  Και 
άουχισαν να τον κατηγοούν, ουέγοντας: 
Αυτόν, τον βουήκαµε να ντιαστουέφει το 
έφνος, και να εµποντίζει να ντίνουν φόους 
στον Καίσαουα, ουέγοντας για τον εαυτό του 
ότι είναι Χουιστός, βασιουιάς.  Και ο 
Πιουάτος τον ουώτησε, ουέγοντας: Εσύ είσαι 
ο βασιουιάς των Ιουνταίων; 

Και εκείνος, απαντώντας σ' αυτόν, είπε: Εσύ 
το ουες. 

Και ο Πιουάτος είπε στους αουχιεουείς και 
στα πουήφη: Ντεν βουίσκω κανένα έγκουηµα 
σε τούτο τον άνφουωπο.  Και εκείνοι 
επέµεναν, ουέγοντας, ότι: Αναστατώνει τον 
ουαό, ντιντάσκοντας σε οουόκουηουη την 
Ιουνταία, αουχίζοντας από τη Γαουιουαία 
µέχουις εντώ. 

Και ο Πιουάτος, όταν άκουσε Γαουιουαία, 
ουώτησε αν ο άνφουωπος είναι Γαουιουαίος.  
Και µαφαίνοντας ότι είναι από την 
επικουάτεια του Ηουώντη, τον έστειουε στον 
Ηουώντη, που κι αυτός ήταν στα 
Ιεουοσόουυµα κατά τις ηµέουες αυτές.  Και ο 
Ηουώντης, βουέποντας τον Ιησού, χάουηκε 
ποουύ· επειντή, ήφεουε πουιν από ποουύ 
καιουό να τον ντει, για τον ουόγο ότι, άκουγε 

γι' αυτόν ποουά· και έουπιζε να ντει κάποιο 
φαύµα να γίνεται απ' αυτόν.  Τον ουωτούσε 
µάουιστα µε ποουά ουόγια· όµως, αυτός ντεν 
του αποκουίφηκε τίποτε.  Στέκονταν 
µάουιστα εκεί οι αουχιεουείς και οι 
γουαµµατείς κατηγοουώντας τον έντονα.  Και 
αφού ο Ηουώντης µαζί µε τα στουατεύµατά 
του τον εξουφένωσε, και τον ενέπαιξε, τον 
έντυσε µε ένα ουαµπουό ιµάτιο, και τον 
έστειουε ξανά στον Πιουάτο.  Και κατά την 
ηµέουα εκείνη ο Πιουάτος και ο Ηουώντης 
έγιναν µεταξύ τους φίουοι· επειντή, 
πουωτύτεουα ήσαν σε έχφουα ο ένας πουος 
τον άουον. 

Και ο Πιουάτος, αφού συγκάουεσε τους 
αουχιεουείς και τους άουχοντες και τον ουαό,  
τους είπε: Μου φέουατε τούτον τον 
άνφουωπο, σαν έναν που ξεσηκώνει τον ουαό 
σε στάση· και ντέστε, εγώ µπουοστά σας, 
αφού τον ανέκουινα, ντεν βουήκα σε τούτον 
τον άνφουωπο κανένα έγκουηµα από όσα 
φέουνετε ως κατηγοουίες εναντίον του·  αουά, 
ούτε και ο Ηουώντης· επειντή, σας έστειουα σ' 
αυτόν· και ντέστε, τίποτε άξιο φανάτου ντεν 
έχει ντιαπουαχφεί απ' αυτόν.  Αφού, ουοιπόν, 
τον βασανίσω, φα τον αποουύσω.  Έπουεπε, 
µάουιστα, κατ' ανάγκη να τους αποουύει έναν 
κατά τη γιοουτή.  Όουοι, όµως, µαζί 
ανέκουαξαν, ουέγοντας: Σήκωσε τούτον, και 
απόουυσέ µας τον Βαουαββά·  ο οποίος, για 
κάποια στάση, που είχε γίνει στην πόουη, και 
για φόνο, είχε ουιχτεί στη φυουακή. 

Ξανά, ουοιπόν, ο Πιουάτος µίουησε σ' 
αυτούς, φέουοντας να αποουύσει τον Ιησού.  
Εκείνοι, όµως, φώναζαν, ουέγοντας: 
Σταύουωσέ τον, σταύουωσέ τον. 

Αου' εκείνος και µια τουίτη φοουά είπε σ' 
αυτούς: Και τι κακό έκανε αυτός; Ντεν 
βουήκα καµιά αφοουµή φανάτου σ' αυτόν· 
αφού, ουοιπόν, τον βασανίσω, φα τον 
αποουύσω.  Εκείνοι, όµως, επέµεναν µε 
ντυνατές φωνές, ζητώντας να σταυουωφεί. 

Και οι φωνές τους και των αουχιεουέων 
υπεουίσχυαν.  Και ο Πιουάτος αποφάσισε να 
γίνει το αίτηµά τους.  Και τους απέουυσε 
αυτόν, που για στάση και φόνο ήταν 
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ουιγµένος στη φυουακή, αυτόν που ζητούσαν, 
ενώ τον Ιησού τον παουέντωσε στο φέουηµά 
τους. 

Και καφώς τον έφεουαν έξω, έπιασαν κάποιον 
Σίµωνα Κυουηναίο, που εουχόταν από το 
χωουάφι, και έβαουαν επάνω του τον 
σταυουό, για να τον φέουει πίσω από τον 
Ιησού. 

Και τον ακοουφούσε ένα µεγάουο πουήφος 
τού ουαού, και από τις γυναίκες, που 
οντύουονταν και τον φουηνούσαν.  Και αφού 
ο Ιησούς στουάφηκε σ' αυτές είπε: 
Φυγατέουες τής Ιεουσαουήµ, µη κουαίτε για 
µένα, αουά για τον εαυτό σας να κουαίτε, και 
για τα παιντιά σας.  Επειντή, ντέστε, 
έουχονται ηµέουες, κατά τις οποίες φα πουν: 
Μακάουιες οι στείουες, και οι κοιουιές που 
ντεν γέννησαν, και οι µαστοί που ντεν 
φήουασαν.  Τότε, φα αουχίσουν να ουένε στα 
βουνά: Πέστε επάνω µας· και στους ουόφους: 
Σκεπάστε µας.  Επειντή, αν στο υγουό ξύουο 
τα κάνουν αυτά, τι φα γίνει στο ξηουό; 

Φέουνονταν, µάουιστα, και άουοι ντύο µαζί 
του, που ήσαν κακούγοι, για να φανατωφούν. 

Και όταν ήουφαν στον τόπο, που ονοµάζεται 
Κουανίο, εκεί τον σταύουωσαν, και τους 
κακούγους, τον έναν µεν από τα ντεξιά, τον 
άουον ντε από τα αουιστεουά. 

Και ο Ιησούς έουεγε: Πατέουα, συγχώουεσέ 
τους· επειντή, ντεν ξέουν τι κάνουν. 

Και καφώς ντιαµοιουάζονταν τα ιµάτιά του, 
έβαουαν κουήουο.  Και όουος ο ουαός 
στεκόταν βουέποντας. Μάουιστα, τον 
ενέπαιζαν και οι άουχοντες µαζί τους, 
ουέγοντας: Άουους έσωσε· ας σώσει τον εαυτό 
του, αν αυτός είναι ο Χουιστός, ο εκουεκτός 
τού Φεού.  Τον ενέπαιζαν µάουιστα και οι 
στουατιώτες, πουησιάζοντας και 
πουοσφέουοντάς του ξίντι,  ουέγοντας: Αν εσύ 
είσαι ο βασιουιάς των Ιουνταίων, σώσε τον 
εαυτό σου. 

Ήταν ντε από πάνω του και µια επιγουαφή 
γουαµµένη µε γουάµµατα Εουηνικά και 

Ουωµαϊκά και Εβουαϊκά: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΝΤΑΙΩΝ. 

Ένας, µάουιστα, από τους κακούγους που 
κουεµάστηκαν, τον βουασφηµούσε, 
ουέγοντας: Αν εσύ είσαι ο Χουιστός, σώσε τον 
εαυτό σου κι εµάς. 

Αποκουινόµενος, όµως, ο άουος τον 
επέπουηττε, ουέγοντας: Ούτε τον Φεό ντεν 
φοβάσαι εσύ, που είσαι µέσα στην ίντια 
καταντίκη;  Κι εµείς µεν ντίκαια· επειντή, 
αποουαµβάνουµε άξια των όσων πουάξαµε· 
αυτός, όµως, ντεν έπουαξε τίποτε το άτοπο.  
Και έουεγε στον Ιησού: Κύουιε, φυµήσου µε, 
όταν έουφεις στη βασιουεία σου. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Σε ντιαβεβαιώνω, 
σήµεουα φα είσαι µαζί µου στον παουάντεισο. 

Ήταν ντε πεουίπου η έκτη ώουα, και έγινε 
σκοτάντι επάνω σε όουη τη γη µέχουι την 
έκτη ώουα.  Και σκοτίστηκε ο ήουιος· και το 
καταπέτασµα του ναού σχίστηκε στο µέσον.  
Και ο Ιησούς, αφού φώναξε µε ντυνατή φωνή, 
είπε: Πατέουα, στα χέουια σου παουαντίνω το 
πνεύµα µου. Και, όταν τα είπε αυτά, 
εξέπνευσε. 

Και βουέποντας ο εκατόνταουχος αυτό που 
έγινε ντόξασε τον Φεό, ουέγοντας: Ο 
άνφουωπος αυτός ήταν πουαγµατικά ντίκαιος. 

Και όουα τα πουήφη που είχαν 
συγκεντουωφεί σ' αυτό το φέαµα, βουέποντας 
τα όσα έγιναν, επέστουεφαν χτυπώντας τα 
στήφη τους.  Από µακουιά, µάουιστα, 
στέκονταν όουοι οι γνωστοί του, και οι 
γυναίκες, που τον είχαν ακοουφήσει µαζί από 
τη Γαουιουαία, και τα έβουεπαν αυτά. 

Και τότε, ένας άνντουας, µε το όνοµα Ιωσήφ, 
που ήταν βουευτής, άνντουας αγαφός και 
ντίκαιος,  (αυτός ντεν ήταν σύµφωνος µε τη 
βουή και την πουάξη τους), από την 
Αουιµαφαία, πόουη των Ιουνταίων, ο οποίος 
πεουίµενε κι αυτός τη βασιουεία τού Φεού·  
αυτός, αφού ήουφε στον Πιουάτο, ζήτησε το 
σώµα τού Ιησού. 
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Και όταν το κατέβασε, το τύουιξε µε σεντόνι, 
και το έβαουε σε µνήµα, ουαξεµένο σε 
βουάχο, όπου ντεν είχε ακόµα ενταφιαστεί 
κανένας. 

Και ήταν ηµέουα Παουασκευή, και 
ξηµέουωνε σάββατο.  Ακοούφησαν, 
µάουιστα, και γυναίκες, που είχαν έουφει µαζί 
του από τη Γαουιουαία και είνταν το µνήµα, 
και πώς τέφηκε το σώµα του.  Και αφού 
επέστουεψαν, ετοίµασαν αουώµατα και 
µύουα· και το µεν σάββατο ησύχασαν, 
σύµφωνα µε την εντοουή. 

ΚΑΙ την πουώτη ηµέουα τής εβντοµάντας, 
ενώ ακόµα ήταν βαφιά χαουάµατα, ήουφαν 
στο µνήµα, φέουνοντας τα αουώµατα που 
ετοίµασαν· και µεουικές άουες γυναίκες ήσαν 
µαζί τους.  Βουήκαν, όµως, την πέτουα 
αποκυουισµένη από το µνήµα.  Και όταν 
µπήκαν µέσα ντεν βουήκαν το σώµα τού 
Κυουίου Ιησού. 

Και ενώ ήσαν σε αποουία για τούτο, ξάφνου, 
ντύο άνντουες µε ιµάτια αστουαφτεουά 
στάφηκαν µπουοστά τους.  Και καφώς εκείνες 
φοβήφηκαν, και έσκυψαν το πουόσωπο στη 
γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό 
ανάµεσα στους νεκούς;  Ντεν είναι εντώ, αουά 
αναστήφηκε. Φυµηφείτε πώς σας είχε 
µιουήσει, ενώ βουισκόταν ακόµα στη 
Γαουιουαία,  ουέγοντας, ότι: Ο Υιός τού 
ανφουώπου πουέπει να παουαντοφεί σε χέουια 
αµαουτωουών ανφουώπων, και να σταυουωφεί, 
και την τουίτη ηµέουα να αναστηφεί. 

Και φυµήφηκαν τα ουόγια του.  Και αφού 
επέστουεψαν από το µνήµα, ανήγγειουαν 
όουα αυτά στους έντεκα και σε όους τους 
υπόουοιπους.  Κι αυτές ήσαν η Μαουία 
Μαγνταουηνή και η Ιωάννα και η Μαουία, η 
µητέουα τού Ιακώβου, και οι υπόουοιπες µαζί 
µ' αυτές, που έουεγαν αυτά στους αποστόους.  
Και τα ουόγια τους φάνηκαν µπουοστά τους 
σαν φουυαουία, και ντεν τις πίστευαν. 

Ο Πέτουος, όµως, έτουεξε στο µνήµα, και, 
καφώς έσκυψε µέσα, βουέπει τα σάβανα να 
κείτονται µόνα τους· και αναχώουησε 
φαυµάζοντας από µέσα του για το γεγονός. 

Και να! ντύο απ' αυτούς ποουεύονταν κατά 
την ίντια ηµέουα στην κωµόποουη, που 
ονοµαζόταν Εµµαούς, που απείχε 60 στάντια 
από την Ιεουσαουήµ·  κι αυτοί συνοµιούσαν 
αναµεταξύ τους για όουα αυτά που είχαν 
συµβεί.  Και ενώ µιούσαν και συζητούσαν, 
καφώς πουησίασε και ο ίντιος ο Ιησούς, 
ποουευόταν µαζί τους.  Αουά, τα µάτια τους 
κουατιόνταν, για να µη τον γνωουίσουν.  Και 
τους είπε: Ποια είναι αυτά τα ουόγια, που 
συνοµιουείτε αναµεταξύ σας, καφώς 
πεουπατάτε, και είστε σκυφουωποί; 

Και αποκουινόµενος ο ένας, που ονοµαζόταν 
Κουεόπας, του είπε: Εσύ µονάχος παουοικείς 
στην Ιεουσαουήµ, και ντεν έµαφες τα όσα 
έγιναν σ' αυτή κατά τις ηµέουες αυτές;  Και 
τους είπε: Ποια; Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: 
Αυτά για τον Ιησού τον Ναζωουαίο, που 
στάφηκε ένας άνντουας πουοφήτης, ντυνατός 
σε έουγο και ουόγο µπουοστά στον Φεό και 
σε οουόκουηουο τον ουαό·  και πώς οι 
αουχιεουείς και οι άουχοντές µας τον 
παουέντωσαν σε καταντίκη φανάτου, και τον 
σταύουωσαν·  εµείς, όµως, εουπίζαµε ότι 
αυτός είναι εκείνος που επουόκειτο να 
ουυτουώσει τον Ισουαήου. Αουά, και σε όουα 
τούτα, σήµεουα αυτή είναι η τουίτη ηµέουα, 
αφότου έγιναν αυτά·  εκτός ντε αυτών, 
µεουικές γυναίκες από µας, µας εξέπουηξαν, 
οι οποίες είχαν πάει ποουύ πουωί στο µνήµα·  
και καφώς ντεν βουήκαν το σώµα του, 
ήουφαν, ουέγοντας ότι είνταν και οπτασία 
αγγέουων, οι οποίοι ουένε ότι αυτός ζει·  και 
µεουικοί από τους ντικούς µας πήγαν στο 
µνήµα, και τα βουήκαν έτσι, όπως µας είχαν 
πει οι γυναίκες· αυτόν, όµως, ντεν τον είνταν. 

Κι αυτός είπε σ' αυτούς: Ω, ανόητοι και 
βουαντείς στην καουντιά στο να πιστεύετε σε 
όουα όσα µίουησαν οι πουοφήτες·  ντεν 
έπουεπε ο Χουιστός να τα πάφει αυτά, και να 
µπει µέσα στη ντόξα του;  Και αφού άουχισε 
από τον Μωυσή και από όους τούς 
πουοφήτες, τους εξηγούσε τα γουαµµένα για 
τον εαυτό του σε όουες τις γουαφές. 

Και πουησίασαν στην κωµόποουη, όπου 
ποουεύονταν· κι αυτός πουοσποιόταν ότι 
πηγαίνει πιο µακουιά.  Και τον 
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παουακάουεσαν επίµονα, ουέγοντας: Μείνε 
µαζί µας, επειντή πουησιάζει το βουάντυ, και 
έκουινε η ηµέουα. Και µπήκε µέσα για να 
µείνει µαζί τους. 

Και όταν κάφησε µαζί τους στο τουαπέζι, 
παίουνοντας το ψωµί, ευουόγησε, και αφού 
έκοψε, έντινε σ' αυτούς.  Και ντιανοίχτηκαν σ' 
εκείνους τα µάτια, και τον γνώουισαν· κι αυτός 
έγινε άφαντος απ' αυτούς. 

Και είπαν αναµεταξύ τους: Ντεν καιγόταν 
µέσα µας η καουντιά µας, όταν µας µιούσε 
στον ντουόµο, και µας εξηγούσε τις γουαφές;  
Και αφού σηκώφηκαν την ίντια εκείνη ώουα, 
επέστουεψαν στην Ιεουσαουήµ, και βουήκαν 
τούς έντεκα, και εκείνους που ήσαν µαζί τους, 
συγκεντουωµένους,  οι οποίοι έουεγαν, ότι: 
Πουαγµατικά, ο Κύουιος αναστήφηκε, και 
φάνηκε στον Σίµωνα.  Κι αυτοί ντιηγούνταν 
τα όσα συνέβηκαν καφ' οντόν, και πώς 
γνωουίστηκε σ' αυτούς ενώ έκοβε το ψωµί. 

Και ενώ µιούσαν γι' αυτά, ο ίντιος ο Ιησούς 
στάφηκε στο µέσον τους, και ουέει σ' αυτούς: 
Ειουήνη σ' εσάς.  Και εκείνοι, ενώ 
εκπουάγηκαν και έγιναν έντουοµοι, νόµιζαν 
ότι έβουεπαν πνεύµα.  Και τους είπε: Γιατί 
είστε ταουαγµένοι; Και γιατί ανεβαίνουν 
συουογισµοί στις καουντιές σας;  Ντείτε τα 
χέουια µου και τα πόντια µου, ότι εγώ ο ίντιος 
είµαι· ψηουαφήστε µε και ντείτε· επειντή, ένα 
πνεύµα ντεν έχει σάουκα και κόκαουα, όπως 
βουέπετε εµένα ότι έχω.  Και αφού το είπε 
αυτό, τους έντειξε τα χέουια και τα πόντια. 

Και ενώ αυτοί, από τη χαουά, ακόµα 
απιστούσαν και φαύµαζαν, είπε σ' αυτούς: 
Έχετε εντώ κάτι φαγώσιµο;  Και εκείνοι 
έντωσαν σ' αυτόν ένα µέουος από ψηµένο 
ψάουι, και ένα µέουος κηουήφουας από µέουι.  
Και καφώς τα πήουε, έφαγε µπουοστά τους. 

Και τους είπε: Αυτά είναι τα ουόγια, που σας 
είχα µιουήσει, όταν ακόµα ήµουν µαζί σας, 
ότι πουέπει να εκπουηουωφούν όουα τα 
γουαµµένα µέσα στον νόµο τού Μωυσή και 
στους πουοφήτες και στους ψαουµούς για 
µένα. 

Τότε, ντιάνοιξε τον νου τους, για να 
καταουάβουν τις γουαφές.  Και τους είπε: 
Έτσι είναι γουαµµένο, και έτσι έπουεπε να 
πάφει ο Χουιστός, και να αναστηφεί από τους 
νεκούς την τουίτη ηµέουα,  και να κηουυχφεί 
στο όνοµά του µετάνοια και άφεση 
αµαουτιών σε όουα τα έφνη, ξεκινώντας από 
την Ιεουσαουήµ.  Κι εσείς είστε µάουτυουες 
γι' αυτά.  Και ντέστε, εγώ στέουνω την 
υπόσχεση του Πατέουα µου επάνω σας· κι 
εσείς καφήστε στην πόουη, την Ιεουσαουήµ, 
µέχουις ότου ντυφείτε ντύναµη από ψηουά. 

Και τους έφεουε έξω, µέχουι τη Βηφανία· και 
καφώς σήκωσε τα χέουια του ψηουά, τους 
ευουόγησε.  Και ενώ τους ευουογούσε, 
αποχωουίστηκε απ' αυτούς, και ανυψωνόταν 
πουος τον ουανό. 

Κι αυτοί, αφού τον πουοσκύνησαν, 
επέστουεψαν στην Ιεουσαουήµ µε µεγάουη 
χαουά.  Και βουίσκονταν ντιαουκώς µέσα στο 
ιεουό, ντοξάζοντας και ευουογώντας τον Φεό. 
Αµήν. 

ΣΤΗΝ αουχή ήταν ο Ουόγος, και ο Ουόγος 
ήταν πουος τον Φεό, και Φεός ήταν ο 
Ουόγος.  Αυτός ήταν στην αουχή πουος τον 
Φεό.  Όουα έγιναν ντιαµέσου αυτού· και 
χωουίς αυτόν ντεν έγινε ούτε ένα το οποίο 
έχει γίνει.  Μέσα σ' αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή 
ήταν το φως των ανφουώπων.  Και το φως 
µέσα στο σκοτάντι φέγγει, και το σκοτάντι 
ντεν το κατέουαβε. 

Υπήουξε ένας άνφουωπος αποσταουµένος από 
τον Φεό, που ονοµαζόταν Ιωάννης.  Αυτός 
ήουφε πουος µαουτυουία, για να ντώσει 
µαουτυουία σχετικά µε το φως, για να 
πιστέψουν όουοι ντιαµέσου αυτού.  Ντεν ήταν 
εκείνος το φως, αουά για να ντώσει 
µαουτυουία σχετικά µε το φως. 

Ήταν το φως το αουηφινό, το οποίο φωτίζει 
κάφε άνφουωπο που έουχεται στον κόσµο.  
Ήταν µέσα στον κόσµο, και ο κόσµος έγινε 
ντιαµέσου αυτού· και ο κόσµος ντεν τον 
γνώουισε.  Στα ντικά του ήουφε, και οι ντικοί 
του ντεν τον ντέχφηκαν.  Όσοι, όµως, τον 
ντέχφηκαν, σ' αυτούς έντωσε εξουσία να 
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γίνουν παιντιά τού Φεού, σ' αυτούς που 
πιστεύουν στο όνοµά του·  οι οποίοι, όχι από 
αίµατα ούτε από φέουηµα σάουκας ούτε από 
φέουηµα άνντουα, αουά από τον Φεό 
γεννήφηκαν. 

Και ο Ουόγος έγινε σάουκα, και κατοίκησε 
ανάµεσά µας, (και είνταµε τη ντόξα του, 
ντόξαν ως µονογενή από τον Πατέουα), 
γεµάτος χάουη και αουήφεια. 

Ο Ιωάννης ντίνει µαουτυουία γι' αυτόν, και 
φώναξε, ουέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο 
είπα: Εκείνος που έουχεται πίσω από µένα 
είναι ανώτεουός µου, επειντή ήταν πουιν από 
µένα. 

Και όουοι εµείς ουάβαµε από το πουήουωµά 
του, και χάουη επάνω σε χάουη.  Επειντή, και 
ο νόµος ντόφηκε ντιαµέσου τού Μωυσή· η 
χάουη, όµως, και η αουήφεια έγινε ντιαµέσου 
τού Ιησού Χουιστού.  Κανένας ντεν είντε ποτέ 
τον Φεό· ο Μονογενής Υιός, που είναι στην 
αγκαουιά τού Πατέουα, εκείνος τον 
φανέουωσε. 

Κι αυτή είναι η µαουτυουία τού Ιωάννη, όταν 
οι Ιουνταίοι από τα Ιεουοσόουυµα έστειουαν 
ιεουείς και Ουευίτες, για να τον ουωτήσουν: 
Εσύ ποιος είσαι;  Και οµοουόγησε και ντεν 
αουνήφηκε· και οµοουόγησε ότι: Ντεν είµαι 
εγώ ο Χουιστός.  Και τον ουώτησαν: Τι, 
ουοιπόν; Είσαι εσύ ο Ηουίας; Και ουέει: Ντεν 
είµαι. Είσαι εσύ ο πουοφήτης; Και απάντησε: 
Όχι.  Του είπαν, ουοιπόν: Ποιος είσαι; Για να 
ντώσουµε απάντηση σ' αυτούς που µας 
έστειουαν· τι ουες για τον εαυτό σου; 

Αποκουίφηκε: Εγώ είµαι «φωνή κάποιου που 
φωνάζει ντυνατά µέσα στην έουηµο. Κάντε 
ίσιο τον ντουόµο τού Κυουίου», όπως είπε ο 
πουοφήτης Ησαϊας. 

Και οι αποσταουµένοι ήσαν από τους 
Φαουισαίους·  και τον ουώτησαν, και του 
είπαν: Γιατί, ουοιπόν, βαπτίζεις, αν εσύ ντεν 
είσαι ο Χουιστός ούτε ο Ηουίας ούτε ο 
πουοφήτης; 

Ο Ιωάννης απάντησε σ' αυτούς, ουέγοντας: 
Εγώ βαπτίζω µε νεουό· ανάµεσά σας, όµως, 

στέκεται εκείνος, που εσείς ντεν γνωουίζετε·  
αυτός είναι εκείνος που έουχεται πίσω από 
µένα, ο οποίος είναι ανώτεουός µου· του 
οποίου εγώ ντεν είµαι άξιος να ουύσω το 
ουουί από το υπόντηµά του. 

Αυτά έγιναν στη Βηφαβαουά, πέουα από τον 
Ιοουντάνη, όπου βάπτιζε ο Ιωάννης. 

Κατά την επόµενη ηµέουα, ο Ιωάννης 
βουέπει τον Ιησού να έουχεται πουος αυτόν, 
και ουέει: Ντέστε, ο Αµνός τού Φεού, που 
σηκώνει την αµαουτία τού κόσµου.  Αυτός 
είναι για τον οποίο εγώ είπα: Πίσω από µένα 
έουχεται ένας άνντουας, που είναι ανώτεουός 
µου, επειντή ήταν πουιν από µένα.  Και εγώ 
ντεν τον γνώουιζα· αουά, για να φανεουωφεί 
στον Ισουαήου, γι' αυτό ήουφα εγώ 
βαπτίζοντας µέσα στο νεουό. 

Και ο Ιωάννης έντωσε µαουτυουία, ουέγοντας 
ότι: Είντα το Πνεύµα να κατεβαίνει από τον 
ουανό σαν πεουιστέουι, και έµεινε επάνω του.  
Και εγώ ντεν τον γνώουιζα· αουά, εκείνος που 
µε έστειουε να βαπτίζω µε νεουό, εκείνος µου 
είπε: Σε όποιον ντεις το Πνεύµα να κατεβαίνει 
και να µένει επάνω του, αυτός είναι που 
βαπτίζει µε Πνεύµα Άγιο.  Και εγώ είντα και 
έντωσα µαουτυουία, ότι αυτός είναι ο Υιός 
τού Φεού. 

Κατά την επόµενη ηµέουα, στεκόταν πάουι ο 
Ιωάννης, και ντύο από τους µαφητές του·  και 
αφού πουοσήουωσε το βουέµµα του στον 
Ιησού που πεουπατούσε, ουέει: Ντέστε, ο 
Αµνός τού Φεού. 

Και τον άκουσαν οι ντύο µαφητές να µιουάει, 
και ακοούφησαν τον Ιησού.  Και καφώς ο 
Ιησούς στουάφηκε και τους είντε να 
ακοουφούν, τους ουέει: Τι ζητάτε; Και εκείνοι 
είπαν σ' αυτόν: Ουαββί, (που 
µεταφουαζόµενο ουέγεται, Ντάσκαουε), πού 
µένεις; 

Τους ουέει: Εουάτε και ντείτε. Ήουφαν και 
είνταν πού µένει· και έµειναν µαζί του εκείνη 
την ηµέουα· και η ώουα ήταν πεουίπου ντέκα.  
ΗΤΑΝ ο Ανντουέας, ο αντεουφός τού 
Σίµωνα Πέτου, ο ένας από τους ντύο, που 
άκουσαν γι' αυτόν από τον Ιωάννη, και τον 
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ακοούφησαν.  Αυτός βουίσκει πουώτος τον 
ντικό του αντεουφό, τον Σίµωνα, και του 
ουέει: Βουήκαµε τον Μεσσία, που 
µεταφουαζόµενο σηµαίνει ο Χουιστός.  Και 
τον έφεουεστον Ιησού. 

Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καουά, είπε: 
Εσύ είσαι ο Σίµωνας, ο γιος τού Ιωνά· εσύ φα 
ονοµαστείς Κηφάς, που µεταφουάζεται 
Πέτουος. 

Και την επόµενη ηµέουα, ο Ιησούς φέουησε 
να βγει στη Γαουιουαία· και βουίσκει τον 
Φίουιππο, και του ουέει: Ακοούφα µε. 

Και ο Φίουιππος ήταν από τη Βηφσαϊντά, 
από την πόουη τού Ανντουέα και του Πέτου.  
Ο Φίουιππος βουίσκει τον Ναφαναήου, και 
του ουέει: Βουήκαµε εκείνον τον οποίο ο 
Μωυσής έγουαψε µέσα στον νόµο και οι 
πουοφήτες, τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσήφ, 
αυτόν από τη Ναζαουέτ. 

Και ο Ναφαναήου είπε σ' αυτόν: Μποουεί να 
πουοέουφει κάτι καουό από τη Ναζαουέτ; 

Ο Φίουιππος ουέει σ' αυτόν: Έουα και ντες. 

Ο Ιησούς είντε τον Ναφαναήου να έουχεται 
σ' αυτόν, και ουέει γι' αυτόν: Ντέστε, ένας 
αουηφινά Ισουαηουίτης, στον οποίο ντεν 
υπάουχει ντόουος. 

Ουέει σ' αυτόν ο Ναφαναήου: Από πού µε 
γνωουίζεις; 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς, και του είπε: Πουιν ο 
Φίουιππος σε φωνάξει, σε είντα όταν ήσουν 
κάτω από τη συκιά. 

Αποκουίφηκε ο Ναφαναήου και του ουέει: 
Ουαββί, εσύ είσαι ο Υιός τού Φεού, εσύ είσαι 
ο βασιουιάς τού Ισουαήου. 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς και του είπε: Επειντή 
σου είπα: Σε είντα κάτω από τη συκιά, 
πιστεύεις; Μεγαουύτεουα απ' αυτά φα ντεις.  
Και του ουέει: Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα, 
από τώουα φα ντείτε τον ουανό ανοιγµένο, και 
τους αγγέους τού Φεού να ανεβαίνουν και να 
κατεβαίνουν επάνω στον Υιό τού ανφουώπου. 

ΚΑΙ την τουίτη ηµέουα έγινε γάµος στην 
Κανά τής Γαουιουαίας· και εκεί ήταν η 
µητέουα τού Ιησού.  Πουοσκουήφηκε, 
µάουιστα, στον γάµο και ο Ιησούς και οι 
µαφητές του. 

Και επειντή έουειψε το κουασί, η µητέουα τού 
Ιησού ουέει σ' αυτόν: Ντεν έχουν κουασί. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτή: Τι κοινό υπάουχει 
ανάµεσα σε µένα και σε σένα, γυναίκα; Ντεν 
ήουφε ακόµα η ώουα µου. 

Η µητέουα του ουέει στους υπηουέτες: Κάντε 
ό,τι σας ουέει. 

Και υπήουχαν εκεί έξι υντουίες πέτουινες, οι 
οποίες κείτονταν σύµφωνα µε τη συνήφεια του 
καφαουισµού των Ιουνταίων, που η κάφε µία 
χωούσε ντύο ή τουία µέτουα.  Ο Ιησούς ουέει 
σ' αυτούς: Γεµίστε τις υντουίες µε νεουό. Και 
τις γέµισαν µέχουι επάνω.  Και τους ουέει: 
Αντουήστε τώουα και φέουτε στον 
αουχιτουίκουινο. Και έφεουαν. 

Και καφώς ο αουχιτουίκουινος γεύτηκε το 
νεουό, που είχε µεταβουηφεί σε κουασί, και 
ντεν ήξεουε από πού είναι, (οι υπηουέτες, 
όµως, που είχαν αντουήσει το νεουό, 
ήξεουαν), ο αουχιτουίκουινος φωνάζει τον 
νυµφίο,  και του ουέει: Κάφε άνφουωπος βάζει 
πουώτα το καουό κουασί, και αφού πιουν 
ποουύ, τότε το κατώτεουο· εσύ φύουαξες το 
καουό κουασί µέχουι τώουα. 

Αυτή την αουχή των φαυµάτων έκανε ο 
Ιησούς στην Κανά τής Γαουιουαίας, και 
φανέουωσε τη ντόξα του, και πίστεψαν σ' 
αυτόν οι µαφητές του. 

Ύστεουα απ' αυτό, κατέβηκε στην 
Καπεουναούµ, αυτός και η µητέουα του, και 
οι αντεουφοί του, και οι µαφητές του· και 
έµειναν εκεί όχι ποουές ηµέουες. 

Και πουησίαζε το Πάσχα των Ιουνταίων, και 
ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεουοσόουυµα.  Και 
µέσα στο ιεουό βουήκε αυτούς που πούσαν 
βόντια και πουόβατα και πεουιστέουια, και 
τους αουγυουαµοιβούς, να κάφονται.  Και 
αφού έφτιαξε ένα µαστίγιο από σχοινιά, τους 
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έντιωξε όους από το ιεουό, και τα πουόβατα 
και τα βόντια· και τα νοµίσµατα των 
αουγυουαµοιβών τα σκόουπισε, και 
αναποντογύουισε τα τουαπέζια·  και είπε σ' 
αυτούς που πούσαν τα πεουιστέουια: Σηκώστε 
τα από εντώ· µη κάνετε τον οίκο τού Πατέουα 
µου οίκον εµποουίου. 

Τότε, οι µαφητές του φυµήφηκαν ότι είναι 
γουαµµένο: «Ο ζήουος τού οίκου σου µε 
κατέφαγε». 

Αποκουίφηκαν, ουοιπόν, οι Ιουνταίοι και του 
είπαν: Ποιο σηµείο ντείχνεις σε µας, επειντή 
κάνεις αυτά; 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς και τους είπε: 
Γκουεµίστε τούτο τον ναό, και σε τουεις 
ηµέουες φα τον στήσω όουφιον. 

Και οι Ιουνταίοι είπαν: Ο ναός αυτός 
οικοντοµήφηκε σε 46 χουόνια, κι εσύ φα τον 
στήσεις όουφιον σε τουεις ηµέουες; 

Εκείνος, όµως, έουεγε για τον ναό τού 
σώµατός του.  Όταν, ουοιπόν, αναστήφηκε 
από τους νεκούς, οι µαφητές του φυµήφηκαν 
ότι αυτό τούς το έουεγε· και πίστεψαν στη 
γουαφή, και στον ουόγο, που είχε πει ο 
Ιησούς. 

Και ενώ ήταν στα Ιεουοσόουυµα κατά τη 
γιοουτή τού Πάσχα, ποουοί πίστεψαν στο 
όνοµά του, βουέποντας τα φαύµατά του, που 
έκανε.  Ο ίντιος ο Ιησούς, όµως, ντεν τους 
εµπιστευόταν, επειντή τους γνώουιζε όους·  
και επειντή ντεν είχε ανάγκη να ντώσει 
κάποιος µαουτυουία για τον άνφουωπο· 
ντεντοµένου ότι, αυτός γνώουιζε τι ήταν µέσα 
στον άνφουωπο. 

ΥΠΗΟΥΧΕ ντε ένας άνφουωπος από τους 
Φαουισαίους, που ονοµαζόταν Νικόντηµος, 
άουχοντας των Ιουνταίων.  Αυτός ήουφε στον 
Ιησού µέσα στη νύχτα και του είπε: Ουαββί, 
ξέουµε ότι ήουφες Ντάσκαουος από τον Φεό· 
επειντή, κανένας ντεν µποουεί να κάνει αυτά 
τα σηµεία που εσύ κάνεις, αν ο Φεός ντεν 
είναι µαζί του. 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς και του είπε: Σε 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα, αν κάποιος ντεν 
γεννηφεί από επάνω, ντεν µποουεί να ντει τη 
βασιουεία τού Φεού. 

Ο Νικόντηµος ουέει σ' αυτόν: Πώς µποουεί 
ένας άνφουωπος να γεννηφεί ενώ είναι 
γέουοντας; Μήπως µποουεί να µπει µια 
ντεύτεουη φοουά στην κοιουιά τής µητέουας 
του και να γεννηφεί; 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς: Σε ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα, αν κάποιος ντεν γεννηφεί από 
νεουό και Πνεύµα, ντεν µποουεί να µπει µέσα 
στη βασιουεία τού Φεού.  Εκείνο που έχει 
γεννηφεί από τη σάουκα είναι σάουκα· και 
εκείνο που έχει γεννηφεί από το Πνεύµα, είναι 
πνεύµα.  Μη φαυµάσεις ότι σου είπα: Πουέπει 
να γεννηφείτε από επάνω.  Ο άνεµος πνέει 
όπου φέουει, και ακούς τη φωνή του, αουά 
ντεν ξέουεις από πού έουχεται, και πού 
πηγαίνει· έτσι είναι καφένας που γεννήφηκε 
από το Πνεύµα. 

Αποκουίφηκε ο Νικόντηµος και του είπε: 
Πώς µποούν να γίνουν αυτά; 

Αποκουίφηκε ο Ιησούς και του είπε: Εσύ 
είσαι ο Ντάσκαουος του Ισουαήου, κι αυτά 
ντεν τα ξέουεις;  Σε ντιαβεβαιώνω απόουυτα, 
ότι, µιούµε εκείνο που ξέουµε, και 
µαουτυούµε εκείνο που είνταµε· και ντεν 
ντέχεστε τη µαουτυουία µας.  Αν σας είπα τα 
επίγεια, και ντεν πιστεύετε, πώς φα πιστέψετε, 
αν σας πω τα επουάνια; 

Και κανένας ντεν ανέβηκε στον ουανό, παουά 
αυτός που κατέβηκε από τον ουανό, ο Υιός 
τού ανφουώπου, αυτός που είναι στον ουανό.  
Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίντι µέσα 
στην έουηµο, έτσι πουέπει να υψωφεί ο Υιός 
τού ανφουώπου·  για να µη χαφεί καφένας ο 
οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αουά να έχει αιώνια 
ζωή.  Επειντή, µε τέτοιον τουόπο αγάπησε ο 
Φεός τον κόσµο, ώστε έντωσε τον Υιό του 
τον µονογενή, για να µη χαφεί καφένας ο 
οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αουά να έχει αιώνια 
ζωή.  Ντεντοµένου ότι, ο Φεός ντεν 
απέστειουε τον Υιό του στον κόσµο, για να 
κουίνει τον κόσµο, αουά για να σωφεί ο 
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κόσµος ντιαµέσου αυτού.  Όποιος πιστεύει σ' 
αυτόν, ντεν κουίνεται· όποιος, όµως, ντεν 
πιστεύει, έχει ήντη κουιφεί, επειντή ντεν 
πίστεψε στο όνοµα του µονογενή Υιού τού 
Φεού.  Κι αυτή είναι η κουίση, ότι το φως 
ήουφε στον κόσµο, και οι άνφουωποι 
αγάπησαν το σκοτάντι πεουισσότεουο παουά 
το φως· για τον ουόγο ότι, τα έουγα τους ήσαν 
πονηουά.  Επειντή, όποιος πουάττει τα 
φαύουα, µισεί το φως, και ντεν έουχεται στο 
φως, για να µη έουφουν σε έουεγχο τα έουγα 
του.  Όποιος, όµως, πουάττει την αουήφεια, 
έουχεται στο φως, για να φανεουωφούν τα 
έουγα του, ότι έγιναν σύµφωνα µε τον Φεό. 

Ύστεουα απ' αυτά, ήουφε ο Ιησούς και οι 
µαφητές του στη γη τής Ιουνταίας, και έµενε 
εκεί µαζί τους και βάπτιζε. 

Εκεί, όµως, βάπτιζε και ο Ιωάννης στην 
Αινών, κοντά στο Σαουείµ, για τον ουόγο ότι 
εκεί υπήουχαν ποουά νεουά· και έουχονταν 
και βαπτίζονταν.  Επειντή, ο Ιωάννης ντεν 
είχε ακόµα ουιχτεί στη φυουακή. 

Έγινε, ουοιπόν, συζήτηση για τον 
καφαουισµό από τους µαφητές τού Ιωάννη µε 
µεουικούς Ιουνταίους·  και ήουφαν στον 
Ιωάννη, και του είπαν: Ουαββί, εκείνος που 
ήταν µαζί σου πέουα από τον Ιοουντάνη, για 
τον οποίο εσύ έντωσες µαουτυουία, ντες, 
αυτός βαπτίζει, και όουοι έουχονται σ' αυτόν. 

Ο Ιωάννης αποκουίφηκε και είπε: Ντεν 
µποουεί ο άνφουωπος να παίουνει τίποτε, αν 
ντεν είναι σ' αυτόν ντοσµένο από τον ουανό.  
Εσείς οι ίντιοι είστε µάουτυουές µου ότι είπα: 
Ντεν είµαι εγώ ο Χουιστός, αου' ότι είµαι 
αποσταουµένος µπουοστά από εκείνον.  
Όποιος έχει τη νύφη είναι ο νυµφίος· ο ντε 
φίουος τού νυµφίου, που στέκεται και τον 
ακούει, χαίουεται υπεουβοουικά για τη φωνή 
τού νυµφίου. Αυτή, ουοιπόν, η ντική µου 
χαουά εκπουηουώφηκε.  Εκείνος πουέπει να 
αυξάνει, εγώ ντε να εουαττώνοµαι.  Αυτός που 
έουχεται από επάνω, είναι υπεουάνω όουων· 
αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι, 
και από τη γη µιουάει· αυτός που έουχεται 
από τον ουανό, είναι υπεουάνω όουων.  Και 
εκείνο που είντε και άκουσε, αυτό ντίνει ως 

µαουτυουία· και κανένας ντεν ντέχεται τη 
µαουτυουία του.  Όποιος ντεχφεί τη 
µαουτυουία του, επισφουάγισε ότι ο Φεός 
είναι αουηφής.  Ντεντοµένου ότι, εκείνος, που 
ο Φεός τον απέστειουε, µιουάει τα ουόγια τού 
Φεού· επειντή, ο Φεός ντεν του ντίνει το 
Πνεύµα µε µέτουο.  Ο Πατέουας αγαπάει τον 
Υιό, και όουα τα έντωσε στο χέουι του.  
Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια ζωή· 
όποιος, όµως, απειφεί στον Υιό, ντεν φα ντει 
ζωή, αουά η οουγή τού Φεού µένει επάνω 
του. 

ΚΑΦΩΣ, ουοιπόν, ο Κύουιος έµαφε ότι οι 
Φαουισαίοι άκουσαν πως ο Ιησούς κάνει 
πεουισσότεους µαφητές, και βαπτίζει, παουά 
ο Ιωάννης,  (αν και ο ίντιος ο Ιησούς ντεν 
βάπτιζε, αουά οι µαφητές του)·  άφησε την 
Ιουνταία, και αναχώουησε πάουι για τη 
Γαουιουαία. 

Έπουεπε, µάουιστα, να πεουάσει ντιαµέσου 
της Σαµάουειας.  Έουχεται, ουοιπόν, στην 
πόουη τής Σαµάουειας, που την έουεγαν 
Σιχάου, κοντά στο χωουάφι, που ο Ιακώβ 
έντωσε στον Ιωσήφ, τον γιο του.  Και 
υπήουχε εκεί µια πηγή τού Ιακώβ. Ο Ιησούς, 
ουοιπόν, κουασµένος καφώς ήταν από την 
οντοιποουία, καφόταν, έτσι όπως ήταν, στην 
πηγή. Η ώουα ήταν πεουίπου έξι. 

Έουχεται κάποια γυναίκα από τη Σαµάουεια 
για να αντουήσει νεουό. Ο Ιησούς ουέει σ' 
αυτήν: Ντος µου να πιω.  Επειντή, οι µαφητές 
του είχαν πάει στην πόουη, για να 
αγοουάσουν τουοφές. 

Του ουέει, ουοιπόν, η γυναίκα η 
Σαµαουείτισσα: Πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουνταίος, 
ζητάς να πιεις από µένα, που είµαι γυναίκα 
Σαµαουείτισσα; Επειντή, ντεν έχουν 
επικοινωνία οι Ιουνταίοι µε τους Σαµαουείτες. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και της είπε: Αν 
ήξεουες τη ντωουεά τού Φεού, και ποιος είναι 
αυτός που σου ουέει: Ντος µου να πιω, εσύ 
φα ζητούσες απ' αυτόν, και φα σου έντινε το 
ζωντανό νεουό. 

Η γυναίκα ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, ούτε 
ντοχείο άντουησης έχεις, και το πηγάντι είναι 
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βαφύ· από πού, ουοιπόν, έχεις το ζωντανό 
νεουό;  Μήπως εσύ είσαι µεγαουύτεουος από 
τον πατέουα µας, τον Ιακώβ, που µας έντωσε 
το πηγάντι, και ήπιε απ' αυτό αυτός, και οι 
γιοι του, και τα ζωντανά του; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και της είπε: Καφένας 
που πίνει από τούτο το νεουό, φα ντιψάσει 
ξανά·  όποιος, όµως, πιει από το νεουό που 
εγώ φα του ντώσω, ντεν φα ντιψάσει στον 
αιώνα· αουά, το νεουό που φα ντώσω σ' αυτόν, 
φα γίνει µέσα του πηγή νεού, που φα 
αναβουύζει σε αιώνια ζωή. 

Η γυναίκα ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, ντος µου 
αυτό το νεουό, για να µη ντιψάω ούτε να 
έουχοµαι εντώ να αντουώ. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Πήγαινε, κάουεσε 
τον άνντουα σου κι έουα εντώ. 

Η γυναίκα απάντησε και είπε: Ντεν έχω 
άνντουα. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Σωστά είπες, ότι: 
Ντεν έχω άνντουα·  επειντή, πέντε άνντουες 
πήουες, και εκείνον που έχεις τώουα, ντεν 
είναι άνντουας σου· αυτό που είπες είναι 
αουήφεια. 

Η γυναίκα ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, βουέπω ότι 
εσύ είσαι πουοφήτης.  Οι πατέουες µας 
πουοσκύνησαν σε τούτο το βουνό· κι εσείς 
ουέτε ότι στα Ιεουοσόουυµα είναι ο τόπος, 
όπου πουέπει να πουοσκυνούµε. 

Ο Ιησούς τής ουέει: Γυναίκα, πίστεψέ µε, ότι, 
έουχεται ώουα, κατά την οποία ούτε σε τούτο 
το βουνό ούτε στα Ιεουοσόουυµα φα 
πουοσκυνήσετε τον Πατέουα.  Εσείς 
πουοσκυνάτε εκείνο που ντεν ξέουετε· εµείς 
πουοσκυνούµε εκείνο που ξέουµε· επειντή, η 
σωτηουία είναι από τους Ιουνταίους.  Όµως, 
έουχεται ώουα, και ήντη είναι, όταν οι 
αουηφινοί πουοσκυνητές φα πουοσκυνήσουν 
τον Πατέουα µε πνεύµα και µε αουήφεια· 
επειντή, ο Πατέουας τέτοιου είντους ζητάει να 
είναι εκείνοι που τον πουοσκυνούν.  Ο Φεός 
είναι πνεύµα· και εκείνοι που τον πουοσκυνούν 
µε πνεύµα και µε αουήφεια πουέπει να τον 
πουοσκυνούν. 

Η γυναίκα ουέει σ' αυτόν: Ξέουω ότι έουχεται 
ο Μεσσίας, αυτός που ουέγεται Χουιστός· 
όταν έουφει εκείνος, φα µας τα αναγγείουει 
όουα. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Εγώ είµαι, αυτός 
που σου µιουάει. 

Κι επάνω σ' αυτό ήουφαν οι µαφητές του, και 
φαύµασαν ότι µιούσε µε γυναίκα· κανένας, 
όµως, ντεν είπε: Τι ζητάς; Ή, γιατί µιουάς 
µαζί της; 

Η γυναίκα άφησε, ουοιπόν, τη στάµνα της, 
και πήγε στην πόουη, και ουέει στους 
ανφουώπους:  Εουάτε να ντείτε έναν 
άνφουωπο, που µου είπε όουα όσα έκανα· 
µήπως είναι αυτός ο Χουιστός;  Βγήκαν, 
ουοιπόν, από την πόουη, και έουχονταν σ' 
αυτόν. 

Εντωµεταξύ, όµως, οι µαφητές τον 
παουακαούσαν, ουέγοντας: Ουαββί, φάε.  Και 
εκείνος είπε σ' αυτούς: Εγώ έχω φαγητό να 
φάω, που εσείς ντεν ξέουετε. 

Έουεγαν, ουοιπόν, οι µαφητές του αναµεταξύ 
τους: Μήπως του έφεουε κάποιος να φάει; 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Το ντικό µου 
φαγητό είναι να πουάττω το φέουηµα εκείνου 
που µε απέστειουε, και να τεουειώσω το 
έουγο του.  Ντεν ουέτε εσείς ότι, τέσσεουις 
µήνες είναι ακόµα, και έουχεται ο φεουισµός; 
Πουοσέξτε, σας ουέω, σηκώστε ψηουά τα 
µάτια σας, και ντείτε τα χωουάφια, ότι είναι 
κιόουας άσπουα για φεουισµό.  Και εκείνος 
που φεουίζει παίουνει µισφό, και µαζεύει 
καουπό για αιώνια ζωή, για να χαίουεται µαζί 
και εκείνος που σπέουνει και εκείνος που 
φεουίζει.  Επειντή, σε τούτο αουηφεύει ο 
ουόγος, ότι: Άουος είναι εκείνος που 
σπέουνει, και άουος εκείνος που φεουίζει.  
Εγώ σας απέστειουα για να φεουίζετε εκείνο 
στο οποίο εσείς ντεν κοπιάσατε· άουοι 
κοπίασαν, κι εσείς µπήκατε µέσα στον κόπο 
τους. 

Από την πόουη εκείνη, µάουιστα, ποουοί από 
τους Σαµαουείτες πίστεψαν σ' αυτόν, εξαιτίας 
τού ουόγου τής γυναίκας που έντινε 
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µαουτυουία, ότι: Μου είπε όουα όσα έπουαξα.  
Καφώς, ουοιπόν, ήουφαν σ' αυτόν οι 
Σαµαουείτες, τον παουακαούσαν να µείνει 
κοντά τους. Και έµεινε εκεί ντύο ηµέουες.  
Και ποουύ πεουισσότεουοι πίστεψαν εξαιτίας 
τού ουόγου του·  και έουεγαν στη γυναίκα, 
ότι: Ντεν πιστεύουµε πουέον εξαιτίας τού 
ουόγου σου· επειντή, εµείς ακούσαµε, και 
γνωουίζουµε ότι αυτός είναι αουηφινά ο 
Σωτήουας τού κόσµου, ο Χουιστός. 

Και ύστεουα από ντύο ηµέουες, αναχώουησε 
από εκεί, και πήγε στη Γαουιουαία.  Επειντή, 
ο ίντιος ο Ιησούς έντωσε µαουτυουία, ότι 
πουοφήτης ντεν έχει τιµή στην ίντια του την 
πατουίντα.  Όταν, ουοιπόν, ήουφε στη 
Γαουιουαία, οι Γαουιουαίοι τον ντέχφηκαν, 
όταν είνταν όουα όσα είχε κάνει στα 
Ιεουοσόουυµα, κατά τη γιοουτή· επειντή, κι 
αυτοί είχαν έουφει στη γιοουτή. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, ήουφε ξανά στην Κανά 
τής Γαουιουαίας, όπου είχε κάνει το νεουό 
κουασί. Και υπήουχε ένας αυουικός τού 
βασιουιά, που ο γιος του ήταν ασφενής στην 
Καπεουναούµ.  Αυτός, µόουις άκουσε ότι ο 
Ιησούς ήουφε από την Ιουνταία στη 
Γαουιουαία, πήγε σ' αυτόν, και τον 
παουακαούσε να κατέβει και να γιατουέψει 
τον γιο του· επειντή, επουόκειτο να πεφάνει. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, του είπε: Αν ντεν ντείτε 
σηµεία και τέουατα, ντεν φα πιστέψετε. 

Ο αυουικός τού βασιουιά ουέει σ' αυτόν: 
Κύουιε, κατέβα πουιν πεφάνει το παιντί µου. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Πήγαινε, ο γιος σου 
ζει. 

Και ο άνφουωπος πίστεψε στον ουόγο που ο 
Ιησούς είπε σ' αυτόν, και αναχωούσε.  Και 
ενώ αυτός ήντη κατέβαινε, τον συνάντησαν οι 
ντούοι του, και του ανήγγειουαν, ουέγοντας, 
ότι: Ο γιος σου ζει.  Τους ουώτησε, ουοιπόν, 
την ώουα κατά την οποία έγινε καουύτεουα· 
και του είπαν, ότι: Χφες την έβντοµη ώουα 
τον άφησε ο πυουετός.  Κατάουαβε, ουοιπόν, 
ο πατέουας ότι αυτό έγινε κατά την ώουα 
εκείνη, κατά την οποία ο Ιησούς είπε σ' αυτόν, 

ότι: Ο γιος σου ζει· και πίστεψε αυτός και 
οουόκουηουη η οικογένειά του. 

Αυτό, πάουι, είναι το ντεύτεουο φαύµα που 
έκανε ο Ιησούς, καφώς ήουφε από την 
Ιουνταία στη Γαουιουαία. 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, ήταν γιοουτή των 
Ιουνταίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα 
Ιεουοσόουυµα. 

Υπάουχει, µάουιστα, στα Ιεουοσόουυµα, 
κοντά στην πουοβατική πύουη, µια µικουή 
ουίµνη, που στα Εβουαϊκά επονοµάζεται 
Βηφεσντά, η οποία έχει πέντε στοές.  Σ' αυτές 
ήταν κατάκοιτο ένα µεγάουο πουήφος από 
ανφουώπους που ασφενούσαν: Από τυφούς, 
χωούς, παουάουυτους, που πεουίµεναν την 
κίνηση του νεού.  Επειντή, ένας άγγεουος 
κατέβαινε κατά καιούς στη µικουή ουίµνη, και 
τάουαζε το νεουό· όποιος, ουοιπόν, έµπαινε 
πουώτος, ύστεουα από την ταουαχή τού νεού, 
γινόταν υγιής από οποιαντήποτε αουώστια και 
αν έπασχε. 

Υπήουχε εκεί και κάποιος άνφουωπος, που για 
38 χουόνια έπασχε από ασφένεια.  Αυτόν, 
µόουις τον είντε ο Ιησούς ότι ήταν 
κατάκοιτος, και ξέουοντας ότι πάσχει ήντη 
ποουύ καιουό, του ουέει: Φέουεις να γίνεις 
υγιής; 

Αυτός που ασφενούσε αποκουίφηκε σ' αυτόν: 
Κύουιε, ντεν έχω άνφουωπο, για να µε βάουει 
µέσα στη µικουή ουίµνη, όταν το νεουό 
ταουαχφεί· και ενώ έουχοµαι εγώ, άουος 
πουιν από µένα κατεβαίνει. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Σήκω επάνω, πάουε 
το κουεβάτι σου, και πεουπάτα.  Και ο 
άνφουωπος έγινε αµέσως υγιής, και σήκωσε το 
κουεβάτι του, και πεουπατούσε. 

Και ήταν σάββατο εκείνη την ηµέουα.  
Έουεγαν, ουοιπόν, οι Ιουνταίοι στον 
φεουαπευµένο: Είναι σάββατο· ντεν σου 
επιτουέπεται να σηκώσεις το κουεβάτι. 

Αποκουίφηκε σ' αυτούς: Αυτός που µε 
γιάτουεψε, εκείνος µου είπε: Πάουε το 
κουεβάτι σου και πεουπάτα. 
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Τον ουώτησαν, ουοιπόν: Ποιος είναι ο 
άνφουωπος, που σου είπε: Πάουε το κουεβάτι 
σου και πεουπάτα;  Κι αυτός που 
γιατουεύτηκε ντεν ήξεουε ποιος είναι· επειντή, 
ο Ιησούς έφυγε απαουατήουητος, για τον 
ουόγο ότι υπήουχε ένα µεγάουο πουήφος σ' 
αυτό τον τόπο. 

Ύστεουα απ' αυτά, ο Ιησούς τον βουίσκει στο 
ιεουό, και του είπε: Ντες, έγινες υγιής, στο 
εξής µη αµάουτανε για να µη σου γίνει κάτι 
χειουότεουο. 

Πήγε, ουοιπόν, ο άνφουωπος, και ανήγγειουε 
στους Ιουνταίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που 
τον γιάτουεψε.  Και γι' αυτό οι Ιουνταίοι 
κατέτουεχαν τον Ιησού, και ζητούσαν να τον 
φανατώσουν, επειντή έκανε αυτά κατά το 
σάββατο. 

Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτούς: Ο 
Πατέουας µου µέχουι τώουα εουγάζεται, και 
εγώ εουγάζοµαι. 

Γι' αυτό, ουοιπόν, οι Ιουνταίοι ζητούσαν 
πεουισσότεουο να τον φανατώσουν, επειντή, 
όχι µόνον παουέβαινε το σάββατο, αουά και 
ντικό του πατέουα έουεγε τον Φεό, κάνοντας 
τον εαυτό του ίσον µε τον Φεό. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, αποκουίφηκε και τους 
είπε: Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα: Ντεν 
µποουεί ο Υιός να κάνει τίποτε από µόνος 
του, αν ντεν βουέπει τον Πατέουα να το κάνει 
αυτό· επειντή, όσα κάνει εκείνος, αυτά, 
παουόµοια, κάνει και ο Υιός.  Επειντή, ο 
Πατέουας αγαπάει τον Υιό, και του ντείχνει 
όουα όσα αυτός κάνει· και µεγαουύτεουα 
έουγα φα του ντείξει, για να φαυµάζετε εσείς.  
Επειντή, όπως ο Πατέουας ανασταίνει τούς 
νεκούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός 
όποιους φέουει ζωοποιεί.  Ντεντοµένου ότι, 
ούτε ο Πατέουας κουίνει κανέναν, αουά στον 
Υιό έντωσε όουη την κουίση·  για να τιµούν 
όουοι τον Υιό, όπως τιµούν τον Πατέουα. 
Εκείνος που ντεν τιµάει τον Υιό, ντεν τιµάει 
τον Πατέουα που τον απέστειουε.  Σας 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα, ότι εκείνος που 
ακούει τον ουόγο µου, και πιστεύει σ' αυτόν 
που µε απέστειουε, έχει αιώνια ζωή, και σε 

κουίση ντεν έουχεται, αουά έχει ήντη µεταβεί 
από τον φάνατο στη ζωή.  Σας ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα, ότι έουχεται ώουα, και ήντη είναι, 
όταν οι νεκουοί φα ακούσουν τη φωνή τού 
Υιού τού Φεού, και εκείνοι που άκουσαν φα 
ζήσουν.  Επειντή, όπως ο Πατέουας έχει µέσα 
στον εαυτό του ζωή, έτσι έντωσε και στον Υιό 
να έχει µέσα στον εαυτό του ζωή·  και εξουσία 
έντωσε σ' αυτόν να κάνει και κουίση, επειντή 
είναι Υιός ανφουώπου.  Μη φαυµάζετε γι' 
αυτό· επειντή, έουχεται ώουα, κατά την οποία, 
όουοι εκείνοι που είναι µέσα στα µνήµατα, φα 
ακούσουν τη φωνή του·  και φα βγουν έξω 
εκείνοι που έπουαξαν τα αγαφά, σε ανάσταση 
ζωής· εκείνοι ντε που έπουαξαν τα φαύουα, σε 
ανάσταση κουίσης.  Ντεν µποουώ εγώ να 
κάνω τίποτε από τον εαυτό µου. Καφώς 
ακούω, κουίνω· και η ντική µου κουίση είναι 
ντίκαιη· επειντή, ντεν ζητάω το ντικό µου 
φέουηµα, αουά το φέουηµα του Πατέουα, 
που µε απέστειουε. 

Αν εγώ ντίνω µαουτυουία για τον εαυτό µου, 
η µαουτυουία µου ντεν είναι αουηφινή.  
Άουος είναι εκείνος που ντίνει µαουτυουία για 
µένα· και ξέουω ότι είναι αουηφινή η 
µαουτυουία που ντίνει για µένα.  Εσείς 
στείουατε ανφουώπους στον Ιωάννη και 
έντωσε µαουτυουία για την αουήφεια.  Εγώ, 
όµως, από άνφουωπο ντεν παίουνω τη 
µαουτυουία· αουά, τα ουέω αυτά, για να 
σωφείτε εσείς.  Εκείνος ήταν το ουυχνάουι, 
που καιγόταν και έφεγγε· κι εσείς φεουήσατε 
να αγαουιαστείτε πουοσωουινά στο φως του.  
Εγώ, όµως, έχω τη µαουτυουία µεγαουύτεουη 
από εκείνη τού Ιωάννη· επειντή, τα έουγα που 
µου έντωσε ο Πατέουας για να τα τεουειώσω, 
αυτά τα έουγα που εγώ κάνω, ντίνουν 
µαουτυουία για µένα, ότι ο Πατέουας µε 
απέστειουε.  Και ο Πατέουας που µε 
απέστειουε, αυτός έντωσε µαουτυουία για 
µένα. Ούτε φωνή του ακούσατε ποτέ ούτε 
όψη του είντατε.  Και ντεν έχετε τον ουόγο 
του να µένει µέσα σας· επειντή, εσείς ντεν 
πιστεύετε σε τούτον, που τον απέστειουε 
εκείνος.  Εουευνάτε τις γουαφές, επειντή εσείς 
νοµίζετε ότι µέσα σ' αυτές έχετε αιώνια ζωή· 
και εκείνες είναι που ντίνουν µαουτυουία για 
µένα.  Όµως, ντεν φέουετε να έουφετε σε 
µένα, για να έχετε ζωή. 
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Ντόξα από ανφουώπους ντεν παίουνω·  αουά, 
σας γνώουισα, ότι ντεν έχετε µέσα σας την 
αγάπη τού Φεού.  Εγώ ήουφα στο όνοµα του 
Πατέουα µου, και ντεν µε ντέχεστε· αν έουφει 
άουος στο ντικό του όνοµα, εκείνον φα τον 
ντεχφείτε.  Πώς µποουείτε εσείς να πιστέψετε, 
οι οποίοι παίουνετε ντόξα ο ένας από τον 
άουον, και ντεν ζητάτε τη ντόξα, εκείνη από 
τον µόνο Φεό; 

Μη νοµίζετε ότι εγώ φα σας κατηγοουήσω 
απέναντι στον Πατέουα· υπάουχει ο 
κατήγοουός σας, ο Μωυσής, στον οποίο εσείς 
εουπίσατε.  Επειντή, αν πιστεύατε στον 
Μωυσή, φα πιστεύατε σε µένα· ντεντοµένου 
ότι, για µένα εκείνος έγουαψε.  Αουά, αν σε 
όσα εκείνος έγουαψε ντεν πιστεύετε, πώς φα 
πιστέψετε στα ντικά µου ουόγια; 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, ο Ιησούς αναχώουησε 
πέουα από τη φάουασσα της Γαουιουαίας, της 
Τιβεουιάντας·  και τον ακοουφούσε ένα 
µεγάουο πουήφος, επειντή έβουεπαν τα 
φαύµατά του που έκανε επάνω σ' εκείνους που 
ασφενούσαν.  Και ο Ιησούς ανέβηκε επάνω 
στο βουνό, και εκεί καφόταν µαζί µε τους 
µαφητές του.  Και πουησίαζε το Πάσχα, η 
γιοουτή των Ιουνταίων. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, καφώς ύψωσε τα µάτια 
του, και βουέποντας ότι ένα µεγάουο πουήφος 
έουχεται πουος αυτόν, ουέει στον Φίουιππο: 
Από πού φα αγοουάσουµε ψωµιά, για να φάνε 
αυτοί;  (Κι αυτό το έουεγε ντοκιµάζοντάς τον· 
επειντή, αυτός ήξεουε τι επουόκειτο να κάνει). 

Ο Φίουιππος του αποκουίφηκε: Ψωµιά για 
200 ντηνάουια ντεν αουκούν σ' αυτούς, για να 
πάουει κάφε ένας κάτι ουίγο.  Ένας από τους 
µαφητές του, ο Ανντουέας, ο αντεουφός τού 
Σίµωνα, ουέει σ' αυτόν:  Εντώ είναι ένα 
παιντάκι, που έχει πέντε κουίφινα ψωµιά, και 
ντύο ψάουια· αουά, αυτά τι είναι σε τόσους 
ποούς; 

Και ο Ιησούς είπε: Κάντε τούς ανφουώπους 
να καφήσουν. 

Υπήουχε ντε ποουύ χοουτάουι σ' αυτό τον 
τόπο. Και κάφησαν οι άνντουες πεουίπου 
5.000 σε αουιφµό.  Και ο Ιησούς πήουε τα 

ψωµιά, και αφού ευχαουίστησε, τα µοίουασε 
στους µαφητές, και οι µαφητές στους 
καφισµένους· το ίντιο και από τα ψάουια, όσο 
ήφεουαν. 

Και αφού χόουτασαν, ουέει στους µαφητές 
του: Μαζέψτε τα κοµµάτια που πεουίσσεψαν, 
για να µη χαφεί τίποτε.  Τα µάζεψαν, ουοιπόν, 
και γέµισαν ντώντεκα κοφίνια µε κοµµάτια 
από τα πέντε κουίφινα ψωµιά, που 
πεουίσσεψαν απ' αυτούς που έφαγαν. 

Οι άνφουωποι, ουοιπόν, όταν είνταν το φαύµα 
που έκανε ο Ιησούς, έουεγαν, ότι: Αυτός είναι 
αουηφινά ο πουοφήτης, που επουόκειτο 
νάουφει στον κόσµο. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, επειντή γνώουισε ότι 
πουόκειται νάουφουν, και να τον αουπάξουν 
για να τον κάνουν βασιουιά, αναχώουησε 
πάουι στο βουνό αυτός µόνος. 

Και καφώς έγινε βουάντυ, οι µαφητές του 
κατέβηκαν στη φάουασσα·  και αφού µπήκαν 
µέσα στο πουοίο, έουχονταν στην απέναντι 
πουευουά τής φάουασσας, στην 
Καπεουναούµ. Και είχε ήντη γίνει σκοτάντι, 
και ο Ιησούς ντεν είχε έουφει σ' αυτούς·  και η 
φάουασσα υψωνόταν, επειντή έπνεε ντυνατός 
άνεµος.  Αφού, ουοιπόν, κωπηουάτησαν 
πεουίπου 25 ή 30 στάντια, βουέπουν τον 
Ιησού να πεουπατάει επάνω στη φάουασσα, 
και να πουησιάζει στο πουοίο, και 
φοβήφηκαν. 

Και εκείνος τούς ουέει: Εγώ είµαι, µη 
φοβάστε.  Ήφεουαν, ουοιπόν, να τον πάουν 
στο πουοίο· κι αµέσως το πουοίο έφτασε στη 
γη, όπου πήγαιναν. 

Την επόµενη ηµέουα, το πουήφος που 
στεκόταν πέουα από τη φάουασσα, όταν είντε 
ότι άουο µικουό πουοίο ντεν υπήουχε εκεί, 
παουά µονάχα ένα, εκείνο στο οποίο είχαν 
µπει µέσα οι µαφητές του, και ότι ο Ιησούς 
ντεν είχε µπει µέσα στο µικουό πουοίο µαζί 
µε τους µαφητές του, αουά οι µαφητές του 
αναχώουησαν µόνοι·  (ήουφαν και άουα 
µικουά πουοία από την Τιβεουιάντα, κοντά 
στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωµί, αφού ο 
Κύουιος είχε ευχαουιστήσει)·  όταν, ουοιπόν, 
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το πουήφος είντε ότι ο Ιησούς ντεν είναι εκεί 
ούτε οι µαφητές του, µπήκαν κι αυτοί µέσα 
στα πουοία, και ήουφαν στην Καπεουναούµ 
ζητώντας τον Ιησού.  Και όταν τον βουήκαν, 
πέουα από τη φάουασσα, του είπαν: Ουαββί, 
πότε ήουφες εντώ; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς και είπε: 
Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα, µε ζητάτε, όχι 
επειντή είντατε φαύµατα, αουά επειντή φάγατε 
από τα ψωµιά και χοουτάσατε.  Εουγάζεστε 
όχι για την τουοφή που φφείουεται, αουά για 
την τουοφή που µένει σε αιώνια ζωή, την 
οποία ο Υιός τού ανφουώπου φα σας ντώσει· 
επειντή, τούτον σφουάγισε ο Πατέουας, ο 
Φεός. 

Του είπαν, ουοιπόν: Τι να κάνουµε για να 
εουγαζόµαστε τα έουγα τού Φεού; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και τους είπε: Τούτο 
είναι το έουγο τού Φεού, να πιστέψετε σ' 
αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειουε. 

Τότε, του είπαν: Ποιο σηµείο, ουοιπόν, κάνεις 
εσύ, για να ντούµε και να πιστέψουµε σε σένα; 
Τι εουγάζεσαι;  Οι πατέουες µας έφαγαν το 
µάννα µέσα στην έουηµο, όπως είναι 
γουαµµένο: «Άουτον από τον ουανό έντωσε σ' 
αυτούς να φάνε». 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε πουος αυτούς: Σας 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα: Ντεν σας έντωσε τον 
άουτο από τον ουανό ο Μωυσής· αουά, ο 
Πατέουας µου σας ντίνει τον άουτο τον 
αουηφινό από τον ουανό.  Επειντή, ο άουτος 
τού Φεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον 
ουανό, και ντίνει ζωή στον κόσµο. 

Του είπαν, ουοιπόν: Κύουιε, ντώσε µας 
πάντοτε τούτον τον άουτο. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εγώ είµαι ο 
άουτος τής ζωής· όποιος έουχεται σε µένα, 
ντεν φα πεινάσει· και όποιος πιστεύει σε µένα, 
ντεν φα ντιψάσει ποτέ.  Όµως, σας είπα ότι, 
και µε είντατε και ντεν πιστεύετε.  Κάφε τι 
που µου ντίνει ο Πατέουας, φάουφει σε µένα· 
και εκείνον που έουχεται σε µένα, ντεν φα τον 
βγάουω έξω·  επειντή, κατέβηκα από τον 
ουανό, όχι για να κάνω το ντικό µου φέουηµα, 

αουά το φέουηµα εκείνου που µε απέστειουε.  
Και το φέουηµα του Πατέουα, που µε 
απέστειουε, είναι τούτο: Κάφε τι που µου 
έντωσε, να µη αποουέσω τίποτε απ' αυτό, 
αουά να το αναστήσω κατά την έσχατη 
ηµέουα.  Και το φέουηµα εκείνου που µε 
απέστειουε είναι τούτο: Καφένας που βουέπει 
τον Υιό και πιστεύει σ' αυτόν, να έχει αιώνια 
ζωή, και εγώ φα τον αναστήσω κατά την 
έσχατη ηµέουα. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, γόγγυζαν γι' αυτόν, 
επειντή είπε: Εγώ είµαι ο άουτος, που 
κατέβηκε από τον ουανό·  και έουεγαν: Ντεν 
είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσήφ, του 
οποίου εµείς γνωουίζουµε τον πατέουα και τη 
µητέουα; Πώς, ουοιπόν, αυτός ουέει ότι, 
κατέβηκα από τον ουανό; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε, ουοιπόν, και τους 
είπε: Μη γογγύζετε αναµεταξύ σας.  Κανένας 
ντεν µποουεί νάουφει σε µένα, αν ντεν τον 
εουκύσει ο Πατέουας που µε απέστειουε· και 
εγώ φα τον αναστήσω κατά την έσχατη 
ηµέουα.  Είναι γουαµµένο στους πουοφήτες: 
«Και όουοι φα είναι ντιντακτοί τού Φεού». 
Καφένας, ουοιπόν, που φα ακούσει από τον 
Πατέουα και φα µάφει, έουχεται σε µένα.  
Όχι ότι κάποιος είντε τον Πατέουα, παουά 
µονάχα εκείνος που είναι από τον Φεό· αυτός 
είντε τον Πατέουα. 

Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα: Εκείνος που 
πιστεύει σε µένα, έχει αιώνια ζωή.  Εγώ είµαι 
ο άουτος τής ζωής.  Οι πατέουες σας έφαγαν 
το µάννα µέσα στην έουηµο και πέφαναν.  
Αυτός είναι ο άουτος, που κατεβαίνει από τον 
ουανό, για να φάει κάποιος απ' αυτόν και να 
µη πεφάνει.  Εγώ είµαι ο άουτος ο ζωντανός, 
που κατέβηκε από τον ουανό. Αν κάποιος 
φάει απ' αυτόν τον άουτο, φα ζήσει στον 
αιώνα. Και, µάουιστα, ο άουτος τον οποίο 
εγώ φα ντώσω, είναι η σάουκα µου, που εγώ 
φα ντώσω χάουη τής ζωής τού κόσµου. 

Οι Ιουνταίοι µάχονταν, ουοιπόν, αναµεταξύ 
τους, ουέγοντας: Πώς µποουεί αυτός να µας 
ντώσει να φάµε τη σάουκα του; 
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Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε σ' αυτούς: Σας 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα: Αν ντεν φάτε τη 
σάουκα τού Υιού τού ανφουώπου, και ντεν 
πιείτε το αίµα του, ντεν έχετε µέσα σας ζωή.  
Όποιος τουώει τη σάουκα µου, και πίνει το 
αίµα µου, έχει αιώνια ζωή, και εγώ φα τον 
αναστήσω κατά την έσχατη ηµέουα.  Επειντή, 
η σάουκα µου, αουηφινά, είναι τουοφή, και το 
αίµα µου, αουηφινά, είναι πόση.  Όποιος 
τουώει τη σάουκα µου, και πίνει το αίµα µου, 
µένει σε ενότητα µε µένα και εγώ σε ενότητα 
µ' αυτόν.  Όπως µε απέστειουε ο Πατέουας 
που ζει, και εγώ ζω για τον Πατέουα, έτσι και 
όποιος µε τουώει, φα ζήσει και εκείνος για 
µένα.  Αυτός είναι ο άουτος, που κατέβηκε 
από τον ουανό· όχι όπως οι πατέουες σας 
έφαγαν το µάννα, και πέφαναν· όποιος τουώει 
τούτον τον άουτο, φα ζήσει στον αιώνα. 

Αυτά είπε µέσα στη συναγωγή ντιντάσκοντας 
στην Καπεουναούµ. 

Ποουοί, ουοιπόν, από τους µαφητές του, όταν 
τα άκουσαν αυτά, είπαν: Σκουηουός είναι 
αυτός ο ουόγος· ποιος µποουεί να τον ακούει; 

Και καφώς ο Ιησούς αντιουήφφηκε µέσα του 
ότι οι µαφητές του γογγύζουν γι' αυτό, τους 
είπε: Αυτό σας σκαννταουίζει;  Αν, ουοιπόν, 
φωουείτε τον Υιό τού ανφουώπου να ανεβαίνει 
όπου ήταν πουωτύτεουα;  Το πνεύµα είναι 
εκείνο που ζωοποιεί, η σάουκα ντεν ωφεουεί 
τίποτε· τα ουόγια που εγώ σας µιουάω, είναι 
πνεύµα και είναι ζωή·  όµως, είναι µεουικοί 
από σας, που ντεν πιστεύουν. Επειντή, ο 
Ιησούς ήξεουε εξαουχής, ποιοι είναι εκείνοι 
που ντεν πιστεύουν, και ποιος είναι εκείνος 
που πουόκειται να τον παουαντώσει.  Και 
έουεγε: Γι' αυτό, σας είπα ότι: Κανένας ντεν 
µποουεί νάουφει σε µένα, αν ντεν του είναι 
ντοσµένο από τον Πατέουα µου. 

Από τότε, ποουοί από τους µαφητές του 
στουάφηκαν πουος τα πίσω, και ντεν 
πεουπατούσαν πουέον µαζί του.  Ο Ιησούς, 
ουοιπόν, είπε στους ντώντεκα: Μήπως κι εσείς 
φέουετε να φύγετε; 

Του αποκουίφηκε, ουοιπόν, ο Σίµωνας 
Πέτουος: Κύουιε, σε ποιον φα πάµε; Εσύ 

έχεις ουόγια αιώνιας ζωής·  κι εµείς πιστέψαµε 
και γνωουίσαµε ότι εσύ είσαι ο Χουιστός, ο 
Υιός τού ζωντανού Φεού. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς: Εγώ ντεν 
ντιάουεξα εσάς τους ντώντεκα, και ένας από 
σας είναι ντιάβοουος; 

Και εννοούσε τον Ιούντα τού Σίµωνα, τον 
Ισκαουιώτη· επειντή, αυτός, ενώ ήταν ένας 
από τους ντώντεκα, επουόκειτο να τον 
παουαντώσει. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά, ο Ιησούς 
πεουπατούσε στη Γαουιουαία· επειντή, ντεν 
ήφεουε να πεουπατάει στην Ιουνταία, για τον 
ουόγο ότι οι Ιουνταίοι ζητούσαν να τον 
φανατώσουν. 

Και πουησίαζε η γιοουτή των Ιουνταίων, η 
σκηνοπηγία.  Του είπαν, ουοιπόν, οι 
αντεουφοί του: Μετακινήσου από εντώ, και 
πήγαινε στην Ιουνταία, για να ντουν και οι 
µαφητές σου τα έουγα σου τα οποία κάνεις·  
επειντή, κανένας ντεν κάνει κάτι κουυφά, και 
ζητάει αυτός να είναι φανεουός. Αν τα κάνεις 
αυτά, φανέουωσε τον εαυτό σου στον κόσµο.  
Επειντή, ούτε οι αντεουφοί του ντεν πίστευαν 
σ' αυτόν. 

Τους ουέει, ουοιπόν, ο Ιησούς: Ο ντικός µου 
καιουός ντεν ήουφε ακόµα, ενώ ο ντικός σας 
καιουός είναι πάντοτε έτοιµος.  Ντεν µποουεί 
ο κόσµος να µισεί εσάς· εµένα, όµως, µε 
µισεί, επειντή εγώ ντίνω µαουτυουία γι' αυτόν, 
ότι τα έουγα του είναι πονηουά.  Εσείς 
ανεβείτε σ' αυτή τη γιοουτή· εγώ ντεν 
ανεβαίνω ακόµα σ' αυτή τη γιοουτή, επειντή ο 
καιουός µου ντεν εκπουηουώφηκε ακόµα. 

Και όταν τούς είπε αυτά, έµεινε στη 
Γαουιουαία.  Και αφού οι αντεουφοί του 
ανέβηκαν, τότε ανέβηκε κι αυτός στη γιοουτή, 
όχι φανεουά, αουά κάπως κουυφά. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, τον ζητούσαν στη 
γιοουτή, και έουεγαν: Πού είναι εκείνος;  Και 
υπήουχε γι' αυτόν µεγάουος γογγυσµός 
ανάµεσα στα πουήφη· άουοι µεν έουεγαν, ότι: 
Είναι καουός· και άουοι έουεγαν: Όχι· αουά, 
πουανάει το πουήφος.  Κανένας, όµως, ντεν 
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µιούσε ανοιχτά γι' αυτόν, εξαιτίας τού φόβου 
των Ιουνταίων. 

Και ενώ η γιοουτή ήταν ήντη στα µισά της, ο 
Ιησούς ανέβηκε στο ιεουό, και ντίντασκε.  
Και οι Ιουνταίοι φαύµαζαν, ουέγοντας: Πώς 
αυτός ξέουει γουάµµατα, ενώ ντεν έχει µάφει; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς και είπε: Η 
ντική µου ντιντασακαουία ντεν είναι ντική 
µου, αουά εκείνου που µε απέστειουε.  Αν 
κάποιος φέουει να κάνει το φέουηµά του, φα 
γνωουίσει για τη ντιντασκαουία, αν είναι από 
τον Φεό ή αν εγώ µιουάω από τον εαυτό µου.  
Όποιος µιουάει από τον εαυτό του, ζητάει τη 
ντική του ντόξα· όποιος, όµως, ζητάει τη 
ντόξα εκείνου που τον απέστειουε, αυτός είναι 
αουηφινός, και αντικία ντεν υπάουχει σ' αυτόν.  
Ο Μωυσής ντεν σας έντωσε τον νόµο; Και 
κανένας από σας ντεν εκπουηουώνει τον νόµο. 
Γιατί ζητάτε να µε φανατώσετε; 

Το πουήφος αποκουίφηκε και είπε: Έχεις 
νταιµόνιο. Ποιος ζητάει να σε φανατώσει; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και τους είπε: Ένα 
έουγο έκανα, και όουοι φαυµάζετε.  Γι' αυτό ο 
Μωυσής έντωσε σε σας την πεουιτοµή, (όχι 
ότι είναι από τον Μωυσή, αουά από τους 
πατέουες), και κατά το σάββατο πεουιτέµνετε 
άνφουωπο.  Αν ένας άνφουωπος παίουνει 
πεουιτοµή κατά το σάββατο, για να µη 
παουαβιαστεί ο νόµος τού Μωυσή, 
οουγίζεστε εναντίον µου, επειντή έκανα έναν 
οουόκουηουο άνφουωπο υγιή κατά το 
σάββατο;  Μη κουίνετε επιφανειακά, αουά τη 
ντίκαιη κουίση να κουίνετε. 

Μεουικοί, ουοιπόν, από τους 
Ιεουοσοουυµίτες έουεγαν: Ντεν είναι αυτός, 
τον οποίο ζητούν να φανατώσουν;  Και 
ντέστε, µιουάει ανοιχτά, καιντεν του ουένε 
τίποτε. Μήπως οι άουχοντες γνώουισαν 
πουαγµατικά ότι αυτός είναι αουηφινά ο 
Χουιστός;  Αουά, τούτον ξέουµε από πού 
είναι· ενώ ο Χουιστός όταν έουχεται, κανένας 
ντεν γνωουίζει από πού είναι.  Ο Ιησούς, 
ουοιπόν, φώναξε, ντιντάσκοντας µέσα στο 
ιεουό, και είπε: Και εµένα ξέουετε, και από 
πού είµαι ξέουετε· και από µόνος µου 

ντενήουφα, αουά είναι αουηφινός αυτός που 
µε απέστειουε, τον οποίο εσείς ντεν τον 
ξέουετε·  εγώ, όµως, τον ξέουω, επειντή απ' 
αυτόν είµαι, και εκείνος µε απέστειουε. 

Ζητούσαν, ουοιπόν, να τον πιάσουν, και 
κανένας ντεν έβαουε επάνω του το χέουι, 
επειντή ντεν είχε έουφει ακόµα η ώουα του.  
Και ποουοί από το πουήφος πίστεψαν σ' 
αυτόν, και έουεγαν ότι: Όταν έουφει ο 
Χουιστός, µήπως φα κάνει πεουισσότεουα 
από τούτα τα φαύµατα, που αυτός έκανε; 

Και οι Φαουισαίοι άκουσαν ότι το πουήφος 
γόγγυζε γι' αυτόν σχετικά µε τα πουάγµατα 
αυτά, και έστειουαν υπηουέτες οι Φαουισαίοι 
και οι αουχιεουείς, για να τον πιάσουν. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, τους είπε: Ακόµα ουίγο 
καιουό είµαι µαζί σας, και πηγαίνω σ' εκείνον 
που µε απέστειουε.  Φα µε ζητήσετε, και ντεν 
φα µε βουείτε· και όπου είµαι εγώ, εσείς ντεν 
µποουείτε νάουφετε. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, είπαν αναµεταξύ τους: 
Πού πουόκειται να πάει αυτός, ώστε εµείς 
ντεν φα τον βούµε; Μήπως φα πάει στους 
ντιασπαουµένους ανάµεσα στους Έουηνες, 
και να ντιντάσκει τούς Έουηνες;  Ποιος είναι 
αυτός ο ουόγος που είπε: Φα µε ζητήσετε, και 
ντεν φα µε βουείτε; Και: Όπου είµαι εγώ, 
εσείς ντεν µποουείτε νάουφετε; 

Και κατά τη µεγάουη τεουευταία ηµέουα τής 
γιοουτής, ο Ιησούς στεκόταν, και έκουαξε 
ουέγοντας: Αν κάποιος ντιψάει, ας έουχεται σε 
µένα, και ας πίνει·  όποιος πιστεύει σε µένα, 
όπως είπε η γουαφή, ποτάµια από ζωντανό 
νεουό φα ουεύσουν από την κοιουιά του.  
(Αυτό το έουεγε για το Πνεύµα, που 
επουόκειτο να παίουνουν αυτοί που πιστεύουν 
σ' αυτόν· επειντή, ντεν ήταν ακόµα ντοσµένο 
το Άγιο Πνεύµα· για τον ουόγο ότι, ο Ιησούς 
ντεν είχε ακόµα ντοξαστεί). 

Ποουοί, ουοιπόν, από το πουήφος, όταν 
άκουσαν τα ουόγια, έουεγαν: Αυτός είναι 
αουηφινά ο πουοφήτης.  Άουοι έουεγαν: 
Αυτός είναι ο Χουιστός. Άουοι, όµως, 
έουεγαν: Μήπως από τη Γαουιουαία έουχεται 
ο Χουιστός;  Ντεν είπε η γουαφή ότι, από το 
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σπέουµα τού Νταβίντ, και από την 
κωµόποουη Βηφουεέµ, όπου ήταν ο Νταβίντ, 
έουχεται ο Χουιστός;  Έγινε, ουοιπόν, σχίσµα 
γι' αυτόν ανάµεσα στο πουήφος.  Μεουικοί 
µάουιστα απ' αυτούς ήφεουαν να τον πιάσουν· 
αουά κανένας ντεν έβαουε επάνω του τα 
χέουια. 

Οι υπηουέτες, ουοιπόν, ήουφαν στους 
αουχιεουείς και τους Φαουισαίους, και εκείνοι 
είπαν σ' αυτούς: Γιατί ντεν τον φέουατε; 

Οι υπηουέτες αποκουίφηκαν: Ουντέποτε 
άνφουωπος µίουησε µε τέτοιον τουόπο, όπως 
αυτός ο άνφουωπος. 

Τους αποκουίφηκαν, ουοιπόν, οι Φαουισαίοι: 
Μήπως πουανηφήκατε κι εσείς;  Μήπως 
κάποιος από τους άουχοντες πίστεψε σ' αυτόν 
ή κάποιος από τους Φαουισαίους;  Ο όχουος 
αυτός, όµως, που ντεν γνωουίζει τον νόµο, 
είναι επικατάουατοι. 

Ο Νικόντηµος ουέει σ' αυτούς, (εκείνος που 
είχε έουφει σ' αυτόν µέσα στη νύχτα, και ήταν 
ένας απ' αυτούς):  Μήπως ο νόµος µας κουίνει 
τον άνφουωπο, αν πουώτα ντεν ακούσει απ' 
αυτόν, και µάφει τι κάνει; 

Του αποκουίφηκαν και του είπαν: Μήπως κι 
εσύ είσαι από τη Γαουιουαία; Εουεύνησε και 
ντες ότι, πουοφήτης από τη Γαουιουαία ντεν 
έχει σηκωφεί. 

Και κάφε ένας πήγε στο σπίτι του. 

Ο ντε Ιησούς πήγε στο βουνό των Εουαιών. 

Και την αυγή ήουφε πάουι στο ιεουό, και 
οουόκουηουος ο ουαός εουχόταν σ' αυτόν· 
και αφού κάφησε, τους ντίντασκε. 

Οι ντε γουαµµατείς και οι Φαουισαίοι 
φέουνουν πουος αυτόν µια γυναίκα που 
συνεουήφφη να ντιαπουάττει µοιχεία, και, 
αφού την έστησαν στο µέσον,  του ουένε: 
Ντάσκαουε, αυτή η γυναίκα συνεουήφφη επ' 
αυτοφώουω ντιαπουάττοντας µοιχεία.  Και 
στον νόµο ο Μωυσής πουόσταξε σε µας, οι 
γυναίκες αυτού τού είντους να ουιφοβοούνται· 
εσύ, ουοιπόν, τι ουες;  Και το έουεγαν αυτό 

ντοκιµάζοντάς τον, για να έχουν να τον 
κατηγοούν. 

Ο ντε Ιησούς, σκύβοντας κάτω, έγουαφε µε 
το ντάχτυουό του στη γη.  Και επειντή 
επέµεναν ουωτώντας τον, σηκώνοντας το 
κεφάουι, είπε σ' αυτούς: Όποιος από σας είναι 
αναµάουτητος, ας ουίξει πουώτος την πέτουα 
εναντίον της.  Και πάουι, σκύβοντας κάτω, 
έγουαφε στη γη. 

Και εκείνοι, όταν το άκουσαν, και 
εουεγχόµενοι από τη συνείντηση, έβγαινε 
ένας-ένας, αουχίζοντας από τους 
πουεσβύτεους µέχουι τους τεουευταίους· και ο 
Ιησούς έµεινε µόνος, και η γυναίκα που 
στεκόταν στο µέσον. 

Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάουι, και 
µη βουέποντας κανέναν, εκτός από τη 
γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, πού είναι εκείνοι οι 
κατήγοουοί σου; Ντεν σε καταντίκασε 
κανένας; 

Και εκείνη είπε: Κανένας, Κύουιε. 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: Ούτε εγώ σε 
καταντικάζω· πήγαινε, και στο εξής µη 
αµάουτανε. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, µίουησε πάουι πουος 
αυτούς, ουέγοντας: Εγώ είµαι το φως τού 
κόσµου· όποιος ακοουφεί εµένα, ντεν φα 
πεουπατήσει στο σκοτάντι, αουά φα έχει το 
φως τής ζωής. 

Του είπαν, ουοιπόν, οι Φαουισαίοι: Εσύ 
ντίνεις µαουτυουία για τον εαυτό σου· η 
µαουτυουία σου ντεν είναι αουηφινή. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και τους είπε: Και αν 
εγώ ντίνω µαουτυουία για τον εαυτό µου, η 
µαουτυουία µου είναι αουηφινή· επειντή, 
ξέουω από πού ήουφα, και πού πηγαίνω· εσείς, 
όµως, ντεν ξέουετε από πού έουχοµαι και πού 
πηγαίνω.  Εσείς κουίνετε κατά σάουκα· εγώ 
ντεν κουίνω κανέναν.  Αουά, και αν εγώ 
κουίνω, η ντική µου κουίση είναι αουηφινή· 
επειντή, ντεν είµαι µόνος, αουά εγώ και ο 
Πατέουας, που µε απέστειουε.  Αουά και 
µέσα στον νόµο σας είναι γουαµµένο, ότι: Η 
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µαουτυουία ντύο ανφουώπων είναι αουηφινή.  
Εγώ είµαι που ντίνω µαουτυουία για τον 
εαυτό µου, και ο Πατέουας, που µε 
απέστειουε, ντίνει µαουτυουία για µένα. 

Του έουεγαν, ουοιπόν: Πού είναι ο Πατέουας 
σου; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Ούτε εµένα ξέουετε 
ούτε τον Πατέουα µου· αν ξέουατε εµένα, φα 
ξέουατε και τον Πατέουα µου. 

Αυτά τα ουόγια τα µίουησε ο Ιησούς στο 
φησαυουοφυουάκιο, ντιντάσκοντας µέσα στο 
ιεουό· και κανένας ντεν τον έπιασε, επειντή 
ντεν είχε έουφει ακόµα η ώουα του. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε πάουι πουος αυτούς: 
Εγώ πηγαίνω, και φα µε ζητήσετε, και φα 
πεφάνετε µέσα στην αµαουτία σας. Όπου εγώ 
πηγαίνω, εσείς ντεν µποουείτε νάουφετε. 

Έουεγαν, ουοιπόν, οι Ιουνταίοι: Μήπως 
φέουει να φανατώσει τον εαυτό του, και γι' 
αυτό ουέει: Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς ντεν 
µποουείτε νάουφετε; 

Και τους είπε: Εσείς είστε εκ των κάτω, εγώ 
είµαι εκ των άνω. Εσείς είστε από τούτο τον 
κόσµο, εγώ ντεν είµαι από τούτο τον κόσµο.  
Σας είπα, ουοιπόν, ότι φα πεφάνετε µέσα στις 
αµαουτίες σας· επειντή, αν ντεν πιστέψετε ότι 
εγώ είµαι, φα πεφάνετε µέσα στις αµαουτίες 
σας. 

Του έουεγαν, ουοιπόν: Εσύ ποιος είσαι; 

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ό,τι σας ουέω 
εξαουχής.  Ποουά έχω να ουέω και να κουίνω 
για σας· αουά, αυτός που µε απέστειουε είναι 
αουηφής· και εγώ, όσα άκουσα απ' αυτόν, 
αυτά ουέω στον κόσµο. 

Ντεν κατάουαβαν ότι τους έουεγε για τον 
Πατέουα. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε πουος αυτούς: Όταν 
υψώσετε τον Υιό τού ανφουώπου, τότε φα 
γνωουίσετε ότι εγώ είµαι, και από τον εαυτό 
µου ντεν κάνω τίποτε, αουά καφώς µε ντίνταξε 
ο Πατέουας µου, αυτά µιουάω.  Και εκείνος 
που µε απέστειουε είναι µαζί µου· ο 

Πατέουας ντεν µε άφησε µόνον· επειντή, εγώ 
κάνω πάντοτε τα αουεστά σ' αυτόν. 

Και ενώ µιούσε αυτά, ποουοί πίστεψαν σ' 
αυτόν.  Ο Ιησούς, ουοιπόν, έουεγε στους 
Ιουνταίους, που είχαν πιστέψει σ' αυτόν: Αν 
εσείς µείνετε στον ντικό µου ουόγο, είστε 
αουηφινά µαφητές µου·  και φα γνωουίσετε 
την αουήφεια, και η αουήφεια φα σας 
εουευφεουώσει. 

Του αποκουίφηκαν: Σπέουµα τού Αβουαάµ 
είµαστε, και ποτέ ντεν γίναµε ντούοι σε 
κανέναν· πώς εσύ ουες ότι: Φα γίνετε 
εουεύφεουοι; 

Τους αποκουίφηκε ο Ιησούς: Σας 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα, ότι: Καφένας που 
πουάττει την αµαουτία, είναι ντούος της 
αµαουτίας.  Και ο ντούος ντεν µένει πάντοτε 
µέσα στο σπίτι· ο γιος µένει πάντοτε.  Αν, 
ουοιπόν, ο Υιός σάς εουευφεουώσει, φα είστε 
πουαγµατικά εουεύφεουοι.  Ξέουω ότι είστε 
σπέουµα τού Αβουαάµ· αουά, ζητάτε να µε 
φανατώσετε, επειντή ο ντικός µου ουόγος ντεν 
χωουάει µέσα σας. 

Εγώ µιουάω ό,τι είντα κοντά στον Πατέουα 
µου· και εσείς, παουόµοια, κάνετε ό,τι είντατε 
κοντά στον πατέουα σας. 

Αποκουίφηκαν και του είπαν: Ο πατέουας µας 
είναι ο Αβουαάµ. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Αν ήσασταν 
παιντιά τού Αβουαάµ, φα κάνατε τα έουγα 
τού Αβουαάµ.  Τώουα, όµως, ζητάτε να µε 
φανατώσετε, έναν άνφουωπο που σας µίουησα 
την αουήφεια, την οποία άκουσα από τον 
Φεό· αυτό ο Αβουαάµ ντεν το έκανε.  Εσείς 
κάνετε τα έουγα τού πατέουα σας. 

Του είπαν, ουοιπόν: Εµείς ντεν γεννηφήκαµε 
από ποουνεία· έναν πατέουα έχουµε, τον Φεό. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε σ' αυτούς: Αν ο Φεός 
ήταν πατέουας σας, φα αγαπούσατε εµένα· 
επειντή, εγώ από τον Φεό βγήκα, και 
έουχοµαι· ντεντοµένου ότι, ντεν ήουφα από 
τον εαυτό µου, αουά µε απέστειουε εκείνος.  
Γιατί ντεν γνωουίζετε τη ουαουιά µου; 
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Επειντή, ντεν µποουείτε να ακούτε τον ουόγο 
µου.  Εσείς είστε από τον πατέουα τον 
ντιάβοουο, και φέουετε να κάνετε τις 
επιφυµίες τού πατέουα σας. Εκείνος ήταν 
εξαουχής ανφουωποκτόνος, και ντεν µένει 
στην αουήφεια· επειντή, αουήφεια ντεν 
υπάουχει σ' αυτόν. Όταν µιουάει το ψέµα, 
µιουάει από τα ντικά του· επειντή, είναι 
ψεύτης, και ο πατέουας τού ίντιου τού 
ψεύντους.  Και εγώ, επειντή ουέω την 
αουήφεια, ντεν µε πιστεύετε.  Ποιος από σας 
µε εουέγχει για αµαουτία; Αν, όµως, σας ουέω 
αουήφεια, γιατί εσείς ντεν µε πιστεύετε;  
Όποιος είναι από τον Φεό, ακούει τα ουόγια 
τού Φεού· γι' αυτό εσείς ντεν ακούτε, επειντή 
ντεν είστε από τον Φεό. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, αποκουίφηκαν και του 
είπαν: Καουά ντεν ουέµε εµείς ότι, εσύ είσαι 
Σαµαουείτης και έχεις νταιµόνιο; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Εγώ ντεν έχω 
νταιµόνιο, αουά τιµάω τον Πατέουα µου, κι 
εσείς µε ατιµάζετε.  Και εγώ ντεν ζητάω τη 
ντόξα µου· υπάουχει αυτός που ζητάει και 
κουίνει.  Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα: Αν 
κάποιος φυουάξει τον ουόγο µου, ντεν φα ντει 
φάνατο στον αιώνα. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, είπαν σ' αυτόν: Τώουα 
καταουάβαµε ότι έχεις νταιµόνιο. Ο 
Αβουαάµ πέφανε και οι πουοφήτες, κι εσύ 
ουες: Αν κάποιος φυουάξει τον ουόγο µου, 
ντεν φα γευφεί φάνατο στον αιώνα.  Μήπως 
εσύ είσαι µεγαουύτεουος από τον πατέουα 
µας τον Αβουαάµ, που πέφανε; Και οι 
πουοφήτες πέφαναν· εσύ για ποιον κάνεις τον 
εαυτό σου; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και είπε: Αν εγώ 
ντοξάζω τον εαυτό µου, η ντόξα µου ντεν 
είναι τίποτε· ο Πατέουας µου είναι αυτός που 
µε ντοξάζει, τον οποίο εσείς ουέτε ότι είναι 
Φεός σας·  και ντεν τον γνωουίσατε, εγώ όµως 
τον γνωουίζω· και αν πω ότι ντεν τον 
γνωουίζω, φα είµαι όµοιος µε σας, ψεύτης· 
αουά, τον γνωουίζω, και τηουώ τον ουόγο 
του.  Ο Αβουαάµ, ο πατέουας σας, είχε 
αγαουίαση να ντει τη ντική µου ηµέουα· και 
είντε, και χάουηκε. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, είπαν σ' αυτόν: Ακόµα 
50 χουόνια ντεν έχεις, και είντες τον 
Αβουαάµ; 

Ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Σας ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα: Πουιν γίνει ο Αβουαάµ εγώ είµαι. 

Σήκωσαν, ουοιπόν, πέτουες για να ουίξουν 
εναντίον του· ο ντε Ιησούς κουύφτηκε, και 
βγήκε από το ιεουό, πεουνώντας από ανάµεσά 
τους· και µ' αυτόν τον τουόπο αναχώουησε. 

ΚΑΙ ενώ αναχωούσε, είντε έναν άνφουωπο 
τυφουόν εκ γενετής. 

Και οι µαφητές του τον ουώτησαν, ουέγοντας: 
Ουαββί, ποιος αµάουτησε, αυτός ή οι γονείς 
του, ώστε να γεννηφεί τυφουός; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Ούτε αυτός 
αµάουτησε ούτε οι γονείς του· αουά, για να 
φανεουωφούν τα έουγα τού Φεού σ' αυτόν.  
Εγώ πουέπει να εουγάζοµαι τα έουγα εκείνου 
που µε απέστειουε, όσο είναι ηµέουα· 
έουχεται νύχτα, οπότε κανένας ντεν µποουεί 
να εουγάζεται.  Ενόσω είµαι µέσα στον 
κόσµο, είµαι το φως τού κόσµου. 

Αφού είπε αυτά, έφτυσε χάµω, και από το 
φτύσιµο έκανε πηουό, και άουειψε τον πηουό 
επάνω στα µάτια τού τυφού·  και του είπε: 
Πήγαινε, νίψου στη µικουή ουίµνη τού 
Σιουωάµ, (που µεταφουάζεται: 
Αποσταουµένος). Πήγε, ουοιπόν, και νίφτηκε, 
και γύουισε βουέποντας. 

Και οι γείτονες, και όσοι τον έβουεπαν 
πουωτύτεουα ότι ήταν τυφουός, έουεγαν: Ντεν 
είναι αυτός που καφόταν και ζητιάνευε;  
Άουοι έουεγαν, ότι: Αυτός είναι· και άουοι 
ότι: Είναι ένας που του µοιάζει· εκείνος 
έουεγε, ότι: Εγώ είµαι. 

Του έουεγαν, ουοιπόν: Πώς άνοιξαν τα µάτια 
σου;  Εκείνος αποκουίφηκε και είπε: Ένας 
άνφουωπος, που ουέγεται Ιησούς, έκανε 
πηουό, και άουειψε τα µάτια µου, και µου 
είπε: Πήγαινε στη µικουή ουίµνη τού 
Σιουωάµ, και νίψου. Και αφού πήγα και 
πουύφηκα, ανέκτησα την όουασή µου. 
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Του είπαν, ουοιπόν: Πού είναι εκείνος; Ουέει: 
Ντεν ξέουω. 

Τον φέουνουν στους Φαουισαίους, αυτόν τον 
άουοτε τυφουό.  Και ήταν σάββατο, όταν ο 
Ιησούς έκανε τον πηουό, και άνοιξε τα µάτια 
του. 

Τον ουωτούσαν, ουοιπόν, ξανά και οι 
Φαουισαίοι, πώς είντε το φως του. Και 
εκείνος είπε σ' αυτούς: Έβαουε πηουό επάνω 
στα µάτια µου, και νίφτηκα και βουέπω. 

Μεουικοί από τους Φαουισαίους, ουοιπόν, 
έουεγαν: Αυτός ο άνφουωπος ντεν είναι από 
τον Φεό, επειντή ντεν τηουεί το σάββατο. 
Άουοι έουεγαν: Πώς µποουεί ένας 
αµαουτωουός άνφουωπος να κάνει τέτοια 
φαύµατα; Και υπήουχε σχίσµα αναµεταξύ 
τους. 

Ουένε ξανά στον τυφουό: Εσύ τι ουες γι' 
αυτόν, επειντή άνοιξε τα µάτια σου; Κι 
εκείνος είπε, ότι: Είναι πουοφήτης. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, ντεν πίστεψαν γι' αυτόν 
ότι ήταν τυφουός και ότι είντε το φως του, 
µέχουις ότου φώναξαν τους γονείς εκείνου 
που είντε το φως του·  και τους ουώτησαν, 
ουέγοντας: Είναι αυτός ο γιος σας, που ουέτε 
ότι γεννήφηκε τυφουός; Πώς, ουοιπόν, τώουα 
βουέπει; 

Οι γονείς του αποκουίφηκαν σ' αυτούς, και 
είπαν: Ξέουµε ότι αυτός είναι ο γιος µας, και 
ότι γεννήφηκε τυφουός·  πώς, όµως, τώουα 
βουέπει ντεν ξέουµε· ή, ποιος άνοιξε τα µάτια 
του, εµείς ντεν ξέουµε· αυτός έχει ηουικία, 
ουωτήστε τον ίντιο· αυτός φα µιουήσει για τον 
εαυτό του.  Αυτά είπαν οι γονείς του, επειντή 
φοβόνταν τούς Ιουνταίους· για το ότι οι 
Ιουνταίοι είχαν ήντη συµφωνήσει, αν κάποιος 
τον οµοουογήσει ως Χουιστό, να γίνει 
αποσυνάγωγος.  Γι' αυτό, οι γονείς του είπαν, 
ότι: Έχει ηουικία, ουωτήστε τον ίντιο. 

Φώναξαν, ουοιπόν, για ντεύτεουη φοουά τον 
άνφουωπο που ήταν τυφουός, και του είπαν: 
Ντόξασε τον Φεό· εµείς ξέουµε ότι ο 
άνφουωπος αυτός είναι αµαουτωουός. 

Εκείνος, ουοιπόν, αποκουίφηκε και είπε: Αν 
είναι αµαουτωουός ντεν ξέουω· ένα ξέουω, ότι 
ήµουν τυφουός, και τώουα βουέπω. 

Του είπαν ντε ξανά: Τι σου έκανε; Πώς άνοιξε 
τα µάτια σου; 

Τους αποκουίφηκε: Σας είπα ήντη, και ντεν 
ακούσατε· γιατί πάουι φέουετε να το ακούτε; 
Μήπως κι εσείς φέουετε να γίνετε µαφητές 
του; 

Τον χουεύασαν, ουοιπόν, και είπαν: Εσύ είσαι 
µαφητής εκείνου· εµείς, όµως, είµαστε 
µαφητές τού Μωυσή·  εµείς ξέουµε ότι ο 
Φεός µίουησε στον Μωυσή· τούτον, όµως, 
ντεν ξέουµε από πού είναι. 

Ο άνφουωπος αποκουίφηκε και τους είπε: 
Κατά τούτο, µάουιστα, είναι το φαυµαστό, ότι 
εσείς ντεν ξέουετε από πού είναι, και µου 
άνοιξε τα µάτια.  Και ξέουµε ότι ο Φεός 
αµαουτωούς ντεν ακούει· αουά, αν κάποιος 
είναι φεοσεβής, και κάνει το φέουηµά του, 
αυτόν ακούει.  Από τον αιώνα ντεν έχει 
ακουστεί, ότι κάποιος έχει ανοίξει τα µάτια 
ενός που γεννήφηκε τυφουός.  Αν αυτός ντεν 
ήταν από τον Φεό, ντεν φα µποούσε να κάνει 
τίποτε. 

Αποκουίφηκαν και του είπαν: Εσύ γεννήφηκες 
οουόκουηουος µέσα σε αµαουτίες, και εσύ 
ντιντάσκεις εµάς; Και τον έβγαουαν έξω. 

Ο Ιησούς άκουσε ότι τον έβγαουαν έξω, και 
όταν τον βουήκε, του είπε: Εσύ πιστεύεις στον 
Υιό τού Φεού; 

Εκείνος αποκουίφηκε και είπε: Ποιος είναι, 
Κύουιε, για να πιστέψω σ' αυτόν;  Και ο 
Ιησούς είπε σ' αυτόν: Και τον είντες, κι αυτός 
που µιουάει µαζί σου, εκείνος είναι. 

Κι εκείνος είπε: Κύουιε, πιστεύω. Και τον 
πουοσκύνησε. 

Και ο Ιησούς είπε: Εγώ για κουίση ήουφα σε 
τούτο τον κόσµο, για να βουέπουν αυτοί που 
ντεν βουέπουν, και για να γίνουν τυφουοί 
αυτοί που βουέπουν. 
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Και τα άκουσαν αυτά, όσοι από τους 
Φαουισαίους ήσαν µαζί του, και του είπαν: 
Μήπως κι εµείς είµαστε τυφουοί; 

Ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Αν ήσασταν 
τυφουοί, ντεν φα είχατε αµαουτία· τώουα, 
όµως, ουέτε ότι: Βουέπουµε· η αµαουτία σας, 
ουοιπόν, µένει. 

Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα, όποιος ντεν 
µπαίνει ντιαµέσου τής φύουας στην αυουή των 
πουοβάτων, αουά ανεβαίνει από αού, εκείνος 
είναι κουέφτης και ουηστής.  Όποιος, όµως, 
µπαίνει ντιαµέσου τής φύουας, είναι ο 
ποιµένας των πουοβάτων.  Σε τούτον ο 
φυουωουός ανοίγει· και τα πουόβατα ακούν τη 
φωνή του· και τα ντικά του πουόβατα τα 
φωνάζει µε το όνοµά τους, και τα βγάζει έξω.  
Και όταν βγάουει έξω τα ντικά του πουόβατα, 
πηγαίνει µπουοστά τους· και τα πουόβατα τον 
ακοουφούν, επειντή γνωουίζουν τη φωνή του.  
Ξένον, όµως, ντεν φα ακοουφήσουν, αουά φα 
φύγουν απ' αυτόν· επειντή, ντεν γνωουίζουν τη 
φωνή των ξένων. 

Ο Ιησούς είπε πουος αυτούς τούτη την 
παουαβοουή· εκείνοι, όµως, ντεν κατάουαβαν 
τι ήσαν αυτά που τους µιούσε. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, τους είπε ξανά: Σας 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα ότι εγώ είµαι η φύουα 
των πουοβάτων.  Όουοι όσοι ήουφαν πουιν 
από µένα, είναι κουέφτες και ουηστές· αουά, 
τα πουόβατα ντεν τους άκουσαν.  Εγώ είµαι η 
φύουα· όποιος µπει µέσα ντιαµέσου εµού, φα 
σωφεί, και φα µπει µέσα, και φα βγει έξω, και 
φα βουει βοσκή.  Ο κουέφτης ντεν έουχεται, 
παουά για να κουέψει, να σφάξει και να 
εξοουοφουεύσει· εγώ ήουφα για να έχουν ζωή, 
και να την έχουν µε αφφονία.  Εγώ είµαι ο 
ποιµένας ο καουός· ο ποιµένας ο καουός την 
ψυχή του βάζει για χάουη των πουοβάτων.  
Αουά, ο µισφωτός, και ο οποίος ντεν είναι 
ποιµένας, του οποίου τα πουόβατα ντεν είναι 
ντικά του, βουέπει τον ουύκο να έουχεται, και 
αφήνει τα πουόβατα, και φεύγει· και ο ουύκος 
τα αουπάζει, και σκοουπίζει τα πουόβατα.  
Και ο µισφωτός φεύγει, επειντή είναι 
µισφωτός, και ντεν τον µέουει για τα 
πουόβατα.  Εγώ είµαι ο ποιµένας ο καουός, 

και γνωουίζω τα ντικά µου, και γνωουίζοµαι 
από τα ντικά µου,  καφώς ο Πατέουας 
γνωουίζει εµένα, και εγώ γνωουίζω τον 
Πατέουα· και την ψυχή µου βάζω για χάουη 
των πουοβάτων.  Και άουα πουόβατα έχω, 
που ντεν είναι απ' αυτή την αυουή· πουέπει να 
συγκεντουώσω και εκείνα· και φα ακούσουν τη 
φωνή µου· και φα γίνει ένα ποίµνιο, ένας 
ποιµένας.  Γι' αυτό ο Πατέουας µε αγαπάει, 
επειντή εγώ βάζω την ψυχή µου, για να την 
πάουω ξανά.  Κανένας ντεν την αφαιουεί από 
µένα, αουά εγώ τη βάζω από µόνος µου· 
εξουσία έχω να τη βάουω, και εξουσία έχω να 
την πάουω ξανά. Αυτή την εντοουή πήουα 
από τον Πατέουα µου. 

Έγινε, ουοιπόν, ξανά σχίσµα ανάµεσα στους 
Ιουνταίους γι' αυτά τα ουόγια.  Και ποουοί 
απ' αυτούς έουεγαν: Έχει νταιµόνιο, και 
παουαφουονεί· τι τον ακούτε;  Άουοι έουεγαν: 
Αυτά ντεν είναι ουόγια νταιµονιζόµενου· 
µήπως ένα νταιµόνιο µποουεί να ανοίγει τα 
µάτια των τυφουών; 

Έγιναν ντε τα εγκαίνια στα Ιεουοσόουυµα, και 
ήταν χειµώνας.  Και ο Ιησούς πεουπατούσε 
µέσα στο ιεουό, µέσα στη στοά τού 
Σοουοµώντα.  Τον πεουικύκουωσαν, ουοιπόν, 
οι Ιουνταίοι και του έουεγαν: Μέχουι πότε 
κουατάς την ψυχή µας σε αµφιβοουία; Αν εσύ 
είσαι ο Χουιστός, πες το µας ανοιχτά. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς: Σας είπα, 
και ντεν πιστεύετε. Τα έουγα που εγώ κάνω 
στο όνοµα του Πατέουα µου, αυτά ντίνουν 
µαουτυουία για µένα.  Αουά, εσείς ντεν 
πιστεύετε· επειντή, ντεν είστε από τα ντικά 
µου πουόβατα.  Όπως σας είπα, τα ντικά µου 
πουόβατα ακούν τη φωνή µου, και εγώ τα 
γνωουίζω· και µε ακοουφούν.  Και εγώ ντίνω 
σ' αυτά αιώνια ζωή· και ντεν φα χαφούν στον 
αιώνα, και κανένας ντεν φα τα αουπάξει από 
το χέουι µου.  Ο Πατέουας µου, ο οποίος 
µου τα έντωσε, είναι µεγαουύτεουος από 
όους· και κανένας ντεν µποουεί να τα 
αουπάξει από το χέουι τού Πατέουα µου.  
Εγώ και ο Πατέουας είµαστε ένα. 

Οι Ιουνταίοι έπιασαν, πάουι, πέτουες, για να 
τον ουιφοβοουήσουν.  Ο Ιησούς αποκουίφηκε 
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σ' αυτούς: Ποουά καουά έουγα από τον 
Πατέουα µου έντειξα σε σας· για ποιο έουγο 
απ' αυτά µε ουιφοβοουείτε; 

Οι Ιουνταίοι αποκουίφηκαν σ' αυτόν, 
ουέγοντας: Για καουό έουγο ντεν σε 
ουιφοβοούµε, αουά για βουασφηµία, και 
επειντή εσύ, ενώ είσαι άνφουωπος, κάνεις τον 
εαυτό σου Φεό. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς: Ντεν είναι 
γουαµµένο µέσα στον νόµο σας, «εγώ είπα, 
είστε φεοί»;  Αν εκείνους είπε φεούς, πουος 
τους οποίους έγινε ο ουόγος τού Φεού, και η 
γουαφή ντεν µποουεί να αναιουεφεί·  εκείνον, 
τον οποίο ο Πατέουας αγίασε, και απέστειουε 
στον κόσµο, εσείς ουέτε, ότι: Βουασφηµείς, 
επειντή είπα, είµαι Υιός τού Φεού;  Αν ντεν 
κάνω τα έουγα τού Πατέουα µου, µη 
πιστεύετε σε µένα·  αν, όµως, τα κάνω, και αν 
σε µένα ντεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έουγα· 
για να γνωουίσετε και να πιστέψετε ότι, ο 
Πατέουας είναι σε ενότητα µε µένα, και εγώ 
σε ενότητα µ' αυτόν. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, ζητούσαν ξανά να τον 
πιάσουν· και ξέφυγε από το χέουι τους.  Και 
πήγε πάουι πέουα από τον Ιοουντάνη, στον 
τόπο όπου βάπτιζε ο Ιωάννης, αουχικά· και 
έµεινε εκεί.  Και ποουοί ήουφαν σ' αυτόν, και 
έουεγαν, ότι: Ο µεν Ιωάννης ντεν έκανε 
κανένα φαύµα· όουα, όµως, όσα ο Ιωάννης 
είπε γι' αυτόν, ήσαν αουηφινά.  Και εκεί 
ποουοί πίστεψαν σ' αυτόν. 

ΗΤΑΝ ντε κάποιος ασφενής, ο Ουάζαουος, 
από τη Βηφανία, από την κωµόποουη της 
Μαουίας και της Μάουφας τής αντεουφής της.  
(Και η Μαουία ήταν εκείνη που άουειψε τον 
Κύουιο µε µύουο και σκούπισε τα πόντια του 
µε τις τουίχες της, της οποίας ο αντεουφός 
της, ο Ουάζαουος, ασφενούσε).  Έστειουαν, 
ουοιπόν, σ' αυτόν οι αντεουφές του, 
ουέγοντας: Κύουιε, ντες, εκείνος που αγαπάς, 
είναι ασφενής. 

Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, είπε: Αυτή η 
ασφένεια ντεν είναι πουος φάνατο, αουά υπέου 
τής ντόξας τού Φεού, για να ντοξαστεί ο Υιός 
τού Φεού ντιαµέσου αυτής. 

Ο Ιησούς, µάουιστα, αγαπούσε τη Μάουφα 
και την αντεουφή της, και τον Ουάζαουο.  
Καφώς, ουοιπόν, άκουσε ότι ασφενεί, τότε 
έµεινε ντύο ηµέουες ακόµα στον τόπο όπου 
ήταν.  Έπειτα, µετά απ' αυτό, ουέει στους 
µαφητές του: Ας πάµε ξανά στην Ιουνταία. 

Οι µαφητές ουένε σ' αυτόν: Ουαββί, τώουα οι 
Ιουνταίοι ζητούσαν να σε ουιφοβοουήσουν, 
και πηγαίνεις εκεί ξανά; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Ντεν είναι ντώντεκα 
οι ώουες τής ηµέουας; Αν κάποιος πεουπατάει 
κατά την ηµέουα, ντεν σκοντάφτει, επειντή 
βουέπει το φως τούτου τού κόσµου·  αν, 
όµως, κάποιος πεουπατάει κατά τη νύχτα, 
σκοντάφτει, επειντή το φως ντεν είναι µέσα 
του. 

Αυτά είπε, και ύστεουα απ' αυτό, τους ουέει: 
Ο Ουάζαουος, ο φίουος µας, κοιµήφηκε· 
αουά, πηγαίνω για να τον ξυπνήσω. 

Του είπαν, ουοιπόν, οι µαφητές του: Κύουιε, 
αν κοιµήφηκε, φα σωφεί.  Ο Ιησούς, όµως, 
είχε πει για τον φάνατό του· εκείνοι, όµως, 
νόµισαν ότι ουέει για την κοίµηση του ύπνου. 

Τότε, ουοιπόν, ο Ιησούς είπε σ' αυτούς 
ανοιχτά: Ο Ουάζαουος πέφανε.  Και 
χαίουοµαι για σας, για να πιστέψετε, επειντή 
ντεν ήµουν εκεί· αουά, ας πάµε σ' αυτόν. 

Και ο Φωµάς, που ουέγεται Ντίντυµος, είπε 
πουος τους συµµαφητές: Ας πάµε κι εµείς για 
να πεφάνουµε µαζί του. 

Όταν, ουοιπόν, ο Ιησούς ήουφε, τον βουήκε 
να έχει κιόουας τέσσεουις ηµέουες µέσα στο 
µνήµα.  Και η Βηφανία ήταν κοντά στα 
Ιεουοσόουυµα, απέχοντας πεουίπου 15 
στάντια.  Και ποουοί από τους Ιουνταίους 
είχαν έουφει πουος τη Μάουφα και τη 
Μαουία, για να τις παουηγοουήσουν για τον 
αντεουφό τους.  Η Μάουφα, ουοιπόν, καφώς 
άκουσε ότι έουχεται ο Ιησούς, τον 
πουοϋπάντησε· ενώ η Μαουία καφόταν στο 
σπίτι. 

Η Μάουφα, ουοιπόν, είπε στον Ιησού: 
Κύουιε, αν ήσουν εντώ, ντεν φα πέφαινε ο 
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αντεουφός µου·  όµως, και τώουα ξέουω ότι, 
όσα ζητήσεις από τον Φεό, ο Φεός φα σου τα 
ντώσει. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Ο αντεουφός σου φα 
αναστηφεί. 

Η Μάουφα ουέει σ' αυτόν: Ξέουω ότι φα 
αναστηφεί κατά την ανάσταση στην έσχατη 
ηµέουα. 

Ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: Εγώ είµαι η 
ανάσταση και η ζωή· αυτός που πιστεύει σε 
µένα, και αν πεφάνει, φα ζήσει.  Και καφένας 
που ζει και πιστεύει σε µένα, ντεν πουόκειται 
να πεφάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό; 

Του ουέει: Ναι, Κύουιε, εγώ πίστεψα ότι, εσύ 
είσαι ο Χουιστός, ο Υιός τού Φεού, αυτός 
που έουχεται στον κόσµο. 

Και όταν τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε 
κουυφά την αντεουφή της, τη Μαουία, και 
είπε: Ήουφε ο ντάσκαουος, και σε φωνάζει.  
Εκείνη, καφώς το άκουσε, σηκώνεται 
γουήγοουα και έουχεται σ' αυτόν. 

(Ο Ιησούς ντεν είχε έουφει ακόµα στην 
κωµόποουη, αουά ήταν στον τόπο όπου τον 
πουοϋπάντησε η Μάουφα).  Οι Ιουνταίοι, 
ουοιπόν, που ήσαν µαζί της µέσα στο σπίτι, 
και την παουηγοούσαν, βουέποντας τη 
Μαουία ότι σηκώφηκε γουήγοουα και βγήκε 
έξω, την ακοούφησαν, ουέγοντας, ότι: 
Πηγαίνει στο µνήµα, για να κουάψει εκεί. 

Η Μαουία, ουοιπόν, καφώς ήουφε όπου ήταν 
ο Ιησούς, όταν τον είντε, έπεσε στα πόντια 
του, ουέγοντας σ' αυτόν: Κύουιε, αν ήσουν 
εντώ, ντεν φα πέφαινε ο αντεουφός µου. 

Και ο Ιησούς, καφώς την είντε να κουαίει, και 
τους Ιουνταίους, που είχαν έουφει µαζί της, να 
κουαίνε, στέναξε µέσα στο πνεύµα(···) του, και 
ταουάχτηκε,  και είπε: Πού τον βάουατε; Του 
ουένε: Κύουιε, έουα και ντες. 

Ντάκουυσε ο Ιησούς. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, έουεγαν: Ντες πόσο 
τον αγαπούσε.  Μεουικοί, µάουιστα, απ' 
αυτούς είπαν: Ντεν µποούσε αυτός που άνοιξε 

τα µάτια τού τυφού, να κάνει ώστε κι αυτός να 
µη πεφάνει; 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, στενάζοντας πάουι µέσα 
του, έουχεται στο µνήµα. Υπήουχε ντε ένα 
σπήουαιο, και επάνω του ήταν τοποφετηµένη 
µια πέτουα.  Ο Ιησούς ουέει: Σηκώστε την 
πέτουα. 

Η αντεουφή τού νεκού, η Μάουφα, ουέει σ' 
αυτόν: Κύουιε, µυουίζει ήντη· επειντή, είναι 
τεσσάουων ηµεουών. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Ντεν σου είπα ότι, 
αν πιστέψεις, φα ντεις τη ντόξα τού Φεού; 

Σήκωσαν, ουοιπόν, την πέτουα, όπου ήταν 
τοποφετηµένος ο νεκουός. Και ο Ιησούς, 
αφού ύψωσε τα µάτια επάνω, είπε: Πατέουα, 
σε ευχαουιστώ, ότι µε άκουσες.  Και εγώ 
γνώουιζα ότι πάντοτε µε ακούς· αουά, για το 
πουήφος, που στέκεται οουόγυουα, το είπα, 
για να πιστέψουν ότι εσύ µε απέστειουες. 

Και όταν τα είπε αυτά, κουαύγασε µε ντυνατή 
φωνή: Ουάζαουε, έουα έξω.  Και ο πεφαµένος 
βγήκε έξω, ντεµένος τα πόντια και τα χέουια 
µε τα σάβανα· και το πουόσωπό του ήταν 
οουόγυουα ντεµένο µε σουντάουι. Ο Ιησούς 
ουέει σ' αυτούς: Ουύστε τον, και αφήστε τον 
να πεουπατήσει. 

Ποουοί, ουοιπόν, από τους Ιουνταίους, που 
είχαν έουφει στη Μαουία, και είνταν όσα είχε 
κάνει ο Ιησούς, πίστεψαν σ' αυτόν.  Μεουικοί 
απ' αυτούς, όµως, πήγαν στους Φαουισαίους, 
και είπαν σ' αυτούς όσα έκανε ο Ιησούς. 

Οι αουχιεουείς και οι Φαουισαίοι 
συγκουότησαν, ουοιπόν, συνέντουιο, και 
έουεγαν: Τι κάνουµε; Επειντή, αυτός ο 
άνφουωπος κάνει ποουά φαύµατα.  Αν τον 
αφήσουµε έτσι, όουοι φα πιστέψουν σ' αυτόν· 
και φάουφουν οι Ουωµαίοι και φα αφανίσουν 
και τον τόπο µας και το έφνος. 

Ένας, µάουιστα, κάποιος απ' αυτούς, ο 
Καϊάφας, που ήταν αουχιεουέας εκείνου τού 
χουόνου, τους είπε: Εσείς ντεν ξέουετε τίποτε·  
ούτε συουογίζεστε ότι, µας συµφέουει να 
πεφάνει ένας άνφουωπος για χάουη τού 
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ουαού, και να µη χαφεί οουόκουηουο το 
έφνος. 

Και τούτο ντεν το είπε από τον εαυτό του, 
αουά επειντή ήταν αουχιεουέας εκείνου τού 
χουόνου, πουοφήτευσε ότι ο Ιησούς 
επουόκειτο να πεφάνει χάουη τού έφνους·  και 
όχι µονάχα για χάουη τού έφνους, αουά και 
για να συγκεντουώσει σε ένα τα 
ντιασκοουπισµένα παιντιά τού Φεού. 

Από την ηµέουα εκείνη, ουοιπόν, έκαναν 
συµβούιο για να τον φανατώσουν.  Γι' αυτό, ο 
Ιησούς ντεν πεουπατούσε πουέον φανεουά 
ανάµεσα στους Ιουνταίους, αουά αναχώουησε 
από εκεί στον τόπο κοντά στην έουηµο, στην 
πόουη που ουεγόταν Εφουαϊµ, και έµενε εκεί 
µαζί µε τους µαφητές του. 

Και πουησίαζε το Πάσχα των Ιουνταίων· και 
ποουοί ανέβηκαν από εκείνο τον τόπο στα 
Ιεουοσόουυµα πουιν από το Πάσχα, για να 
καφαουίσουν τον εαυτό τους.  Ζητούσαν, 
ουοιπόν, τον Ιησού, και έουεγαν αναµεταξύ 
τους, καφώς στέκονταν µέσα στο ιεουό: Τι 
σας φαίνεται; Ότι ντεν φάουφει στη γιοουτή;  
Και είχαν ντώσει πουοσταγή και οι 
αουχιεουείς και οι Φαουισαίοι, αν κάποιος 
µάφει πού είναι, να το ντιαµηνύσει, για να τον 
πιάσουν. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, έξι ηµέουες πουιν από το 
Πάσχα, ήουφε στη Βηφανία, όπου ήταν ο 
Ουάζαουος, που είχε πεφάνει, τον οποίο 
ανέστησε από τους νεκούς.  Και του έκαναν 
εκεί ντείπνο, και η Μάουφα υπηουετούσε· ο 
ντε Ουάζαουος ήταν ένας από τους 
συγκαφήµενους µαζί του.  Τότε, η Μαουία, 
αφού πήουε µία ουίτουα από ποουύτιµη 
καφαουή νάουντο, άουειψε τα πόντια τού 
Ιησού, και µε τις τουίχες της σκούπισε τα 
πόντια του· και το σπίτι γέµισε από την 
ευωντιά τού µύου. 

Ουέει, ουοιπόν, ένας από τους µαφητές του, ο 
Ιούντας τού Σίµωνα, ο Ισκαουιώτης, που 
επουόκειτο να τον παουαντώσει:  Γιατί τούτο 
το µύουο ντεν πουήφηκε για 300 ντηνάουια, 
και ντεν ντόφηκε στους φτωχούς;  Και το είπε 
αυτό, όχι επειντή τον ένοιαζε για τους 

φτωχούς, αουά επειντή ήταν κουέφτης, και 
είχε το γουωσσόκοµο, και βάσταζε εκείνα που 
έουιχναν µέσα σ' αυτό. 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε: Άφησέ την· το 
φύουαξε για την ηµέουα τού ενταφιασµού 
µου.  Επειντή, τους φτωχούς τούς έχετε 
πάντοτε µαζί σας, εµένα όµως ντεν µε έχετε 
πάντοτε. 

Και ένα µεγάουο πουήφος από τους 
Ιουνταίους έµαφε ότι είναι εκεί· και ήουφαν 
όχι µονάχα για τον Ιησού, αουά για να ντουν 
και τον Ουάζαουο, τον οποίο είχε αναστήσει 
από τους νεκούς.  Και οι αουχιεουείς έκαναν 
συµβούιο για να φανατώσουν και τον 
Ουάζαουο·  επειντή, ποουοί από τους 
Ιουνταίους πήγαιναν γι' αυτόν, και πίστευαν 
στον Ιησού. 

Και την επόµενη ηµέουα, ένα µεγάουο 
πουήφος, εκείνο που είχε έουφει στη γιοουτή, 
όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς έουχεται στα 
Ιεουοσόουυµα,  πήουαν τα κουαντιά από τις 
φοινικιές, και βγήκαν σε πουοϋπάντησή του 
και έκουαζαν: Ωσαννά, ευουογηµένος ο 
εουχόµενος στο όνοµα του Κυουίου, ο 
βασιουιάς τού Ισουαήου. 

Και ο Ιησούς, βουίσκοντας ένα γαϊντουάκι, 
κάφησε επάνω σ' αυτό, όπως είναι γουαµµένο:  
«Μη φοβάσαι, φυγατέουα Σιών· ντες, ο 
βασιουιάς σου έουχεται καφισµένος επάνω σε 
ένα πουάουι γαϊντουιού». 

Αυτά, όµως, ντεν τα κατάουαβαν αουχικά οι 
µαφητές του· αουά, όταν ο Ιησούς 
ντοξάστηκε, τότε φυµήφηκαν ότι αυτά ήσαν 
γουαµµένα γι' αυτόν, και αυτά έκαναν σ' 
αυτόν. 

Το πουήφος που ήταν µαζί του έντινε, 
ουοιπόν, µαουτυουία, ότι είχε φωνάξει τον 
Ουάζαουο από το µνήµα και τον ανέστησε 
από τους νεκούς·  γι' αυτό και το πουήφος 
αυτό τον πουοϋπάντησε, επειντή είχε ακούσει 
ότι έκανε αυτό το φαύµα. 

Οι Φαουισαίοι, ουοιπόν, είπαν αναµεταξύ 
τους: Βουέπετε ότι ντεν ωφεουείτε σε τίποτε; 
Ντέστε, ο κόσµος πήγε πίσω του. 
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Υπήουχαν και µεουικοί Έουηνες ανάµεσα σ' 
εκείνους που ανέβαιναν για να πουοσκυνήσουν 
κατά την εοουτή.  Αυτοί, ουοιπόν, ήουφαν 
στον Φίουιππο, αυτόν από τη Βηφσαϊντά τής 
Γαουιουαίας, και τον παουακαούσαν, 
ουέγοντας: Κύουιε, φέουµε να ντούµε τον 
Ιησού.  Έουχεται ο Φίουιππος και το ουέει 
στον Ανντουέα· και πάουι ο Ανντουέας και ο 
Φίουιππος το ουένε στον Ιησού. 

Και ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς, 
ουέγοντας: Ήουφε η ώουα για να ντοξαστεί ο 
Υιός τού ανφουώπου.  Σας ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα: Αν ο κόκκος του σιταουιού ντεν 
πέσει στη γη και πεφάνει, αυτός µονάχος 
µένει· αν, όµως, πεφάνει, φέουνει ποουύ 
καουπό.  Όποιος αγαπάει την ψυχή του, φα τη 
χάσει· και όποιος µισεί την ψυχή του σε τούτο 
τον κόσµο, φα τη φυουάξει σε αιώνια ζωή.  Αν 
κάποιος εµένα υπηουετεί, εµένα ας ακοουφεί· 
και όπου είµαι εγώ, εκεί φα είναι και ο ντικός 
µου υπηουέτης· και αν κάποιος υπηουετεί 
εµένα, φα τον τιµήσει ο Πατέουας. 

Τώουα η ψυχή µου είναι ταουαγµένη· και τι 
να πω; Πατέουα, σώσε µε από τούτη την 
ώουα. Αουά, γι' αυτό ήουφα σε τούτη την 
ώουα.  Πατέουα, ντόξασε το ντικό σου όνοµα. 

Μια φωνή, ουοιπόν, ήουφε από τον ουανό: 
Και ντόξασα, και φα ντοξάσω ξανά. 

Το πουήφος, ουοιπόν, που παουαστεκόταν 
και άκουσε, έουεγε ότι έγινε βουοντή. Άουοι 
έουεγαν; Ένας άγγεουος του µίουησε. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και είπε: Αυτή η φωνή 
ντεν έγινε για µένα, αουά για σας.  Τώουα 
είναι η κουίση αυτού τού κόσµου· τώουα ο 
άουχοντας αυτού τού κόσµου φα ουιχτεί έξω·  
και εγώ, όταν υψωφώ από τη γη, φα τους 
εουκύσω όους στον εαυτό µου.  (Κι αυτό το 
έουεγε, ντείχνοντας µε ποιον φάνατο 
επουόκειτο να πεφάνει). 

Το πουήφος αποκουίφηκε σ' αυτόν: Εµείς 
ακούσαµε από τον νόµο, ότι: Ο Χουιστός 
µένει στον αιώνα· και πώς εσύ ουες, ότι: 
Πουέπει να υψωφεί ο Υιός τού ανφουώπου; 
Ποιος είναι αυτός ο Υιός τού ανφουώπου; 

Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε σ' αυτούς: Ουίγο 
καιουό ακόµα το φως είναι µαζί σας. 
Πεουπατάτε ενόσω έχετε το φως, για να µη 
σας καταφτάσει το σκοτάντι· και όποιος 
πεουπατάει µέσα στο σκοτάντι, ντεν ξέουει 
πού πηγαίνει.  Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε 
στο φως, για να γίνετε γιοι τού φωτός. 

Αυτά µίουησε ο Ιησούς, κι όταν έφυγε, 
κουύφτηκε απ' αυτούς.  Κι ενώ έκανε τόσα 
φαύµατα µπουοστά τους, ντεν πίστευαν σ' 
αυτόν·  για να εκπουηουωφεί ο ουόγος τού 
πουοφήτη Ησαϊα, που είπε: «Κύουιε, ποιος 
πίστεψε στο κήουυγµά µας; Και ο βουαχίονας 
του Κυουίου σε ποιον αποκαουύφφηκε;».  Γι' 
αυτό, ντεν µποούσαν να πιστεύουν, επειντή ο 
Ησαϊας είπε πάουι:  «Τύφουωσε τα µάτια 
τους, και σκουήουυνε την καουντιά τους· για 
να µη ντουν µε τα µάτια, και καταουάβουν µε 
την καουντιά, και επιστουέψουν, και τους 
γιατουέψω».  Αυτά είπε ο Ησαϊας, όταν είντε 
τη ντόξα του, και µίουησε γι' αυτόν. 

Αου' όµως, και από τους άουχοντες ποουοί 
πίστεψαν σ' αυτόν· εντούτοις, εξαιτίας των 
Φαουισαίων ντεν οµοουογούσαν, για να µη 
γίνουν αποσυνάγωγοι.  Επειντή, αγάπησαν τη 
ντόξα των ανφουώπων πεουισσότεουο, παουά 
τη ντόξα τού Φεού. 

Και ο Ιησούς έκουαξε και είπε: Αυτός που 
πιστεύει σε µένα, ντεν πιστεύει σε µένα, αουά 
σ' αυτόν που µε απέστειουε·  κι αυτός που 
φωουεί εµένα, φωουεί αυτόν που µε 
απέστειουε.  Εγώ φως ήουφα στον κόσµο, για 
να µη µείνει µέσα στο σκοτάντι καφένας που 
πιστεύει σε µένα.  Και αν κάποιος ακούσει τα 
ουόγια µου, και ντεν πιστέψει, εγώ ντεν τον 
κουίνω· επειντή, ντεν ήουφα για να κουίνω τον 
κόσµο, αουά για να σώσω τον κόσµο.  
Εκείνος που αφετεί εµένα, και ντεν ντέχεται 
τα ουόγια µου, έχει αυτόν που τον κουίνει· ο 
ουόγος που µίουησα, εκείνος φα τον κουίνει 
κατά την έσχατη ηµέουα.  Επειντή, εγώ ντεν 
µίουησα από τον εαυτό µου, αουά ο 
Πατέουας που µε απέστειουε, αυτός µου 
έντωσε εντοουή, τι να πω, και τι να µιουήσω·  
και ξέουω ότι η εντοουή του είναι αιώνια ζωή. 
Όσα, ουοιπόν, εγώ µιουάω, όπως µου είπε ο 
Πατέουας, έτσι µιουάω. 
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ΚΑΙ πουιν από τη γιοουτή τού Πάσχα, ο 
Ιησούς, ξέουοντας ότι ήουφε η ώουα του, για 
να αναχωουήσει από τον κόσµο τούτο πουος 
τον Πατέουα, έχοντας αγαπήσει τους ντικούς 
του που ήσαν µέσα στον κόσµο, τους 
αγάπησε σε τέουειο βαφµό.  Και αφού έγινε 
ντείπνο, (ο ντε ντιάβοουος είχε ήντη βάουει 
στην καουντιά τού Ιούντα τού Σίµωνα, του 
Ισκαουιώτη, να τον παουαντώσει)·  ο Ιησούς, 
ξέουοντας ότι ο Πατέουας έντωσε σ' αυτόν τα 
πάντα στα χέουια του, και ότι από τον Φεό 
βγήκε και πουος τον Φεό πηγαίνει,  
σηκώνεται από το ντείπνο, και βγάζει τα 
ιµάτιά του, παίουνοντας ντε µια πετσέτα, 
ζώστηκε οουόγυουα στη µέση.  Έπειτα, βάζει 
νεουό στη ουεκάνη, και άουχισε να πουένει τα 
πόντια των µαφητών, και να τα σκουπίζει µε 
την πετσέτα, που είχε οουόγυουα στη µέση. 

Έουχεται, ουοιπόν, στον Σίµωνα Πέτουο· και 
εκείνος τού ουέει: Κύουιε, εσύ µου πουένεις 
τα πόντια; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και του είπε: Εκείνο 
που εγώ κάνω, εσύ ντεν το ξέουεις τώουα, φα 
το γνωουίσεις, όµως, ύστεουα απ' αυτά. 

Ο Πέτουος ουέει σ' αυτόν: Ντεν φα πουύνεις 
τα πόντια µου στον αιώνα. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και του είπε: Αν ντεν 
σε πουύνω, ντεν έχεις µέουος µαζί µου. 

Ο Σίµωνας Πέτουος ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, 
όχι µονάχα τα πόντια µου, αουά και τα 
χέουια, και το κεφάουι. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Εκείνος που είναι 
ουσµένος ντεν έχει ανάγκη παουά µονάχα τα 
πόντια να πουύνει, για τον ουόγο ότι είναι 
οουόκουηουος καφαουός· εσείς είστε 
καφαουοί, αουά όχι όουοι.  Επειντή, ήξεουε 
εκείνον που επουόκειτο να τον παουαντώσει· 
γι' αυτό, είπε: Ντεν είστε όουοι καφαουοί. 

Αφού, ουοιπόν, έπουυνε τα πόντια τους, και 
πήουε τα ιµάτιά του, όταν κάφησε ξανά, τους 
είπε: Ξέουετε τι σας έκανα;  Εσείς µε 
φωνάζετε: Ο ντάσκαουος και ο Κύουιος· και 
καουά ουέτε, επειντή είµαι.  Αν, ουοιπόν, εγώ, 
ο Κύουιος και ο ντάσκαουος, σας έπουυνα τα 

πόντια, κι εσείς χουωστάτε να πουένετε ο ένας 
τα πόντια τού άουου.  Επειντή, παουάντειγµα 
έντωσα σε σας, για να κάνετε κι εσείς, όπως 
εγώ έκανα σε σας.  Σας ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα, ντεν υπάουχει ντούος ανώτεουος 
από τον κύουιό του ούτε απόστοουος 
ανώτεουος από εκείνον που τον απέστειουε.  
Αν τα ξέουετε αυτά, είστε µακάουιοι, αν τα 
κάνετε.  Ντεν το ουέω αυτό για όους εσάς· 
εγώ ξέουω ποιους ντιάουεξα· αουά, για να 
εκπουηουωφεί η γουαφή: «Αυτός που τουώει 
µαζί µου το ψωµί, σήκωσε εναντίον µου τη 
φτέουνα του».  Από τώουα σας το ουέω αυτό, 
πουιν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει, ότι 
εγώ είµαι.  Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα, 
όποιος ντέχεται αυτόν που φα αποστείουω, 
ντέχεται εµένα· και όποιος ντέχεται εµένα, 
ντέχεται αυτόν που µε απέστειουε. 

Αφού ο Ιησούς είπε αυτά, ταουάχτηκε στο 
πνεύµα(···) του, και έντωσε µαουτυουία και 
είπε: Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα, ότι, ένας 
από σας φα µε παουαντώσει. 

Οι µαφητές έβουεπαν, ουοιπόν, ο ένας τον 
άουον, αποουώντας για ποιον το ουέει.  
Καφόταν ντε γεουµένος στον κόουφο τού 
Ιησού ένας από τους µαφητές του, τον οποίο 
αγαπούσε ο Ιησούς.  Ο Σίµωνας Πέτουος, 
ουοιπόν, του κάνει νεύµα για να ουωτήσει 
ποιος είναι αυτός για τον οποίο το ουέει.  Και 
εκείνος, αφού έπεσε επάνω στο στήφος τού 
Ιησού, ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, ποιος είναι; 

Ο Ιησούς αποκουίνεται: Είναι εκείνος, στον 
οποίο εγώ, αφού βουτήξω στο πιάτο το 
κοµµατάκι τού ψωµιού, φα το ντώσω. 

Και αφού βούτηξε το κοµµατάκι τού ψωµιού 
στο πιάτο, το ντίνει στον Ιούντα τού Σίµωνα, 
τον Ισκαουιώτη.  Και ύστεουα από το 
κοµµατάκι τού ψωµιού, τότε µπήκε µέσα σ' 
εκείνον ο σατανάς. Του ουέει, ουοιπόν, ο 
Ιησούς: Ό,τι κάνεις, κάν' το, το ταχύτεουο.  
Αυτό, όµως, κανένας από τους καφισµένους 
ντεν το κατάουαβε για ποιον σκοπό το είπε σ' 
αυτόν.  Επειντή, µεουικοί νόµιζαν, µια που ο 
Ιούντας είχε το γουωσσόκοµο, ότι ο Ιησούς 
ουέει σ' αυτόν: Αγόουασε όσα έχουµε ανάγκη 
για τη γιοουτή· ή, να ντώσει κάτι στους 
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φτωχούς.  Καφώς, ουοιπόν, εκείνος πήουε το 
κοµµατάκι τού ψωµιού, βγήκε αµέσως έξω· 
ήταν ντε νύχτα. 

Όταν, ουοιπόν, εκείνος βγήκε έξω, ο Ιησούς 
ουέει: Τώουα ντοξάστηκε ο Υιός τού 
ανφουώπου, και ο Φεός ντοξάστηκε σ' αυτόν.  
Αν ο Φεός ντοξάστηκε σ' αυτόν, και ο Φεός 
φα τον ντοξάσει µέσα στον εαυτό του, και φα 
τον ντοξάσει αµέσως. 

Παιντάκια µου, ουίγο ακόµα είµαι µαζί σας. 
Φα µε ζητήσετε· και όπως είπα στους 
Ιουνταίους, ότι: Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς ντεν 
µποουείτε νάουφετε, το ουέω τώουα και σε 
σας.  Καινούγια εντοουή σάς ντίνω: Να 
αγαπάτε ο ένας τον άουον· όπως εγώ σας 
αγάπησα, κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον 
άουον.  Από τούτο φα γνωουίσουν όουοι ότι 
είστε µαφητές µου, εάν έχετε αγάπη ο ένας 
πουος τον άουον. 

Ο Σίµωνας Πέτουος ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, 
πού πηγαίνεις; 

Ο Ιησούς απάντησε σ' αυτόν: Όπου πηγαίνω, 
ντεν µποουείς τώουα να µε ακοουφήσεις· 
ύστεουα, όµως, φα µε ακοουφήσεις. 

Του ουέει ο Πέτουος: Κύουιε, γιατί ντεν 
µποουώ να σε ακοουφήσω τώουα; Την ψυχή 
µου φα βάουω για χάουη σου. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτόν: Την ψυχή 
σου φα βάουεις για χάουη µου; Σε 
ντιαβεβαιώνω απόουυτα, ντεν φα ουαουήσει ο 
πετεινός, µέχουις ότου µε απαουνηφείς τουεις 
φοουές. 

ΑΣ µη ταουάζεται η καουντιά σας· πιστεύετε 
στον Φεό, και σε µένα πιστεύετε.  Στο σπίτι 
τού Πατέουα µου υπάουχουν ποουά 
οικήµατα· ειντάουως, φα σας έουεγα· πηγαίνω 
να σας ετοιµάσω τόπο.  Και αφού πάω και 
σας ετοιµάσω τόπο, έουχοµαι πάουι, και φα 
σας παουαουάβω κοντά σε µένα, για να είστε 
κι εσείς, όπου είµαι εγώ.  Και όπου εγώ 
πηγαίνω ξέουετε, και τον ντουόµο ξέουετε. 

Ο Φωµάς ουέει σ' αυτόν: Κύουιε, ντεν ξέουµε 
πού πηγαίνεις· και πώς µποούµε να ξέουµε 
τον ντουόµο; 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Εγώ είµαι ο 
ντουόµος, και η αουήφεια, και η ζωή· κανένας 
ντεν έουχεται στον Πατέουα, παουά µόνον 
ντιαµέσου εµού·  αν γνωουίζατε εµένα, φα 
γνωουίζατε και τον Πατέουα µου· και από 
τώουα τον γνωουίζετε, και τον είντατε. 

Ουέει σ' αυτόν ο Φίουιππος: Κύουιε, ντείξε σε 
µας τον Πατέουα, και µας αουκεί. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Τόσον καιουό είµαι 
µαζί σας, και ντεν µε γνώουισες, Φίουιππε; 
Όποιος είντε εµένα, είντε τον Πατέουα· και 
πώς εσύ ουες: Ντείξε σε µας τον Πατέουα;  
Ντεν πιστεύεις ότι εγώ είµαι σε ενότητα µε 
τον Πατέουα, και ο Πατέουας είναι σε 
ενότητα µε µένα; Τα ουόγια που εγώ µιουάω 
σε σας, ντεν τα µιουάω από τον εαυτό µου· 
αουά, ο Πατέουας που µένει σε ενότητα µε 
µένα, αυτός εκτεουεί τα έουγα.  Πιστεύετε σε 
µένα ότι εγώ είµαι σε ενότητα µε τον 
Πατέουα, και ο Πατέουας είναι σε ενότητα µε 
µένα· ειντάουως, εξαιτίας αυτών των έουγων 
πιστεύετε σε µένα.  Σας ντιαβεβαιώνω 
απόουυτα, όποιος πιστεύει σε µένα, τα έουγα 
που εγώ κάνω, φα κάνει κι εκείνος, και 
µεγαουύτεουα απ' αυτά φα κάνει· επειντή, εγώ 
πηγαίνω πουος τον Πατέουα µου.  Και ό,τι αν 
ζητήσετε στο όνοµά µου, φα το κάνω, για να 
ντοξαστεί ο Πατέουας στον Υιό.  Αν ζητήσετε 
κάτι στο όνοµά µου, εγώ φα το κάνω. 

Αν µε αγαπάτε, φυουάξτε τις εντοουές µου.  
Και εγώ φα παουακαουέσω τον Πατέουα, και 
φα σας ντώσει έναν άουον Παουάκουητο, για 
να µένει µαζί σας στον αιώνα,  το Πνεύµα τής 
αουήφειας, το οποίο ο κόσµος ντεν µποουεί 
να ουάβει, επειντή ντεν το βουέπει ούτε το 
γνωουίζει· εσείς, όµως, το γνωουίζετε, επειντή 
µένει µαζί σας, και µέσα σας φα είναι.  Ντεν 
φα σας αφήσω οουφανούς· έουχοµαι σε σας.  
Ουίγο ακόµα, και ο κόσµος ντεν µε βουέπει 
πουέον· εσείς, όµως, µε βουέπετε· επειντή, 
εγώ ζω, κι εσείς φα ζείτε.  Κατά την ηµέουα 
εκείνη φα γνωουίσετε ότι εγώ είµαι σε ενότητα 
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µε τον Πατέουα µου, κι εσείς σε ενότητα µε 
µένα, και εγώ σε ενότητα µε σας. 

Εκείνος που έχει τις εντοουές µου και τις 
τηουεί, εκείνος είναι που µε αγαπάει· και 
εκείνος που µε αγαπάει, φα αγαπηφεί από τον 
Πατέουα µου· και εγώ φα τον αγαπήσω, και σ' 
αυτόν 

φα φανεουώσω τον εαυτό µου. 

Ο Ιούντας (όχι ο Ισκαουιώτης) ουέει σ' αυτόν: 
Κύουιε, τι συµβαίνει ότι πουόκειται να 
φανεουώσεις σε µας τον εαυτό σου, και όχι 
στον κόσµο; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε και του είπε: Αν 
κάποιος µε αγαπάει, φα φυουάξει τον ουόγο 
µου, και ο Πατέουας µου φα τον αγαπήσει, 
και φάουφουµε σ' αυτόν, και φα κατοικήσουµε 
µέσα σ' αυτόν.  Εκείνος που ντεν µε αγαπάει, 
ντεν φυουάττει τα ουόγια µου. Και ο ουόγος 
που ακούτε, ντεν είναι ντικός µου, αουά του 
Πατέουα που µε απέστειουε. 

Αυτά τα µίουησα σε σας, ενώ βουίσκοµαι 
µαζί σας.  Και ο Παουάκουητος, το Πνεύµα 
το Άγιο, που ο Πατέουας φα στείουει στο 
όνοµά µου, εκείνος φα σας τα ντιντάξει όουα, 
και φα σας υπενφυµίσει όουα όσα είπα πουος 
εσάς. 

Ειουήνη αφήνω σε σας, ειουήνη τη ντική µου 
ντίνω σε σας· όχι όπως ντίνει ο κόσµος, σας 
ντίνω εγώ. Ας µη ταουάζεται η καουντιά σας 
µήτε να ντειουιάζει.  Ακούσατε ότι εγώ σας 
είπα: Πηγαίνω και έουχοµαι πουος εσάς. Αν 
µε αγαπούσατε, φα χαιουόσασταν ότι είπα: 
Πηγαίνω πουος τον Πατέουα· επειντή, ο 
Πατέουας µου είναι µεγαουύτεουός µου.  Και 
τώουα σας το είπα πουιν γίνει, για να 
πιστέψετε όταν γίνει. 

Ντεν φα µιουήσω ποουά πουέον µαζί σας· 
επειντή, έουχεται ο άουχοντας τούτου τού 
κόσµου, και ντεν έχει τίποτε µέσα σε µένα.  
Αουά, για να γνωουίσει ο κόσµος ότι αγαπάω 
τον Πατέουα και, όπως µε πουόσταξε ο 
Πατέουας, έτσι κάνω. Σηκωφείτε, ας 
αναχωουήσουµε από εντώ. 

Εγώ είµαι η άµπεουος η αουηφινή, και ο 
Πατέουας µου είναι ο γεωουγός.  Κάφε 
κουήµα σε µένα, το οποίο ντεν φέουνει 
καουπό, το αποκόπτει· και καφένα το οποίο 
φέουνει καουπό, το καφαουίζει, για να φέουει 
πεουισσότεουο καουπό.  Τώουα, εσείς είστε 
καφαουοί, εξαιτίας του ουόγου που σας 
µίουησα.  Μείνετε ενωµένοι µαζί µου και εγώ 
ενωµένος µαζί σας. Όπως το κουήµα ντεν 
µποουεί να φέουει καουπό από µόνο του, αν 
ντεν µείνει ενωµένο µε την άµπεουο, έτσι κι 
εσείς, αν ντεν µείνετε ενωµένοι µαζί µου.  
Εγώ είµαι η άµπεουος, εσείς τα κουήµατα· 
εκείνος που µένει ενωµένος µαζί µου, και εγώ 
µαζί του, αυτός φέουνει ποουύ καουπό· 
επειντή, χωουίς εµένα ντεν µποουείτε να 
κάνετε τίποτε.  Αν κάποιος ντεν µείνει 
ενωµένος µαζί µου, ουίχνεται έξω, όπως το 
κουήµα, και ξεουαίνεται· και τα µαζεύουν και 
τα ουίχνουν σε φωτιά, και καίγονται.  Αν 
µείνετε ενωµένοι µαζί µου, και τα ουόγια µου 
µείνουν µέσα σας, φα ζητάτε ό,τι αν φέουετε, 
και φα γίνει σε σας.  Κατά τούτο ντοξάζεται ο 
Πατέουας µου, στο να φέουετε ποουύ 
καουπό· και έτσι φα είστε µαφητές µου. 

Όπως ο Πατέουας αγάπησε εµένα, και εγώ 
αγάπησα εσάς, µείνετε στην αγάπη µου.  Αν 
φυουάξετε τις εντοουές µου, φα µείνετε στην 
αγάπη µου· όπως εγώ φύουαξα τις εντοουές 
τού Πατέουα µου, και µένω στην αγάπη του.  
Αυτά µίουησα σε σας, για να µείνει µέσα σας 
η χαουά µου, και η χαουά σας να είναι 
πουήουης.  Αυτή είναι η εντοουή µου, να 
αγαπάτε ο ένας τον άουον, όπως εγώ σας 
αγάπησα.  Μεγαουύτεουη από τούτη την 
αγάπη ντεν έχει κανένας, το να βάουει 
κάποιος την ψυχή του για χάουη των φίουων 
του.  Εσείς είστε φίουοι µου, αν κάνετε όσα 
εγώ σας παουαγγέουω.  Ντεν σας ουέω 
πουέον ντούς, επειντή ο ντούος ντεν ξέουει τι 
κάνει ο κύουιός του· εσάς, όµως, σας 
αποκάουεσα φίους, επειντή όουα όσα άκουσα 
από τον Πατέουα µου, σας τα φανέουωσα.  
Εσείς ντεν ντιαουέξατε εµένα, αουά εγώ 
ντιάουεξα εσάς, και σας ντιέταξα, για να πάτε 
εσείς και να κάνετε καουπό, και ο καουπός 
σας να µένει· ώστε, ό,τι αν ζητήσετε από τον 
Πατέουα στο όνοµά µου, να σας το ντώσει.  
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Αυτά σας παουαγγέουω, να αγαπάτε ο ένας 
τον άουον. 

Αν ο κόσµος σάς µισεί, να ξέουετε ότι 
πουωτύτεουα από σας µίσησε εµένα.  Αν 
ήσασταν από τον κόσµο, ο κόσµος φα 
αγαπούσε το ντικό του· επειντή, όµως, ντεν 
είστε από τον κόσµο, αουά εγώ σας ντιάουεξα 
από τον κόσµο, γι' αυτό ο κόσµος σάς µισεί.  
Να φυµάστε τον ουόγο, που εγώ σας είπα: 
Ντεν υπάουχει ντούος µεγαουύτεουος από 
τον κύουιό του. Αν εµένα έφεσαν υπό 
ντιωγµό, φα φέσουν υπό ντιωγµό και σας· αν 
φύουαξαν τον ουόγο µου, φα φυουάξουν και 
τον ντικό σας.  Αουά, όουα αυτά φα τα 
κάνουν σε σας εξαιτίας τού ονόµατός µου, 
επειντή ντεν ξέουν αυτόν που µε απέστειουε.  
Αν ντεν είχα έουφει και ντεν τους είχα 
µιουήσει, ντεν φα είχαν αµαουτία· τώουα, 
όµως, ντεν έχουν πουόφαση για την αµαουτία 
τους.  Εκείνος που µισεί εµένα, µισεί και τον 
Πατέουα µου.  Αν ντεν είχα κάνει ανάµεσά 
τους τα έουγα, που κανένας άουος ντεν έκανε, 
ντεν φα είχαν αµαουτία· τώουα, όµως, και 
είνταν, και µίσησαν, και εµένα και τον 
Πατέουα µου.  Αουά, αυτό έγινε, για να 
εκπουηουωφεί ο ουόγος που είναι γουαµµένος 
µέσα στον νόµο τους, ότι: «Με µίσησαν 
χωουίς αιτία».  Όταν, όµως, έουφει ο 
Παουάκουητος, που εγώ φα στείουω σε σας 
από τον Πατέουα, το Πνεύµα τής αουήφειας, 
που εκποουεύεται από τον Πατέουα, εκείνος 
φα ντώσει µαουτυουία για µένα.  Αουά κι 
εσείς ντίνετε µαουτυουία, επειντή εξαουχής 
είστε µαζί µου. 

Αυτά σας τα είπα, για να µη σκαννταουιστείτε.  
Φα σας κάνουν αποσυνάγωγους· µάουιστα, 
έουχεται ώουα, κατά την οποία καφένας που 
φα σας φανατώσει φα νοµίσει ότι πουοσφέουει 
ουατουεία στον Φεό.  Και φα σας τα κάνουν 
αυτά, επειντή ντεν γνώουισαν τον Πατέουα 
ούτε εµένα.  Αουά σας τα είπα αυτά για να τα 
φυµάστε, όταν έουφει η ώουα, ότι εγώ σας τα 
είχα πει. Και ντεν σας τα είπα εξαουχής, 
επειντή ήµουν µαζί σας. 

Και τώουα πηγαίνω σ' εκείνον που µε 
απέστειουε, και κανένας από σας ντεν µε 
ουωτάει: Πού πηγαίνεις;  Αουά, επειντή σας 

είπα αυτά, η ουύπη γέµισε την καουντιά σας.  
Εγώ, όµως, σας ουέω την αουήφεια· σας 
συµφέουει να αναχωουήσω εγώ· επειντή, αν 
ντεν αναχωουήσω, ο Παουάκουητος ντεν 
φάουφει σε σας· αουά, αφού αναχωουήσω, φα 
τον στείουω σε σας. 

Και όταν έουφει εκείνος, φα εουέγξει τον 
κόσµο για αµαουτία, και για ντικαιοσύνη, και 
για κουίση·  για αµαουτία µεν, επειντή ντεν 
πιστεύουν σε µένα·  για ντικαιοσύνη ντε, 
επειντή πηγαίνω στον Πατέουα µου, και ντεν 
µε βουέπετε πουέον·  για κουίση µάουιστα, 
επειντή ο άουχοντας τούτου τού κόσµου έχει 
κουιφεί. 

Έχω ποουά ακόµα να σας πω, όµως ντεν 
µποουείτε τώουα να τα βαστάζετε·  αουά, 
όταν έουφει εκείνος, το Πνεύµα τής 
αουήφειας, φα σας οντηγήσει σε όουη την 
αουήφεια· επειντή, ντεν φα µιουήσει από τον 
εαυτό του, αουά φα µιουήσει όσα πουόκειται 
να ακούσει, και φα σας αναγγείουει τα 
µέουοντα.  Εκείνος φα ντοξάσει εµένα, 
επειντή από το ντικό µου φα πάουει, και φα 
το αναγγείουει σε σας.  Όουα όσα έχει ο 
Πατέουας, είναι ντικά µου· γι' αυτό σας είπα 
ότι, από το ντικό µου φα πάουει, και φα σας 
το αναγγείουει.  Ουίγο ακόµα, και ντεν µε 
βουέπετε· και πάουι ουίγο, και φα µε ντείτε· 
επειντή, εγώ πηγαίνω πουος τον Πατέουα. 

Τότε, µεουικοί από τους µαφητές του είπαν 
αναµεταξύ τους: Τι είναι τούτο που µας ουέει: 
Ουίγο, και ντεν µε βουέπετε· και πάουι ουίγο, 
και φα µε ντείτε· και ότι: Εγώ πηγαίνω πουος 
τον Πατέουα;  Έουεγαν, ουοιπόν: Τούτο το 
ουίγο που ουέει, τι είναι; Ντεν ξέουµε τι 
µιουάει. 

Κατάουαβε, ουοιπόν, ο Ιησούς ότι ήφεουαν 
να τον ουωτήσουν, και τους είπε: Για το φέµα 
αυτό συζητάτε αναµεταξύ σας, ότι είπα: 
Ουίγο, και ντεν µε βουέπετε, και πάουι ουίγο, 
και φα µε ντείτε;  Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα 
ότι, εσείς φα κουάψετε και φα φουηνήσετε, ο 
κόσµος, αντίφετα, φα χαουεί· εσείς, βέβαια, 
φα ουυπηφείτε· η ουύπη σας, όµως, φα 
µεταβουηφεί σε χαουά. 
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Η γυναίκα, όταν γεννάει, έχει ουύπη, επειντή 
ήουφε η ώουα της· αφού, όµως, γεννήσει το 
παιντί, ντεν φυµάται πουέον τη φουίψη, 
εξαιτίας τής χαουάς, ότι ένας άνφουωπος 
γεννήφηκε στον κόσµο.  Κι εσείς, ουοιπόν, 
τώουα µεν έχετε ουύπη· όµως, φα σας ντω 
πάουι, και φα χαουεί η καουντιά σας, και τη 
χαουά σας κανένας ντεν την αφαιουεί από σας. 

Και κατά την ηµέουα εκείνη ντεν φα ζητήσετε 
από µένα τίποτε. 

Σας ντιαβεβαιώνω απόουυτα ότι, όσα αν 
ζητήσετε από τον Πατέουα στο όνοµά µου, 
φα σας τα ντώσει.  Μέχουι τώουα ντεν 
ζητήσατε τίποτε στο όνοµά µου· ζητάτε και 
φα παίουνετε, για να είναι πουήουης η χαουά 
σας. 

Αυτά τα µίουησα σε σας µε παουοµοιώσεις· 
όµως, έουχεται ώουα, οπότε ντεν φα µιουήσω 
πουέον µε παουοµοιώσεις, αουά φα σας 
αναγγείουω ανοιχτά για τον Πατέουα.  Κατά 
την ηµέουα εκείνη φα ζητήσετε στο όνοµά 
µου· και ντεν σας ουέω ότι εγώ φα 
παουακαουέσω τον Πατέουα για σας·  
επειντή, ο ίντιος ο Πατέουας σάς αγαπάει, για 
τον ουόγο ότι εσείς αγαπήσατε εµένα, και 
πιστέψατε ότι εγώ από τον Πατέουα εξήουφα.  
Εξήουφα από τον Πατέουα, και ήουφα στον 
κόσµο· πάουι αφήνω τον κόσµο, και πηγαίνω 
πουος τον Πατέουα. 

Του ουένε οι µαφητές του: Ντες, τώουα 
µιουάς ανοιχτά, και ντεν ουες καµιά 
παουοµοίωση.  Τώουα γνωουίζουµε ότι 
ξέουεις τα πάντα, και ντεν έχεις ανάγκη να σε 
ουωτάει κάποιος. Απ' αυτό πιστεύουµε ότι 
από τον Φεό εξήουφες. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτούς: Τώουα 
πιστεύετε;  Ντέστε, έουχεται ώουα και ήντη 
ήουφε, να σκοουπιστείτε κάφε ένας στα ντικά 
του, και να µε αφήσετε µόνον· αουά, ντεν 
είµαι µόνος, επειντή ο Πατέουας είναι µαζί 
µου·  αυτά τα µίουησα σε σας, ώστε, ενωµένοι 
µαζί µου, να έχετε ειουήνη. Μέσα στον 
κόσµο φα έχετε φουίψη· αουά, να έχετε 
φάουος· εγώ νίκησα τον κόσµο. 

ΑΥΤΑ µίουησε ο Ιησούς, και ύψωσε τα µάτια 
του στον ουανό, και είπε: Πατέουα, ήουφε η 
ώουα· ντόξασε τον Υιό σου, για να σε 
ντοξάσει και ο Υιός σου·  καφώς του έντωσες 
εξουσία επάνω σε κάφε σάουκα, για να ντώσει 
αιώνια ζωή σε όους όσους έντωσες σ' αυτόν.  
Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωουίζουν 
εσένα τον µόνον αουηφινό Φεό, και εκείνον 
τον οποίον απέστειουες, τον Ιησού Χουιστό.  
Εγώ σε ντόξασα επάνω στη γη· το έουγο, που 
µου έντωσες να κάνω, το τεουείωσα.  Και, 
τώουα, εσύ Πατέουα, ντόξασέ µε κοντά σου, 
µε τη ντόξα που είχα κοντά σε σένα, πουιν 
γίνει ο κόσµος. 

Φανέουωσα το όνοµά σου στους 
ανφουώπους, που µου έντωσες από τον 
κόσµο. Ντικοί σου ήσαν, και τους έντωσες σε 
µένα, και φύουαξαν τον ουόγο σου.  Τώουα, 
γνώουισαν ότι όουα όσα µου έντωσες είναι 
από σένα·  επειντή, τα ουόγια που µου 
έντωσες, τα έντωσα σ' αυτούς· κι αυτοί 
ντέχφηκαν, και γνώουισαν αουηφινά ότι από 
σένα εξήουφα· και πίστεψαν ότι εσύ µε 
απέστειουες. 

Εγώ γι' αυτούς παουακαουώ· ντεν 
παουακαουώ για τον κόσµο, αουά για 
εκείνους τους οποίους µου έντωσες, επειντή 
ντικοί σου είναι.  Και όουα τα ντικά µου, 
ντικά σου είναι, και τα ντικά σου, ντικά µου· 
και ντοξάστηκα µέσα σ' αυτούς.  Και ντεν 
είµαι πουέον µέσα στον κόσµο, αουά αυτοί 
είναι µέσα στον κόσµο, και εγώ έουχοµαι σε 
σένα. Πατέουα άγιε, φύουαξέ τους στο όνοµά 
σου, αυτούς που µου έντωσες, για να είναι ένα, 
όπως εµείς.  Όταν εγώ ήµουν µαζί τους µέσα 
στον κόσµο, εγώ τους ντιαφύουαγα στο όνοµά 
σου· ντιαφύουαξα εκείνους που µου έντωσες, 
και κανένας απ' αυτούς ντεν χάφηκε, παουά 
µονάχα ο γιος τής απώουειας, για να 
εκπουηουωφεί η γουαφή.  Τώουα, όµως, 
έουχοµαι σε σένα, κι αυτά τα µιουάω µέσα 
στον κόσµο, για να έχουν τη χαουά µου µέσα 
τους πουήουη.  Εγώ τους έντωσα τον ουόγο 
σου· και ο κόσµος τούς µίσησε, επειντή ντεν 
είναι από τον κόσµο, όπως εγώ ντεν είµαι από 
τον κόσµο.  Ντεν παουακαουώ να τους 
σηκώσεις από τον κόσµο, αουά να τους 
ντιαφυουάξεις από τον πονηουό. 
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Από τον κόσµο ντεν είναι, όπως εγώ ντεν 
είµαι από τον κόσµο.  Αγίασέ τους µέσα στην 
αουήφεια σου· ο ουόγος ο ντικός σου είναι 
αουήφεια.  Όπως απέστειουες εµένα στον 
κόσµο, και εγώ απέστειουα αυτούς στον 
κόσµο.  Και για χάουη τους εγώ αγιάζω τον 
εαυτό µου, για να είναι κι αυτοί αγιασµένοι 
µέσα στην αουήφεια. 

Και ντεν παουακαουώ µονάχα γι' αυτούς, 
αουά και για εκείνους που φα πιστέψουν σε 
µένα ντιαµέσου τού ουόγου τους·  για να είναι 
όουοι ένα· όπως εσύ, Πατέουα, είσαι σε 
ενότητα µε µένα και εγώ σε ενότητα µε σένα, 
να είναι κι αυτοί ένα σε ενότητα µε µας· για να 
πιστέψει ο κόσµος ότι εσύ µε απέστειουες. 

Και εγώ, τη ντόξα που µου έντωσες, έντωσα σ' 
αυτούς· για να είναι ένα, όπως εµείς είµαστε 
ένα.  Εγώ σε ενότητα µ' αυτούς, κι εσύ σε 
ενότητα µε µένα· για να είναι σε µια 
οουοκουηουωµένη ενότητα, και να γνωουίζει 
ο κόσµος ότι εσύ µε απέστειουες, και τους 
αγάπησες όπως αγάπησες εµένα. 

Πατέουα, εκείνους που µου έντωσες, φέουω, 
όπου είµαι εγώ, να είναι και εκείνοι µαζί µου· 
για να φωούν τη ντόξα τη ντική µου, την 
οποία µου έντωσες, επειντή µε αγάπησες 
πουιν από τη ντηµιουγία τού κόσµου. 

Πατέουα ντίκαιε, και ο κόσµος ντεν σε 
γνώουισε, εγώ όµως σε γνώουισα, κι αυτοί 
γνώουισαν ότι εσύ µε απέστειουες.  Και τους 
φανέουωσα το όνοµά σου, και φα το 
φανεουώσω, για να είναι η αγάπη, µε την 
οποία µε αγάπησες, µέσα τους, και εγώ µέσα 
σ' αυτούς. 

Ο ΙΗΣΟΥΣ, αφού είπε αυτά, βγήκε έξω µαζί 
µε τους µαφητές του πέουα από τον χείµαουο 
των Κέντουων, όπου ήταν ένας κήπος, στον 
οποίο µπήκε µέσα αυτός και οι µαφητές του. 

Ήξεουε µάουιστα τον τόπο και ο Ιούντας, που 
τον παουέντινε· επειντή, ο Ιησούς ποουές 
φοουές είχε πάει εκεί µαζί µε τους µαφητές 
του.  Ο Ιούντας, ουοιπόν, παίουνοντας το 
τάγµα, και υπηουέτες από τους αουχιεουείς 
και τους Φαουισαίους, έουχεται εκεί µε 
φανούς και ουαµπάντες και όπουα. 

Και ο Ιησούς, ξέουοντας όουα όσα έουχονταν 
επάνω του, βγήκε έξω, και τους είπε: Ποιον 
ζητάτε;  Του αποκουίφηκαν: Τον Ιησού τον 
Ναζωουαίο. Ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Εγώ 
είµαι. Στεκόταν ντε µαζί τους και ο Ιούντας, 
αυτός που τον παουέντινε.  Καφώς, ουοιπόν, 
τους είπε, ότι: Εγώ είµαι, σύουφηκαν πουος τα 
πίσω, και έπεσαν καταγής. 

Τους ουώτησε, ουοιπόν, ξανά: Ποιον ζητάτε; 
Και εκείνοι είπαν: Τον Ιησού τον Ναζωουαίο.  
Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Σας είπα ότι, εγώ 
είµαι. Αν, ουοιπόν, εµένα ζητάτε, αφήστε 
τούτους να φύγουν·  για να εκπουηουωφεί ο 
ουόγος, που είπε, ότι: Απ' αυτούς που µου 
έντωσες, ντεν απόουεσα κανέναν. 

Τότε, ο Σίµωνας Πέτουος, έχοντας µια 
µάχαιουα, την έσυουε, και χτύπησε τον ντούο 
τού αουχιεουέα, και του απέκοψε το ντεξί του 
αυτί. Το ντε όνοµα του ντού ήταν Μάουχος.  
Ο Ιησούς, ουοιπόν, είπε στον Πέτουο: Βάουε 
τη µάχαιουά σου στη φήκη. Το ποτήουι που 
µου έντωσε ο Πατέουας, ντεν φα το πιω; 

Το τάγµα, ουοιπόν, και ο χιουίαουχος και οι 
υπηουέτες των Ιουνταίων συνέουαβαν τον 
Ιησού και τον έντεσαν,  τον έφεουαν ντε 
πουώτα στον Άννα· επειντή ήταν πεφεουός 
τού Καϊάφα, ο οποίος ήταν αουχιεουέας 
εκείνου τού χουόνου.  Και ο Καϊάφας ήταν 
αυτός που συµβούευσε τους Ιουνταίους ότι, 
συµφέουει να χαφεί ένας άνφουωπος για 
χάουη τού ουαού. 

Ακοουφούσε ντε τον Ιησού και ο Σίµωνας 
Πέτουος, και ο άουος µαφητής· και ο 
µαφητής εκείνος ήταν γνωστός στον 
αουχιεουέα, και µπήκε µέσα στην αυουή τού 
αουχιεουέα µαζί µε τον Ιησού.  Και ο 
Πέτουος στεκόταν έξω, κοντά στη φύουα. 
Βγήκε, ουοιπόν, έξω ο άουος µαφητής, που 
ήταν γνωστός στον αουχιεουέα, και µίουησε 
στη φυουωουό, και έφεουε µέσα τον Πέτουο.  
Η ντούη, η φυουωουός, ουέει, ουοιπόν, στον 
Πέτουο: Μήπως κι εσύ είσαι από τους 
µαφητές αυτού τού ανφουώπου; Εκείνος 
ουέει: Ντεν είµαι.  Στέκονταν ντε οι ντούοι 
και οι υπηουέτες, που είχαν κάνει ανφουακιά, 
επειντή ήταν ψύχος, και φεουµαίνονταν· και 
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µαζί τους στεκόταν ο Πέτουος και 
φεουµαινόταν. 

Ο αουχιεουέας, ουοιπόν, ουώτησε τον Ιησού 
για τους µαφητές του και για τη 
ντιντασκαουία του. 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτόν: Εγώ 
µίουησα στον κόσµο ντηµόσια· εγώ ντίνταξα 
πάντοτε µέσα στη συναγωγή και µέσα στο 
ιεουό, όπου πάντοτε συγκεντουώνονται οι 
Ιουνταίοι, και κουυφά ντεν ντίνταξα τίποτε.  
Τι µε ουωτάς; Ουώτησε αυτούς που άκουσαν, 
τι τους µίουησα· ντες, αυτοί ξέουν όσα εγώ 
είπα. 

Και όταν τα είπε αυτά, ένας από τους 
υπηουέτες, που στεκόταν κοντά, έντωσε ένα 
χαστούκισµα στον Ιησού, ουέγοντας: Έτσι 
αποκουίνεσαι στον αουχιεουέα; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτόν: Αν µίουησα 
κακώς, πες για το κακό· αν, όµως, καουώς, 
γιατί µε ντέουνεις; 

Ο Άννας τότε τον έστειουε ντεµένον στον 
αουχιεουέα Καϊάφα. 

Και ο Σίµωνας Πέτουος στεκόταν και 
φεουµαινόταν· του είπαν, ουοιπόν: Μήπως κι 
εσύ είσαι από τους µαφητές του; Εκείνος 
αουνήφηκε, και είπε: Ντεν είµαι.  Ένας από 
τους ντούς τού αουχιεουέα, που ήταν 
συγγενής εκείνου, σνττου οποίου ο Πέτουος 
είχε κόψει το αυτί, ουέει: Ντεν σε είντα εγώ 
µέσα στον κήπο µαζί του;  Ο Πέτουος, 
ουοιπόν, πάουι αουνήφηκε, κι αµέσως 
ουάουησε ο πετεινός. 

Φέουνουν, ουοιπόν, τον Ιησού από το σπίτι 
τού Καϊάφα στο πουαιτώουιο· και ήταν πουωί, 
κι αυτοί ντεν µπήκαν στο πουαιτώουιο, για να 
µη µοουυνφούν, αουά για να φάνε το Πάσχα.  
Βγήκε, ουοιπόν, σ' αυτούς ο Πιουάτος, και 
είπε: Ποια κατηγοουία φέουνετε ενάντια σε 
τούτο τον άνφουωπο; 

Του αποκουίφηκαν και είπαν: Αν αυτός ντεν 
ήταν κακοποιός, ντεν φα σου τον 
παουαντίναµε. 

Ο Πιουάτος, ουοιπόν, είπε σ' αυτούς: Πάουτε 
τον εσείς, και σύµφωνα µε τον νόµο σας 
ντικάστε τον. 

Οι Ιουνταίοι, όµως, του είπαν: Εµείς ντεν 
έχουµε εξουσία να φανατώσουµε κανέναν.  
Για να εκπουηουωφεί ο ουόγος τού Ιησού, 
που είπε, ντείχνοντας µε ποιον φάνατο 
επουόκειτο να πεφάνει. 

Ο Πιουάτος µπήκε, ουοιπόν, πάουι µέσα στο 
πουαιτώουιο, και φώναξε τον Ιησού, και του 
είπε: Εσύ είσαι ο βασιουιάς των Ιουνταίων; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε σ' αυτόν: Από µόνος 
σου το ουες εσύ αυτό ή άουοι σού είπαν για 
µένα; 

Ο Πιουάτος αποκουίφηκε: Μήπως εγώ είµαι 
Ιουνταίος; Το ντικό σου το έφνος και οι 
αουχιεουείς σε παουέντωσαν σε µένα· τι 
έκανες; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Η ντική µου 
βασιουεία ντεν είναι από τούτο τον κόσµο· αν 
η ντική µου βασιουεία ήταν από τούτο τον 
κόσµο, οι υπηουέτες µου φα αγωνίζονταν, για 
να µη παουαντοφώ στους Ιουνταίους· τώουα, 
όµως, η ντική µου βασιουεία ντεν είναι από 
εντώ. 

Και ο Πιουάτος τού είπε: Ουοιπόν, βασιουιάς 
είσαι εσύ; Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Εσύ ουες, 
ότι εγώ είµαι βασιουιάς. Εγώ γι' αυτό 
γεννήφηκα, και γι' αυτό ήουφα στον κόσµο, 
πουοκειµένου να ντώσω µαουτυουία για την 
αουήφεια. Καφένας που είναι από την 
αουήφεια, ακούει τη φωνή µου 

Ο Πιουάτος ουέει σ' αυτόν: Τι είναι αουήφεια; 
Και µόουις το είπε αυτό, βγήκε πάουι έξω 
πουος τους Ιουνταίους, και τους ουέει: Εγώ 
ντεν βουίσκω σ' αυτόν κανένα έγκουηµα·  
είναι, µάουιστα, συνήφεια σε σας, να σας 
αποουύσω έναν κατά το Πάσχα· φέουετε, 
ουοιπόν, να σας αποουύσω τον βασιουιά των 
Ιουνταίων; 

Όουοι, ουοιπόν, κουαύγασαν ξανά, ουέγοντας: 
Όχι τούτον· αουά, τον Βαουαββά. Ο ντε 
Βαουαββάς ήταν ουηστής. 
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ΤΟΤΕ, ουοιπόν, ο Πιουάτος πήουε τον 
Ιησού, και τον µαστίγωσε.  Και οι 
στουατιώτες, αφού έπουεξαν ένα στεφάνι από 
αγκάφια, το έβαουαν επάνω στο κεφάουι του, 
και τον έντυσαν µε ένα ποουφυουένιο ιµάτιο,  
και έουεγαν: Χαίουε, ο βασιουιάς των 
Ιουνταίων· και τον χαστούκιζαν στο 
πουόσωπο. 

Και ο Πιουάτος ξαναβγήκε έξω, και τους 
ουέει: Ντέστε, σας τον φέουνω έξω, για να 
γνωουίσετε ότι ντεν βουίσκω σ' αυτόν κανένα 
έγκουηµα.  Ο Ιησούς, ουοιπόν, βγήκε έξω 
ξανά, φοουώντας το αγκάφινο στεφάνι και το 
ποουφυουένιο ιµάτιο. Και ο Πιουάτος ουέει 
σ' αυτούς: Να! ο άνφουωπος. 

Και όταν οι αουχιεουείς και οι υπηουέτες τον 
είνταν, κουαύγασαν, ουέγοντας: Σταύουωσέ 
τον, σταύουωσέ τον. 

Ο Πιουάτος ουέει σ' αυτούς: Πάουτε τον 
εσείς, και σταυουώστε τον· επειντή, εγώ ντεν 
βουίσκω σ' αυτόν κανένα έγκουηµα. 

Οι Ιουνταίοι, ουοιπόν, του απάντησαν: Εµείς 
έχουµε νόµο, και σύµφωνα µε τον νόµο µας 
πουέπει να πεφάνει, επειντή έκανε τον εαυτό 
του Υιόν τού Φεού. 

Και όταν ο Πιουάτος άκουσε αυτό τον ουόγο, 
µάουον φοβήφηκε,  και µπήκε ξανά µέσα στο 
πουαιτώουιο, και ουέει στον Ιησού: Από πού 
είσαι εσύ; Και ο Ιησούς ντεν του έντωσε 
απάντηση.  Του ουέει, ουοιπόν, ο Πιουάτος: 
Ντεν µιουάς σε µένα; Ντεν ξέουεις ότι 
εξουσία έχω να σε σταυουώσω, και εξουσία 
έχω να σε αποουύσω; 

Ο Ιησούς αποκουίφηκε: Ντεν φα είχες καµιά 
εξουσία εναντίον µου, αν ντεν σου ήταν 
ντοσµένη από πάνω· γι' αυτό, αυτός που µε 
παουαντίνει σε σένα, έχει µεγαουύτεουη 
αµαουτία. 

Έκτοτε, ο Πιουάτος ζητούσε να τον 
αποουύσει· οι Ιουνταίοι, όµως, έκουαζαν 
ουέγοντας: Αν αυτόν τον αποουύσεις, ντεν 
είσαι φίουος του Καίσαουα· όποιος κάνει τον 
εαυτό του βασιουιά, αντιτίφεται στον 
Καίσαουα. 

Όταν ο Πιουάτος άκουσε αυτό τον ουόγο, 
έφεουε έξω τον Ιησού, και κάφησε επάνω στο 
βήµα, στον τόπο που ουεγόταν 
Ουιφόστουωτο, και στην Εβουαϊκή Γαββαφά.  
Ήταν ντε η Παουασκευή τού Πάσχα, και η 
ώουα πεουίπου έκτη· και ουέει στους 
Ιουνταίους: Να! ο βασιουιάς σας. 

Και εκείνοι κουαύγασαν: Άουον, άουον, 
σταύουωσέ τον. 

Ο Πιουάτος ουέει σ' αυτούς: Τον βασιουιά 
σας να σταυουώσω; 

Οι αουχιεουείς αποκουίφηκαν: Ντεν έχουµε 
βασιουιά, παουά µονάχα τον Καίσαουα. 

Τότε, ουοιπόν, τον παουέντωσε σ' αυτούς, για 
να σταυουωφεί. 

Και παουέουαβαν τον Ιησού, και τον 
οντήγησαν έξω.  Και βαστάζοντας τον 
σταυουό του βγήκε έξω στην τοποφεσία, που 
ουέγεται τόπος Κουανίου, ο οποίος στην 
Εβουαϊκή ουέγεται Γοουγοφάς·  όπου τον 
σταύουωσαν, και άουους ντύο µαζί του, από 
τη µια και από την άουη πουευουά, στο µέσον 
ντε τον Ιησού. 

Ο ντε Πιουάτος έγουαψε και έναν τίτουο, και 
τον έβαουε επάνω στον σταυουό· και ήταν 
γουαµµένο: 

Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΟΥΑΙΟΣ 

Ο ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΝΤΑΙΩΝ. 

Κι αυτό τον τίτουο τον ντιάβασαν ποουοί από 
τους Ιουνταίους· επειντή, ο τόπος όπου 
σταυουώφηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην 
πόουη· και ήταν γουαµµένο στα Εβουαϊκά, 
Εουηνικά, Ουωµαϊκά. 

Οι αουχιεουείς των Ιουνταίων έουεγαν, 
ουοιπόν, στον Πιουάτο: Μη γουάφε: Ο 
βασιουιάς των Ιουνταίων, αουά ότι εκείνος 
είπε: Είµαι βασιουιάς των Ιουνταίων. 

Ο Πιουάτος αποκουίφηκε: Ό,τι έγουαψα, 
έγουαψα. 
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Οι στουατιώτες, ουοιπόν, αφού σταύουωσαν 
τον Ιησού, πήουαν τα ιµάτιά του, και έκαναν 
τέσσεουα µεουίντια, ένα µεουίντιο σε κάφε 
έναν στουατιώτη, και τον χιτώνα· ο χιτώνας, 
µάουιστα, ήταν άουαφος, υφαντός 
οουόκουηουος, από πάνω µέχουι κάτω.  
Είπαν, ουοιπόν, αναµεταξύ τους: Ας µη τον 
σχίσουµε, αουά ας ουίξουµε γι' αυτόν ουαχνό, 
τίνος φα είναι· για να εκπουηουωφεί η γουαφή 
που ουέει: «Ντιαµοιουάστηκαν τα ιµάτιά µου 
αναµεταξύ τους, και στον ιµατισµό µου 
έβαουαν κουήουο». Οι µεν, ουοιπόν, 
στουατιώτες αυτά έκαναν. 

Και κοντά στον σταυουό τού Ιησού 
στέκονταν η µητέουα του, και η αντεουφή τής 
µητέουας του, η Μαουία, η γυναίκα τού 
Κουωπά, και η Μαουία η Μαγνταουηνή.  Ο 
Ιησούς, ουοιπόν, καφώς είντε τη µητέουα του 
και τον µαφητή, που αγαπούσε, να στέκεται 
ντίπουα, ουέει στη µητέουα του: Γυναίκα, να! 
ο γιος σου.  Έπειτα, ουέει στον µαφητή: Να! 
η µητέουα σου. Και από την ώουα εκείνη ο 
µαφητής την πήουε στο σπίτι του. 

Ύστεουα απ' αυτά, ο Ιησούς, γνωουίζοντας ότι 
όουα έχουν ήντη τεουειώσει, για να 
εκπουηουωφεί η γουαφή, ουέει: Ντιψάω.  
Βουισκόταν ντε εκεί ένα σκεύος γεµάτο ξίντι· 
και εκείνοι, γεµίζοντας ένα σφουγγάουι µε 
ξίντι, αφού το έβαουαν γύουω σε µια ντέσµη 
από ύσσωπο, το έφεουαν στο στόµα του. 

Όταν, ουοιπόν, ο Ιησούς το πήουε, είπε: 
Τετέουεσται· και αφού έγειουε το κεφάουι, 
παουέντωσε το πνεύµα. 

Και οι Ιουνταίοι, για να µη µείνουν τα 
σώµατα επάνω στον σταυουό κατά το 
σάββατο, επειντή ήταν Παουασκευή, (για τον 
ουόγο ότι, εκείνη η ηµέουα τού σαββάτου 
ήταν µεγάουη), παουακάουεσαν τον Πιουάτο 
να τους συντουίψουν τα σκέουη, και να τους 
σηκώσουν.  Ήουφαν, ουοιπόν, οι στουατιώτες, 
και στον µεν πουώτο σύντουιψαν τα σκέουη 
του, και στον άουον που σταυουώφηκε µαζί 
του.  Όταν, όµως, ήουφαν στον Ιησού, καφώς 
τον είνταν να έχει ήντη πεφάνει, ντεν του 
σύντουιψαν τα σκέουη·  αουά, ένας από τους 
στουατιώτες ντιατουύπησε µε τη ουόγχη την 

πουευουά του, κι αµέσως βγήκε αίµα και 
νεουό. 

Και αυτός που το είντε ντίνει µαουτυουία, και 
η µαουτυουία του είναι αουηφινή, και εκείνος 
ξέουει ότι ουέει την αουήφεια, για να 
πιστέψετε εσείς.  Επειντή, αυτά έγιναν, για να 
εκπουηουωφεί η γουαφή: «Κόκαουο ντικό του 
ντεν φα συντουιφτεί».  Και άουη γουαφή, 
πάουι, ουέει: «Φα επιβουέψουν σ' εκείνον τον 
οποίο ουόγχισαν». 

Και ύστεουα απ' αυτά, ο Ιωσήφ, εκείνος από 
την Αουιµαφαία, (που ήταν µαφητής τού 
Ιησού, κουυµµένος, όµως, εξαιτίας τού φόβου 
των Ιουνταίων), παουακάουεσε τον Πιουάτο 
να σηκώσει το σώµα τού Ιησού· και ο 
Πιουάτος έντωσε την άντεια. Ήουφε, ουοιπόν, 
και σήκωσε το σώµα τού Ιησού.  Ήουφε 
µάουιστα και ο Νικόντηµος, (που αουχικά 
είχε έουφει στον Ιησού µέσα στη νύχτα), 
φέουνοντας µίγµα από σµύουνα και αουόη 
100 πεουίπου ουίτουες.  Πήουαν, ουοιπόν, το 
σώµα τού Ιησού, και το έντεσαν µε σάβανα 
µαζί µε τα αουώµατα, όπως είναι συνήφεια 
στους Ιουνταίους να ενταφιάζουν. 

Και στον τόπο, όπου σταυουώφηκε, ήταν ένας 
κήπος, και µέσα στον κήπο υπήουχε ένα 
καινούγιο µνήµα, στο οποίο κανένας ντεν είχε 
ακόµα τοποφετηφεί.  Εκεί, ουοιπόν, έβαουαν 
τον Ιησού, εξαιτίας τής Παουασκευής των 
Ιουνταίων, επειντή ήταν κοντά το µνήµα. 

ΚΑΙ την πουώτη ηµέουα τής εβντοµάντας, η 
Μαουία η Μαγνταουηνή έουχεται το πουωί 
στο µνήµα, ενώ ακόµα ήταν σκοτάντι, και 
βουέπει την πέτουα σηκωµένη από το µνήµα.  
Τουέχει, ουοιπόν, και έουχεται στον Σίµωνα 
Πέτουο, και στον άουον µαφητή, τον οποίο 
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους ουέει: Σήκωσαν 
τον Κύουιο από το µνήµα, και ντεν ξέουµε 
πού τον έβαουαν. 

Βγήκε, ουοιπόν, έξω ο Πέτουος και ο άουος 
µαφητής, και έουχονταν στο µνήµα.  
Έτουεχαν ντε και οι ντύο µαζί· και ο άουος 
µαφητής έτουεξε ταχύτεουα µπουοστά από 
τον Πέτουο, και ήουφε πουώτος στο µνήµα·  
και αφού έσκυψε πουος τα µέσα, βουέπει να 
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κείτονται τα σάβανα καταγής· όµως, ντεν 
µπήκε µέσα.  Έουχεται, ουοιπόν, ο Σίµωνας 
Πέτουος ακοουφώντας τον, και µπήκε µέσα 
στο µνήµα, και κοιτάζει τα σάβανα να 
κείτονται καταγής,  και το σουντάουιο, που 
ήταν επάνω στο κεφάουι του, να µη κείτεται 
µαζί µε τα σάβανα, αουά τυουιγµένο 
χωουιστά σε ένα µέουος.  Τότε, ουοιπόν, 
µπήκε µέσα και ο άουος µαφητής, που είχε 
έουφει πουώτος στο µνήµα, και είντε, και 
πίστεψε·  επειντή, ντεν καταουάβαιναν ακόµα 
τη γουαφή, ότι αυτός πουέπει να αναστηφεί 
από τους νεκούς. 

Οι µαφητές, ουοιπόν, αναχώουησαν ξανά στα 
ντικά τους. 

Η ντε Μαουία στεκόταν έξω, κοντά στο 
µνήµα, κουαίγοντας· ενώ, ουοιπόν, έκουαιγε, 
έσκυψε στο µνηµείο·  και βουέπει ντύο 
αγγέους ουευκοντυµένους, καφισµένους, έναν 
κοντά στο κεφάουι, και έναν κοντά στα 
πόντια, εκεί όπου είχε τοποφετηφεί το σώµα 
τού Ιησού.  Και εκείνοι ουένε σ' αυτήν: 
Γυναίκα, γιατί κουαις; 

Ουέει σ' αυτούς: Επειντή, σήκωσαν τον 
Κύουιό µου, και ντεν ξέουω πού τον έβαουαν. 

Και αφού είπε αυτά, στουάφηκε πουος τα 
πίσω, και βουέπει τον Ιησού να στέκεται, και 
ντεν ήξεουε ότι είναι ο Ιησούς.  Ο Ιησούς 
ουέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κουαις; Ποιον 
ζητάς; 

Εκείνη, νοµίζοντας ότι είναι ο κηπουός, ουέει 
σ' αυτόν: Κύουιε, αν εσύ τον σήκωσες, πες 
µου, πού τον έβαουες, και εγώ φα τον 
σηκώσω. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Μαουία. 

Εκείνη, αφού στουάφηκε, ουέει σ' αυτόν: 
Ουαββουνί! (που, σηµαίνει: Ντάσκαουε). 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτήν: Μη µε αγγίζεις· 
επειντή, ντεν ανέβηκα ακόµα πουος τον 
Πατέουα µου· αουά, πήγαινε στους 
αντεουφούς µου, και πες τους: Ανεβαίνω 
πουος τον Πατέουα µου και Πατέουα σας, 
και Φεό µου και Φεό σας. 

Η Μαουία η Μαγνταουηνή έουχεται και 
αναγγέουει στους µαφητές ότι είντε τον 
Κύουιο, και ότι της είπε αυτά. 

15. Ο Ιησούς εµφανίζεται στους ντέκα 
µαφητές 

Το βουάντυ, ουοιπόν, εκείνης τής ηµέουας, 
την πουώτη ηµέουα τής εβντοµάντας, ενώ οι 
φύουες ήσαν κουεισµένες, όπου ήσαν 
συγκεντουωµένοι οι µαφητές εξαιτίας τού 
φόβου των Ιουνταίων, ο Ιησούς ήουφε, και 
στάφηκε στο µέσον, και τους ουέει: Ειουήνη 
σε σας.  Και όταν το είπε αυτό, τους έντειξε 
τα χέουια και την πουευουά του. Χάουηκαν, 
ουοιπόν, οι µαφητές που είνταν τον Κύουιο. 

Και ξανά ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ειουήνη σε 
σας· όπως µε απέστειουε ο Πατέουας, και εγώ 
αποστέουω εσάς.  Και µόουις το είπε αυτό, 
φύσηξε πουος αυτούς, και τους ουέει: 
Ουάβετε Πνεύµα Άγιο.  Αν τις αµαουτίες 
κάποιων συγχωουέσετε, είναι σ' αυτούς 
συγχωουεµένες· αν κάποιων τις κουατάτε, 
είναι κουατηµένες. 

Ο Φωµάς, όµως, ένας από τους 12, που 
ουέγεται Ντίντυµος, ντεν ήταν µαζί τους όταν 
ήουφε ο Ιησούς.  Του έουεγαν, ουοιπόν, οι 
άουοι µαφητές: Είνταµε τον Κύουιο. 

Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Αν ντεν ντω στα 
χέουια του το σηµάντι των καουφιών, και ντεν 
βάουω το ντάχτυουό µου στο σηµάντι των 
καουφιών, και ντεν βάουω το χέουι µου στην 
πουευουά του, ντεν φα πιστέψω. 

Και έπειτα από οκτώ ηµέουες, οι µαφητές του 
ήσαν πάουι µέσα στο σπίτι, και ο Φωµάς µαζί 
τους. Ενώ οι φύουες ήσαν κουεισµένες, 
έουχεται ο Ιησούς, και στάφηκε στο µέσον, 
και είπε: Ειουήνη σε σας.  Έπειτα, ουέει στον 
Φωµά: Φέουε εντώ το ντάχτυουό σου, και 
ντες τα χέουια µου· και φέουε το χέουι σου 
και βάουε στην πουευουά µου· και µη γίνεσαι 
άπιστος, αουά πιστός. 

Και ο Φωµάς αποκουίφηκε, και είπε σ' αυτόν: 
Ο Κύουιός µου, και ο Φεός µου. 
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Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Φωµά, επειντή µε 
είντες, πίστεψες· µακάουιοι όσοι ντεν είνταν, 
και πίστεψαν. 

Και ποουά άουα φαύµατα έκανε ο Ιησούς 
µπουοστά στους µαφητές του, που ντεν είναι 
γουαµµένα σε τούτο το βιβουίο.  Τούτα, 
όµως, γουάφτηκαν, για να πιστέψετε ότι ο 
Ιησούς είναι ο Χουιστός, ο Υιός τού Φεού, 
και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνοµά του. 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, ο Ιησούς φανέουωσε 
ξανά τον εαυτό του στους µαφητές του κοντά 
στη φάουασσα της Τιβεουιάντας· φανέουωσε 
ντε τον εαυτό του ως εξής.  Ήσαν µαζί ο 
Σίµωνας Πέτουος και ο Φωµάς, που ουέγεται 
Ντίντυµος, και ο Ναφαναήου, αυτός από την 
Κανά τής Γαουιουαίας, και οι γιοι τού 
Ζεβενταίου, και άουοι ντύο από τους µαφητές 
του.  Ο Σίµωνας Πέτουος ουέει σ' αυτούς: 
Πηγαίνω να ψαουέψω. Του ουένε: 
Εουχόµαστε και εµείς µαζί σου. Βγήκαν έξω 
και ανέβηκαν αµέσως στο πουοίο, και κατά τη 
νύχτα εκείνη ντεν έπιασαν τίποτε. 

Και όταν έγινε ήντη πουωί, ο Ιησούς στάφηκε 
στον γιαουό· οι µαφητές, όµως, ντεν 
γνώουιζαν ότι είναι ο Ιησούς.  Ο Ιησούς, 
ουοιπόν, ουέει σ' αυτούς: Παιντάκια, µήπως 
έχετε κάτι για πουοσφάι; Του αποκουίφηκαν: 
Όχι.  Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Ουίξτε τό 
ντίχτυ στα ντεξιά µέουη τού πουοίου, και φα 
βουείτε. Έουιξαν, ουοιπόν, και ντεν 
µπόουεσαν πουέον να το τουαβήξουν εξαιτίας 
τού πουήφους των ψαουιών. 

Ουέει, ουοιπόν, στον Πέτουο ο µαφητής 
εκείνος, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς: Ο 
Κύουιος είναι. 

Και ο Σίµωνας Πέτουος, µόουις άκουσε ότι 
είναι ο Κύουιος, ζώστηκε οουόγυουα τον 
επενντύτη, (επειντή ήταν γυµνός), και έπεσε 
στη φάουασσα.  Οι άουοι µαφητές, όµως, 
ήουφαν µε το µικουό πουοίο (επειντή, ντεν 
ήσαν µακουιά από την ξηουά, αουά πεουίπου 
200 πήχες), τουαβώντας το ντίχτυ των 
ψαουιών. 

Καφώς, ουοιπόν, βγήκαν στην ξηουά, 
βουέπουν να υπάουχει µια ανφουακιά, και ένα 

ψάουι να βουίσκεται επάνω της, και ψωµί.  Ο 
Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Φέουτε από τα 
ψάουια, που τώουα πιάσατε.  Ο Σίµωνας 
Πέτουος ανέβηκε και τουάβηξε το ντίχτυ 
επάνω στην ξηουά, που ήταν γεµάτο µε 153 
µεγάουα ψάουια· και ενώ ήσαν τόσα, το ντίχτυ 
ντεν σχίστηκε. 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτούς: Εουάτε, 
γευµατίστε. Κανένας, όµως, από τους 
µαφητές ντεν τοουµούσε να τον εξετάσει: 
Εσύ, ποιος είσαι; Ξέουοντας ότι είναι ο 
Κύουιος.  Ο Ιησούς, ουοιπόν, έουχεται και 
παίουνει το ψωµί, και τους το ντίνει, 
παουόµοια και το ψάουι. 

Αυτή ήταν κιόουας η τουίτη φοουά κατά την 
οποία ο Ιησούς φανεουώφηκε στους µαφητές 
του, αφότου αναστήφηκε από τους νεκούς. 

Αφού, ουοιπόν, γευµάτισαν, ο Ιησούς ουέει 
στον Σίµωνα Πέτουο: Σίµωνα του Ιωνά, µε 
αγαπάς πεουισσότεουο τούτων; 

Του ουέει: Ναι, Κύουιε, εσύ ξέουεις ότι σε 
αγαπώ. 

Του ουέει: Βόσκε τα αουνιά µου. 

Του ουέει ξανά για ντεύτεουη φοουά: Σίµωνα 
του Ιωνά, µε αγαπάς; 

Του ουέει: Ναι, Κύουιε· εσύ ξέουεις ότι σε 
αγαπώ. 

Του ουέει: Ποίµαινε τα πουόβατά µου. 

Ουέει σ' αυτόν την τουίτη φοουά: Σίµωνα του 
Ιωνά, µε αγαπάς; 

Ο Πέτουος ουυπήφηκε που του είπε την 
τουίτη φοουά: Με αγαπάς; Και είπε σ' αυτόν: 
Κύουιε, εσύ ξέουεις τα πάντα· εσύ γνωουίζεις 
ότι σε αγαπώ. 

Του ουέει ο Ιησούς: Βόσκε τα πουόβατά µου.  
Σε ντιαβεβαιώνω απόουυτα, όταν ήσουν 
νεότεουος, έζωνες τον εαυτό σου, και 
πεουπατούσες όπου ήφεουες· αφού γεουάσεις, 
όµως, φα απουώσεις τα χέουια σου, και άουος 
φα σε ζώσει, και φα σε φέουει όπου ντεν 
φέουεις. 
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Και τούτο το είπε, ντείχνοντας µε ποιον 
φάνατο πουόκειται να ντοξάσει τον Φεό. 

Και αφού το είπε αυτό, του ουέει: Ακοούφα 
µε. 

Και ο Πέτουος, καφώς στουάφηκε πουος τα 
πίσω, βουέπει να ακοουφεί ο µαφητής, τον 
οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, που κατά το 
ντείπνο είχε γείουει επάνω στο στήφος του, 
και είχε πει: Κύουιε, ποιος είναι αυτός που σε 
παουαντίνει;  Βουέποντας ο Πέτουος τούτον, 
ουέει στον Ιησού: Κύουιε, και αυτός τι; 

Ο Ιησούς ουέει σ' αυτόν: Αν φέουω αυτόν να 
µένει µέχουις ότου έουφω, τι ως πουος εσένα; 
Εσύ, ακοούφα µε. 

Ντιαντόφηκε, ουοιπόν, αυτός ο ουόγος στους 
αντεουφούς, ότι εκείνος ο µαφητής ντεν 
πεφαίνει. Ο Ιησούς, όµως, ντεν του είπε ότι, 
ντεν πεφαίνει, αουά: Αν φέουω αυτός να µένει 
µέχουις ότου έουφω, τι ως πουος εσένα;  
Αυτός είναι ο µαφητής, ο οποίος ντίνει 
µαουτυουία γι' αυτά, και τα έγουαψε· και 
ξέουµε ότι η µαουτυουία του είναι αουηφινή. 

ΕΙΝΑΙ ντε και ποουά άουα, όσα έκανε ο 
Ιησούς, τα οποία αν γουαφούν ένα πουος ένα, 
ούτε οουόκουηουος ο κόσµος, νοµίζω, ντεν 
φα χωούσε τα βιβουία που φα γουάφονταν. 
Αµήν. 

ΤΗΝ πουώτη ντιήγηση, βέβαια, έκανα, ω 
Φεόφιουε, για όουα όσα ο Ιησούς άουχισε να 
κάνει και να ντιντάσκει,  µέχουι την ηµέουα 
κατά την οποία αναουήφφηκε, αφού 
ντιαµέσου τού Αγίου Πνεύµατος έντωσε 
εντοουές στους αποστόους, που ντιάουεξε·  
στους οποίους και φανέουωσε τον εαυτό του 
ζωντανό, µετά το πάφος του, µε ποουά 
τεκµήουια, καφώς εµφανιζόταν σ' αυτούς για 
40 ηµέουες, ουέγοντάς τους τα σχετικά µε τη 
βασιουεία τού Φεού. 

Και καφώς συναναστουεφόταν µαζί τους, τους 
παουήγγειουε να µη αποµακουυνφούν από τα 
Ιεουοσόουυµα, αουά να πεουιµένουν την 
υπόσχεση του Πατέουα, που ακούσατε, τους 
είπε, από µένα.  Επειντή, ο µεν Ιωάννης 
βάπτισε µε νεουό, εσείς όµως φα βαπτιστείτε 

µε Άγιο Πνεύµα, όχι ύστεουα από ποουές 
ηµέουες. 

Εκείνοι, ουοιπόν, καφώς συγκεντουώφηκαν 
τον ουωτούσαν, ουέγοντας: Κύουιε, τάχα σε 
τούτο τον καιουό αποκαφιστάς τη βασιουεία 
στον Ισουαήου; 

Και τους είπε: Ντεν ανήκει σε σας να 
γνωουίζετε τα χουόνια ή τους καιούς, που ο 
Πατέουας έβαουε στη ντική του εξουσία·  
αουά, φα πάουετε ντύναµη, όταν έουφει επάνω 
σας το Άγιο Πνεύµα· και φα είστε µάουτυουες 
για µένα και στην Ιεουσαουήµ και σε 
οουόκουηουη την Ιουνταία και στη 
Σαµάουεια, και µέχουι το τεουευταίο άκουο 
τής γης. 

Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί τον 
έβουεπαν, αναουήφφηκε, και από κάτω του 
µια νεφέουη τον πήουε από τα µάτια τους. 

Και ενώ αυτοί εξακοουφούσαν να ατενίζουν 
στον ουανό, καφώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου, 
ντύο άνντουες µε ουευκά ενντύµατα στάφηκαν 
κοντά τους·  οι οποίοι και είπαν: Άνντουες 
Γαουιουαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον 
ουανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναουήφφηκε 
από σας στον ουανό, φάουφει έτσι, µε τον 
ίντιο τουόπο που τον είντατε να ποουεύεται 
στον ουανό. 

Τότε, επέστουεψαν στην Ιεουσαουήµ από το 
βουνό που αποκαουείται των Εουαιών, το 
οποίο είναι κοντά στην Ιεουσαουήµ, 
απέχοντας ντουόµον σαββάτου.  Και όταν 
µπήκαν µέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου 
είχαν το κατάουυµα, ο Πέτουος και ο 
Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανντουέας, ο 
Φίουιππος και ο Φωµάς, ο Βαουφοουοµαίος 
και ο Ματφαίος, ο Ιάκωβος του Αουφαίου, 
και ο Σίµωνας ο Ζηουωτής, και ο Ιούντας τού 
Ιακώβου.  Όουοι αυτοί πουοσκαουτεούσαν µε 
µια ψυχή στην πουοσευχή και τη ντέηση, µαζί 
µε τις γυναίκες και τη Μαουία, τη µητέουα 
τού Ιησού, και µαζί µε τους αντεουφούς του. 

Και κατά τις ηµέουες αυτές, ο Πέτουος, αφού 
σηκώφηκε στο µέσον των µαφητών, είπε, (ο 
ντε αουιφµός των παουόντων εκεί ήταν 
πεουίπου 120):  Άνντουες αντεουφοί, έπουεπε 
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να εκπουηουωφεί η γουαφή αυτή, που το Άγιο 
Πνεύµα είχε πουοείπει ντιαµέσου τού 
στόµατος του Νταβίντ για τον Ιούντα, ο 
οποίος έγινε οντηγός σ' αυτούς που 
συνέουαβαν τον Ιησού·  επειντή, ήταν 
συγκαταουιφµηµένος µε µας, και πήουε τη 
µεουίντα αυτής τής ντιακονίας.  Αυτός, 
ουοιπόν, απέκτησε ένα χωουάφι από τον 
µισφό τής αντικίας, και αφού έπεσε µπούµυτα, 
σχίστηκε στο µέσον, και ξεχύφηκαν όουα τα 
εντόσφιά του·  και έγινε γνωστό σε όους 
όσους κατοικούν στην Ιεουσαουήµ, ώστε το 
χωουάφι εκείνο ονοµάστηκε στη ντική τους 
ντιάουεκτο: Ακεουνταµά, ντηουαντή: 
Χωουάφι αίµατος.  Επειντή, είναι γουαµµένο 
στο βιβουίο των Ψαουµών: «Ας γίνει η 
κατοικία του έουηµη, και ας µη υπάουχει 
κάποιος που να κατοικεί σ' αυτή», και: «Άουος 
ας πάουει την επισκοπή του».  Πουέπει, 
ουοιπόν, από τους άνντουες, που 
συµπαουαβουέφηκαν µαζί µας καφόουο τον 
καιουό, κατά τον οποίο ο Κύουιος Ιησούς 
µπήκε και βγήκε ανάµεσά µας,  αουχίζοντας 
από το βάπτισµα του Ιωάννη µέχουι την 
ηµέουα κατά την οποία αναουήφφηκε από 
µας, ένας από τούτους να γίνει µαζί µας 
µάουτυουας της ανάστασής του. 

Και έστησαν ντύο, τον Ιωσήφ, τον 
ονοµαζόµενο Βαουσαβά, που αποκουήφηκε 
Ιούστος, και τον Ματφία.  Και αφού 
πουοσευχήφηκαν, είπαν: Εσύ, Κύουιε, 
καουντιογνώστη όουων, ανάντειξε έναν από 
τούτους τούς ντύο, που τον ντιάουεξες,  για να 
πάουει τη µεουίντα αυτής της ντιακονίας και 
αποστοουής, από την οποία ο Ιούντας ξέπεσε 
για να πάει στον τόπο του. 

Και έντωσαν τους κουήους τους· και ο 
κουήουος έπεσε στον Ματφία, και 
συγκαταψηφίστηκε µαζί µε τους έντεκα 
αποστόους. 

ΚΑΙ όταν ήουφε η ηµέουα τής Πεντηκοστής, 
όουοι ήσαν µε οµοψυχία στον ίντιο τόπο.  
Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουανό, σαν 
άνεµος που εουχόταν µε βία, και γέµισε 
οουόκουηουο το σπίτι όπου ήσαν καφισµένοι.  
Και φάνηκαν σ' αυτούς γουώσσες σαν φωτιά 
να ντιαµοιουάζονται, και κάφησε σε κάφε έναν 

απ' αυτούς ξεχωουιστά.  Και έγιναν όουοι 
πουήουεις από το Άγιο Πνεύµα, και άουχισαν 
να µιούν ξένες γουώσσες, όπως το Πνεύµα 
έντινε σ' αυτούς να µιούν. 

Και στην Ιεουσαουήµ κατοικούσαν Ιουνταίοι, 
ευουαβείς άνντουες από κάφε έφνος, που 
υπάουχει κάτω από τον ουανό.  Και καφώς 
έγινε αυτή η φωνή, το πουήφος 
συγκεντουώφηκε και συνταουάχφηκε· επειντή, 
τους άκουγαν κάφε ένας ξεχωουιστά να µιούν 
µε τη ντική του ντιάουεκτο.  Και όουοι 
εκπουήττονταν και φαύµαζαν, ουέγοντας 
αναµεταξύ τους: Ντέστε, όουοι αυτοί που 
µιούν ντεν είναι Γαουιουαίοι;  Και πώς εµείς 
τούς ακούµε, κάφε ένας, στη ντική µας 
ντιάουεκτο στην οποία γεννηφήκαµε;  
Πάουφοι και Μήντοι και Εουαµίτες, κι αυτοί 
που κατοικούν στη Μεσοποταµία, και στην 
Ιουνταία και στην Καππαντοκία, στον Πόντο 
και στην Ασία,  και στη Φουυγία και στην 
Παµφυουία, στην Αίγυπτο και στα µέουη τής 
Ουιβύης, που είναι πουος την Κυουήνη, και οι 
Ουωµαίοι που παουεπιντηµούν εντώ, και 
Ιουνταίοι και πουοσήουυτοι,  Κουητικοί και 
Άουαβες, τους ακούµε να µιούν στις 
γουώσσες µας τα µεγαουεία τού Φεού. 

Φαύµαζαν ντε όουοι και αποούσαν, 
ουέγοντας ο ένας πουος τον άουον: Τι 
σηµαίνει αυτό;  Άουοι, µάουιστα, 
χουευάζοντας έουεγαν ότι: Είναι γεµάτοι από 
µούστο. 

Και ο Πέτουος, αφού στάφηκε όουφιος µαζί 
µε τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και 
µίουησε σ' αυτούς: Άνντουες Ιουνταίοι και 
όουοι όσοι κατοικείτε στην Ιεουσαουήµ, ας 
είναι σε σας γνωστό τούτο, κι ακούστε τα 
ουόγια µου.  Επειντή, αυτοί ντεν είναι 
µεφυσµένοι, όπως εσείς νοµίζετε· επειντή, 
είναι η τουίτη ώουα τής ηµέουας·  αουά, 
τούτο είναι εκείνο που ειπώφηκε από τον 
πουοφήτη Ιωήου:  «Και κατά τις έσχατες 
ηµέουες, ουέει ο Φεός, φα ξεχύσω από το 
πνεύµα µου επάνω σε κάφε σάουκα· και φα 
πουοφητεύσουν οι γιοι σας και οι φυγατέουες 
σας, και οι νέοι σας φα ντουν οουάσεις, και οι 
πουεσβύτεουοί σας φα ντουν όνειουα·  κι 
ακόµα, επάνω στους ντούς µου κι επάνω στις 
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ντούες µου κατά τις ηµέουες εκείνες φα 
ξεχύνω από το πνεύµα µου, και φα 
πουοφητεύσουν·  και φα ντείξω τέουατα επάνω 
στον ουανό, και σηµεία κάτω στη γη, αίµα και 
φωτιά και αναφυµίαση καπνού·  και ο ήουιος 
φα µετατουαπεί σε σκοτάντι, και το φεγγάουι 
σε αίµα, πουιν έουφει η ηµέουα τού Κυουίου 
η µεγάουη και επιφανής.  Και καφένας που φα 
επικαουεστεί το όνοµα του Κυουίου, φα 
σωφεί». 

Άνντουες Ισουαηουίτες, ακούστε τούτα τα 
ουόγια· τον Ιησού τον Ναζωουαίο, άνντουα 
που αποντείχφηκε σε σας από τον Φεό µε 
ντυνάµεις και τέουατα και σηµεία, τα οποία ο 
Φεός έκανε ανάµεσά σας ντιαµέσου αυτού, 
όπως ξέουετε κι εσείς,  τούτον, παίουνοντάς 
τον, παουαντοµένον σύµφωνα µε την 
οουισµένη βουή και πουόγνωση του Φεού, µε 
άνοµα χέουια, αφού τον σταυουώσατε, τον 
φανατώσατε·  τον οποίο ο Φεός ανέστησε, 
ουύνοντας τις ωντίνες τού φανάτου, 
ντεντοµένου ότι ντεν ήταν ντυνατόν να 
κουατιέται απ' αυτόν.  Επειντή, ο Νταβίντ 
ουέει γι' αυτόν: «Έβουεπα τον Κύουιο 
µπουοστά µου ντιαουκώς, επειντή είναι από 
τα ντεξιά µου, για να µη σαουευτώ.  Γι' αυτό, 
ευφουάνφηκε η καουντιά µου, και αγαουίασε 
η γουώσσα µου· ακόµα ντε και η σάουκα µου 
φα αναπαυφεί µε εουπίντα.  Επειντή, ντεν φα 
εγκαταουείψεις την ψυχή µου στον άντη ούτε 
φα αφήσεις τον όσιό σου να ντει φφοουά.  
Μου φανέουωσες ντουόµους ζωής· φα µε 
χοουτάσεις από ευφουοσύνη µε το πουόσωπό 
σου».  Άνντουες αντεουφοί, µποουώ να σας 
πω µε παουησία για τον πατουιάουχη 
Νταβίντ, ότι και πέφανε και φάφτηκε, και το 
µνήµα του είναι µεταξύ µας µέχουι αυτή την 
ηµέουα.  Επειντή, ουοιπόν, ήταν πουοφήτης, 
και ήξεουε ότι ο Φεός οουκίστηκε σ' αυτόν µε 
όουκο, ότι από τον καουπό τής οσφύος του 
φα σηκώσει κατά σάουκα τον Χουιστό, για να 
τον καφίσει επάνω στον φουόνο του,  
πουοβουέποντας µίουησε για την ανάσταση 
του Χουιστού, ότι η ψυχή του ντεν 
εγκαταουείφφηκε στον άντη ούτε η σάουκα 
του είντε φφοουά.  Τούτον τον Ιησού ο Φεός 
τον ανέστησε, για τον οποίο εµείς είµαστε 
µάουτυουες.  Αφού, ουοιπόν, υψώφηκε µε το 
ντεξί χέουι τού Φεού, και πήουε από τον 

Πατέουα την υπόσχεση του Αγίου 
Πνεύµατος, το ξέχυσε, αυτό που τώουα εσείς 
βουέπετε και ακούτε.  Επειντή, ο Νταβίντ 
ντεν ανέβηκε στους ουανούς· ουέει, όµως, ο 
ίντιος: «Είπε ο Κύουιος στον Κύουιό µου: 
Κάφησε από τα ντεξιά µου,  µέχουις ότου 
βάουω τους εχφούς σου ως υποπόντιο των 
ποντιών σου».  Ας ξέουει, ουοιπόν, ο 
Ισουαήου µε βεβαιότητα, ότι, ο Φεός έκανε 
Κύουιο και Χουιστό, τούτον τον Ιησού, τον 
οποίο εσείς σταυουώσατε. 

Και όταν τα άκουσαν αυτά, η καουντιά τους 
ήουφε σε κατάνυξη, και είπαν στον Πέτουο 
και στους υπόουοιπους αποστόους: Τι πουέπει 
να κάνουµε, άνντουες αντεουφοί; 

Και ο Πέτουος είπε σ' αυτούς: Να 
µετανοήσετε, και κάφε ένας από σας να 
βαπτιστεί στο όνοµα του Ιησού Χουιστού, σε 
άφεση αµαουτιών· και φα ουάβετε τη ντωουεά 
τού Αγίου Πνεύµατος·  επειντή, η υπόσχεση 
είναι πουος εσάς και πουος τα παιντιά σας, και 
πουος όους εκείνους που είναι µακουιά, όσους 
φα πουοσκαουέσει ο Κύουιος ο Φεός µας. 

Και µε άουα ποουά ουόγια ντιαµαουτυουόταν 
και πουότουεπε, ουέγοντας: Να σωφείτε από 
τούτη τη ντιεστουαµµένη γενεά. 

Εκείνοι, ουοιπόν, αφού µε χαουά ντέχφηκαν 
τον ουόγο του, βαπτίστηκαν· και 
πουοστέφηκαν εκείνη την ηµέουα πεουίπου 
3.000 ψυχές.  Και έµεναν σταφεουά στη 
ντιντασκαουία των αποστόουων, και στην 
κοινωνία, και στην κοπή τού άουτου και στις 
πουοσευχές. 

Και κάφε ψυχή την κατέουαβε φόβος· και 
ντιαµέσου των αποστόουων γίνονταν ποουά 
τέουατα και σηµεία.  Και όουοι εκείνοι που 
πίστευαν ήσαν µαζί, και είχαν τα πάντα κοινά·  
και πούσαν τα κτήµατα και τα υπάουχοντά 
τους και τα µοίουαζαν σε όους, σύµφωνα µε 
ό,τι κάφε ένας είχε ανάγκη.  Και καφηµεουινά 
έµεναν σταφεουά ως µια ψυχή µέσα στο 
ιεουό, και έκοβαν τον άουτο σε σπίτια· και 
έτουωγαν µαζί την τουοφή µε αγαουίαση και 
απουότητα καουντιάς,  ντοξοουογώντας τον 
Φεό, και βουίσκοντας χάουη µπουοστά σε 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1146 από 1298 

οουόκουηουο τον ουαό. Και ο Κύουιος 
πουόσφετε καφηµεουινά στην εκκουησία 
αυτούς που σώζονταν. 

ΚΑΙ ο Πέτουος και ο Ιωάννης ανέβαιναν µαζί 
στο ιεουό, κατά την ένατη ώουα τής 
πουοσευχής.  Και ένας άνντουας, που ήταν 
χωουός από την κοιουιά τής µητέουας του, 
βασταζόταν, τον οποίο έβαζαν καφηµεουινά 
κοντά στη φύουα τού ιεού, που ουεγόταν 
Ωουαία, για να ζητάει εουεηµοσύνη από 
εκείνους που έµπαιναν µέσα στο ιεουό.  
Αυτός, βουέποντας τον Πέτουο και τον 
Ιωάννη, που επουόκειτο να µπουν µέσα στο 
ιεουό, ζητούσε να πάουει εουεηµοσύνη. 

Και ο Πέτουος, µαζί µε τον Ιωάννη, αφού τον 
ατένισε, είπε: Κοίταξε σε µας.  Και εκείνος 
τούς κοίταξε µε πουοσοχή, πουοσµένοντας να 
πάουει κάτι απ' αυτούς.  Ο Πέτουος, όµως, 
είπε: Ασήµι και χουυσάφι εγώ ντεν έχω· αουά, 
ό,τι έχω, αυτό σου ντίνω: Στο όνοµα του 
Ιησού Χουιστού τού Ναζωουαίου, σήκω 
επάνω και πεουπάτα.  Κι αφού τον έπιασε από 
το ντεξί χέουι, τον σήκωσε· κι αµέσως 
στεουεώφηκαν οι βάσεις και τα σφυουά των 
ποντιών του· 

και αφού αναπήντησε, στάφηκε όουφιος και 
πεουπατούσε· και µπήκε µαζί τους µέσα στο 
ιεουό, πεουπατώντας και πηντώντας και 
ντοξάζοντας τον Φεό.  Και τον είντε 
οουόκουηουος ο ουαός να πεουπατάει και να 
ντοξάζει τον Φεό·  και τον γνώουιζαν ότι 
αυτός ήταν εκείνος που καφόταν για 
εουεηµοσύνη στην Ωουαία πύουη τού ιεού· 
και γέµισαν από φαυµασµό και έκσταση γι' 
αυτό που έγινε σ' αυτόν.  Και ενώ ο χωουός 
που γιατουεύτηκε κουατούσε τον Πέτουο και 
τον Ιωάννη, οουόκουηουος ο ουαός έτουεξε 
µαζί πουος αυτούς, στη στοά, που ουέγεται 
του Σοουοµώντα, έκφαµβοι. 

Και βουέποντας ο Πέτουος, αποκουίφηκε 
στον ουαό: Άνντουες Ισουαηουίτες, γιατί 
φαυµάζετε γι' αυτό; Ή, γιατί ατενίζετε σε µας, 
σαν, από ντική µας ντύναµη ή ευσέβεια, να 
κάναµε να πεουπατάει αυτός;  Ο Φεός τού 
Αβουαάµ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο 
Φεός των πατέουων µας, ντόξασε τον Υιό του, 

τον Ιησού, που εσείς παουαντώσατε, και τον 
αουνηφήκατε µπουοστά στον Πιουάτο, ενώ 
εκείνος έκουινε να τον αποουύσει.  Εσείς, 
όµως, αουνηφήκατε τον άγιο και τον ντίκαιο, 
και ζητήσατε να σας χαουιστεί ένας άνντουας 
φονιάς.  Ενώ, τον αουχηγό τής ζωής, τον 
φανατώσατε, τον οποίο ο Φεός ανέστησε από 
τους νεκούς, για τον οποίο εµείς είµαστε 
µάουτυουες.  Και ντιαµέσου τής πίστης στο 
όνοµά του, αυτόν που βουέπετε και 
γνωουίζετε, το ντικό του όνοµα στεουέωσε· 
και η πίστη, που ενεουγείται ντιαµέσου αυτού, 
έντωσε σ' αυτόν τούτη την τέουεια υγεία 
µπουοστά σε όους εσάς.  Και τώουα, 
αντεουφοί, ξέουω ότι από άγνοια πουάξατε, 
όπως και οι άουχοντές σας.  Και ο Φεός, όσα 
πουοείπε µε το στόµα όουων των πουοφητών 
του, ότι ο Χουιστός επουόκειτο να πάφει, το 
εκπουήουωσε έτσι.  Μετανοήστε, ουοιπόν, και 
επιστουέψτε, για να εξαουειφφούν οι 
αµαουτίες σας, για νάουφουν καιουοί 
αναψυχής από την παουσία τού Κυουίου,  και 
να αποστείουει σε σας τον 
πουοαναγγεουµένον Ιησού Χουιστό·  τον 
οποίο πουέπει να ντεχφεί ο ουανός µέχουι 
τούς καιούς τής αποκατάστασης, για όουα 
όσα µίουησε ο Φεός από παουιά µε το στόµα 
όουων των αγίων πουοφητών του.  Επειντή, ο 
Μωυσής είπε στους πατέουες ότι: «Ο Κύουιος 
ο Φεός σας φα σηκώσει σε σας πουοφήτην 
από τους αντεουφούς σας, σαν κι εµένα· αυτόν 
φα ακούτε σύµφωνα µε όουα όσα φα µιουήσει 
σε σας.  Και κάφε ψυχή, που ντεν φα ακούσει 
εκείνον τον πουοφήτη, φα εξοουοφουευτεί 
από τον ουαό».  Και µάουιστα, όουοι οι 
πουοφήτες από τον Σαµουήου και εφεξής, 
όσοι µίουησαν, πουοανήγγειουαν και τούτες 
τις ηµέουες.  Εσείς είστε γιοι των πουοφητών, 
και της ντιαφήκης, που ο Φεός έκανε πουος 
τους πατέουες µας, ουέγοντας στον Αβουαάµ: 
«Και στο σπέουµα σου φα ευουογηφούν 
όουες οι φυουές της γης».  Ο Φεός, πουώτα 
σε σας, αφού ανέστησε τον Υιό του, τον 
Ιησού, τον έστειουε για να σας ευουογεί, όταν 
κάφε ένας επιστουέφετε από τις πονηουίες 
σας. 

ΚΑΙ ενώ αυτοί µιούσαν στον ουαό, ήουφαν 
εναντίον τους οι ιεουείς και ο στουατηγός τού 
ιεού και οι Σαντντουκαίοι,  αγανακτώντας, 
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επειντή ντίντασκαν τον ουαό, και κήουυτταν 
ντιαµέσου του Ιησού την ανάσταση από τους 
νεκούς·  και έβαουαν επάνω τους τα χέουια, 
και τους έβαουαν σε φύουαξη µέχουι την 
επόµενη ηµέουα· επειντή, ήταν ήντη εσπέουα. 

Ποουοί, µάουιστα, από εκείνους που άκουσαν 
τον ουόγο πίστεψαν· και ο αουιφµός των 
ανντουών έγινε πεουίπου 5.000. 

Και την επόµενη ηµέουα συγκεντουώφηκαν 
στην Ιεουσαουήµ οι άουχοντές τους και οι 
πουεσβύτεουοι και οι γουαµµατείς,  και ο 
Άννας ο αουχιεουέας και ο Καϊάφας και ο 
Ιωάννης και ο Αουέξανντουος, και όσοι ήσαν 
από αουχιεουατικό γένος.  Και αφού τους 
έστησαν στο µέσον, ουωτούσαν: Με ποια 
ντύναµη ή µε ποιο όνοµα το πουάξατε εσείς 
αυτό; 

Τότε, ο Πέτουος, αφού έγινε πουήουης από 
Άγιο Πνεύµα, τους είπε: Άουχοντες του 
ουαού και πουεσβύτεουοι του Ισουαήου,  αν 
εµείς ανακουινόµαστε σήµεουα για 
ευεουγεσία σε έναν άνφουωπο που ήταν 
ασφενής, µε ποια ντύναµη αυτός 
γιατουεύτηκε,  ας είναι γνωστό σε όους εσάς, 
και σε οουόκουηουο τον ουαό τού Ισουαήου 
ότι, ντιαµέσου τού ονόµατος του Ιησού 
Χουιστού, του Ναζωουαίου, που εσείς 
σταυουώσατε, τον οποίο ο Φεός τον ανέστησε 
από τους νεκούς, ντιαµέσου αυτού 
παουαστέκεται αυτός µπουοστά σας υγιής.  
Αυτός είναι η πέτουα, που εξουφενώφηκε από 
σας τους οικοντοµούντες, η οποία έγινε 
ακουογωνιαία πέτουα.  Και ντεν υπάουχει 
ντιαµέσου κανενός άουου η σωτηουία· 
επειντή, ούτε άουο όνοµα είναι ντοσµένο 
κάτω από τον ουανό ανάµεσα στους 
ανφουώπους, ντιαµέσου τού οποίου πουέπει 
να σωφούµε. 

Και βουέποντας την παουησία τού Πέτου και 
του Ιωάννη, και καφώς πουηουοφοουήφηκαν 
ότι είναι άνφουωποι αγουάµµατοι και ιντιώτες, 
φαύµαζαν, και τους αναγνώουιζαν ότι ήσαν 
µαζί µε τον Ιησού.  Βουέποντας, µάουιστα, 
τον άνφουωπο που είχε φεουαπευφεί να 
στέκεται µαζί τους, ντεν είχαν τίποτε να 
αντείπουν. 

Και αφού τους πουόσταξαν να βγουν έξω από 
το συνέντουιο, έκαναν µεταξύ τους συµβούιο,  
ουέγοντας: Τι φα κάνουµε σ' αυτούς τούς 
ανφουώπους; Επειντή, ότι ένα αξιοσηµείωτο 
φαύµα έγινε µεν ντιαµέσου αυτών, είναι 
φανεουό σε όους όσους κατοικούν στην 
Ιεουσαουήµ, και ντεν µποούµε να το 
αουνηφούµε·  αουά, για να µη ντιαντοφεί 
πεουισσότεουο στον ουαό, ας τους 
απειουήσουµε αυστηουά να µη µιούν πουέον 
στο όνοµα τούτο σε κανέναν άνφουωπο. 

Και αφού τους κάουεσαν, τους παουήγγειουαν 
να µη µιούν καφόου ούτε να ντιντάσκουν στο 
όνοµα του Ιησού.  Ο ντε Πέτουος και ο 
Ιωάννης, αποκουινόµενοι σ' αυτούς, είπαν: Αν 
είναι ντίκαιο µπουοστά στον Φεό, να ακούµε 
εσάς µάουον παουά τον Φεό, κουίνετέ το 
εσείς.  επειντή, εµείς ντεν µποούµε να µη 
ουέµε όσα είνταµε και ακούσαµε. 

Και εκείνοι, αφού τους απείουησαν ξανά, τους 
απέουυσαν, µη βουίσκοντας το πώς να τους 
τιµωουήσουν, εξαιτίας τού ουαού· για τον 
ουόγο ότι, όουοι ντόξαζαν τον Φεό για το 
γεγονός.  Επειντή, ο άνφουωπος στον οποίο 
έγινε αυτό το φαύµα τής φεουαπείας, ήταν 
πεουισσότεουο από 40 χουόνων. 

Και αφού αποουύφηκαν, ήουφαν στους 
οικείους, και ανήγγειουαν όσα τούς είπαν οι 
αουχιεουείς και οι πουεσβύτεουοι. 

Και εκείνοι, καφώς τα άκουσαν, ύψωσαν τη 
φωνή τους πουος τον Φεό ως µια ψυχή, και 
είπαν: Ντέσποτα, εσύ είσαι ο Φεός, που 
έκανες τον ουανό και τη γη και τη φάουασσα, 
και όουα όσα είναι µέσα σ'αυτά·  ο οποίος 
είπες µε το στόµα τού Νταβίντ τού ντού σου: 
«Γιατί φουύαξαν τα έφνη, και οι ουαοί 
µεουέτησαν µάταια;  Παουαστάφηκαν οι 
βασιουιάντες τής γης, και οι άουχοντες 
συγκεντουώφηκαν µαζί ενάντια στον Κύουιο, 
και ενάντια στον Χουιστό του».  Επειντή, στ' 
αουήφεια, συγκεντουώφηκαν ενάντια στον 
άγιο παίντα σου, τον Ιησού -αυτόν που 
έχουισες- και ο Ηουώντης, και ο Πόντιος 
Πιουάτος, µαζί µε τα έφνη και τους ουαούς 
τού Ισουαήου,  για να κάνουν όσα το χέουι 
σου και η βουή σου πουοόουισε να γίνουν.  
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Και τώουα, Κύουιε, ντες στις απειουές τους, 
και ντώσε στους ντούς σου να µιούν τον 
ουόγο σου µε κάφε παουησία,  εκτείνοντας το 
χέουι σου σε φεουαπεία, και σηµεία και 
τέουατα που να γίνονται ντιαµέσου τού 
ονόµατος του αγίου παιντός σου, του Ιησού. 

Ύστεουα ντε από τη ντέησή τους, σείστηκε ο 
τόπος όπου ήσαν συγκεντουωµένοι· και όουοι 
έγιναν πουήουεις από το Άγιο Πνεύµα, και 
µιούσαν τον ουόγο τού Φεού µε παουησία. 

ΚΑΙ η καουντιά και η ψυχή τού πουήφους, 
εκείνων που πίστεψαν, ήταν µία· και ούτε ένας 
ντεν έουεγε ότι είναι ντικό του κάτι από τα 
υπάουχοντά του, αουά είχαν τα πάντα κοινά.  
Και οι απόστοουοι απέντινταν µε µεγάουη 
ντύναµη τη µαουτυουία τής ανάστασης του 
Κυουίου Ιησού· και µεγάουη χάουη ήταν 
επάνω σε όους αυτούς.  Για τον ουόγο ότι, 
ντεν υπήουχε ούτε ένας ανάµεσά τους που 
είχε ανάγκη· επειντή, όσοι ήσαν κάτοχοι 
χωουαφιών ή σπιτιών, αφού τα πούσαν, 
έφεουναν το αντίτιµο της αξίας εκείνων που 
πούσαν,  και το έβαζαν στα πόντια των 
αποστόουων· και µοιουαζόταν σε κάφε έναν 
σύµφωνα µε την ανάγκη που είχε. 

Και ο Ιωσής, αυτός που αποκουήφηκε από 
τους αποστόους Βαουνάβας (το οποίο 
µεταφουαζόµενο σηµαίνει, γιος 
παουηγοουιάς), Ουευίτης, Κύπουιος το γένος,  
έχοντας ένα χωουάφι, το πούησε, και έφεουε 
τα χουήµατα, και τα έβαουε στα πόντια των 
αποστόουων. 

Κάποιος ντε άνφουωπος, µε το όνοµα 
Ανανίας, µαζί µε τη γυναίκα του, τη 
Σαπφείουα, πούησε ένα κτήµα·  και κουάτησε 
από την τιµή, εν γνώσει και της γυναίκας του· 
και φέουνοντας ένα µέουος, το έβαουε στα 
πόντια των αποστόουων. 

Και ο Πέτουος είπε: Ανανία, γιατί γέµισε ο 
σατανάς την καουντιά σου, ώστε να πεις 
ψέµατα στο Άγιο Πνεύµα, και να κουατήσεις 
από την τιµή τού χωουαφιού;  Ενώ έµενε 
απούητο, ντεν ήταν ντικό σου; Και όταν 
πουήφηκε, ντεν ήταν στην εξουσία σου; Γιατί 
έβαουες µέσα στην καουντιά σου αυτό το 

πουάγµα; Ντεν είπες ψέµατα σε ανφουώπους, 
αουά στον Φεό. 

Και όταν ο Ανανίας άκουσε αυτά τα ουόγια, 
έπεσε και ξεψύχησε· και µεγάουος φόβος 
έπεσε επάνω σε όους εκείνους που τα άκουγαν 
αυτά.  Και οι νεότεουοι, αφού σηκώφηκαν, 
τον τύουιξαν, και, καφώς τον έβγαουαν έξω, 
τον έφαψαν. 

Ύστεουα ντε από πεουίπου τουεις ώουες, 
µπήκε µέσα η γυναίκα του, µη ξέουοντας το 
γεγονός.  Και ο Πέτουος αποκουίφηκε σ' 
αυτήν: Πες µου, για τόσο πουήσατε το 
χωουάφι; Και εκείνη είπε: Ναι, για τόσο.  Και 
ο Πέτουος είπε σ' αυτήν: Γιατί συµφωνήσατε 
να πειουάξετε το Πνεύµα τού Κυουίου; Ντες, 
στη φύουα είναι τα πόντια εκείνων που έφαψαν 
τον άνντουα σου, και φα βγάουν κι εσένα. 

Και έπεσε αµέσως νεκουή στα πόντια του, και 
ξεψύχησε· και όταν οι νεανίσκοι µπήκαν µέσα 
τη βουήκαν νεκουή, και αφού την έβγαουαν 
έξω, την έφαψαν κοντά στον άνντουα της.  
Και µεγάουος φόβος έπεσε επάνω σε όουη 
την εκκουησία, κι επάνω σε όους που τα 
άκουγαν. 

Και ποουά σηµεία και τέουατα γίνονταν µέσα 
στον ουαό ντιαµέσου των χεουιών των 
αποστόουων· και ήσαν όουοι ως µια ψυχή 
µέσα στη στοά τού Σοουοµώντα.  Από ντε 
τους υπόουοιπους ντεν τοουµούσε κανένας να 
πουοσκοουηφεί σ' αυτούς· ο ουαός, όµως, 
τους µεγάουυνε.  Και όουο και 
πεουισσότεουο πουοσφέτονταν αυτοί που 
πίστευαν στον Κύουιο, πουήφη και ανντουών 
και γυναικών,  ώστε έφεουναν έξω στις 
πουατείες τούς ασφενείς, και τους έβαζαν σε 
κουίνες και κουεβάτια, για να επισκιάσει έστω 
κάποιον απ' αυτούς η σκιά τού Πέτου, καφώς 
εουχόταν.  Συγκεντουωνόταν ντε και ένα 
πουήφος από τις πόουεις γύουω από την 
Ιεουσαουήµ, φέουνοντας ασφενείς και 
εκείνους που ενοχούνταν από ακάφαουτα 
πνεύµατα· οι οποίοι όουοι φεουαπεύονταν. 

Κι αφού σηκώφηκε ο αουχιεουέας και όουοι 
όσοι ήσαν µαζί του, οι οποίοι ήσαν η αίουεση 
των Σαντντουκαίων, γέµισαν από ζηουοτυπία·  
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και έβαουαν τα χέουια τους επάνω στους 
αποστόους, και τους έβαουαν σε ντηµόσια 
φυουακή. 

Όµως, άγγεουος του Κυουίου κατά τη νύχτα 
άνοιξε τις φύουες τής φυουακής, και αφού 
τους έβγαουε έξω, είπε:  Πηγαίνετε, και καφώς 
φα σταφείτε, µιουάτε πουος τον ουαό µέσα 
στο ιεουό όουα τα ουόγια αυτής τής ζωής.  
Όταν ντε το άκουσαν, µπήκαν την αυγή στο 
ιεουό, και ντίντασκαν. 

Και καφώς ήουφε ο αουχιεουέας, και εκείνοι 
που ήσαν µαζί του, συγκάουεσαν το 
συνέντουιο και οουόκουηουη τη γεουσία των 
γιων τού Ισουαήου, και έστειουαν στο 
ντεσµωτήουιο, για να τους φέουν.  Όταν ντε οι 
υπηουέτες ήουφαν, ντεν τους βουήκαν στη 
φυουακή· και αφού επέστουεψαν, ανήγγειουαν,  
ουέγοντας ότι: Το µεν ντεσµωτήουιο το 
βουήκαµε κουεισµένο µε κάφε ασφάουεια, και 
τους φύουακες να στέκονται έξω, µπουοστά 
από τις φύουες· ανοίγοντας, όµως, ντεν 
βουήκαµε µέσα κανέναν. 

Και καφώς άκουσαν αυτά τα ουόγια και ο 
ιεουέας και ο στουατηγός τού ιεού και οι 
αουχιεουείς, ήσαν σε αποουία γι' αυτούς, σε τι 
επουόκειτο αυτό να καταουήξει.  Και καφώς 
ήουφε κάποιος ανήγγειουε σ' αυτούς, 
ουέγοντας, ότι: Ντέστε, οι άνφουωποι, που 
τους είχατε βάουει στη φυουακή, στέκονται 
µέσα στο ιεουό και ντιντάσκουν τον ουαό. 

Τότε, πήγε ο στουατηγός µαζί µε τους 
υπηουέτες, και τους έφεουε, όχι µε βία· 
επειντή, φοβόνταν τον ουαό να µη 
ουιφοβοουηφούν.  Και όταν τους έφεουαν, 
τους έστησαν µέσα στο συνέντουιο· και ο 
αουχιεουέας τούς ουώτησε,  ουέγοντας: Ντεν 
σας παουαγγείουαµε ουητά να µη ντιντάσκετε 
σε τούτο το όνοµα; Και ντέστε, γεµίσατε την 
Ιεουσαουήµ από τη ντιντασκαουία σας, και 
φέουετε να φέουετε επάνω µας το αίµα αυτού 
τού ανφουώπου. 

Και αποκουινόµενος ο Πέτουος και οι 
απόστοουοι, είπαν: Πουέπει να πειφαουχούµε 
στον Φεό µάουον παουά στους ανφουώπους.  
Ο Φεός των πατέουων µας ανέστησε τον 

Ιησού, που εσείς φανατώσατε, αφού τον 
κουεµάσατε επάνω σε ξύουο.  Αυτόν, ο Φεός 
τον ύψωσε µε το ντεξί του χέουι, αουχηγό και 
σωτήουα, για να ντώσει µετάνοια στον 
Ισουαήου και άφεση αµαουτιών.  Και εµείς 
είµαστε µάουτυουές του για τούτα τα ουόγια, 
κι ακόµα το Άγιο Πνεύµα, που ο Φεός 
έντωσε σε όσους πειφαουχούν σ' αυτόν. 

Και εκείνοι ακούγοντας έτουιζαν τα ντόντια, 
και ήφεουαν να τους φανατώσουν. 

Και κάποιος Φαουισαίος, µε το όνοµα 
Γαµαουιήου, ντάσκαουος του νόµου, που τον 
τιµούσε οουόκουηουος ο ουαός, καφώς 
σηκώφηκε στο συνέντουιο, πουόσταξε να 
βγάουν έξω για ουίγη ώουα τους αποστόους,  
και είπε σ' αυτούς: Άνντουες Ισουαηουίτες, 
πουοσέχετε στον εαυτό σας για τούτους τούς 
ανφουώπους, τι πουόκειται να κάνετε.  
Επειντή, πουιν από τις ηµέουες αυτές, 
σηκώφηκε ο Φευντάς, ουέγοντας τον εαυτό 
του ότι είναι κάποιος µεγάουος, στον οποίο 
πουοσκοουήφηκε ένας αουιφµός από 
άνντουες µέχουι 400· ο οποίος φονεύφηκε, και 
όουοι όσοι πείφονταν σ' αυτόν ντιαουύφηκαν, 
και κατάντησαν σε ένα τίποτε.  Ύστεουα απ' 
αυτόν, σηκώφηκε ο Ιούντας ο Γαουιουαίος, 
κατά τις ηµέουες τής απογουαφής, και έσυουε 
πίσω του αουκετόν ουαό· και εκείνος 
αποουέστηκε, και όουοι όσοι πείφονταν σ' 
αυτόν ντιασκοουπίστηκαν.  Και τώουα σας 
ουέω, να απέχετε από τους ανφουώπους 
αυτούς, και να τους αφήσετε· επειντή, αν η 
βουή αυτή ή το έουγο τούτο είναι από 
ανφουώπους, φα µαταιωφεί·  αν, όµως, είναι 
από τον Φεό, ντεν µποουείτε να το 
µαταιώσετε, και πουοσέχετε µη βουεφείτε και 
φεοµάχοι. 

Και πείστηκαν σ' αυτόν· και αφού 
πουοσκάουεσαν τους αποστόους, τους 
έντειουαν και τους παουήγγειουαν να µη 
µιούν στο όνοµα του Ιησού, και τους 
απέουυσαν.  Εκείνοι, ουοιπόν, αναχωούσαν 
µπουοστά από το συνέντουιο µε χαουά, 
επειντή χάουη τού ονόµατός του αξιώφηκαν 
να ατιµαστούν.  Και καφηµεουινά, µέσα στο 
ιεουό και κατ' οίκον, ντεν έπαυαν να 
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ντιντάσκουν και να ευαγγεουίζονται τον Ιησού 
Χουιστό. 

Και κατά τις ηµέουες αυτές, όταν οι µαφητές 
πουηφύνονταν, έγινε γογγυσµός των 
Εουηνιστών ενάντια στους Εβουαίους, ότι οι 
χήουες τους παουαβουέπονταν στην 
καφηµεουινή ντιακονία. 

Τότε, οι ντώντεκα, αφού πουοσκάουεσαν το 
πουήφος των µαφητών, είπαν: Ντεν είναι 
πουέπον να αφήσουµε εµείς τον ουόγο τού 
Φεού, και να υπηουετούµε σε τουαπέζια.  
Σκεφφείτε, ουοιπόν, αντεουφοί, ντιαουέξτε 
από σας επτά άνντουες, που έχουν καουή 
µαουτυουία, πουήουεις Αγίου Πνεύµατος και 
σοφίας, τους οποίους ας τοποφετήσουµε γι' 
αυτή την ανάγκη.  Ενώ εµείς φα µένουµε 
ντιαουκώς στην πουοσευχή και στη ντιακονία 
τού ουόγου. 

Και ο ουόγος άουεσε µπουοστά σε 
οουόκουηουο το πουήφος· και ντιάουεξαν τον 
Στέφανο, άνντουα πουήουη πίστης και Αγίου 
Πνεύµατος, και τον Φίουιππο, και τον 
Πουόχοουο, και τον Νικάνοουα, και τον 
Τίµωνα, και τον Παουµενά, και τον 
Νικόουαο, έναν πουοσήουυτο από την 
Αντιόχεια·  τους οποίους έστησαν µπουοστά 
στους αποστόους· και, αφού 
πουοσευχήφηκαν, έβαουαν επάνω τους τα 
χέουια. 

Και ο ουόγος τού Φεού αύξανε, και ο 
αουιφµός των µαφητών στην Ιεουσαουήµ 
πουηφυνόταν υπεουβοουικά· και µεγάουο 
πουήφος από τους ιεουείς υπάκουε στην 
πίστη. 

ΚΑΙ ο Στέφανος, πουήουης από πίστη και 
ντύναµη, έκανε τέουατα και µεγάουα σηµεία 
ανάµεσα στον ουαό.  Και µεουικοί από τη 
συναγωγή, που ουέγεται των Ουιβεουτίνων, 
και των Κυουηναίων, και Αουεξανντουινών, 
και εκείνων από την Κιουικία, και την Ασία, 
σηκώφηκαν φιουονικώντας µε τον Στέφανο·  
και ντεν µποούσαν να αντισταφούν στη σοφία 
και στο πνεύµα µε το οποίο µιούσε. 

Τότε, έβαουαν κουυφά ανφουώπους, που 
έουεγαν ότι: Τον ακούσαµε να µιουάει 

βουάσφηµα ουόγια ενάντια στον Μωυσή και 
στον Φεό.  Και ντιέγειουαν τον ουαό και τους 
πουεσβύτεους και τους γουαµµατείς, και αφού 
ήουφαν εναντίον του, τον άουπαξαν, και τον 
έφεουαν στο συνέντουιο.  Και παουσίασαν 
ψευντοµάουτυουες, που έουεγαν: Αυτός ο 
άνφουωπος ντεν σταµατάει να µιουάει 
βουάσφηµα ουόγια ενάντια σ' αυτόν τον άγιο 
τόπο και τον νόµο.  Επειντή, τον ακούσαµε 
να ουέει, ότι: Αυτός ο Ιησούς ο Ναζωουαίος 
φα καταστουέψει τούτο τον τόπο, και φα 
αουάξει τα έφιµα που µας παουέντωσε ο 
Μωυσής. 

Και ατενίζοντας σ' αυτόν, όουοι εκείνοι που 
κάφονταν στο συνέντουιο, είνταν το 
πουόσωπό του σαν πουόσωπο αγγέου. 

Και ο αουχιεουέας είπε: Έτσι έχουν, 
πουαγµατικά, όουα αυτά; 

Και εκείνος είπε: Άνντουες αντεουφοί και 
πατέουες, ακούστε: Ο Φεός τής ντόξας 
φάνηκε στον πατέουα µας τον Αβουαάµ, όταν 
ήταν στη Μεσοποταµία, πουιν κατοικήσει στη 
Χαουάν,  και του είπε: «Βγες έξω από τη γη 
σου και τη συγγένειά σου, και έουα στη γη 
που φα σου ντείξω».  Τότε, αφού βγήκε έξω 
από τη γη των Χαουνταίων, κατοίκησε στη 
Χαουάν. Και από εκεί, µετά τον φάνατο του 
πατέουα του, τον µετοίκισε σε τούτη τη γη, 
στην οποία εσείς τώουα κατοικείτε.  Και ντεν 
του έντωσε κουηουονοµιά µέσα σ' αυτή, ούτε 
ένα βήµα ποντιού· υποσχέφηκε, όµως, ότι φα 
του τη ντώσει ως κτήµα του, και στο σπέουµα 
του ύστεουα απ' αυτόν, ενώ παιντί ντεν είχε.  
Και ο Φεός µίουησε σ' αυτόν ως εξής: «Ότι 
το σπέουµα του φα είναι πάουοικο µέσα σε 
ξένη γη, και φα το υποντουώσουν, και φα το 
καταφουίψουν για 400 χουόνια·  και το έφνος, 
στο οποίο φα καταντουωφεί, εγώ φα το 
κουίνω, είπε ο Φεός· και ύστεουα απ' αυτά φα 
βγουν έξω, και φα µε ουατουεύσουν σε τούτο 
τον τόπο».  Και του έντωσε µια ντιαφήκη 
πεουιτοµής· και έτσι, γέννησε τον Ισαάκ, και 
του έκανε πεουιτοµή την όγντοη ηµέουα· και 
ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τούς 
ντώντεκα Πατουιάουχες. 
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Και οι Πατουιάουχες, επειντή φφόνησαν τον 
Ιωσήφ, τον πούησαν στην Αίγυπτο· ο Φεός, 
όµως, ήταν µαζί του.  Και τον εουευφέουωσε 
από όουες τις φουίψεις του, και του έντωσε 
χάουη και σοφία µπουοστά στον Φαουαώ, 
τον βασιουιά τής Αιγύπτου, ο οποίος τον 
έκανε κυβεουνήτη επάνω στην Αίγυπτο και σε 
όουο το παουάτι του. 

Ήουφε, όµως, πείνα επάνω σε οουόκουηουη 
τη γη τής Αιγύπτου και της Χαναάν, και 
µεγάουη φουίψη· και οι πατέουες µας ντεν 
έβουισκαν τουοφές.  Και ακούγοντας ο Ιακώβ 
ότι υπήουχε σιτάουι στην Αίγυπτο, έστειουε 
µια πουώτη φοουά τούς πατέουες µας.  Και 
κατά τη ντεύτεουη φοουά ο Ιωσήφ 
φανεουώφηκε στους αντεουφούς του, και το 
γένος τού Ιωσήφ φανεουώφηκε στον Φαουαώ.  
Και ο Ιωσήφ, αφού έστειουε, κάουεσε κοντά 
του τον πατέουα του, τον Ιακώβ, και 
οουόκουηουη τη συγγένειά του, 75 ψυχές.  
Και ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, και 
πέφανε εκεί αυτός και οι πατέουες µας.  Και 
µετακοµίστηκαν στη Συχέµ, και τέφηκαν στο 
µνήµα, που ο Αβουαάµ, πουηουώνοντας 
ασήµι, είχε αγοουάσει από τους γιους τού 
Εµµώου, του πατέουα τού Συχέµ. 

Και καφώς πουησίαζε ο καιουός τής 
υπόσχεσης, που ο Φεός είχε οουκιστεί στον 
Αβουαάµ, ο ουαός αυξήφηκε και πουήφυνε 
µέσα στην Αίγυπτο·  µέχουις ότου ένας άουος 
βασιουιάς σηκώφηκε, που ντεν ήξεουε τον 
Ιωσήφ.  Αυτός, αφού σοφίστηκε ντόουιους 
τουόπους ενάντια στο γένος µας, κατέφουιψε 
τους πατέουες µας, ώστε να κάνει να 
ουίχνονται στον ποταµό τα βουέφη τους, για 
να µη µένουν στη ζωή.  Κατά τον καιουό 
εκείνο γεννήφηκε ο Μωυσής, και είχε φείο 
κάουος· ο οποίος ανατουάφηκε τουεις µήνες 
στο σπίτι τού πατέουα του.  Και αφού 
ουίχτηκε στον ποταµό τον ανέσυουε η 
φυγατέουα τού Φαουαώ, και τον ανέφουεψε 
για να είναι γιος της. 

Και ο Μωυσής ντιντάχφηκε οουόκουηουη τη 
σοφία των Αιγυπτίων· και ήταν ντυνατός σε 
ουόγια και σε έουγα.  Και ενώ τεουείωνε τον 
40ό χουόνο τής ηουικίας του, ήουφε στην 
καουντιά του να επισκεφφεί τούς αντεουφούς 

του, τους γιους Ισουαήου.  Και όταν είντε 
κάποιον να αντικείται, τον υπεουασπίστηκε, 
και έκανε εκντίκηση για χάουη τού 
καταφουιβόµενου, χτυπώντας τον Αιγύπτιο.  
Νόµιζε ντε ότι οι αντεουφοί του φα 
καταουάβαιναν ότι ο Φεός ντιαµέσου αυτού 
ντίνει σ' αυτούς σωτηουία· εκείνοι, όµως, ντεν 
κατάουαβαν.  Και την ακόουφη ηµέουα 
φάνηκε σ' αυτούς, ενώ µάχονταν, και τους 
παουακίνησε σε ειουήνη, ουέγοντας: 
Άνφουωποι, εσείς είστε αντεουφοί· γιατί 
αντικείτε ο ένας τον άουον;  Και εκείνος που 
αντικούσε τον πουησίον του, τον έσπουωξε, 
ουέγοντας: Ποιος σε έβαουε άουχοντα ή 
ντικαστή επάνω µας;  Μήπως εσύ φέουεις να 
µε φονεύσεις µε τον τουόπο που χφες 
φόνευσες τον Αιγύπτιο;  Τότε, ο Μωυσής 
έφυγε εξαιτίας αυτού τού ουόγου, και έγινε 
πάουοικος στη γη Μαντιάµ, όπου γέννησε 
ντύο γιους. 

Και αφού συµπουηουώφηκαν 40 χουόνια, 
άγγεουος του Κυουίου φάνηκε σ' αυτόν στην 
έουηµο του βουνού Σινά, µέσα σε φουόγα 
µιας βάτου που καιγόταν.  Και ο Μωυσής 
όταν το είντε, φαύµασε για το όουαµα· και 
ενώ πουησίαζε για να παουατηουήσει, ήουφε 
η φωνή τού Κυουίου σ' αυτόν:  «Εγώ είµαι ο 
Φεός των πατέουων σου, ο Φεός τού 
Αβουαάµ, ο Φεός τού Ισαάκ, και ο Φεός τού 
Ιακώβ». Και, τότε, ο Μωυσής, καφώς έγινε 
έντουοµος, ντεν τοουµούσε να 
παουατηουήσει.  Και ο Κύουιος είπε σ' αυτόν: 
«Ουύσε το υπόντηµα των ποντιών σου· 
επειντή, ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι, 
είναι άγια γη».  «Είντα, είντα την 
ταουαιπωουία τού ουαού µου, που είναι στην 
Αίγυπτο, και άκουσα τον στεναγµό τους, και 
κατέβηκα για να τους εουευφεουώσω· και 
τώουα, έουα, φα σε στείουω στην Αίγυπτο».  
Τούτον τον Μωυσή που αουνήφηκαν, 
ουέγοντας: Ποιος σε κατέστησε άουχοντα ή 
ντικαστή; Τούτον ο Φεός έστειουε αουχηγό 
και ουυτουωτή ντιαµέσου του αγγέου που 
φάνηκε σ' αυτόν στη βάτο.  Αυτός τούς 
έβγαουε, αφού έκανε τέουατα και σηµεία 
µέσα στη γη τής Αιγύπτου, και στην 
Εουυφουά Φάουασσα, και µέσα στην έουηµο 
για 40 χουόνια. 
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Αυτός είναι ο Μωυσής, που είπε στους γιους 
Ισουαήου: «Πουοφήτην από τους αντεουφούς 
σας φα σηκώσει σε σας ο Κύουιος ο Φεός 
σας, όπως εµένα· αυτόν φα ακούτε».  Αυτός 
είναι που, στην εκκουησία µέσα στην έουηµο, 
στάφηκε µαζί µε τον άγγεουο που του µιούσε 
στο βουνό Σινά, και µαζί µε τους πατέουες 
µας, και παουέουαβε τα ζωοποιά ουόγια, για 
να τα ντώσει σε µας.  Στον οποίο οι πατέουες 
µας ντεν φέουησαν να υπακούσουν, αουά τον 
απώφησαν, και µέσα στις καουντιές τους 
στουάφηκαν στην Αίγυπτο,  ουέγοντας στον 
Ααουών: «Κάνε σε µας φεούς, που φα 
πουοποουεύονται από µας· επειντή, αυτός ο 
Μωυσής, που µας έβγαουε από τη γη τής 
Αιγύπτου, ντεν ξέουµε τι του συνέβηκε».  Και 
κατά τις ηµέουες εκείνες κατασκεύασαν ένα 
µοσχάουι, και πουόσφεουαν φυσία στο 
είντωουο, και ευφουαίνονταν στα έουγα των 
χεουιών τους.  Γι' αυτό, ο Φεός έστουεψε και 
τους παουέντωσε στο να ουατουεύσουν τη 
στουατιά τού ουανού, όπως είναι γουαµµένο 
στο βιβουίο των πουοφητών: «Μήπως 
πουοσφέουατε σε µένα σφάγια και φυσίες 40 
χουόνια στην έουηµο, ω οίκος Ισουαήου;  
Μάουιστα, αναουάβατε τη σκηνή τού 
Μοουόχ, και το αστέουι τού φεού σας 
Ουεµφάν, τα οµοιώµατα που κάνατε για να τα 
πουοσκυνάτε· γι' αυτό, φα σας µετοικίσω πιο 
πέουα» από τη Βαβυουώνα. 

Η σκηνή τού µαουτυουίου ήταν µαζί µε τους 
πατέουες µας µέσα στην έουηµο, όπως 
ντιέταξε εκείνος που µιούσε στον Μωυσή για 
να την κατασκευάσει, σύµφωνα µε τον τύπο 
που είχε ντει·  την οποία και παίουνοντάς την 
οι πατέουες µας, την έφεουαν µαζί µε τον 
Ιησού στη γη των εφνών, που κατέκτησαν, τα 
οποία ο Φεός έβγαουε µπουοστά από τους 
πατέουες µας, µέχουι τις ηµέουες τού 
Νταβίντ·  ο οποίος βουήκε χάουη µπουοστά 
στον Φεό, και ευχήφηκε να βουει κατοικία για 
τον Φεό τού Ιακώβ.  Ο Σοουοµώντας, όµως, 
του έκτισε οίκο.  Αουά, ο Ύψιστος ντεν 
κατοικεί σε χειουοποίητους ναούς, όπως ουέει 
ο πουοφήτης:  «Ο ουανός είναι ο φουόνος 
µου, η ντε γη το υποπόντιο των ποντιών µου· 
ποιον οίκο φα οικοντοµήσετε σε µένα; ουέει ο 
Κύουιος· ή, ποιος είναι ο τόπος τής 

ανάπαυσής µου;  Όουα αυτά ντεν τα έκανε το 
χέουι µου;». 

Σκουηουοτουάχηουοι και απεουίτµητοι στην 
καουντιά και στα αυτιά, εσείς όουοι πάντοτε 
αντιτάσσεστε ενάντια στο Άγιο Πνεύµα· όπως 
οι πατέουες σας, έτσι κι εσείς.  Ποιον από 
τους πουοφήτες ντεν έφεσαν υπό ντιωγµόν οι 
πατέουες σας; Μάουιστα, φόνευσαν εκείνους 
που τους πουοανήγγειουαν για την έουευση 
του Ντικαίου, του οποίου εσείς τώουα γίνατε 
πουοντότες και φονιάντες·  οι οποίοι πήουατε 
τον νόµο ντιαµέσου αγγέουων, και ντεν τον 
φυουάξατε. 

Και όταν τα άκουγαν αυτά κατακόβονταν οι 
καουντιές τους, και έτουιζαν τα ντόντια τους 
εναντίον του.  Ο ντε Στέφανος, πουήουης 
καφώς ήταν από Πνεύµα Άγιο, ατενίζοντας 
στον ουανό, είντε τη ντόξα τού Φεού, και τον 
Ιησού να στέκεται από τα ντεξιά τού Φεού,  
και είπε: Να! φωουώ τους ουανούς 
ανοιγµένους, και τον Υιό τού ανφουώπου να 
στέκεται από τα ντεξιά τού Φεού. 

Τότε, αφού φώναξαν µε ντυνατή φωνή, 
έφουαξαν τα αυτιά τους, και όουµησαν ως µια 
ψυχή εναντίον του.  Και αφού τον έβγαουαν 
έξω από την πόουη, τον ουιφοβοούσαν. Και 
οι µάουτυουες απέφεσαν τα ιµάτιά τους στα 
πόντια ενός νεανία, που ονοµαζόταν Σαύουος.  
Και ουιφοβοούσαν τον Στέφανο, που 
επικαουείτο και έουεγε: Κύουιε Ιησού, ντέξου 
το πνεύµα µου. 

Και αφού γονάτισε, φώναξε µε ντυνατή φωνή: 
Κύουιε, µη τους ουογαουιάσεις αυτή την 
αµαουτία· και καφώς το είπε αυτό, κοιµήφηκε. 

Ο ντε Σαύουος ήταν σύµφωνος στον φόνο 
του. Και κατά την ηµέουα εκείνη έγινε 
µεγάουος ντιωγµός ενάντια στην εκκουησία 
που ήταν στα Ιεουοσόουυµα· και όουοι 
ντιασπάουφηκαν στους τόπους τής Ιουνταίας 
και της Σαµάουειας, εκτός από τους 
αποστόους. 

Τον ντε Στέφανο έφεουαν στον τάφο µεουικοί 
ευουαβείς άνντουες, και έκαναν γι' αυτόν 
µεγάουον φουήνο. 
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Ο ντε Σαύουος κακοποιούσε την εκκουησία, 
µπαίνοντας σε κάφε σπίτι, και αφού έσεουνε 
άνντουες και γυναίκες, τους παουέντινε στη 
φυουακή.  Εκείνοι µεν, ουοιπόν, που 
ντιασπάουφηκαν ντιαπέουασαν τους τόπους, 
ευαγγεουιζόµενοι τον ουόγο. 

Ο ΝΤΕ Φίουιππος, αφού κατέβηκε στην 
πόουη τής Σαµάουειας, τους κήουυττε τον 
Χουιστό.  Και τα πουήφη ως µια ψυχή 
πουόσεχαν στα ουεγόµενα από τον Φίουιππο, 
ακούγοντας και βουέποντας τα φαύµατα που 
έκανε.  Επειντή, από ποούς, που είχαν 
ακάφαουτα πνεύµατα, αυτά έβγαιναν 
φωνάζοντας µε ντυνατή φωνή· και ποουοί 
παουαουυτικοί και χωουοί φεουαπεύφηκαν.  
Και έγινε µεγάουη χαουά σ' εκείνη την 
πόουη. 

Στην πόουη πουοϋπήουχε κάποιος 
άνφουωπος, που ονοµαζόταν Σίµωνας, 
κάνοντας µαγείες, και εκπουήττοντας τον 
ουαό τής Σαµάουειας, ουέγοντας για τον 
εαυτό του ότι είναι κάποιος µεγάουος·  στον 
οποίο όουοι έντιναν πουοσοχή, από µικουόν 
µέχουι µεγάουον, ουέγοντας: Αυτός είναι η 
µεγάουη ντύναµη του Φεού.  Του έντιναν, 
µάουιστα, πουοσοχή επειντή, για ποουύν 
καιουό, τους είχε καταπουήξει µε τις µαγείες.  
Όταν, όµως, πίστεψαν στον Φίουιππο, που 
ευαγγεουιζόταν τα αναφεουόµενα στη 
βασιουεία τού Φεού, και το όνοµα του Ιησού 
Χουιστού, βαπτίζονταν και άνντουες και 
γυναίκες.  Και ο ίντιος ο Σίµωνας, µάουιστα, 
πίστεψε, και αφού βαπτίστηκε έµενε πάντοτε 
µαζί µε τον Φίουιππο, και φωουώντας σηµεία 
και µεγάουα φαύµατα που γίνονταν έµενε 
κατάπουηκτος. 

Και οι απόστοουοι, που ήσαν στα 
Ιεουοσόουυµα, όταν άκουσαν ότι η 
Σαµάουεια ντέχφηκε τον ουόγο τού Φεού, 
έστειουαν σ' αυτούς τον Πέτουο και τον 
Ιωάννη·  οι οποίοι, αφού κατέβηκαν, 
πουοσευχήφηκαν γι' αυτούς, για να ουάβουν 
Πνεύµα Άγιο.  Επειντή, ντεν είχε ακόµα 
επιπέσει σε κανέναν απ' αυτούς, αουά ήσαν 
µονάχα βαπτισµένοι στο όνοµα του Κυουίου 
Ιησού.  Τότε, έβαζαν επάνω τους τα χέουια, 
και έπαιουναν Πνεύµα Άγιο. 

Βουέποντας ντε ο Σίµωνας ότι, µε επίφεση 
των χεουιών των αποστόουων ντίνεται το 
Πνεύµα το Άγιο, τους πουόσφεουε χουήµατα,  
ουέγοντας: Ντώστε και σε µένα αυτή την 
εξουσία, ώστε σε όποιον βάουω επάνω του τα 
χέουια να παίουνει Πνεύµα Άγιο. 

Και ο Πέτουος είπε σ' αυτόν: Το ασήµι σου 
ας είναι µαζί µε σένα σε απώουεια, επειντή 
νόµισες ότι η ντωουεά τού Φεού αποκτιέται 
µε χουήµατα.  Εσύ ντεν έχεις µεουίντα ούτε 
κουήουο σε τούτο τον ουόγο· επειντή, η 
καουντιά σου ντεν είναι ευφεία µπουοστά στον 
Φεό.  Μετανόησε, ουοιπόν, απ' αυτή την 
κακία σου, και ντεήσου στον Φεό, ίσως 
συγχωουεφεί σε σένα η επινόηση της 
καουντιάς σου·  επειντή, σε βουέπω ότι είσαι 
σε χοουή πικουίας και σε ντεσµό αντικίας. 

Και απαντώντας ο Σίµωνας είπε: Ντεηφείτε 
εσείς στον Κύουιο για µένα, για να µη έουφει 
επάνω µου κανένα από όσα είπατε. 

Εκείνοι, ουοιπόν, αφού έντωσαν µαουτυουία 
και µίουησαν τον ουόγο τού Κυουίου, 
επέστουεψαν στην Ιεουσαουήµ, αφού 
κήουυξαν το ευαγγέουιο και σε ποουές 
κωµοπόουεις των Σαµαουειτών. 

Και ένας άγγεουος του Κυουίου µίουησε στον 
Φίουιππο, ουέγοντας: Σήκω, και πήγαινε κατά 
το µεσηµβουινό µέουος, στον ντουόµο που 
κατεβαίνει από την Ιεουσαουήµ στη Γάζα· 
(αυτός είναι έουηµος).  Και αφού σηκώφηκε, 
πήγε. Και ξάφνου, ένας άνφουωπος Αιφίοπας, 
ευνούχος, άουχοντας της Κανντάκης, της 
βασίουισσας των Αιφιόπων, που ήταν 
επιτηουητής σε όους τούς φησαυούς της· 
αυτός είχε έουφει για να πουοσκυνήσει στην 
Ιεουσαουήµ.  Και επέστουεφε, και 
καφισµένος επάνω στην άµαξά του, ντιάβαζε 
τον πουοφήτη Ησαϊα. 

Και το Πνεύµα είπε στον Φίουιππο: 
Πουησίασε, και πουοσκοουήσου σ' αυτή την 
άµαξα.  Και ο Φίουιππος έτουεξε κοντά, και 
τον άκουσε να ντιαβάζει τον πουοφήτη 
Ησαϊα, και είπε: Άουαγε, καταουαβαίνεις 
αυτά που ντιαβάζεις;  Και εκείνος είπε: Και 
πώς φα µποούσα, αν κάποιος ντεν µε 
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οντηγήσει; Και παουακάουεσε τον Φίουιππο 
να ανέβει και να καφήσει µαζί του. 

Και το χωουίο τής γουαφής, που ντιάβαζε, 
ήταν τούτο: «Φέουφηκε σαν πουόβατο σε 
σφαγή, και σαν αουνί άφωνο µπουοστά σ' 
αυτόν που το κουεύει, έτσι ντεν ανοίγει το 
στόµα του.  Μέσα στην ταπείνωσή του η 
κουίση του αφαιουέφηκε· και τη γενεά του 
ποιος φα τη ντιηγηφεί; Επειντή, η ζωή του 
σηκώνεται από τη γη». 

Και ο ευνούχος, αποκουινόµενος στον 
Φίουιππο, είπε: Σε παουακαουώ, για ποιον το 
ουέει αυτό ο πουοφήτης; Για τον εαυτό του ή 
για κάποιον άουον; 

Και ο Φίουιππος, ανοίγοντας το στόµα του, 
και αουχίζοντας από τούτη τη γουαφή 
ευαγγεουίστηκε σ' αυτόν τον Ιησού. 

Και καφώς εξακοουφούσαν τον ντουόµο, 
ήουφαν σε κάποιον τόπο µε νεουό· και ο 
ευνούχος ουέει: Ντες, νεουό· τι µε εµποντίζει 
να βαπτιστώ;  Και ο Φίουιππος είπε: Αν 
πιστεύεις µε όουη σου την καουντιά, 
µποουείς. Και αποκουινόµενος είπε: Πιστεύω 
ότι ο Ιησούς Χουιστός είναι ο Υιός τού Φεού.  
Και πουόσταξε να σταφεί η άµαξα· και 
κατέβηκαν και οι ντύο στο νεουό, ο 
Φίουιππος και ο ευνούχος· και τον βάπτισε. 

Και όταν ανέβηκαν από το νεουό, το Πνεύµα 
τού Κυουίου άουπαξε τον Φίουιππο, και ο 
ευνούχος ντεν τον είντε πουέον, αουά 
ποουευόταν τον ντουόµο του χαίουοντας.  
Και ο Φίουιππος βουέφηκε στην Άζωτο, και 
καφώς πεουνούσε κήουυττε σε όουες τις 
πόουεις, µέχουις ότου ήουφε στην 
Καισάουεια. 

Ο ΝΤΕ Σαύουος, πνέοντας ακόµα από 
απειουή και φόνο ενάντια στους µαφητές τού 
Κυουίου, ήουφε στον αουχιεουέα,  και ζήτησε 
απ' αυτόν επιστοουές για τις συναγωγές στη 
Νταµασκό, πουοκειµένου, αν βουει µεουικούς 
από τούτο τον ντουόµο, και άνντουες και 
γυναίκες, να τους φέουει ντεµένους στην 
Ιεουσαουήµ. 

Και καφώς ποουευόταν, πουησίαζε στη 
Νταµασκό, και ξαφνικά άστουαψε γύουω του 
φως από τον ουανό·  και πέφτοντας κάτω στη 
γη, άκουσε µια φωνή να του ουέει: Σαού, 
Σαού, γιατί µε καταντιώκεις; 

Και είπε: Ποιος είσαι, Κύουιε; 

Και ο Κύουιος είπε: Εγώ είµαι ο Ιησούς, τον 
οποίο εσύ καταντιώκεις· είναι σκουηουό σε 
σένα να κουοτσάς σε καουφιά. 

Εκείνος ντε τουέµοντας, και ενώ έγινε 
έκφαµβος, είπε: Κύουιε, τι φέουεις να κάνω; 

Και ο Κύουιος του είπε: Σήκω, και µπες µέσα 
στην πόουη, και φα σου ουαουηφεί τι πουέπει 
να κάνεις. 

Και οι άνντουες, που τον συνόντευαν, 
στέκονταν άφωνοι, ακούγοντας µεν τη φωνή, 
χωουίς όµως να βουέπουν κανέναν.  Και ο 
Σαύουος σηκώφηκε από τη γη· και είχε 
ανοιχτά τα µάτια του, όµως ντεν έβουεπε 
κανέναν· και χειουαγωγώντας τον, τον 
έφεουαν µέσα στη Νταµασκό.  Και ήταν 
τουεις ηµέουες χωουίς να βουέπει· και ντεν 
έφαγε ούτε ήπιε. 

Υπήουχε ντε κάποιος µαφητής στη 
Νταµασκό, που ονοµαζόταν Ανανίας, και ο 
Κύουιος, ντιαµέσου ενός οουάµατος, του είπε: 
Ανανία. Και εκείνος είπε: Εντώ είµαι, Κύουιε.  
Και ο Κύουιος του είπε: Αφού σηκωφείς, 
πήγαινε στην οντό, που ουέγεται Ευφεία, και 
στο σπίτι τού Ιούντα ζήτησε κάποιον που 
ουέγεται Σαύουος, από την Ταουσό· επειντή, 
να, πουοσεύχεται·  και ντιαµέσου ενός 
οουάµατος είντε έναν άνφουωπο, που 
ουεγόταν Ανανίας, ότι µπήκε µέσα και έβαουε 
επάνω του το χέουι, για να ξαναντεί. 

Και ο Ανανίας αποκουίφηκε: Κύουιε, από 
ποούς άκουσα γι' αυτόν τον άνντουα, όσα 
κακά έκανε στους αγίους σου στην 
Ιεουσαουήµ·  κι εντώ έχει εξουσία από τους 
αουχιεουείς να ντέσει όους όσους επικαούνται 
το όνοµά σου. 

Και ο Κύουιος του είπε: Πήγαινε, 
ντεντοµένου ότι αυτός είναι ένα εκουεκτό 
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σκεύος σε µένα, για να βαστάξει το όνοµά 
µου µπουοστά σε έφνη και βασιουιάντες, και 
τους γιους Ισουαήου·  επειντή, εγώ φα του 
ντείξω όσα πουέπει να πάφει για χάουη τού 
ονόµατός µου. 

 

Και ο Ανανίας πήγε και µπήκε µέσα στο 
σπίτι· και αφού έβαουε επάνω του τα χέουια, 
είπε: Σαού, αντεουφέ, ο Κύουιος, ο Ιησούς 
που φάνηκε σε σένα στον ντουόµο, στον 
οποίο εουχόσουν, µε απέστειουε για να 
ξαναντείς, και να γίνεις πουήουης Πνεύµατος 
Αγίου. 

Κι αµέσως έπεσαν από τα µάτια του κάτι σαν 
ουέπια, και ξαναείντε αµέσως· και καφώς 
σηκώφηκε, βαπτίστηκε.  Και αφού έουαβε 
τουοφή, ντυνάµωσε. 

Και ο Σαύουος έµεινε µεουικές ηµέουες µαζί 
µε τους µαφητές που ήσαν στη Νταµασκό.  
Κι αµέσως κήουυττε τον Χουιστό µέσα στις 
συναγωγές, ότι αυτός είναι ο Υιός τού Φεού.  
Και όουοι όσοι άκουγαν εκπουήττονταν και 
έουεγαν: Ντεν είναι αυτός, που στην 
Ιεουσαουήµ εξοουόφουευσε εκείνους οι 
οποίοι επικαούνταν τούτο το όνοµα; Και 
εντώ, γι' αυτό είχε έουφει, για να τους φέουει 
ντεµένους στους αουχιεουείς;  Και ο Σαύουος 
ενντυναµωνόταν πεουισσότεουο, και έφεουνε 
σε σύγχυση τους Ιουνταίους που κατοικούσαν 
στη Νταµασκό, αποντεικνύοντας ότι αυτός 
είναι ο Χουιστός. 

Και αφού πέουασαν αουκετές ηµέουες, οι 
Ιουνταίοι έκαναν συµβούιο για να τον 
φανατώσουν.  Αουά, η επιβουή τους 
γνωστοποιήφηκε στον Σαύουο· και 
παουαφύουαγαν τις πύουες ηµέουα και νύχτα, 
για να τον φανατώσουν.  Και οι µαφητές, 
αφού τον πήουαν µέσα στη νύχτα, τον 
κατέβασαν ντιαµέσου τού τείχους µέσα σε ένα 
µεγάουο κοφίνι, που χουησιµοποίησαν. 

Και ο Σαύουος όταν ήουφε στην Ιεουσαουήµ 
πουοσπαφούσε να πουοσκοουηφεί στους 
µαφητές· όµως, όουοι τον φοβόνταν, µη 
πιστεύοντας ότι είναι µαφητής.  Ο 
Βαουνάβας, όµως, αφού τον πήουε, τον 

έφεουε στους αποστόους, και τους ντιηγήφηκε 
πώς είντε τον Κύουιο στον ντουόµο, και ότι 
του µίουησε, και πώς στη Νταµασκό κήουυξε 
µε παουησία στο όνοµα του Ιησού. 

Και ήταν µαζί τους στην Ιεουσαουήµ, 
µπαίνοντας και βγαίνοντας, κηουύττοντας ντε 
µε παουησία στο όνοµα του Κυουίου Ιησού.  
Και µιούσε και φιουονικούσε µαζί µε τους 
Εουηνιστές· κι εκείνοι καταγίνονταν στο πώς 
να τον φανατώσουν.  Και όταν οι αντεουφοί 
το έµαφαν, τον κατέβασαν στην Καισάουεια, 
και τον έστειουαν στην Ταουσό. 

Οι µεν εκκουησίες, ουοιπόν, σε οουόκουηουη 
την Ιουνταία και τη Γαουιουαία και τη 
Σαµάουεια είχαν ειουήνη, οικοντοµούµενες 
και πεουπατώντας µέσα στον φόβο τού 
Κυουίου, και πουηφύνονταν µε την 
παουηγοουία τού Αγίου Πνεύµατος. 

ΚΑΙ ο Πέτουος, καφώς πεουνούσε από όουα 
τα µέουη, κατέβηκε πουος τους αγίους που 
κατοικούσαν στη Ουύντντα.  Και βουήκε 
κάποιον άνφουωπο µε το όνοµα Αινέας, ο 
οποίος ήταν παουάουυτος, κατάκοιτος εντώ 
και οκτώ χουόνια επάνω σε κουεβάτι.  Και ο 
Πέτουος τού είπε: Αινέα, σε γιατουεύει ο 
Ιησούς ο Χουιστός· σήκω επάνω, και στουώσε 
το κουεβάτι σου. Κι αµέσως σηκώφηκε.  Και 
τον είνταν όουοι αυτοί που κατοικούσαν στη 
Ουύντντα και στον Σάουωνα, οι οποίοι 
επέστουεψαν στον Κύουιο. 

Και στην Ιόππη υπήουχε κάποια µαφήτουια 
µε το όνοµα Ταβιφά, που µεταφουαζόµενο 
ουέγεται Ντοουκάντα· αυτή ήταν πουήουης 
από αγαφά έουγα και εουεηµοσύνες που 
έκανε·  και κατά τις ηµέουες εκείνες, καφώς 
ασφένησε, συνέβηκε να πεφάνει· και αφού την 
έουσαν, την έβαουαν στο ανώγειο.  Και 
επειντή η Ουύντντα ήταν κοντά στην Ιόππη, 
οι µαφητές ακούγοντας ότι ο Πέτουος είναι σ' 
αυτή, έστειουαν πουος αυτόν ντύο άνντουες, 
παουακαουώνταςτον να µη βουαντύνει να 
πεουάσει µέχουι σ' αυτούς· 

και ο Πέτουος, αφού σηκώφηκε, πήγε µαζί 
τους· τον οποίο, όταν ήουφε, τον ανέβασαν 
στο ανώγειο· και παουαστάφηκαν µπουοστά 
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του όουες οι χήουες κουαίγοντας, και 
ντείχνοντας χιτώνες και ιµάτια, όσα η 
Ντοουκάντα εουγαζόταν όταν ήταν µαζί τους.  
Και ο Πέτουος, αφού τους έβγαουε όους έξω, 
γονάτισε και πουοσευχήφηκε· και αφού 
στουάφηκε πουος το σώµα, είπε: Ταβιφά, 
αναστήσου. Και εκείνη άνοιξε τα µάτια της, 
και καφώς είντε τον Πέτουο, ανακάφησε.  Και 
εκείνος τής έντωσε το χέουι, και τη σήκωσε· 
και φωνάζοντας τους αγίους και τις χήουες, 
την παουέστησε κοντά τους ζωντανή. 

Και τούτο έγινε γνωστό σε οουόκουηουη την 
Ιόππη· και ποουοί πίστεψαν στον Κύουιο.  
Και ο Πέτουος έµεινε αουκετές ηµέουες στην 
Ιόππη, κοντά σε κάποιον Σίµωνα 
βυουσοντέψη. 

ΥΠΗΟΥΧΕ ντε κάποιος άνφουωπος στην 
Καισάουεια, µε το όνοµα Κοουνήουιος, 
εκατόνταουχος, από το τάγµα που ουεγόταν 
Ιταουικό,  ευσεβής και φοβούµενος τον Φεό 
µαζί µε οουόκουηουη την οικογένειά του, ο 
οποίος έκανε ποουές εουεηµοσύνες στον 
ουαό, και ντεόταν ντιαουκώς στον Φεό. 

Αυτός είντε φανεουά ντιαµέσου οουάµατος, 
γύουω στην ένατη ώουα τής ηµέουας, έναν 
άγγεουο του Φεού, ότι µπήκε µέσα πουος 
αυτόν και του είπε: Κοουνήουιε.  Και εκείνος, 
ατενίζοντας σ' αυτόν, και ενώ έγινε έντουοµος, 
είπε: Τι είναι, Κύουιε; Και του είπε: Οι 
πουοσευχές σου και οι εουεηµοσύνες σου 
ανέβηκαν σε υπόµνηση µπουοστά στον Φεό.  
Και τώουα, στείουε ανφουώπους στην Ιόππη, 
και πουοσκάουεσε τον Σίµωνα, που 
αποκαουείται Πέτουος·  αυτός φιουοξενείται 
σε κάποιον Σίµωνα βυουσοντέψη, που έχει το 
σπίτι του κοντά στη φάουασσα· αυτός φα σου 
µιουήσει τι πουέπει να κάνεις. 

Και καφώς ο άγγεουος, που µιούσε στον 
Κοουνήουιο, αναχώουησε, φώναξε ντύο από 
τους υπηουέτες του, και έναν ευσεβή 
στουατιώτη, απ' αυτούς που ντιέµεναν κοντά 
του·  και αφού τους ντιηγήφηκε τα πάντα, τους 
έστειουε στην Ιόππη. 

Και την επόµενη ηµέουα, ενώ εκείνοι 
οντοιποούσαν και πουησίαζαν στην πόουη, ο 

Πέτουος, γύουω στην έκτη ώουα, ανέβηκε 
στην ταουάτσα για να πουοσευχηφεί.  Και 
καφώς πείνασε, ήφεουε να φάει, και ενώ 
ετοίµαζαν, ήουφε επάνω του έκσταση·  και 
βουέπει ανοιγµένον τον ουανό, και κάποιο 
σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα µεγάουο 
σεντόνι, που ήταν ντεµένο από τις τέσσεουις 
άκουες, και το κατέβαζαν επάνω στη γη·  
µέσα σ' αυτό υπήουχαν όουα τα τετουάποντα 
της γης, και τα φηουία, και τα εουπετά, και τα 
πουιά τού ουανού.  Και έγινε µια φωνή πουος 
αυτόν: Πέτουο, αφού σηκωφείς, σφάξε και 
φάε.  Και ο Πέτουος είπε: Μη γένοιτο, 
Κύουιε· επειντή, ποτέ ντεν έφαγα κανένα 
βέβηουο ή ακάφαουτο.  Και ξανά, για 
ντεύτεουη φοουά, έγινε σ' αυτόν µια φωνή: 
Όσα ο Φεός καφάουισε, εσύ µη τα ουες 
βέβηουα.  Και τούτο έγινε τουεις φοουές· και 
το σκεύος αναουήφφηκε πάουι στον ουανό. 

Και ενώ ο Πέτουος ήταν µέσα του σε 
αποουία, τι τάχα σήµαινε το όουαµα που 
είντε, ξάφνου, οι άνφουωποι που είχαν σταουεί 
από τον Κοουνήουιο, αφού ουώτησαν και 
έµαφαν το σπίτι τού Σίµωνα, έφτασαν στην 
πύουη·  και φωνάζοντας, ουωτούσαν, αν ο 
Σίµωνας, που επονοµαζόταν Πέτουος, 
φιουοξενείται εντώ. 

Και ενώ ο Πέτουος συουογιζόταν για το 
όουαµα, το Πνεύµα είπε σ' αυτόν: Ντες, σε 
ζητούν τουεις άνφουωποι·  καφώς, ουοιπόν, 
σηκωφείς, κατέβα, και πήγαινε µαζί τους, 
χωουίς να ντιστάζεις καφόου, επειντή εγώ 
τους έστειουα. 

Και ο Πέτουος, αφού κατέβηκε στους 
ανφουώπους, που είχαν σταουεί σ' αυτόν από 
τον Κοουνήουιο, είπε: Ντέστε, εγώ είµαι 
εκείνος που ζητάτε· ποια είναι η αιτία για την 
οποία ήουφατε; 

Και εκείνοι είπαν: Ο εκατόνταουχος 
Κοουνήουιος, άνντουας ντίκαιος και 
φοβούµενος τον Φεό, και έχοντας 
µαουτυουία από οουόκουηουο το έφνος των 
Ιουνταίων, ντιατάχφηκε από τον Φεό 
ντιαµέσου ενός αγίου αγγέου να σε 
πουοσκαουέσει στο σπίτι του, και να ακούσει 
ουόγια από σένα. 
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Και αφού, ουοιπόν, τους πουοσκάουεσε µέσα, 
τους φιουοξένησε. Και την επόµενη ηµέουα ο 
Πέτουος βγήκε µαζί τους, και µεουικοί από 
τους αντεουφούς, από εκείνους τής Ιόππης, 
πήγαν µαζί του·  και την επόµενη ηµέουα 
µπήκαν µέσα στην Καισάουεια· ο ντε 
Κοουνήουιος τους πεουίµενε, αφού 
ταυτόχουονα κάουεσε τους συγγενείς του και 
τους σπιτικούς φίους του. 

Και καφώς ο Πέτουος µπήκε µέσα, 
εουχόµενος ο Κοουνήουιος σε συνάντησή 
του, έπεσε στα πόντια του, και πουοσκύνησε. 

Ο Πέτουος, όµως, τον σήκωσε, ουέγοντας: 
Σήκω επάνω· και εγώ ο ίντιος άνφουωπος 
είµαι. 

Και συνοµιουώντας µαζί του µπήκε µέσα, και 
βουίσκει ποούς συγκεντουωµένους.  Και τους 
είπε: Εσείς ξέουετε ότι είναι ασυγχώουητο σε 
έναν άνφουωπο Ιουνταίο να συναναστουέφεται 
ή να πουησιάζει σ' έναν αουόφυουο· ο Φεός, 
όµως, έντειξε σε µένα να µη ουέω κανέναν 
άνφουωπο βέβηουον ή ακάφαουτον·  γι' αυτό, 
και όταν πουοσκουήφηκα, ήουφα χωουίς 
καµιά αντιουογία· ουωτάω, ουοιπόν, για ποιον 
ουόγο µε πουοσκαουέσατε; 

Και ο Κοουνήουιος είπε: Εντώ και τέσσεουις 
ηµέουες ήµουν σε νηστεία µέχουι αυτή την 
ώουα, και την ένατη ώουα πουοσευχόµουν 
στο σπίτι µου· και ξάφνου, στάφηκε µπουοστά 
µου ένας άνντουας, µε ουαµπουά ενντύµατα,  
και ουέει: Κοουνήουιε, η πουοσευχή σου 
εισακούστηκε, και οι εουεηµοσύνες σου 
ήουφαν σε υπόµνηση µπουοστά στον Φεό·  
στείουε, ουοιπόν, στην Ιόππη, και 
πουοσκάουεσε τον Σίµωνα, που αποκαουείται 
Πέτουος· αυτός φιουοξενείται στο σπίτι τού 
Σίµωνα, του βυουσοντέψη, κοντά στη 
φάουασσα, ο οποίος όταν έουφει φα σου 
µιουήσει.  Έστειουα, ουοιπόν, αµέσως σε 
σένα· κι εσύ έκανες καουά ότι ήουφες. Τώουα, 
ουοιπόν, εµείς όουοι παουαστεκόµαστε 
µπουοστά στον Φεό, για να ακούσουµε όουα 
όσα πουοστάχφηκαν σε σένα από τον Φεό. 

Τότε, καφώς ο Πέτουος άνοιξε το στόµα, 
είπε: Γνωουίζω στ' αουήφεια ότι, ο Φεός ντεν 

είναι πουοσωποουήπτης·  αουά, σε κάφε έφνος 
όποιος τον φοβάται, και εουγάζεται 
ντικαιοσύνη, είναι σ' αυτόν ντεκτός.  Τον 
ουόγο που έστειουε στους γιους Ισουαήου, 
ευαγγεουιζόµενος ειουήνη ντιαµέσου τού 
Ιησού Χουιστού· (αυτός είναι ο Κύουιος 
όουων)·  εσείς ξέουετε αυτό τον ουόγο, που 
κηουύχφηκε σε οουόκουηουη την Ιουνταία, 
αουχίζοντας από τη Γαουιουαία, ύστεουα από 
το βάπτισµα που κήουυξε ο Ιωάννης·  πώς ο 
Φεός, τον Ιησού, αυτόν από τη Ναζαουέτ, 
τον έχουισε µε Πνεύµα Άγιο και µε ντύναµη, 
ο οποίος πέουασε ευεουγετώντας και 
φεουαπεύοντας όους εκείνους που 
καταντυναστεύονταν από τον ντιάβοουο· 
επειντή, ο Φεός ήταν µαζί του.  Κι εµείς 
είµαστε µάουτυουες όουων όσων έκανε, και 
στη γη των Ιουνταίων και στην Ιεουσαουήµ· 
τον οποίο φόνευσαν, αφού τον κουέµασαν 
επάνω σε ξύουο·  τούτον ο Φεός τον ανέστησε 
την τουίτη ηµέουα, και τον έκανε να 
εµφανιστεί,  όχι σε οουόκουηουο τον ουαό, 
αουά σε µάουτυουες, που ήσαν 
πουοσντιοουισµένοι από τον Φεό, σε µας, 
που µαζί του φάγαµε και µαζί του ήπιαµε, 
µετά την ανάστασή του από τους νεκούς·  και 
µας παουήγγειουε να κηουύξουµε στον ουαό, 
και να ντώσουµε µαουτυουία, ότι αυτός είναι 
ο οουισµένος από τον Φεό κουιτής ζωντανών 
και νεκουών·  σε τούτον όουοι οι πουοφήτες 
ντίνουν µαουτυουία, ότι ντιαµέσου τού 
ονόµατός του φα ουάβει άφεση αµαουτιών 
καφένας που πιστεύει σ' αυτόν. 

Ενώ ο Πέτουος ακόµα µιούσε αυτά τα 
ουόγια, το Πνεύµα το Άγιο ήουφε επάνω σε 
όους αυτούς που άκουγαν τον ουόγο.  Και οι 
πιστοί, που ήσαν από την πεουιτοµή, 
εκπουάγηκαν, όσοι είχαν έουφει µαζί µε τον 
Πέτουο, ότι η ντωουεά τού Αγίου Πνεύµατος 
ξεχύφηκε και επάνω στα έφνη.  Επειντή, τους 
άκουγαν να µιούν γουώσσες, και να 
µεγαουύνουν τον Φεό. 

Τότε, ο Πέτουος αποκουίφηκε:  Μήπως 
µποουεί κανείς να εµποντίσει το νεουό, ώστε 
να µη βαπτιστούν αυτοί, οι οποίοι έουαβαν το 
Πνεύµα το Άγιο όπως κι εµείς;  Και τους 
πουόσταξε να βαπτιστούν στο όνοµα του 
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Κυουίου. Τότε, τον παουακάουεσαν να 
παουαµείνει µεουικές ηµέουες. 

ΑΚΟΥΣΑΝ ντε οι απόστοουοι και οι 
αντεουφοί, που ήσαν στην Ιουνταία, ότι και τα 
έφνη ντέχφηκαν τον ουόγο τού Φεού.  Και 
όταν ο Πέτουος ανέβηκε στα Ιεουοσόουυµα, 
φιουονικούσαν µαζί του αυτοί που ήσαν από 
την πεουιτοµή,  ουέγοντας, ότι: Μπήκες µέσα 
σε απεουίτµητους ανφουώπους, και συνέφαγες 
µαζί τους. 

Ο ντε Πέτουος άουχισε, και εξέφετε σ' αυτούς 
µε τη σειουά τα όσα συνέβηκαν, ουέγοντας:  
Εγώ ήµουν πουοσευχόµενος στην πόουη 
Ιόππη· και είντα µέσα σε έκσταση ένα 
όουαµα, κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα 
µεγάουο σεντόνι, που, ντεµένο από τις 
τέσσεουις άκουες του, το κατέβαζαν από τον 
ουανό, και ήουφε µέχουις εµένα·  στο οποίο, 
καφώς ατένισα, παουατηούσα και είντα τα 
τετουάποντα της γης, και τα φηουία, και τα 
εουπετά, και τα πουιά τού ουανού.  Και 
άκουσα µια φωνή να ουέει σε µένα: Πέτουο, 
αφού σηκωφείς, σφάξε και φάε.  Και είπα: Μη 
γένοιτο, Κύουιε, επειντή κανένα βέβηουο ή 
ακάφαουτο ντεν µπήκε ποτέ στο στόµα µου.  
Και η φωνή αποκουίφηκε σε µένα από τον 
ουανό για ντεύτεουη φοουά: Όσα ο Φεός 
καφάουισε, εσύ µη τα ουες βέβηουα.  Και 
τούτο έγινε τουεις φοουές· και πάουι 
ανασύουφηκαν όουα στον ουανό.  Και 
ξάφνου, την ίντια ώουα, τουεις άνφουωποι 
έφτασαν στο σπίτι, όπου έµενα, 
αποσταουµένοι σε µένα από την Καισάουεια.  
Και το Πνεύµα είπε σε µένα να πάω µαζί 
τους, χωουίς να ντιστάζω καφόου· ήουφαν, 
µάουιστα, µαζί µου κι αυτοί οι έξι αντεουφοί, 
και µπήκαµε µέσα στο σπίτι τού ανφουώπου.  
Και µας ανήγγειουε, πώς είντε τον άγγεουο 
στο σπίτι του, ότι στάφηκε και του είπε: 
Στείουε ανφουώπους στην Ιόππη, και 
πουοσκάουεσε τον Σίµωνα, που επονοµάζεται 
Πέτουος,  ο οποίος φα µιουήσει σε σένα 
ουόγια, ντιαµέσου των οποίων φα σωφείς εσύ 
και οουόκουηουη η οικογένειά σου.  Και ενώ 
άουχισα να µιουάω, το Πνεύµα το Άγιο 
ήουφε επάνω τους, όπως και επάνω σε µας 
αουχικά.  Τότε, φυµήφηκα τον ουόγο τού 
Κυουίου ότι, έουεγε: Ο µεν Ιωάννης βάπτισε 

µε νεουό, εσείς όµως φα βαπτιστείτε µε 
Πνεύµα Άγιο.  Αν, ουοιπόν, ο Φεός έντωσε σ' 
αυτούς την ίση ντωουεά, όπως και σ' εµάς, 
επειντή πίστεψαν στον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό, εγώ ποιος ήµουν ώστε να µποουέσω 
να εµποντίσω τον Φεό; 

Όταν ντε τα άκουσαν αυτά, ησύχασαν και 
ντόξαζαν τον Φεό, ουέγοντας: Και στα έφνη, 
ουοιπόν, ο Φεός έντωσε τη µετάνοια για ζωή. 

ΕΚΕΙΝΟΙ µεν, ουοιπόν, που 
ντιασκοουπίστηκαν από τον ντιωγµό ο οποίος 
έγινε εξαιτίας τού Στεφάνου, πέουασαν µέχουι 
τη Φοινίκη και την Κύπουο και την 
Αντιόχεια, χωουίς να κηουύττουν σε κανέναν 
τον ουόγο τού Φεού, παουά µονάχα στους 
Ιουνταίους.  Ήσαν, όµως, µεουικοί απ' 
αυτούς, άνντουες Κύπουιοι και Κυουηναίοι, 
που όταν µπήκαν µέσα στην Αντιόχεια, 
µιούσαν στους Εουηνιστές, ευαγγεουιζόµενοι 
σ' αυτούς τον Κύουιο Ιησού.  Και το χέουι 
τού Κυουίου ήταν µαζί τους· κι ένα µεγάουο 
πουήφος, αφού πίστεψαν, επέστουεψαν στον 
Κύουιο. 

Ακούστηκε, όµως, ο ουόγος γι' αυτούς στα 
αυτιά τής Εκκουησίας, που ήταν στην 
Ιεουσαουήµ· και έστειουαν τον Βαουνάβα για 
να πεουάσει µέχουι την Αντιόχεια.  Ο οποίος, 
όταν ήουφε, και είντε τη χάουη τού Φεού, 
χάουηκε, και παουακινούσε όους να 
παουαµένουν µε σταφεουότητα καουντιάς 
στον Κύουιο·  επειντή, ήταν άνντουας αγαφός 
και πουήουης από Πνεύµα Άγιο και πίστη. 
Και ένα µεγάουο πουήφος πουοστέφηκε στον 
Κύουιο. 

Τότε, ο Βαουνάβας βγήκε έξω πουος την 
Ταουσό για να αναζητήσει τον Σαύουο, και 
όταν τον βουήκε, τον έφεουε στην Αντιόχεια.  
Και καφώς συνήουφαν στην εκκουησία έναν 
οουόκουηουο χουόνο, ντίνταξαν ένα µεγάουο 
πουήφος, και πουώτα στην Αντιόχεια οι 
µαφητές ονοµάστηκαν Χουιστιανοί. 

Και κατά τις ηµέουες εκείνες πουοφήτες 
κατέβηκαν από τα Ιεουοσόουυµα στην 
Αντιόχεια.  Και καφώς σηκώφηκε ένας απ' 
αυτούς, µε το όνοµα Άγαβος, φανέουωσε 
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ντιαµέσου τού Πνεύµατος ότι επουόκειτο να 
γίνει µεγάουη πείνα σε οουόκουηουη την 
οικουµένη· η οποία και έγινε επί εποχής τού 
Καίσαουα Κουαυντίου.  Γι' αυτό, οι µαφητές 
αποφάσισαν κάφε ένας απ' αυτούς, κατά τη 
ντική του κατάσταση, να στείουν βοήφεια 
στους αντεουφούς που κατοικούσαν στην 
Ιουνταία·  πουάγµα που έκαναν, στέουνοντάς 
την πουος τους πουεσβύτεους, ντιαµέσου τού 
Βαουνάβα και του Σαύου. 

ΚΑΙ κατά τον καιουό εκείνο, ο βασιουιάς 
Ηουώντης επιχείουησε να κακοποιήσει 
µεουικούς από την εκκουησία.  Φόνευσε ντε 
µε µάχαιουα τον Ιάκωβο, τον αντεουφό τού 
Ιωάννη.  Και βουέποντας ότι ήταν αουεστό 
στους Ιουνταίους, πουόσφεσε να συουάβει και 
τον Πέτουο· (ήσαν, µάουιστα, οι ηµέουες των 
αζύµων)·  τον οποίο και, αφού τον έπιασε, τον 
έβαουε σε φυουακή, παουαντίνοντάς τον σε 
τέσσεουις τετουάντες στουατιωτών για να τον 
φυουάττουν, φέουοντας µετά το Πάσχα να 
τον παουαστήσει στον ουαό.  Ο µεν Πέτουος 
φυουασσόταν, ουοιπόν, µέσα στη φυουακή· 
όµως, από την εκκουησία γινόταν γι' αυτόν 
ακατάπαυστη πουοσευχή πουος τον Φεό. 

Και όταν ο Ηουώντης επουόκειτο να τον 
παουαστήσει, τη νύχτα εκείνη ο Πέτουος 
κοιµόταν ανάµεσα σε ντύο στουατιώτες, 
ντεµένος µε ντύο αουυσίντες, και φύουακες, 
µπουοστά από τη φύουα, φύουαγαν το 
ντεσµωτήουιο.  Και τότε! ένας άγγεουος του 
Κυουίου ήουφε ξαφνικά, και µέσα στο οίκηµα 
έουαµψε φως· και αφού χτύπησε το πουευουό 
τού Πέτου, τον ξύπνησε, ουέγοντας: Σήκω 
γουήγοουα. Και οι αουυσίντες του έπεσαν 
από τα χέουια του.  Και ο άγγεουος του είπε: 
Ζώσου, και βάουε τα σανντάουια σου· και 
έκανε έτσι. Και του ουέει: Φόουεσε το ιµάτιό 
σου, και ακοούφα µε.  Και αφού βγήκε έξω, 
τον ακοουφούσε, και ντεν ήξεουε ότι αυτό που 
γίνεται ντιαµέσου τού αγγέου ήταν αουηφινό, 
αουά νόµιζε ότι βουέπει όουαµα.  Και αφού 
πέουασαν την πουώτη και τη ντεύτεουη 
φουουά, ήουφαν στη σιντεουένια πύουη, που 
οντηγεί στην πόουη, η οποία ανοίχτηκε σ' 
αυτούς από µόνη της· και όταν βγήκαν, 
πέουασαν έναν ντουόµο· και ο άγγεουος 
αναχώουησε απ' αυτόν αµέσως. 

Και ο Πέτουος, όταν ήουφε στον εαυτό του, 
είπε: Τώουα γνωουίζω, πουαγµατικά, ότι, ο 
Κύουιος εξαπέστειουε τον άγγεουό του, και 
µε εουευφέουωσε από το χέουι τού Ηουώντη, 
και όουη την εουπίντα τού ουαού των 
Ιουνταίων.  Και αφού σκέφφηκε, ήουφε στο 
σπίτι τής Μαουίας, της µητέουας τού Ιωάννη, 
που αποκαουείται Μάουκος, όπου ήσαν 
συγκεντουωµένοι αουκετοί και 
πουοσεύχονταν.  Και όταν ο Πέτουος 
χτύπησε ντυνατά τη φύουα τού πουοαυουίου, 
µια υπηουέτουια, που ονοµαζόταν Ουόντη, 
πουησίασε κοντά για να ακούσει·  και επειντή 
γνώουισε τη φωνή τού Πέτου, από τη χαουά 
της, ντεν άνοιξε την πύουη, αουά έτουεξε και 
ανήγγειουε, ότι: Ο Πέτουος στέκεται 
µπουοστά από την πύουη.  Και εκείνοι είπαν 
σ' αυτήν: Παουαφουονείς· εκείνη, όµως, 
ισχυουιζόταν επίµονα ότι έτσι έχει το 
πουάγµα. Και εκείνοι έουεγαν: Είναι ο 
άγγεουός του.  Ο Πέτουος, όµως, επέµενε 
χτυπώντας ντυνατά· και όταν άνοιξαν, τον 
είνταν και εκπουάγηκαν.  Και αφού έσεισε το 
χέουι του για να σιωπήσουν, τους ντιηγήφηκε 
πώς ο Κύουιος τον έβγαουε από τη φυουακή· 
και είπε: Αναγγείουτε τα αυτά στον Ιάκωβο 
και στους αντεουφούς. Και βγαίνοντας έξω, 
πήγε σε έναν άουο τόπο. 

Αφού ντε ξηµέουωσε, υπήουξε όχι ουίγη 
ταουαχή ανάµεσα στους στουατιώτες, τι 
άουαγε να έγινε ο Πέτουος.  Και ο Ηουώντης, 
όταν τον ζήτησε, και ντεν τον βουήκε, αφού 
ανέκουινε τους φύουακες, πουόσταξε να 
φανατωφούν· και κατεβαίνοντας από την 
Ιουνταία στην Καισάουεια ντιέµενε εκεί. 

Ο ντε Ηουώντης ήταν υπεουβοουικά 
οουγισµένος ενάντια στους Τυουίους και τους 
Σιντωνίους· εκείνοι, όµως, ήουφαν σ' αυτόν µε 
µια γνώµη, και αφού έπεισαν τον Βουάστο, 
που ήταν υπεύφυνος για το 
φησαυουοφυουάκιο του βασιουιά, ζητούσαν 
ειουήνη· επειντή, ο τόπος τους τουεφόταν από 
τη χώουα τού βασιουιά.  Και σε µια 
οουισµένη ηµέουα, αφού ο Ηουώντης 
ντύφηκε µε βασιουική στοουή, και κάφησε 
επάνω στον φουόνο, αγόουευε πουος αυτούς 
ντηµόσια.  Και ο ουαός συνηγοούσε 
φωνάζοντας: Φωνή Φεού, και όχι ανφουώπου.  
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Κι αµέσως, ένας άγγεουος του Κυουίου τον 
πάταξε, επειντή ντεν έντωσε τη ντόξα στον 
Φεό· κι αφού έγινε σκωουηκόβουωτος, 
ξεψύχησε. 

Ο ουόγος, όµως, του Φεού αύξανε και 
πουηφυνόταν.  Ο ντε Βαουνάβας και ο 
Σαύουος επέστουεψαν από την Ιεουσαουήµ, 
αφού εκπουήουωσαν τη ντιακονία τους, 
παίουνοντας µαζί τους και τον Ιωάννη, που 
αποκουήφηκε Μάουκος. 

ΚΑΙ στην Αντιόχεια, µέσα στην υπάουχουσα 
εκκουησία, υπήουχαν µεουικοί πουοφήτες και 
ντάσκαουοι, ο Βαουνάβας και ο Συµεών, που 
αποκαουείτο Νίγεου, και ο Ουούκιος ο 
Κυουηναίος, και ο Μαναήν, που 
συναναστουάφηκε µαζί µε τον τετουάουχη 
Ηουώντη, και ο Σαύουος.  Και ενώ 
υπηουετούσαν στον Κύουιο και νήστευαν, το 
Πνεύµα το Άγιο είπε: Ξεχωουίστε σε µένα 
τον Βαουνάβα και τον Σαύουο για το έουγο 
που τους πουοσκάουεσα.  Τότε, αφού 
νήστεψαν και πουοσευχήφηκαν, και έβαουαν 
επάνω σ' αυτούς τα χέουια, τους απέστειουαν. 

Αυτοί, ουοιπόν, αφού στάουφηκαν από το 
Πνεύµα το Άγιο, κατέβηκαν στη Σεουεύκεια, 
και από εκεί απέπουευσαν στην Κύπουο.  Και 
όταν ήουφαν στη Σαουαµίνα, κήουυτταν τον 
ουόγο τού Φεού µέσα στις συναγωγές των 
Ιουνταίων· είχαν ντε και τον Ιωάννη ως 
υπηουέτη. 

Και αφού ντιαπέουασαν το νησί µέχουι την 
Πάφο βουήκαν κάποιον µάγο, έναν Ιουνταίο 
ψευντοπουοφήτη, που ονοµαζόταν 
Βαουιησούς,  ο οποίος ήταν µαζί µε τον 
ανφύπατο Σέουγιο Παύουο, έναν συνετό 
άνντουα. Αυτός, αφού πουοσκάουεσε τον 
Βαουνάβα και τον Σαύουο, ζήτησε να ακούσει 
τον ουόγο τού Φεού.  Όµως, αντιστεκόταν σ' 
αυτούς ο Εουύµας ο µάγος (επειντή, έτσι 
εουµηνεύεται το όνοµά του), ζητώντας να 
αποτουέψει τον ανφύπατο από την πίστη. 

Όµως, ο Σαύουος, που αποκουήφηκε και 
Παύουος, αφού έγινε πουήουης από το 
Πνεύµα το Άγιο, και ατενίζοντας σ' αυτόν,  
είπε: Ω, εσύ, που είσαι γεµάτος από κάφε 

ντόουο και κάφε ουαντιουγία, γιε τού 
ντιαβόου, εχφουέ κάφε ντικαιοσύνης, ντεν φα 
παύσεις να ντιαστουέφεις τούς ίσιους 
ντουόµους τού Κυουίου;  Και τώουα, ντες, το 
χέουι τού Κυουίου είναι εναντίον σου· και φα 
είσαι τυφουός, χωουίς να βουέπεις τον ήουιο, 
µέχουι οουισµένον καιουό. 

Κι αµέσως, έπεσε επάνω του αµαύουωση και 
σκοτάντι· και γυουίζοντας οουόγυουα ζητούσε 
χειουαγωγούς.  Τότε, βουέποντας ο 
ανφύπατος το γεγονός, πίστεψε, µένοντας 
έκπουηκτος µε τη ντιντασκαουία τού 
Κυουίου. 

Όταν ντε ο Παύουος και εκείνοι που ήσαν 
γύουω του, απέπουευσαν από την Πάφο, 
ήουφαν στην Πέουγη τής Παµφυουίας· και ο 
Ιωάννης, καφότι αποχωουίστηκε απ' αυτούς, 
επέστουεψε στα Ιεουοσόουυµα. 

Κι αυτοί, αφού πέουασαν από την Πέουγη, 
έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιντίας, και 
µπαίνοντας µέσα στη συναγωγή κατά την 
ηµέουα τού σαββάτου, κάφησαν.  Και µετά 
την ανάγνωση του νόµου και των πουοφητών, 
έστειουαν σ' αυτούς οι αουχισυνάγωγοι, 
ουέγοντας: Άνντουες αντεουφοί, αν έχετε 
κάποιον ουόγο πουοτουοπής πουος τον ουαό, 
µιουήστε. 

Και καφώς ο Παύουος σηκώφηκε και έσεισε 
το χέουι του, είπε: Άνντουες Ισουαηουίτες, 
και εκείνοι που φοβάστε τον Φεό, ακούστε.  
Ο Φεός τούτου τού ουαού Ισουαήου 
ντιάουεξε τους Πατέουες µας, και ύψωσε τον 
ουαό που παουοικούσε στην Αίγυπτο, και µε 
υψωµένον βουαχίονα τους έβγαουε απ' αυτή.  
Και για σχεντόν 40 χουόνια υπέφεουε τους 
τουόπους τους µέσα στην έουηµο·  και αφού 
κατέστουεψε επτά έφνη µέσα στη γη Χαναάν, 
τους ντιαµοίουασε τη γη τους µε κουήουο.  
Και ύστεουα απ' αυτά, για πεουίπου 450 
χουόνια, τους έντωσε κουιτές µέχουι τον 
πουοφήτη Σαµουήου.  Και έπειτα ζήτησαν 
βασιουιά, και ο Φεός έντωσε σ' αυτούς τον 
Σαού, τον γιο τού Κις, έναν άνντουα από τη 
φυουή Βενιαµίν, για 40 χουόνια.  Και όταν ο 
Φεός τον καφαίουεσε, σήκωσε σ' αυτούς 
βασιουιά τον Νταβίντ, για τον οποίο και είπε, 
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ντίνοντας τη µαουτυουία: «Βουήκα τον 
Νταβίντ, τον γιο τού Ιεσσαί, άνντουα 
σύµφωνα µε την καουντιά µου, που φα κάνει 
όουα τα φεουήµατά µου».  Από το σπέουµα 
του, ο Φεός, σύµφωνα µε την επαγγεουία, 
σήκωσε στον Ισουαήου σωτήουα, τον Ιησού.  
Αφού ο Ιωάννης, πουιν από την έουευσή του, 
κήουυξε από πουιν βάπτισµα µετάνοιας σε 
οουόκουηουο τον ουαό Ισουαήου·  και ενώ ο 
Ιωάννης τεουείωνε τον ντουόµο του, έουεγε: 
Για ποιον µε στοχάζεστε ότι είµαι; Ντεν είµαι 
εγώ· αουά, ντέστε, ύστεουα από µένα έουχεται 
εκείνος, του οποίου ντεν είµαι άξιος να ουύσω 
το υπόντηµα των ποντιών του. 

Άνντουες αντεουφοί, γιοι τού γένους τού 
Αβουαάµ, και εκείνοι ανάµεσά σας που 
φοβούνται τον Φεό, σε σας στάουφηκε ο 
ουόγος αυτής τής σωτηουίας.  Επειντή, αυτοί 
που κατοικούν στην Ιεουσαουήµ, και οι 
άουχοντές τους, αφού ντεν γνώουισαν αυτόν 
µήτε τα ουόγια των πουοφητών, που 
ντιαβάζονται κάφε σάββατο, τα 
εκπουήουωσαν, όταν τον κατέκουιναν·  και 
ενώ ντεν βουήκαν καµιά αιτία φανάτου, 
ζήτησαν από τον Πιουάτο να φανατωφεί.  Και 
όταν τεουείωσαν όουα τα γουαµµένα γι' 
αυτόν, αφού τον κατέβασαν από το ξύουο, τον 
έβαουαν σε µνήµα.  Ο Φεός, όµως, τον 
ανέστησε από τους νεκούς·  ο οποίος, για 
ποουές ηµέουες, φάνηκε σ' αυτούς, που είχαν 
ανέβει µαζί του από τη Γαουιουαία στην 
Ιεουσαουήµ, οι οποίοι είναι µάουτυουές του 
πουος τον ουαό.  Κι εµείς ευαγγεουιζόµαστε 
σε σας την υπόσχεση που έγινε στους 
Πατέουες, ότι ο Φεός την εκπουήουωσε αυτή 
σε µας, τα παιντιά τους, ανασταίνοντας τον 
Ιησού.  Καφώς είναι γουαµµένο και στον 
ντεύτεουο Ψαουµό: «Υιός µου είσαι εσύ· εγώ 
σήµεουα σε γέννησα».  Μάουιστα, ότι τον 
ανέστησε από τους νεκούς, χωουίς να 
πουόκειται πουέον να επιστουέψει στη 
φφοουά, ουέει ως εξής, ότι: «Φα σας ντώσω τα 
πιστά εουέη τού Νταβίντ».  Γι' αυτό, σε έναν 
άουον Ψαουµό ουέει: «Ντεν φα αφήσεις τον 
όσιό σου να ντει φφοουά».  Επειντή, ο µεν 
Νταβίντ, αφού υπηουέτησε τη βουή τού Φεού 
µέσα στη γενεά του, κοιµήφηκε, και 
πουοστέφηκε στους πατέουες του, και είντε 
φφοουά.  Εκείνος, όµως, τον οποίο ο Φεός 

ανέστησε, ντεν είντε φφοουά.  Ας είναι, 
ουοιπόν, γνωστό σε σας, άνντουες αντεουφοί, 
ότι ντιαµέσου αυτού κηουύττεται πουος εσάς 
άφεση αµαουτιών·  και από όουα, από όσα 
ντεν µποουέσατε ντιαµέσου τού νόµου τού 
Μωυσή να ντικαιωφείτε, ντιαµέσου τούτου, 
καφένας που πιστεύει, ανακηουύσσεται 
ντίκαιος.  Πουοσέχετε, ουοιπόν, να µη συµβεί 
σε σας αυτό που ειπώφηκε από τους 
πουοφήτες:  «Ντέστε, καταφουονητές, και 
φαυµάστε, κι αφανιστείτε· επειντή, εγώ 
εουγάζοµαι ένα έουγο στις ηµέουες σας, 
έουγο που ντεν φα πιστέψετε, αν κάποιος το 
ντιηγηφεί σε σας». 

Κι ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των 
Ιουνταίων, τα έφνη παουακαούσαν να 
κηουυχφούν σ' αυτούς αυτά τα ουόγια το 
επόµενο σάββατο.  Και όταν η συναγωγή 
ντιαουύφηκε, ποουοί από τους Ιουνταίους και 
τους ευσεβείς πουοσήουυτους ακοούφησαν 
τον Παύουο και τον Βαουνάβα· οι οποίοι 
µιουώντας σ' αυτούς, τους έπειφαν να µένουν 
µε σταφεουότητα στη χάουη τού Φεού. 

Και το εουχόµενο σάββατο όουη σχεντόν η 
πόουη συγκεντουώφηκε για να ακούσουν τον 
ουόγο τού Φεού.  Βουέποντας, όµως, οι 
Ιουνταίοι τα πουήφη γέµισαν από φφόνο και 
εναντιώνονταν σ' αυτά που έουεγε ο Παύουος, 
αντιουέγοντας και κακοουογώντας. 

Ο ντε Παύουος και ο Βαουνάβας µιουώντας 
µε φάουος, είπαν: Ήταν αναγκαίο πουώτα σε 
σας να ουαουηφεί ο ουόγος τού Φεού· αουά, 
επειντή τον αποουίπτετε, και ντεν κουίνετε τον 
εαυτό σας άξιο της αιώνιας ζωής, ντέστε, 
στουεφόµαστε στα έφνη·  ντεντοµένου ότι, 
έτσι µας πουόσταξε ο Κύουιος, ουέγοντας: 
«Σε έχω φέσει ως φως των εφνών, για να είσαι 
πουος σωτηουία µέχουι το τεουευταίο άκουο 
τής γης». 

Και ακούγοντας οι εφνικοί χαίουονταν και 
ντόξαζαν τον ουόγο τού Κυουίου· και 
πίστεψαν όσοι είχαν τάξει τον εαυτό τους για 
την αιώνια ζωή. 

Και ο ουόγος τού Κυουίου ντιαντιντόταν 
ντιαµέσου οουόκουηουης της χώουας.  Οι ντε 
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Ιουνταίοι παουακίνησαν τις ευουαβείς και 
επίσηµες γυναίκες, και τους πουώτους τής 
πόουης, και ντιέγειουαν ντιωγµό ενάντια στον 
Παύουο και τον Βαουνάβα, και τους 
έβγαουαν έξω από τα όουιά τους.  Εκείνοι, 
όµως, αφού ξετίναξαν µπουοστά τους τη 
σκόνη των ποντιών τους, ήουφαν στο Ικόνιο. 

Και οι µαφητές γίνονταν πουήουεις από 
χαουά και Πνεύµα Άγιο. 

ΚΑΙ στο Ικόνιο, αφού µπήκαν µαζί µέσα στη 
συναγωγή των Ιουνταίων, µίουησαν µε τον 
ίντιο τουόπο, ώστε ένα µεγάουο πουήφος, και 
από Ιουνταίους και από Έουηνες, πίστεψε.  
Όσοι Ιουνταίοι, µάουιστα, ντεν πείφονταν, 
παουόξυναν, και ντιέστουεψαν τις ψυχές των 
εφνικών ενάντια στους αντεουφούς.  Αουκετό 
καιουό, ουοιπόν, ντιέµειναν µιουώντας µε 
παουησία για τον Κύουιο, ο οποίος έντινε 
µαουτυουία στον ουόγο τής χάουης του, και 
έντινε να γίνονται σηµεία και τέουατα 
ντιαµέσου των χεουιών τους. 

Και το πουήφος τής πόουης ντιχάστηκε· και 
οι µεν ήσαν µε το µέουος των Ιουνταίων, οι 
ντε µε το µέουος των αποστόουων.  Και όταν 
οι εφνικοί και οι Ιουνταίοι, µαζί µε τους 
ντικούς τους άουχοντες, όουµησαν στο να 
τους βουίσουν και να τους ουιφοβοουήσουν,  
µόουις το κατάουαβαν, κατέφυγαν στις 
πόουεις τής Ουυκαονίας, τη Ουύστουα και τη 
Ντέουβη, και τα πεουίχωουα,  κι εκεί 
κήουυτταν το ευαγγέουιο. 

Και στα Ουύστουα καφόταν κάποιος 
άνντουας αντύνατος στα πόντια, που ήταν 
χωουός από την κοιουιά τής µητέουας του, ο 
οποίος ποτέ ντεν είχε πεουπατήσει.  Αυτός 
άκουγε τον Παύουο να µιουάει· ο οποίος, 
καφώς τον ατένισε, και βουέποντας ότι έχει 
πίστη για να σωφεί,  είπε µε ντυνατή φωνή: 
Σήκω επάνω στα πόντια σου όουφιος. Και 
πηντούσε και πεουπατούσε. 

Και τα πουήφη, όταν είνταν αυτό που έκανε ο 
Παύουος, ύψωσαν τη φωνή τους, ουέγοντας 
στη Ουυκαονική γουώσσα: Οι φεοί, που 
οµοιώφηκαν µε ανφουώπους, κατέβηκαν σε 
µας.  Και ονόµαζαν τον µεν Βαουνάβα, Ντία· 

τον ντε Παύουο, Εουµή, επειντή αυτός ήταν ο 
αουχηγός τού ουόγου. 

Και ο ιεουέας τού Ντία, που ήταν µπουοστά 
από την πόουη τους, έφεουε ταύους και 
στέµµατα στις πύουες µαζί µε το πουήφος, 
και ήφεουε να πουοσφέουει φυσία.  Όταν, 
όµως το άκουσαν οι απόστοουοι, ο 
Βαουνάβας και ο Παύουος, έσχισαν τα ιµάτιά 
τους, και πήντησαν στο µέσον τού πουήφους, 
κουάζοντας,  και ουέγοντας: Άνντουες, γιατί 
τα κάνετε αυτά; Κι εµείς άνφουωποι είµαστε, 
οµοιοπαφείς µε σας, κηουύττοντας σε σας, να 
επιστουέψετε απ' αυτά τα µάταια στον 
ζωντανό Φεό, ο οποίος ντηµιούγησε τον 
ουανό και τη γη και τη φάουασσα, και όουα 
όσα είναι µέσα σ' αυτά·  που στις πεουασµένες 
γενεές άφησε όουα τα έφνη να πεουπατούν 
στους ντουόµους τους·  παουόουο που ντεν 
άφησε τον εαυτό του χωουίς µαουτυουία, 
αγαφοποιώντας, ντίνοντάς µας από τον ουανό 
βουοχές και καουποφόουες εποχές, 
γεµίζοντας µε τουοφή και ευφουοσύνη τις 
καουντιές µας. 

Και ουέγοντας αυτά, µόουις και εµπόντισαν 
τα πουήφη, ώστε να µη πουοσφέουν σ' αυτούς 
φυσία. 

Κι επάνω σ' αυτό, ήουφαν οι Ιουνταίοι από 
την Αντιόχεια και το Ικόνιο, και αφού έπεισαν 
τα πουήφη, και ουιφοβόουησαν τον Παύουο, 
τον έσυουαν έξω από την πόουη, νοµίζοντας 
ότι πέφανε.  Όταν, όµως, οι µαφητές τον 
πεουικύκουωσαν, αφού σηκώφηκε, µπήκε 
µέσα στην πόουη· και την επόµενη ηµέουα 
βγήκε έξω στη Ντέουβη µαζί µε τον 
Βαουνάβα. 

Και αφού κήουυξαν το ευαγγέουιο στην 
πόουη εκείνη και έκαναν αουκετούς µαφητές, 
επέστουεψαν στη Ουύστουα και στο Ικόνιο 
και στην Αντιόχεια,  επιστηουίζοντας τις 
ψυχές των µαφητών, πουοτουέποντας να 
µένουν µε σταφεουότητα στην πίστη, και 
ντιντάσκοντας ότι ντιαµέσου ποουών 
φουίψεων πουέπει να µπούµε µέσα στη 
βασιουεία τού Φεού. 
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Και ενώ χειουοτόνησαν σ' αυτούς 
πουεσβύτεους σε κάφε εκκουησία, αφού 
πουοσευχήφηκαν µε νηστείες, τους 
αφιέουωσαν στον Κύουιο, στον οποίο είχαν 
πιστέψει. 

Και πεουνώντας µέσα από την Πισιντία, 
ήουφαν στην Παµφυουία·  και αφού κήουυξαν 
τον ουόγο στην Πέουγη, κατέβηκαν στην 
Αττάουεια.  Και από εκεί απέπουευσαν στην 
Αντιόχεια, απ' όπου είχαν παουαντοφεί στη 
χάουη τού Φεού για το έουγο που 
εκτέουεσαν. 

Όταν ντε ήουφαν και συγκέντουωσαν την 
εκκουησία, ανήγγειουαν όσα ο Φεός έκανε 
ντιαµέσου αυτών, και ότι άνοιξε στα έφνη 
φύουα πίστης.  Και ντιέµεναν εκεί όχι ουίγο 
καιουό, µαζί µε τους µαφητές. 

ΚΑΙ όταν κατέβηκαν µεουικοί από την 
Ιουνταία ντίντασκαν τους αντεουφούς ότι: Αν 
ντεν κάνετε την πεουιτοµή, σύµφωνα µε τη 
συνήφεια του Μωυσή, ντεν µποουείτε να 
σωφείτε.  Αφού, ουοιπόν, έγινε αντίσταση και 
συζήτηση όχι ουίγη από τον Παύουο και τον 
Βαουνάβα πουος αυτούς, ενέκουιναν να ανέβει 
ο Παύουος και ο Βαουνάβας και µεουικοί 
άουοι απ' αυτούς πουος τους αποστόους και 
πουεσβύτεους στην Ιεουσαουήµ, για το 
ζήτηµα αυτό.  Εκείνοι, ουοιπόν, αφού τους 
κατευόντωσε η εκκουησία, πεουνούσαν µέσα 
από τη Φοινίκη και τη Σαµάουεια, 
αφηγούµενοι την επιστουοφή των εφνών· και 
πουοξενούσαν µεγάουη χαουά σε όους τούς 
αντεουφούς.  Και όταν ήουφαν στην 
Ιεουσαουήµ, τους υποντέχφηκε η εκκουησία 
και οι απόστοουοι και οι πουεσβύτεουοι, και 
ανήγγειουαν όσα ο Φεός έκανε ντιαµέσου 
αυτών. 

Και σηκώφηκαν µεουικοί, εκείνοι από την 
παουάταξη των Φαουισαίων, οι οποίοι είχαν 
πιστέψει, και έουεγαν, ότι: Πουέπει να τους 
κάνουµε την πεουιτοµή, και να τους 
παουαγγέουουµε να τηούν τον νόµο τού 
Μωυσή.  Και συγκεντουώφηκαν οι 
απόστοουοι και οι πουεσβύτεουοι για να 
σκεφφούν για τούτο το πουάγµα. 

Ύστεουα από ποουή συζήτηση, αφού ο 
Πέτουος σηκώφηκε, τους είπε: Άνντουες 
αντεουφοί, εσείς ξέουετε ότι ο Φεός ντιάουεξε 
µεταξύ µας, εξαουχής, ντιαµέσου τού 
στόµατός µου τα έφνη να ακούσουν τον 
ουόγο τού ευαγγεουίου, και να πιστέψουν.  
Και ο καουντιογνώστης Φεός έντωσε σ' 
αυτούς µαουτυουία, χαουίζοντας σ' αυτούς το 
Πνεύµα το Άγιο όπως και σ' εµάς.  Και ντεν 
έκανε καµιά ντιάκουιση ανάµεσα σ' εµάς και 
σ' αυτούς, καφαουίζοντας τις καουντιές τους 
ντιαµέσου τής πίστης.  Τώουα, ουοιπόν, γιατί 
πειουάζετε τον Φεό, επιβάουοντας ζυγό στον 
τουάχηουο των µαφητών, που ούτε οι 
πατέουες µας ούτε εµείς ντεν µποουέσαµε να 
βαστάξουµε;  Αουά, ντιαµέσου τής χάουης 
τού Κυουίου Ιησού Χουιστού πιστεύουµε ότι 
φα σωφούµε, όπως ακουιβώς και εκείνοι. 

Και οουόκουηουο το πουήφος σιώπησε, και 
άκουγαν τον Βαουνάβα και τον Παύουο να 
εξιστοούν όσα σηµεία και τέουατα ο Φεός 
έκανε ντιαµέσου αυτών ανάµεσα στα έφνη. 

Και αφού αυτοί σιώπησαν, αποκουίφηκε ο 
Ιάκωβος, ουέγοντας: Άνντουες αντεουφοί, 
ακούστε µε:  Ο Συµεών φανέουωσε µε ποιον 
τουόπο ο Φεός επισκέφφηκε κατ' αουχάς τα 
έφνη, ώστε να πάουει απ' αυτά ουαό για το 
όνοµά του.  Και µε τούτο συµφωνούν τα 
ουόγια των πουοφητών, όπως είναι 
γουαµµένο:  «Και ύστεουα απ' αυτά φα 
επιστουέψω και φα ανοικοντοµήσω τη σκηνή 
τού Νταβίντ, που έχει πέσει· και τα 
κατενταφισµένα της φα τα ανοικοντοµήσω, 
και φα την ανοουφώσω·  για να εκζητήσουν 
τον Κύουιο οι υπόουοιποι των ανφουώπων, 
και όουα τα έφνη, επάνω στα οποία καουείται 
το όνοµά µου, ουέει ο Κύουιος, ο οποίος 
κάνει όουα αυτά».  Από τον αιώνα είναι 
γνωστά στον Φεό όουα τα έουγα του.  Γι' 
αυτό, εγώ κουίνω να µη παουενοχούµε αυτούς 
οι οποίοι από τα έφνη επιστουέφουν στον 
Φεό·  αουά, να τους γουάψουµε µία 
επιστοουή να απέχουν από τα µοουύσµατα 
των ειντώουων, και από την ποουνεία, και το 
πνικτό, και το αίµα.  Επειντή, ο Μωυσής, από 
τις αουχαίες γενεές, έχει σε κάφε πόουη 
αυτούς που τον κηουύττουν µέσα στις 
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συναγωγές, µια που ντιαβάζεται κάφε 
σάββατο. 

Τότε, φάνηκε εύουογο στους αποστόους και 
στους πουεσβύτεους, µαζί µε οουόκουηουη 
την εκκουησία, να εκουέξουν από ανάµεσά 
τους κάποιους άνντουες, και να στείουν στην 
Αντιόχεια, µαζί µε τον Παύουο και τον 
Βαουνάβα, τον Ιούντα, που αποκαουείται 
Βαουσαβάς, και τον Σίουα, άνντουες 
πουοεστώτες ανάµεσα στους αντεουφούς·  και 
ντιαµέσου αυτών έγουαψαν τα εξής: Οι 
απόστοουοι, και οι πουεσβύτεουοι και οι 
αντεουφοί, πουος τους αντεουφούς από τα 
έφνη, που βουίσκονται στην Αντιόχεια και τη 
Συουία και την Κιουικία, χαίουετε.  Επειντή 
ακούσαµε ότι µεουικοί, που βγήκαν από µας, 
σας τάουαξαν µε ουόγια, και ντιαστουέφουν 
τις ψυχές σας, ουέγοντας να κάνετε την 
πεουιτοµή, και να τηουείτε τον νόµο, στους 
οποίους εµείς αυτό ντεν το παουαγγείουαµε·  
φάνηκε εύουογο σε µας, αφού 
συγκεντουωφήκαµε µε την ίντια γνώµη, να 
εκουέξουµε κάποιους άνντουες, και να τους 
στείουµε σε σας, µαζί µε τους αγαπητούς µας 
Βαουνάβα και Παύουο,  ανφουώπους που 
παουέντωσαν τις ψυχές τους υπέου του 
ονόµατος του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  
Στείουαµε, ουοιπόν, τον Ιούντα και τον 
Σίουα, για να σας αναγγείουν πουοφοουικά κι 
αυτοί τα ίντια.  Επειντή, φάνηκε εύουογο στο 
Άγιο Πνεύµα και σε µας, να µη επιβάουµε σε 
σας κανένα βάουος πεουισσότεουο, εκτός από 
τούτα τα αναγκαία,  να απέχετε από 
ειντωουόφυτα, και από αίµα, και πνικτό, και 
ποουνεία· από τα οποία φυουάγοντας τον 
εαυτό σας, φα πουάξετε καουά· υγιαίνετε. 

Αυτοί µεν, ουοιπόν, όταν αφέφηκαν, ήουφαν 
στην Αντιόχεια· και αφού συγκέντουωσαν το 
πουήφος, επέντωσαν την επιστοουή.  Και 
όταν τη ντιάβασαν, χάουηκαν για την 
παουηγοουία που πεουιείχε.  Ο ντε Ιούντας 
και ο Σίουας, που κι αυτοί ήσαν πουοφήτες, 
παουηγόουησαν τους αντεουφούς µε ποουά 
ουόγια, και τους στήουιξαν.  Και αφού 
ντιέµειναν εκεί κάποιο χουονικό ντιάστηµα, 
στάουφηκαν µε ειουήνη από τους αντεουφούς 
πουος τους αποστόους.  Στον Σίουα, όµως, 
φάνηκε εύουογο να µείνει ακόµα εκεί.  Ο ντε 

Παύουος και ο Βαουνάβας ντιέµεναν στην 
Αντιόχεια, ντιντάσκοντας και κηουύττοντας, 
µαζί και µε άουους ποούς, τον ουόγο τού 
Κυουίου. 

ΚΑΙ µετά από µεουικές ηµέουες, ο Παύουος 
είπε στον Βαουνάβα: Ας επιστουέψουµε 
τώουα και ας επισκεφφούµε τούς αντεουφούς 
µας σε κάφε πόουη, στις οποίες κηουύξαµε 
τον ουόγο τού Κυουίου, πώς έχουν. 

Και ο µεν Βαουνάβας στοχάστηκε να πάουει 
µαζί τον Ιωάννη, που ουεγόταν Μάουκος·  ο 
Παύουος, όµως, αξίωνε, αυτόν που 
αποχωουίστηκε απ' αυτούς από την 
Παµφυουία, και ντεν τους ακοούφησε µαζί 
στο έουγο· τούτον να µη τον πάουν µαζί.  
Συνέβηκε, ουοιπόν, εουεφισµός, ώστε 
χώουισαν ο ένας από τον άουον· και ο µεν 
Βαουνάβας, παίουνοντας τον Μάουκο, 
εξέπουευσε για την Κύπουο.  Ο ντε Παύουος, 
ντιαουέγοντας τον Σίουα, αναχώουησε, αφού 
παουαντόφηκε από τους αντεουφούς στη 
χάουη τού Φεού.  Και πεουνούσε µέσα από 
τη Συουία και την Κιουικία, επιστηουίζοντας 
τις εκκουησίες. 

Και έφτασε στη Ντέουβη και τη Ουύστουα· 
και να! εκεί ήταν κάποιος µαφητής, µε το 
όνοµα Τιµόφεος, γιος κάποιας γυναίκας 
Ιουνταίας πιστής, από πατέουα ντε Έουηνα·  
ο οποίος είχε καουή µαουτυουία από τους 
αντεουφούς των Ουύστουων και του Ικονίου.  
Αυτόν ο Παύουος φέουησε να βγει µαζί του· 
και αφού τον πήουε, έκανε σ' αυτόν την 
πεουιτοµή, εξαιτίας των Ιουνταίων, που ήσαν 
σ' εκείνους τούς τόπους· επειντή, όουοι 
γνώουιζαν τον πατέουα του ότι ήταν Έουηνας. 

Και καφώς πεουνούσαν µέσα από τις πόουεις, 
τους παουέντιναν παουαγγέουµατα να 
φυουάττουν τα ντόγµατα, που είχαν εγκουιφεί 
από τους αποστόους και τους πουεσβύτεους 
που ήσαν στην Ιεουσαουήµ.  Οι µεν 
εκκουησίες, ουοιπόν, στεουεώνονταν στην 
πίστη, και αύξαναν σε αουιφµό καφηµεουινά. 

Και αφού πέουασαν ντιαµέσου τής Φουυγίας 
και της γης τής Γαουατίας, επειντή 
εµποντίστηκαν από το Άγιο Πνεύµα να 
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κηουύξουν τον ουόγο στην Ασία,  ήουφαν 
πουος τη Μυσία, και πουοσπαφούσαν να πάνε 
πουος τη Βιφυνία· όµως, ντεν τους άφησε το 
Πνεύµα.  Και αφού πέουασαν τη Μυσία, 
κατέβηκαν στην Τουωάντα. 

Και στον Παύουο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα 
όουαµα: Ένας άνντουας Μακεντόνας 
στεκόταν όουφιος, παουακαουώντας τον και 
ουέγοντας: Ντιάβα στη Μακεντονία, και 
βοήφησέ µας.  Και µόουις είντε το όουαµα, 
ζητήσαµε αµέσως να πάµε στη Μακεντονία, 
συµπεουαίνοντας ότι ο Κύουιος µας 
πουοσκαουεί να κηουύξουµε σ' αυτούς το 
Ευαγγέουιο.  Αφού, ουοιπόν, αποπουεύσαµε 
από την Τουωάντα, πεουάσαµε κατευφείαν 
στη Σαµοφουάκη, και την ακόουφη ηµέουα 
στη Νεάποουη,  και από εκεί στους 
Φιουίππους, που είναι η πουώτη πόουη 
εκείνου τού µέους τής Μακεντονίας, 
Ουωµαϊκή αποικία· και ντιαµέναµε σ' αυτή 
την πόουη µεουικές ηµέουες. 

Και κατά την ηµέουα τού σαββάτου βγήκαµε 
έξω από την πόουη κοντά στον ποταµό, όπου 
συνηφιζόταν να γίνεται πουοσευχή, και αφού 
καφήσαµε, µιούσαµε στις γυναίκες που είχαν 
συγκεντουωφεί.  Και κάποια γυναίκα, που 
ονοµαζόταν Ουυντία, πωουήτουια 
ποουφύουας, από την πόουη των Φυατείουων, 
η οποία σεβόταν τον Φεό, άκουγε· της οποίας 
ο Κύουιος ντιάνοιξε την καουντιά για να 
πουοσέχει σ' εκείνα που µιούσε ο Παύουος.  
Και αφού βαπτίστηκε αυτή και οουόκουηουη 
η οικογένειά της, παουακάουεσε ουέγοντας: 
Αν µε κουίνατε ότι είµαι πιστή στον Κύουιο, 
πεουάστε µέσα στο σπίτι µου, και µείνετε· και 
µας βίασε. 

Και ενώ ποουευόµασταν στην πουοσευχή, 
µας συνάντησε κάποια ντούη, που είχε πνεύµα 
πύφωνα, η οποία έντινε ποουύ κέουντος στους 
κυουίους της, ασκώντας µαντεία.  Αυτή, 
ακοουφώντας τον Παύουο κι εµάς, έκουαζε 
ουέγοντας: Οι άνφουωποι αυτοί είναι ντούοι 
τού ύψιστου Φεού, οι οποίοι κηουύττουν σ' 
εµάς ντουόµο σωτηουίας.  Κι αυτό το έκανε 
για ποουές ηµέουες. Ο ντε Παύουος, επειντή 
το φεώουησε βάουος, και καφώς στουάφηκε 
πουος τα πίσω, είπε στο πνεύµα: Σε 

πουοστάζω στο όνοµα του Ιησού Χουιστού 
να βγεις έξω απ' αυτή. Και βγήκε έξω την 
ίντια εκείνη ώουα. 

Και όταν οι κύουιοί της είνταν ότι βγήκε η 
εουπίντα τού κέουντους τους, πιάνοντας τον 
Παύουο και τον Σίουα, τους έσυουαν στην 
αγοουά πουος τους άουχοντες·  και 
φέουνοντάς τους πουος τους στουατηγούς, 
είπαν: Αυτοί οι άνφουωποι, που είναι 
Ιουνταίοι, αναταουάζουν την πόουη µας·  και 
ντιντάσκουν έφιµα, που ντεν µας είναι 
επιτουεπτό να παουαντεχόµαστε, ούτε να τα 
πουάττουµε, επειντή εµείς είµαστε Ουωµαίοι. 

Και ο όχουος, όουµησε µαζί εναντίον τους, 
και οι στουατηγοί, αφού έσχισαν τα ιµάτιά 
τους, πουόσταζαν να τους ουαβντίζουν.  Και 
αφού τούς έντωσαν ποούς ουαβντισµούς, τους 
έβαουαν σε φυουακή, ντίνοντας παουαγγεουία 
στον ντεσµοφύουακα να τους φυουάττει µε 
ασφάουεια·  ο οποίος, µια και πήουε τέτοια 
παουαγγεουία, τους έβαουε στην εσώτεουη 
φυουακή, και έκουεισε τα πόντια τους στο 
ξύουο. 

Και κατά τα µεσάνυχτα, ο Παύουος και ο 
Σίουας καφώς πουοσεύχονταν υµνούσαν τον 
Φεό· και τους άκουγαν µε πουοσοχή οι 
φυουακισµένοι.  Και ξαφνικά έγινε µεγάουος 
σεισµός, ώστε σαουεύτηκαν τα φεµέουια του 
ντεσµωτηουίου· κι αµέσως άνοιξαν όουες οι 
φύουες, και ουύφηκαν απ' όους τα ντεσµά.  
Και όταν ο ντεσµοφύουακας ξύπνησε, και 
είντε ανοιγµένες τις φύουες τής φυουακής, 
έσυουε µια µάχαιουα, και επουόκειτο να 
αυτοφανατωφεί, νοµίζοντας ότι οι ντέσµιοι 
είχαν φύγει.  Όµως, ο Παύουος έκουαξε µε 
ντυνατή φωνή, ουέγοντας: Μη πουάξεις τίποτε 
κακό στον εαυτό σου· επειντή, όουοι είµαστε 
εντώ. 

Και αφού ζήτησε φώτα, πήντησε µέσα, και 
κατατουοµαγµένος, έπεσε µπουοστά στον 
Παύουο και στον Σίουα·  και αφού τους 
έβγαουε έξω, είπε: Κύουιοι, τι πουέπει να 
κάνω για να σωφώ; 

Και εκείνοι είπαν: Πίστεψε στον Κύουιο 
Ιησού Χουιστό, και φα σωφείς, εσύ και η 
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οικογένειά σου.  Και του µίουησαν τον ουόγο 
τού Κυουίου, και σε όους, αυτούς που ήσαν 
µέσα στο σπίτι του. 

Και παίουνοντάς τους κατά την ώουα εκείνη 
τής νύχτας, έουσε τις πουηγές τους· και 
βαπτίστηκε αµέσως αυτός και όουοι εκείνοι 
που ήσαν µαζί του·  και όταν τούς ανέβασε 
στο σπίτι του, τους παουέφεσε τουαπέζι, και 
ευφουάνφηκε µε οουόκουηουη την οικογένειά 
του, καφώς πίστεψε στον Φεό. 

Και όταν έγινε ηµέουα, οι στουατηγοί 
έστειουαν τους ουαβντούχους, ουέγοντας: 
Απόουυσε τους ανφουώπους εκείνους.  Και ο 
ντεσµοφύουακας ανήγγειουε αυτά τα ουόγια 
στον Παύουο, ουέγοντας ότι: Οι στουατηγοί 
έστειουαν για να αποουυφείτε· τώουα, 
ουοιπόν, βγείτε έξω, και πηγαίνετε µε ειουήνη·  
ο Παύουος, όµως, τους είπε: Ενώ µας 
έντειουαν ντηµόσια, χωουίς να 
καταντικαστούµε, αν και είµαστε Ουωµαίοι 
ποουίτες, µας έβαουαν σε φυουακή, και τώουα 
µας βγάζουν έξω κουυφά; Όχι, βέβαια· αουά, 
ας έουφουν αυτοί και ας µας βγάουν.  Οι 
ουαβντούχοι ανήγγειουαν τα ουόγια αυτά 
στους στουατηγούς· και φοβήφηκαν, όταν 
άκουσαν ότι είναι Ουωµαίοι·  και καφώς 
ήουφαν, τους παουακάουεσαν, και αφού τους 
έβγαουαν έξω, τους παουακαούσαν να 
αναχωουήσουν από την πόουη.  Και εκείνοι, 
όταν βγήκαν από τη φυουακή, πήγαν στο 
σπίτι τής Ουυντίας· και αφού είνταν τούς 
αντεουφούς, τους παουηγόουησαν, και 
αναχώουησαν. 

ΚΑΙ αφού πέουασαν ντιαµέσου τής 
Αµφίποουης και της Αποουωνίας, ήουφαν στη 
Φεσσαουονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των 
Ιουνταίων.  Και ο Παύουος, κατά τη συνήφειά 
του, µπήκε µέσα πουος αυτούς, και τουία 
σάββατα συζητούσε µαζί τους από τις 
γουαφές,  εξηγώντας και αποντεικνύοντας, ότι 
ο Χουιστός έπουεπε να πάφει, και να 
αναστηφεί από τους νεκούς, και ότι αυτός 
είναι ο Ιησούς Χουιστός, που εγώ σας 
κηουύττω.  Και µεουικοί απ' αυτούς 
πείστηκαν, και ενώφηκαν µαζί µε τον Παύουο 
και τον Σίουα, και από τους φεοσεβείς 

Έουηνες ένα µεγάουο πουήφος, και από τις 
πουώτες γυναίκες όχι ουίγες. 

Όµως, επειντή οι Ιουνταίοι, που ντεν 
πείφονταν, τους φφόνησαν, και παίουνοντας 
µαζί τους µεουικούς κακούς ανφουώπους, από 
τους χυνταίους, και ντηµιουγώντας 
οχουαγωγία, πουοκαούσαν φόουυβο στην 
πόουη· και αφού όουµησαν ενάντια στο σπίτι 
τού Ιάσονα, τους ζητούσαν για να τους φέουν 
στον ντήµο.  Επειντή, όµως, ντεν τους 
βουήκαν, έσυουαν τον Ιάσονα και µεουικούς 
αντεουφούς πουος τους ποουιτάουχες, 
φωνάζοντας ντυνατά, ότι: Εκείνοι που 
αναστάτωσαν την οικουµένη, αυτοί ήουφαν 
και εντώ,  τους οποίους υποντέχφηκε ο 
Ιάσονας· και όουοι αυτοί πουάττουν ενάντια 
στα πουοστάγµατα του Καίσαουα, ουέγοντας, 
ότι: Υπάουχει ένας άουος βασιουιάς, ο 
Ιησούς. 

Τάουαξαν ντε το πουήφος και τους 
ποουιτάουχες καφώς τα άκουγαν αυτά.  Και 
παίουνοντας εγγύηση από τον Ιάσονα και 
τους υπόουοιπους, τους απέουυσαν. 

Οι ντε αντεουφοί, αµέσως µέσα στη νύχτα, 
έστειουαν και τον Παύουο και τον Σίουα στη 
Βέουοια· οι οποίοι, όταν ήουφαν, πήγαν στη 
συναγωγή των Ιουνταίων.  Αυτοί, όµως, ήσαν 
ευγενέστεουοι από εκείνους στη 
Φεσσαουονίκη, επειντή ντέχφηκαν τον ουόγο 
µε κάφε πουοφυµία, εξετάζοντας καφηµεουινά 
τις γουαφές, αν έτσι έχουν αυτά.  Ποουοί µεν, 
ουοιπόν, απ' αυτούς πίστεψαν, και από τις 
επίσηµες Εουηνίντες γυναίκες, και από τους 
άνντουες όχι ουίγοι. 

Και καφώς οι Ιουνταίοι από τη 
Φεσσαουονίκη έµαφαν ότι και στη Βέουοια 
κηουύχφηκε ο ουόγος τού Φεού από τον 
Παύουο, ήουφαν και εκεί, και αναστάτωναν τα 
πουήφη.  Και οι αντεουφοί, τότε, έστειουαν 
αµέσως τον Παύουο να πάει µέχουι τη 
φάουασσα· ο Σίουας, όµως, και ο Τιµόφεος 
έµειναν εκεί.  Κι αυτοί που συνόντευαν τον 
Παύουο, τον έφεουαν µέχουι την Αφήνα· και 
αφού πήουαν παουαγγεουία για τον Σίουα και 
τον Τιµόφεο, νάουφουν σ' αυτόν το 
συντοµότεουο, αναχώουησαν. 
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Και ενώ ο Παύουος τούς πεουίµενε στην 
Αφήνα, το πνεύµα του παουοξυνόταν µέσα 
του, επειντή έβουεπε την πόουη να είναι 
γεµάτη από είντωουα.  Συνοµιούσε, ουοιπόν, 
στη συναγωγή µαζί µε τους Ιουνταίους, και 
µαζί µε τους φεοσεβείς, και στην αγοουά κάφε 
ηµέουα µε εκείνους που τύχαιναν εκεί. 

Μεουικοί ντε από τους Επικούειους και τους 
Στωικούς φιουοσόφους ουογοµαχούσαν µαζί 
του· και οι µεν έουεγαν: Τι φέουει τάχα να πει 
αυτός ο σπεουµοουόγος; Οι ντε άουοι: 
Φαίνεται ότι είναι κήουυκας ξένων φεών· 
επειντή, τους κήουυττε τον Ιησού και την 
ανάσταση.  Και πιάνοντάς τον από το χέουι, 
τον έφεουαν στον Άουειο Πάγο, ουέγοντας: 
Μποούµε να µάφουµε, ποια είναι αυτή η νέα 
ντιντασκαουία, που κηουύττεται από σένα;  
Επειντή, φέουνεις στις ακοές µας µεουικά 
παουάντοξα πουάγµατα· φέουµε, ουοιπόν, να 
µάφουµε, τι σηµαίνουν αυτά.  Όουοι ντε οι 
Αφηναίοι, και οι ξένοι που έµεναν εκεί, σε 
τίποτε άουο ντεν ευκαιούσαν, παουά στο να 
ουένε και να ακούν κάτι νεότεουο. 

Και ο Παύουος, αφού στάφηκε όουφιος, στο 
µέσον τού Αουείου Πάγου, είπε: Άνντουες 
Αφηναίοι, σας βουέπω, από κάφε πουευουά, 
στο έπακουον φεοουάτουες.  Επειντή, ενώ 
πεουνούσα, και πουόσεχα τα σεβάσµατά σας, 
βουήκα και έναν βωµό, στον οποίο υπάουχει 
η επιγουαφή: ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΕΟ. 
Εκείνον, ουοιπόν, που αγνοώντας 
ουατουεύετε, αυτόν εγώ σας κηουύττω.  Ο 
Φεός, που έκανε τον κόσµο και όουα όσα 
υπάουχουν µέσα σ' αυτόν, αυτός που είναι 
Κύουιος του ουανού και της γης, ντεν 
κατοικεί σε χειουοποίητους ναούς,  ούτε 
ουατουεύεται από χέουια ανφουώπων, ωσάν 
να έχει ανάγκη από κάτι, επειντή αυτός ντίνει 
σε όους ζωή και πνοή και τα πάντα.  Και από 
ένα αίµα έκανε κάφε έφνος ανφουώπων, για να 
κατοικούν επάνω στο πουόσωπο της γης, και 
ντιόουισε τους πουοντιαταγµένους καιούς, και 
τα οουοφέσια της κατοικίας τους·  για να 
ζητούν τον Κύουιο, ίσως µποουέσουν να τον 
ψηουαφήσουν και να τον βουν· αν και ντεν 
είναι µακουιά από κάφε έναν από µας 
ξεχωουιστά·  για τον ουόγο ότι, µέσα σ' αυτόν 
ζούµε και κινούµαστε και υπάουχοµε· όπως 

και µεουικοί από τους ποιητές σας είπαν: 
«Επειντή, και ντικό του γένος είµαστε».  
Αφού, ουοιπόν, είµαστε γένος τού Φεού, ντεν 
πουέπει να νοµίζουµε τον Φεό ότι είναι 
όµοιος µε χουυσάφι ή ασήµι ή πέτουα, 
χαουαγµένα µε τέχνη και επινόηση 
ανφουώπου.  Παουαβουέποντας, ουοιπόν, ο 
Φεός τούς καιούς τής άγνοιας, παουαγγέουει 
τώουα σε όους τούς ανφουώπους, 
οπουντήποτε και αν είναι, να µετανοούν·  
επειντή, πουοσντιόουισε ηµέουα, κατά την 
οποία πουόκειται να κουίνει την οικουµένη µε 
ντικαιοσύνη, ντιαµέσου ενός άνντουα, που τον 
ντιόουισε, και έντωσε γι' αυτό βεβαίωση σε 
όους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκούς. 

Μόουις, όµως, άκουσαν για ανάσταση 
νεκουών, άουοι µεν χουεύαζαν, άουοι ντε 
είπαν: Για το φέµα αυτό, φα σε ακούσουµε 
ξανά.  Και έτσι ο Παύουος βγήκε από 
ανάµεσά τους.  Όµως, µεουικοί άνντουες 
πουοσκοουήφηκαν σ' αυτόν, και πίστεψαν· 
ανάµεσα στους οποίους και ο Αουεοπαγίτης 
Ντιονύσιος, και µία γυναίκα, µε το όνοµα 
Ντάµαουη, και άουοι µαζί µ' αυτούς. 

ΥΣΤΕΟΥΑ ντε απ' αυτά, ο Παύουος, 
αναχωουώντας από την Αφήνα, ήουφε στην 
Κόουινφο·  και βουίσκοντας κάποιον 
Ιουνταίο, που ουεγόταν Ακύουας, γεννηµένον 
στον Πόντο, ο οποίος πουόσφατα είχε έουφει 
από την Ιταουία, και τη γυναίκα του, την 
Πουίσκιουα, (επειντή, ο Κουαύντιος είχε 
ντιατάξει να αναχωουήσουν όουοι οι Ιουνταίοι 
από τη Ουώµη), ήουφε σ' αυτούς·  και 
ντεντοµένου ότι ήταν οµότεχνος, έµενε κοντά 
τους και εουγαζόταν· επειντή, ήσαν 
σκηνοποιοί στην τέχνη.  Και εουχόταν σε 
συζήτηση στη συναγωγή κάφε σάββατο, και 
έπειφε τους Ιουνταίους και τους Έουηνες. 

Όταν ντε και ο Σίουας και ο Τιµόφεος 
κατέβηκαν από τη Μακεντονία, ο Παύουος 
συσφιγγόταν στο πνεύµα του, 
ντιαµαουτυουόµενος πουος τους Ιουνταίους 
ότι ο Ιησούς είναι ο Χουιστός.  Και επειντή 
αυτοί εναντιώνονταν και κακοουογούσαν, 
αφού ξετίναξε τα ιµάτιά του, τους είπε: Το 
αίµα σας επάνω στο κεφάουι σας· εγώ είµαι 
καφαουός· από τώουα και στο εξής φα πάω 
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στα έφνη.  Και όταν έφυγε από εκεί, ήουφε 
στο σπίτι κάποιου που ονοµαζόταν Ιούστος, ο 
οποίος σεβόταν τον Φεό, του οποίου το σπίτι 
συνόουευε µε τη συναγωγή.  Και ο 
αουχισυνάγωγος Κουίσπος πίστεψε στον 
Κύουιο µαζί µε οουόκουηουη την οικογένειά 
του· και ποουοί από τους Κοουινφίους, 
ακούγοντας, πίστευαν και βαπτίζονταν. 

Και ο Κύουιος, ντιαµέσου οουάµατος, τη 
νύχτα, είπε στον Παύουο: Μη φοβάσαι, αουά 
µίουα και µη σιωπήσεις·  επειντή, εγώ είµαι 
µαζί σου, και κανένας ντεν φα βάουει χέουι 
επάνω σου για να σε κακοποιήσει· 
ντεντοµένου ότι, έχω ποουύ ουαό µέσα σ' 
αυτή την πόουη.  Και εκεί κάφησε έναν 
χουόνο και έξι µήνες, ντιντάσκοντας ανάµεσα 
σ' αυτούς τον ουόγο τού Φεού. 

Και όταν ανφύπατος της Αχαϊας ήταν ο 
Γαουίωνας, οι Ιουνταίοι ξεσηκώφηκαν µε µία 
γνώµη ενάντια στον Παύουο, και τον έφεουαν 
στο ντικαστήουιο,  ουέγοντας, ότι: Αυτός 
πείφει τούς ανφουώπους να ουατουεύουν τον 
Φεό αντίφετα πουος τον νόµο. 

Και όταν ο Παύουος επουόκειτο να ανοίξει 
το στόµα, ο Γαουίωνας είπε στους Ιουνταίους: 
Αν µεν ήταν κάποιο αντίκηµα ή πονηουό 
ουαντιούγηµα, ω Ιουνταίοι, εύουογα φα σας 
ανεχόµουν·  αν, όµως, είναι ζήτηµα για 
ουέξεις και ονόµατα και τον νόµο σας, ντείτε 
τα εσείς οι ίντιοι· επειντή, κουιτής γι' αυτά εγώ 
ντεν φέουω να γίνω.  Και τους έντιωξε από το 
ντικαστήουιο.  Και όουοι οι Έουηνες, αφού 
έπιασαν τον αουχισυνάγωγο Σωσφένη, τον 
χτυπούσαν µπουοστά στο ντικαστήουιο· και 
τον Γαουίωνα ντεν τον ένοιαζε καφόου γι' 
αυτά. 

Και ο Παύουος, αφού έµεινε ακόµα αουκετές 
ηµέουες εκεί, έπειτα αποχαιουετώντας τούς 
αντεουφούς, εξέπουευσε στη Συουία· και µαζί 
του η Πουίσκιουα και ο Ακύουας, αφού 
ξύουισε το κεφάουι στις Κεχουεές· επειντή, 
είχε ευχή.  Και έφτασε στην Έφεσο, και 
άφησε εκείνους εκεί, αυτός όµως µπαίνοντας 
µέσα στη συναγωγή, ήουφε σε συζήτηση µε 
τους Ιουνταίους.  Και ενώ τον παουακαούσαν 
να µείνει πεουισσότεουο καιουό κοντά τους, 

ντεν συγκατένευσε·  αουά, τους 
αποχαιουέτησε, ουέγοντας: Πουέπει 
οπωσντήποτε να κάνω την εουχόµενη γιοουτή 
στα Ιεουοσόουυµα, φα επιστουέψω όµως 
πάουι σε σας, του Φεού φέουοντος. Και 
απέπουευσε από την Έφεσο.  Και όταν 
αποβιβάστηκε στην Καισάουεια, ανέβηκε 
στην Ιεουσαουήµ και αφού χαιουέτησε την 
εκκουησία, κατέβηκε στην Αντιόχεια. 

Και αφού ντιέµεινε ουίγο καιουό, βγήκε έξω, 
και ντιεουχόταν ντιαντοχικά τη γη τής 
Γαουατίας και τη Φουυγία, επιστηουίζοντας 
όους τούς µαφητές. 

Και κάποιος Ιουνταίος, µε το όνοµα 
Αποουώς, καταγόµενος από την 
Αουεξάνντουεια, άνντουας ουόγιος, έφτασε 
στην Έφεσο, ο οποίος ήταν ντυνατός στις 
γουαφές.  Αυτός ήταν κατηχηµένος στον 
ντουόµο τού Κυουίου, και παουόµενος από 
ζέση στο πνεύµα του, µιούσε και ντίντασκε µε 
ακουίβεια αυτά που είχαν σχέση µε τον 
Κύουιο, γνωουίζοντας µονάχα το βάπτισµα 
του Ιωάννη.  Κι αυτός άουχισε να µιουάει µε 
παουησία µέσα στη συναγωγή· όταν ντε τον 
άκουσαν ο Ακύουας και η Πουίσκιουα, τον 
πήουαν, και του εξέφεσαν µε µεγαουύτεουη 
ακουίβεια τον ντουόµο τού Φεού.  Και 
επειντή ήφεουε να πεουάσει στην Αχαϊα, οι 
αντεουφοί έγουαψαν πουος τους µαφητές, 
πουοτουέποντας να τον ντεχφούν· ο οποίος, 
όταν ήουφε, ωφέουησε ποουύ εκείνους που µε 
τη χάουη είχαν πιστέψει.  Επειντή, έουεγχε 
ντηµόσια τους Ιουνταίους µε έντονο τουόπο, 
αποντεικνύοντας ντιαµέσου των γουαφών ότι 
ο Ιησούς είναι ο Χουιστός. 

ΚΑΙ ενώ ο Αποουώς ήταν στην Κόουινφο, ο 
Παύουος, αφού πέουασε στα ανωτεουικά 
µέουη, ήουφε στην Έφεσο· και βουίσκοντας 
µεουικούς µαφητές,  είπε σ' αυτούς: Ουάβατε 
Πνεύµα Άγιο όταν πιστέψατε; Και εκείνοι 
είπαν σ' αυτόν: Μα, ούτε αν υπάουχει Πνεύµα 
Άγιο ακούσαµε.  Και τους είπε: Σε τι 
βαπτιστήκατε, ουοιπόν; Και εκείνοι είπαν: 
Στο βάπτισµα του Ιωάννη.  Και ο Παύουος 
είπε: Ο Ιωάννης µεν βάπτισε βάπτισµα 
µετάνοιας, ουέγοντας στον ουαό να πιστέψουν 
σ' εκείνον που φα εουχόταν ύστεουα απ' 
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αυτόν, ντηουαντή, στον Ιησού Χουιστό.  Και 
όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνοµα του 
Κυουίου Ιησού.  Και αφού ο Παύουος 
έβαουε επάνω τους τα χέουια, ήουφε το 
Πνεύµα το Άγιο επάνω σ' αυτούς, και µιούσαν 
γουώσσες και πουοφήτευαν.  Και όουοι αυτοί 
οι άνντουες ήσαν πεουίπου ντώντεκα. 

Και µπαίνοντας µέσα στη συναγωγή µιούσε 
µε παουησία, συζητώντας τουεις µήνες, και 
πείφοντας για τα ζητήµατα της βασιουείας 
τού Φεού.  Επειντή, όµως, µεουικοί 
σκουηουύνονταν και ντεν πείφονταν, 
κακοουογώντας τόν ντουόµο τού Κυουίου 
µπουοστά στο πουήφος, αφού 
αποµακουύνφηκε απ' αυτούς, αποχώουισε 
τους µαφητές, συζητώντας καφηµεουινά στη 
σχοουή κάποιου που ουεγόταν Τύουαννος.  
Κι αυτό έγινε για ντύο χουόνια· ώστε, όουοι 
εκείνοι που κατοικούσαν στην Ασία άκουσαν 
τον ουόγο τού Κυουίου Ιησού, και οι 
Ιουνταίοι και οι Έουηνες.  Και ο Φεός, 
ντιαµέσου τού Παύου, έκανε µεγάουα 
φαύµατα·  ώστε και επάνω στους ασφενείς 
φέουνονταν από το σώµα του µαντήουια ή 
πεουιζώµατα, και έφευγαν απ' αυτούς οι 
ασφένειες, και τα πονηουά πνεύµατα έβγαιναν 
απ' αυτούς. 

Και µεουικοί από τους πεουιεουχόµενους 
εξοουκιστές των Ιουνταίων επιχείουησαν να 
πουοφέουν το όνοµα του Κυουίου Ιησού 
επάνω σ' αυτούς που είχαν τα πονηουά 
πνεύµατα, ουέγοντας: Σας οουκίζουµε στον 
Ιησού, που ο Παύουος κηουύττει.  Και 
εκείνοι που το έκαναν αυτό ήσαν επτά γιοι 
κάποιου Ιουνταίου αουχιεουέα, που 
ονοµαζόταν Σκευάς.  Και το πονηουό 
πνεύµα, απαντώντας είπε: Τον Ιησού τον 
γνωουίζω, και τον Παύουο τον ξέουω· εσείς, 
όµως, ποιοι είστε;  Και πηντώντας επάνω τους 
ο άνφουωπος, στον οποίο ήταν το πονηουό 
πνεύµα, και αφού τους κατανίκησε, 
υπεουίσχυσε εναντίον τους, ώστε γυµνοί και 
τουαυµατισµένοι έφυγαν από το σπίτι εκείνο. 

Κι αυτό έγινε γνωστό σε όους, και στους 
Ιουνταίους και στους Έουηνες, αυτούς που 
κατοικούσαν στην Έφεσο· και έπεσε φόβος 
επάνω σε όους, και το όνοµα του Κυουίου 

Ιησού Χουιστού µεγαουυνόταν.  Και 
έουχονταν ποουοί απ' αυτούς που πίστεψαν 
οµοουογώντας ντηµόσια και φανεουώνοντας 
τις πουάξεις τους.  Ποουοί, µάουιστα, και από 
εκείνους που έκαναν µαγείες, φέουνοντας τα 
βιβουία τους, τα κατέκαιγαν µπουοστά σε 
όους· και απαουιφµώντας την αξία τους, 
βουήκαν ότι ήταν ίση µε 50.000 ασηµένια 
νοµίσµατα.  Έτσι ισχυουά αύξανε και 
ντυνάµωνε ο ουόγος τού Κυουίου. 

Και καφώς εκπουηουώφηκαν αυτά, ο 
Παύουος έβαουε ως σκοπό στο πνεύµα του, 
αφού πεουάσει τη Μακεντονία και την Αχαϊα, 
να πάει στην Ιεουσαουήµ, ουέγοντας ότι: 
Αφού πάω εκεί, πουέπει να ντω και τη 
Ουώµη.  Και αφού έστειουε στη Μακεντονία 
ντύο από εκείνους που τον υπηουετούσαν, τον 
Τιµόφεο και τον Έουαστο, αυτός έµεινε για 
ουίγο χουόνο στην Ασία. 

Και κατά τον καιουό εκείνο έγινε όχι ουίγη 
αναταουαχή γι' αυτόν τον ντουόµο·  επειντή, 
κάποιος αουγυουοποιός, µε το όνοµα 
Ντηµήτουιος, που κατασκεύαζε ασηµένιους 
ναούς τής Άουτεµης, πουοξενούσε στους 
τεχνίτες όχι ουίγο κέουντος·  τους οποίους, 
αφού τους συγκέντουωσε, και εκείνους που 
εουγάζονταν τα παουόµοια, είπε: Άνντουες, 
ξέουετε ότι απ' αυτή την εουγασία 
πουοέουχεται η ευποουία µας·  και βουέπετε 
κι ακούτε, ότι αυτός ο Παύουος έπεισε και 
µετέβαουε ποουύν ουαό, όχι µονάχα τής 
Εφέσου, αουά σχεντόν οουόκουηουης της 
Ασίας, ουέγοντας ότι ντεν είναι φεοί αυτοί που 
κατασκευάζονται µε τα χέουια.  Και όχι 
µονάχα η τέχνη µας κινντυνεύει να 
εξουφενωφεί, αουά και το ιεουό τής µεγάουης 
φεάς Άουτεµης να φεωουηφεί ως τίποτε, και 
πουόκειται µάουιστα να καταστουαφεί η 
µεγαουειότητά της, που τη σέβεται 
οουόκουηουη η Ασία και η οικουµένη. 

Όταν ντε τα άκουσαν αυτά, και γέµισαν από 
φυµό, έκουαζαν ουέγοντας: Μεγάουη η 
Άουτεµη των Εφεσίων.  Και οουόκουηουη η 
πόουη γέµισε από αναταουαχή· και όουµησαν 
µε µια γνώµη στο φέατουο, αφού άουπαξαν 
µαζί τον Γάιο και τον Αουίσταουχο, τους 
Μακεντόνες, συνοντοιπόους τού Παύου.  Και 
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ενώ ο Παύουος ήφεουε να µπει µέσα στον 
ντήµο, οι µαφητές ντεν τον άφηναν.  
Μεουικοί, µάουιστα, από τους Ασιάουχες, 
που ήσαν φίουοι του, έστειουαν σ' αυτόν, και 
τον παουακαούσαν να µη εκφέσει τον εαυτό 
του στο φέατουο.  Άουοι µεν, ουοιπόν, 
έκουαζαν κάτι άουο και άουοι άουο· επειντή, 
η σύναξη ήταν συγκεχυµένη, και οι 
πεουισσότεουοι ντεν ήξεουαν για ποιον ουόγο 
συγκεντουώφηκαν.  Από ντε το πουήφος 
έβαουαν µπουοστά τον Αουέξανντουο για να 
µιουήσει, επειντή τον πουόβαουαν οι 
Ιουνταίοι· και ο Αουέξανντουος, αφού έσεισε 
το χέουι, ήφεουε να αποουογηφεί στον ντήµο.  
Όταν, όµως, γνώουισαν ότι είναι Ιουνταίος, 
έγινε µια φωνή, από όους εκείνους που 
έκουαζαν, µέχουι ντύο ώουες: Μεγάουη η 
Άουτεµη των Εφεσίων. 

Ο ντε Γουαµµατέας, όταν καφησύχασε το 
πουήφος, ουέει: Άνντουες Εφέσιοι, και ποιος 
άνφουωπος είναι που ντεν γνωουίζει ότι η 
πόουη των Εφεσίων είναι ουάτουισσα της 
µεγάουης φεάς Άουτεµης, και του Ντιοπετούς 
αγάουµατος;  Επειντή, ουοιπόν, αυτά είναι 
αναντίουητα, εσείς πουέπει να ησυχάζετε, και 
να µη κάνετε τίποτε το απεουίσκεπτο.  
Ντεντοµένου ότι, φέουατε αυτούς τούς 
άνντουες, που ούτε ιεουόσυουοι είναι ούτε τη 
φεά σας κακοουογούν.  Αν µεν, ουοιπόν, ο 
Ντηµήτουιος και οι συντεχνίτες του έχουν µια 
ντιαφοουά µε κάποιον, υπάουχουν ηµέουες 
ντικάσιµες, και υπάουχουν ανφύπατοι· ας 
καταγγείουν ο ένας τον άουον.  Αν, όµως, 
ζητάτε κάτι για άουα πουάγµατα, κατά τη 
νόµιµη συνέουευση φα επιουυφεί.  Επειντή, 
για τη σηµεουινή αναταουαχή, κινντυνεύουµε 
να κατηγοουηφούµε ως στασιαστές, χωουίς να 
υπάουχει καµιά αιτία, µε την οποία φα 
µποουέσουµε να ντικαιοουογήσουµε τούτο 
τον φόουυβο. 

Και όταν τα είπε αυτά, απέουυσε τη 
συνέουευση. 

ΚΑΙ όταν έπαυσε ο φόουυβος, ο Παύουος, 
αφού πουοσκάουεσε τους µαφητές, και τους 
ασπάστηκε, βγήκε έξω για να πάει στη 
Μακεντονία.  Και αφού ντιαπέουασε εκείνα τα 
µέουη, και και τους πουοέτουψεε µε ποουά 

ουόγια, ήουφε στην Εουάντα.  Και αφού 
έµεινε τουεις µήνες, επειντή έγινε εναντίον του 
συνωµοσία από τους Ιουνταίους, ενώ 
επουόκειτο να αποπουεύσει πουος τη Συουία, 
αποφασίστηκε να επιστουέψει ντιαµέσου της 
Μακεντονίας.  Μαζί του, µάουιστα, 
ακοουφούσε µέχουι την Ασία και ο 
Βεουοιαίος ο Σώπατουος· και από τους 
Φεσσαουονικείς ο Αουίσταουχος και ο 
Σεκούνντος, και ο Γάιος, αυτός από τη 
Ντέουβη, και ο Τιµόφεος· από την Ασία ντε, 
ο Τυχικός και ο Τουόφιµος.  Αυτοί, επειντή 
ήουφαν πουωτύτεουα, µας πεουίµεναν στην 
Τουωάντα.  Εµείς, όµως, αποπουεύσαµε από 
τους Φιουίππους, ύστεουα από τις ηµέουες 
των αζύµων, και σε πέντε ηµέουες ήουφαµε σ' 
αυτούς στην Τουωάντα, όπου ντιαµείναµε 
επτά ηµέουες. 

Και κατά την πουώτη ηµέουα τής 
εβντοµάντας, ενώ οι µαφητές ήσαν 
συγκεντουωµένοι για την κοπή τού άουτου, ο 
Παύουος συνντιαουεγόταν µαζί τους, καφώς 
επουόκειτο την επόµενη ηµέουα να 
αναχωουήσει· και παουέτεινε τον ουόγο 
µέχουι τα µεσάνυχτα.  Και υπήουχαν 
αουκετές ουαµπάντες στο ανώγειο, όπου ήσαν 
συγκεντουωµένοι.  Και κάποιος νεανίας, µε το 
όνοµα Εύτυχος, καφισµένος επάνω στο 
παουάφυουο, πεουιήουφε σε βαφύ ύπνο, ενώ ο 
Παύουος συζητούσε εκτεταµένα, και καφώς 
κυουιεύφηκε από τον ύπνο, έπεσε κάτω από 
το τουίτο πάτωµα· και τον σήκωσαν νεκουόν.  
Και όταν ο Παύουος κατέβηκε, έπεσε επάνω 
του, και καφώς τον αγκάουιασε είπε: Μη 
ταουάζεστε· επειντή, η ψυχή του είναι µέσα 
του.  Και αφού ανέβηκε έκοψε άουτον και 
γεύτηκε, και µίουησε αουκετά µέχουι την 
αυγή, ύστεουα αναχώουησε.  Το ντε παιντί το 
έφεουαν ζωντανό, και παουηγοουήφηκαν 
υπεουβοουικά. 

Κι εµείς, επειντή κατεβήκαµε πουωτύτεουα 
στο πουοίο, αποπουεύσαµε στην Άσσο, 
ντεντοµένου ότι επουόκειτο από εκεί να 
πάουµε τον Παύουο· επειντή, έτσι είχε 
ντιατάξει, καφώς αυτός επουόκειτο να πάει 
πεζός.  Και όταν µας συνάντησε στην Άσσο, 
αφού τον πήουαµε, ήουφαµε στη Μυτιουήνη·  
και καφώς αποπουεύσαµε από εκεί, φτάσαµε 
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την επόµενη ηµέουα αντικουυνά τής Χίου· και 
την άουη ηµέουα φτάσαµε στη Σάµο· και 
αφού µείναµε στο Τουωγύουιο, την ακόουφη 
ηµέουα ήουφαµε στη Μίουητο.  Επειντή, ο 
Παύουος έκουινε να παουαπουεύσει την 
Έφεσο, για να µη του συµβεί να 
χουονοτουιβήσει στην Ασία· για τον ουόγο 
ότι, έσπευντε, αν του ήταν ντυνατόν, να 
βουεφεί την ηµέουα τής Πεντηκοστής στα 
Ιεουοσόουυµα. 

Και από τη Μίουητο, αφού έστειουε στην 
Έφεσο, πουοσκάουεσε τους πουεσβύτεους της 
εκκουησίας.  Και όταν ήουφαν σ' αυτόν, τους 
είπε: Εσείς ξέουετε, από την πουώτη ηµέουα 
κατά την οποία πάτησα το πόντι µου στην 
Ασία, πώς πέουασα µαζί σας οουόκουηουο 
τον καιουό·  ντουεύοντας τον Κύουιο µε κάφε 
ταπεινοφουοσύνη, και µε ποουά ντάκουυα και 
πειουασµούς, που µου συνέβησαν από τις 
επιβουές των Ιουνταίων·  ότι ντεν απέκουυψα 
τίποτε από εκείνα που σας συνέφεουαν, ώστε 
να µη σας το αναγγείουω, και να σας ντιντάξω 
ντηµόσια και κατ' οίκους,  πουοτουέποντας 
έντονα και τους Ιουνταίους και τους Έουηνες 
για τη µετάνοια πουος τον Φεό, και την 
πίστη, αυτή πουος τον Κύουιό µας Ιησού 
Χουιστό.  Και τώουα, ντέστε, εγώ ντεµένος 
στο πνεύµα µου πηγαίνω στην Ιεουσαουήµ, 
µη γνωουίζοντας τα όσα πουόκειται να µου 
συµβούν µέσα σ' αυτήν·  παουά µόνον ότι το 
Άγιο Πνεύµα ντίνει µαουτυουία σε κάφε 
πόουη, ουέγοντας ότι: Ντεσµά και φουίψεις 
µε πεουιµένουν·  όµως, ντεν φουοντίζω για 
κανένα απ' αυτά ούτε έχω ποουύτιµη τη ζωή 
µου, παουά το να τεουειώσω τον ντουόµο µου 
µε χαουά, και τη ντιακονία, που πήουα από 
τον Κύουιο Ιησού, να ντιακηουύξω το 
ευαγγέουιο τής χάουης τού Φεού. 

Και τώουα, πουοσέξτε, εγώ ξέουω ότι στο 
εξής ντεν φα ντείτε το πουόσωπό µου όουοι 
εσείς, ανάµεσα στους οποίους πέουασα 
κηουύττοντας τη βασιουεία τού Φεού.  Γι' 
αυτό, κατά τη σηµεουινή ηµέουα, ντίνω σε 
σας την επίσηµη µαουτυουία, ότι εγώ είµαι 
καφαουός από το αίµα όουων·  επειντή, ντεν 
απέκουυψα να σας αναγγείουω οουόκουηουη 
τη βουή τού Φεού.  Πουοσέχετε, ουοιπόν, 
στον εαυτό σας, και σε οουόκουηουο το 

ποίµνιο, στο οποίο το Πνεύµα το Άγιο σάς 
έβαουε επισκόπους, για να ποιµαίνετε την 
εκκουησία τού Φεού, που απέκτησε µε το 
ίντιο του το αίµα.  Επειντή, εγώ ξέουω τούτο 
ότι, ύστεουα από την αναχώουησή µου, φα 
µπουν µέσα σε σας ουύκοι βαουείς, που ντεν 
φα ουυπούνται το ποίµνιο·  και από σας τους 
ίντιους φα σηκωφούν άνφουωποι, που φα 
µιούν ντιεστουαµµένα, για να αποσπούν τούς 
µαφητές πίσω από τον εαυτό τους.  Γι' αυτό, 
αγουυπνείτε, φέουνοντας στη µνήµη σας ότι 
τουία χουόνια, νύχτα και ηµέουα, ντεν έπαυσα 
να νουφετώ µε ντάκουυα κάφε έναν 
ξεχωουιστά. 

Και τώουα, αντεουφοί, σας αφιεουώνω στον 
Φεό και στον ουόγο τής χάουης του, ο 
οποίος µποουεί να εποικοντοµήσει και να 
ντώσει σε σας κουηουονοµιά ανάµεσα σε όους 
τούς αγιασµένους.  Ασήµι ή χουυσάφι ή 
ιµάτιο ντεν επιφύµησα από κανέναν.  Κι εσείς 
οι ίντιοι ξέουετε ότι στις ανάγκες µου και σ' 
εκείνους που ήσαν µαζί µου υπηουέτησαν 
αυτά τα χέουια.  Σε όουα υπέντειξα σε σας 
ότι, κοπιάζοντας κατ' αυτό τον τουόπο, 
πουέπει να βοηφάτε τούς ασφενείς, και να 
φυµάστε τα ουόγια τού Κυουίου Ιησού, ότι 
αυτός είπε: Μακάουιο είναι το να ντίνει 
κάποιος, µάουον, παουά να παίουνει. 

Και όταν τα είπε αυτά, αφού γονάτισε, 
πουοσευχήφηκε µαζί µε όους αυτούς.  Έγινε 
ντε µεγάουος κουαυφµός από όους· και 
πέφτοντας επάνω στον τουάχηουο του Παύου, 
τον καταφιούσαν·  ουυπούµενοι, µάουιστα, 
υπεουβοουικά για τον ουόγο που είπε, ότι: 
Ντεν φα ντουν πουέον το πουόσωπό του. Και 
τον πουοέπεµπαν στο πουοίο. 

ΚΑΙ όταν αποχωουιστήκαµε απ' αυτούς, 
αποπουεύσαµε, ήουφαµε ντε κατευφείαν στην 
Κω, και την ακόουφη ηµέουα στη Ουόντο, 
και από εκεί στα Πάταουα.  Και βουίσκοντας 
ένα πουοίο, που επουόκειτο να πεουάσει στη 
Φοινίκη, ανεβήκαµε σ' αυτό και 
αποπουεύσαµε.  Και αφού ντιακουίναµε από 
µακουιά την Κύπουο, και την αφήσαµε 
αουιστεουά, πουέαµε πουος τη Συουία, και 
κατεβήκαµε στην Τύουο· επειντή, εκεί 
επουόκειτο το πουοίο να ξεφοουτώσει το 
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φοουτίο του.  Και βουίσκοντας τους µαφητές, 
µείναµε εκεί επτά ηµέουες· οι οποίοι έουεγαν 
στον Παύουο ντιαµέσου τού Πνεύµατος, να 
µη ανέβει στην Ιεουσαουήµ. 

Και όταν τεουειώσαµε εκείνες τις ηµέουες, 
αφού βγήκαµε έξω, ποουευόµασταν, και µας 
πουοέπεµπαν όουοι µαζί µε τις γυναίκες και 
τα παιντιά µέχουι έξω από την πόουη· και 
γονατίζοντας επάνω στον γιαουό 
πουοσευχηφήκαµε.  Και αφού χαιουετήσαµε 
ο ένας τον άουον, ανεβήκαµε στο πουοίο, ενώ 
εκείνοι επέστουεψαν στα ίντια.  Κι εµείς, 
καφώς τεουειώσαµε το φαουάσσιο ταξίντι, 
από την Τύουο φτάσαµε στην Πτοουεµαϊντα, 
και αφού χαιουετήσαµε τους αντεουφούς, 
µείναµε κοντά τους µία ηµέουα. 

Και την επόµενη ηµέουα, ο Παύουος και 
εκείνοι που ήσαν γύουω του, αναχωουώντας 
ήουφαµε στην Καισάουεια· και µπαίνοντας 
στο σπίτι τού Ευαγγεουιστή Φιουίππου, που 
ήταν ένας από τους επτά, µείναµε κοντά του.  
Αυτός, µάουιστα, είχε τέσσεουις φυγατέουες 
παουφένες, που πουοφήτευαν. 

Και ενώ µέναµε εκεί ποουές ηµέουες, 
κατέβηκε από την Ιουνταία κάποιος 
πουοφήτης µε το όνοµα Άγαβος·  και όταν 
ήουφε σε µας, πήουε τη ζώνη τού Παύου, και 
αφού έντεσε τα ντικά του χέουια και τα 
πόντια, είπε: Αυτά ουέει το Πνεύµα το Άγιο: 
Τον άνντουα, του οποίου είναι αυτή η ζώνη, 
έτσι φα τον ντέσουν οι Ιουνταίοι στην 
Ιεουσαουήµ, και φα τον παουαντώσουν στα 
χέουια τών εφνών.  Και καφώς τα ακούσαµε 
αυτά, τον παουακαούσαµε κι εµείς και οι 
ντόπιοι να µη ανέβει στην Ιεουσαουήµ.  Ο 
Παύουος, όµως, αποκουίφηκε: Τι κάνετε 
κουαίοντας και καταφουίβοντας την καουντιά 
µου; Επειντή, εγώ όχι µονάχα να ντεφώ, αουά 
και να πεφάνω στην Ιεουσαουήµ είµαι έτοιµος 
για χάουη τού ονόµατος του Κυουίου Ιησού.  
Και επειντή ντεν πειφόταν, ησυχάσαµε, 
ουέγοντας: Ας γίνει το φέουηµα του Κυουίου. 

Ύστεουα ντε από τις ηµέουες αυτές, αφού 
ετοιµάσαµε την αποσκευή µας, ανεβαίναµε 
στην Ιεουσαουήµ.  Μαζί µας, µάουιστα, 
ήουφαν και µεουικοί µαφητές από την 

Καισάουεια, φέουνοντας κάποιον Μνάσωνα, 
Κύπουιον, παουιόν µαφητή, στον οποίο 
επουόκειτο να φιουοξενηφούµε. 

Και όταν ήουφαµε στα Ιεουοσόουυµα, οι 
αντεουφοί µάς ντέχφηκαν µε χαουά.  Και την 
ακόουφη ηµέουα, ο Παύουος πήγε µαζί µε 
µας στον Ιάκωβο, και ήουφαν όουοι οι 
πουεσβύτεουοι.  Και αφού τους χαιουέτησε, 
ντιηγείτο ένα πουος ένα ξεχωουιστά τα όσα ο 
Φεός έκανε ανάµεσα στα έφνη µε τη 
ντιακονία του. 

Και εκείνοι, όταν τα άκουσαν, ντόξαζαν τον 
Κύουιο· και του είπαν: Βουέπεις, αντεουφέ, 
πόσες µυουιάντες είναι από τους Ιουνταίους, 
που πίστεψαν· και όουοι αυτοί είναι ζηουωτές 
τού νόµου.  Έµαφαν, µάουιστα, για σένα, ότι 
ντιντάσκεις όους τούς Ιουνταίους ανάµεσα 
στα έφνη να αποστατήσουν από τον Μωυσή, 
ουέγοντας, να µη κάνουν πεουιτοµή στα 
παιντιά τους ούτε να πεουπατούν σύµφωνα µε 
τα έφιµα. 

Τι είναι, ουοιπόν; Πουόκειται, σίγουα, να 
συγκεντουωφεί πουήφος, επειντή φα ακούσουν 
ότι ήουφες.  Κάνε, ουοιπόν, τούτο που σου 
ουέµε: Βουίσκονται κοντά µας τέσσεουις 
άνντουες, που έχουν επάνω τους ευχή·  πάουτ' 
τους, καφαουίσου µαζί τους, και νταπάνησε γι' 
αυτούς, για να ξυουιστούν στο κεφάουι, και να 
γνωουίσουν όουοι ότι ντεν υπάουχει τίποτε 
από όσα έµαφαν για σένα, αου' ακοουφείς κι 
εσύ φυουάττοντας τον νόµο.  Όσο για τα έφνη 
που πίστεψαν, εµείς γουάψαµε, καφώς 
αποφασίσαµε να µη φυουάττουν τίποτε 
τέτοιο, παουά µονάχα να απέχουν από το 
ειντωουόφυτο, και το αίµα, και πνικτό ζώο, 
και ποουνεία. 

Τότε, ο Παύουος, παίουνοντας τους άνντουες, 
την ακόουφη ηµέουα, αφού καφαουίστηκε 
µαζί τους, µπήκε µέσα στο ιεουό, 
εξαγγέουοντας πότε εκπουηουώνονται οι 
ηµέουες τού καφαουισµού, οπότε φα γίνει 
πουοσφοουά για κάφε έναν απ' αυτούς. 

Και καφώς επουόκειτο να συµπουηουωφούν 
οι επτά ηµέουες, οι Ιουνταίοι από την Ασία, 
µόουις τον είνταν µέσα στο ιεουό, τάουαξαν 
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οουόκουηουο το πουήφος, και έβαουαν τα 
χέουια τους επάνω του,  κουάζοντας: 
Άνντουες Ισουαηουίτες, βοηφάτε· αυτός είναι 
ο άνφουωπος που ντιντάσκει όους παντού 
ενάντια στον ουαό και στον νόµο και σε τούτο 
τον τόπο· κι ακόµα, έφεουε και Έουηνες µέσα 
στο ιεουό, και βεβήουωσε τούτο τον άγιο 
τόπο.  (Επειντή, είχαν ντει πουοηγουµένως 
τον Τουόφιµο από την Έφεσο µαζί του στην 
πόουη, τον οποίο, νόµιζαν, ότι ο Παύουος 
είχε φέουει µέσα στο ιεουό). 

Και τέφηκε σε αναταουαχή οουόκουηουη η 
πόουη, και έγινε συουοή τού ουαού· και 
πιάνοντας τον Παύουο, τον έσυουαν έξω από 
το ιεουό· κι αµέσως κουείστηκαν οι φύουες.  
Και ενώ ζητούσαν να τον φανατώσουν, 
ανέβηκε η φήµη στον χιουίαουχο του 
τάγµατος ότι, οουόκουηουη η Ιεουσαουήµ 
είναι αναστατωµένη·  ο οποίος, αφού 
παουέουαβε αµέσως στουατιώτες και 
εκατόνταουχους, έτουεξε κάτω σ' αυτούς. Και 
εκείνοι, όταν είνταν τον χιουίαουχο και τους 
στουατιώτες, σταµάτησαν να χτυπούν τον 
Παύουο. 

Τότε, καφώς πουησίασε ο χιουίαουχος, τον 
έπιασε, και πουόσταξε να ντεφεί µε ντύο 
αουυσίντες, και ουωτούσε, ποιος ήταν, και τι 
είχε κάνει.  Κι ανάµεσα στον όχουο, άουοι 
φώναζαν κάτι άουο, και άουοι άουο· και µη 
µποουώντας εξαιτίας τού φοουύβου να µάφει 
το βέβαιο, πουόσταξε να φεουφεί στο φούιο.  
Και όταν έφτασε στα σκαουοπάτια, συνέβηκε 
να βαστάζεται από τους στουατιώτες εξαιτίας 
τής βίας τού όχου.  Επειντή, το πουήφος τού 
ουαού ακοουφούσε κουάζοντας: Σήκωσέ τον. 

Και ενώ επουόκειτο να φεουφεί µέσα στο 
φούιο, ουέει στον χιουίαουχο: Μου είναι 
επιτουεπτό να σου πω κάτι; Και εκείνος είπε: 
Ξέουεις Εουηνικά;  Ντεν είσαι τάχα εσύ ο 
Αιγύπτιος, που πουιν από τούτες τις ηµέουες 
ντιέγειουες σε αποστασία και έβγαουες έξω 
στην έουηµο τους 4.000 φονιάντες άνντουες; 

Και ο Παύουος είπε: Εγώ είµαι άνφουωπος 
Ιουνταίος από την Ταουσό, ποουίτης 
επίσηµης πόουης τής Κιουικίας· και, σε 

παουακαουώ, ντώσε µου την άντεια να 
µιουήσω πουος τον ουαό. 

Και όταν τού έντωσε την άντεια, ο Παύουος, 
αφού στάφηκε στα σκαουοπάτια, έσεισε το 
χέουι στον ουαό· και καφώς έγινε µεγάουη 
σιωπή, µίουησε στην Εβουαϊκή ντιάουεκτο, 
ουέγοντας: 

Άνντουες αντεουφοί και πατέουες, ακούστε 
την αποουογία µου, που αυτή τη στιγµή κάνω 
πουος εσάς. 

Και ακούγοντας ότι τους µιούσε στην 
Εβουαϊκή ντιάουεκτο, έντειξαν 
πεουισσότεουη ησυχία· και είπε:  Εγώ µεν 
είµαι άνφουωπος Ιουνταίος, γεννηµένος στην 
Ταουσό τής Κιουικίας, έχω ντε ανατουαφεί σε 
τούτη την πόουη, κοντά στα πόντια τού 
Γαµαουιήου, πήουα την παιντεία σύµφωνα µε 
την ακουίβεια του πατουοπαουάντοτου 
νόµου, ήµουν ζηουωτής τού Φεού, όπως 
όουοι εσείς είστε σήµεουα·  ο οποίος 
κατέτουεξα τούτη την οντό µέχουι φανάτου, 
ντένοντας µε αουυσίντες και παουαντίνοντας 
σε φυουακές και άνντουες και γυναίκες·  
καφώς και ο αουχιεουέας ντίνει µαουτυουία 
για µένα, και οουόκουηουο το πουεσβυτέουιο· 
από τους οποίους παίουνοντας και επιστοουές 
πουος τους αντεουφούς, ποουευόµουν στη 
Νταµασκό, για να φέουω ντεµένους στην 
Ιεουσαουήµ και εκείνους που ήσαν εκεί, για 
να τιµωουηφούν. 

Και οντοιποουώντας, ενώ πουησίαζα στη 
Νταµασκό, κατά το µεσηµέουι, άστουαψε 
ξαφνικά γύουω µου ποουύ φως από τον 
ουανό·  και έπεσα στο ένταφος, και άκουσα 
µια φωνή, που µου έουεγε: Σαού, Σαού, γιατί 
µε καταντιώκεις;  Και εγώ αποκουίφηκα: 
Ποιος είσαι, Κύουιε; Και µου είπε: Εγώ είµαι 
ο Ιησούς ο Ναζωουαίος, που εσύ 
καταντιώκεις.  Αυτοί που ήσαν µαζί µου 
είνταν µεν το φως, και φοβήφηκαν 
υπεουβοουικά· τη φωνή, όµως, εκείνου που 
µου µιούσε, ντεν άκουσαν.  Και είπα: Τι να 
κάνω, Κύουιε; Και ο Κύουιος µου είπε: Αφού 
σηκωφείς, πήγαινε στη Νταµασκό· και εκεί φα 
σου ουαουηφεί για όουα όσα είναι 
ντιοουισµένα να κάνεις.  Και επειντή, από τη 
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ουαµπουότητα εκείνου τού φωτός, ντεν 
έβουεπα, χειουαγωγούµενος από εκείνους που 
ήσαν µαζί µου, ήουφα στη Νταµασκό. 

Και κάποιος Ανανίας, ένας ευσεβής 
άνφουωπος σύµφωνα µε τον νόµο, έχοντας τη 
µαουτυουία από όους τούς Ιουνταίους που 
κατοικούν εκεί,  ήουφε σε µένα, και, καφώς 
στάφηκε από πάνω µου, µου είπε: Σαού, 
αντεουφέ, ντες ξανά το φως σου· και εγώ, κατά 
την ίντια εκείνη ώουα, ξαναείντα το φως µου 
µπουοστά σ' αυτόν.  Και εκείνος είπε: Ο 
Φεός των πατέουων µας σε ντιόουισε να 
γνωουίσεις το φέουηµά του, και να ντεις τον 
Ντίκαιο, και να ακούσεις φωνή από το στόµα 
του·  επειντή, φα είσαι µάουτυουας γι' αυτό 
πουος όους τούς ανφουώπους, για όσα είντες 
και άκουσες.  Και, τώουα, γιατί βουαντύνεις; 
Αφού σηκωφείς, βαπτίσου και καφαουίσου 
από τις αµαουτίες σου, µε το να επικαουεστείς 
το όνοµα του Κυουίου. 

Και όταν επέστουεψα στην Ιεουσαουήµ, ενώ 
πουοσευχόµουν µέσα στο ιεουό, ήουφα σε 
έκσταση,  και τον είντα να µου ουέει: Βιάσου 
και βγες γουήγοουα από την Ιεουσαουήµ· 
επειντή, ντεν φα παουαντεχφούν τη 
µαουτυουία σου για µένα.  Και εγώ είπα: 
Κύουιε, αυτοί ξέουν ότι εγώ φυουάκιζα και 
έντεουνα µέσα στις συναγωγές αυτούς που 
πίστευαν σε σένα·  και όταν χυνόταν το αίµα 
τού µάουτυουά σου, του Στεφάνου, ήµουν και 
εγώ παουών, και συµφωνούσα στον φόνο του, 
και φύουαγα τα ιµάτια εκείνων που τον 
φόνευαν.  Και µου είπε: Πήγαινε· επειντή, εγώ 
φα σε στείουω σε έφνη, µακουιά. 

Και µέχουι αυτό το σηµείο τού ουόγου, τον 
άκουγαν· τότε, όµως, ύψωσαν τη φωνή τους, 
ουέγοντας: Σήκωσε από τη γη έναν τέτοιον 
άνφουωπο· επειντή, ντεν πουέπει να ζει.  Και 
επειντή αυτοί φώναζαν ντυνατά, και τίναζαν τα 
ιµάτια, και έουιχναν σκόνη στον αέουα,  ο 
χιουίαουχος πουόσταξε να φεουφεί στο φούιο, 
παουαγγέουοντας να εξεταστεί, 
µαστιγώνοντάς τον, ώστε να γνωουίσει για 
ποια αιτία φώναζαν έτσι εναντίον του. 

Και καφώς τον ξάπουωσαν ντεµένον µε τα 
ουουιά, ο Παύουος είπε στον εκατόνταουχο, 

που παουαστεκόταν: Είναι τάχα νόµιµο σε 
σας να µαστιγώνετε έναν άνφουωπο, που είναι 
Ουωµαίος και ακατάκουιτος;  Και όταν το 
άκουσε ο εκατόνταουχος, πήγε και το 
ανήγγειουε στον χιουίαουχο, ουέγοντας: 
Πουόσεχε τι πουόκειται να κάνεις· επειντή, ο 
άνφουωπος αυτός είναι Ουωµαίος.  Αφού ντε 
ήουφε κοντά του ο χιουίαουχος, είπε σ' αυτόν: 
Πες µου, Ουωµαίος είσαι εσύ; Και εκείνος 
είπε: Ναι.  Και ο χιουίαουχος αποκουίφηκε: 
Εγώ µε ποουά χουήµατα απέκτησα αυτή την 
ποουιτογουάφηση. Και ο Παύουος είπε: Εγώ, 
όµως, και γεννήφηκα Ουωµαίος.  Αµέσως, 
ουοιπόν, αποσύουφηκαν απ' αυτόν εκείνοι που 
επουόκειτο να τον βασανίσουν. Και 
φοβήφηκε, µάουιστα, ο χιουίαουχος, όταν 
γνώουισε ότι είναι Ουωµαίος, και ότι τον είχε 
ντέσει. 

Την ντε επόµενη ηµέουα, φέουοντας να µάφει 
το βέβαιο, για ποιο ζήτηµα κατηγοουείται 
από τους Ιουνταίους, τον έουυσε από τα 
ντεσµά, και πουόσταξε νάουφουν οι 
αουχιεουείς και οουόκουηουο το συνέντουιό 
τους· και αφού κατέβασε τον Παύουο, τον 
έστησε µπουοστά τους. 

Και ο Παύουος, ατενίζοντας στο συνέντουιο, 
είπε: Άνντουες αντεουφοί, εγώ έζησα 
µπουοστά στον Φεό µε κάφε καουή 
συνείντηση µέχουι τούτη την ηµέουα. 

Και ο αουχιεουέας Ανανίας πουόσταξε 
εκείνους που παουαστέκονταν κοντά του να 
χτυπήσουν το στόµα του.  Τότε, ο Παύουος 
είπε σ' αυτόν: Ο Φεός πουόκειται να σε 
χτυπήσει, τοίχε ασβεστωµένε· κι εσύ κάφεσαι 
να µε κουίνεις σύµφωνα µε τον νόµο, και 
παουανοµώντας πουοστάζεις να µε χτυπούν;  
Και εκείνοι που παουαστέκονταν είπαν: Τον 
αουχιεουέα τού Φεού εξυβουίζεις;  Και ο 
Παύουος είπε: Ντεν ήξεουα, αντεουφοί, ότι 
είναι αουχιεουέας· επειντή, είναι γουαµµένο: 
«Άουχοντα του ουαού σου ντεν φα 
κακοουογήσεις». 

Και όταν ο Παύουος κατάουαβε ότι το ένα 
µέουος είναι από Σαντντουκαίους, και το 
άουο από Φαουισαίους, φώναξε ντυνατά µέσα 
στο συνέντουιο: Άνντουες αντεουφοί, εγώ 
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είµαι Φαουισαίος, γιος Φαουισαίου· και 
κουίνοµαι για εουπίντα και ανάσταση των 
νεκουών. 

Και όταν το είπε αυτό, έγινε σχίσµα ανάµεσα 
στους Φαουισαίους και τους Σαντντουκαίους· 
και το πουήφος ντιχάστηκε.  Επειντή, οι µεν 
Σαντντουκαίοι ουένε ότι ντεν υπάουχει 
ανάσταση, ούτε άγγεουος ούτε πνεύµα· ενώ οι 
Φαουισαίοι οµοουογούν και τα ντύο.  Και 
έγινε µεγάουος φόουυβος· και καφώς οι 
γουαµµατείς σηκώφηκαν από το µέουος των 
Φαουισαίων, συζητούσαν φυµωµένα, 
ουέγοντας: Ντεν βουίσκουµε κανένα κακό σε 
τούτο τον άνφουωπο· αν, όµως, του µίουησε 
πνεύµα ή άγγεουος, ας µη φεοµαχούµε.  Και 
επειντή έγινε µεγάουη ντιαµάχη, ο 
χιουίαουχος φοβούµενος µήπως ο Παύουος 
ντιασπαουαχφεί απ' αυτούς, πουόσταξε να 
κατέβει το στουάτευµα και να τον αουπάξει 
από ανάµεσά τους, και να τον φέουει στο 
φούιο. 

Και την εουχόµενη νύχτα, ο Κύουιος, αφού 
φάνηκε σ' αυτόν ξαφνικά, είπε: Έχε φάουος, 
Παύουο, επειντή, όπως έντωσες για µένα 
µαουτυουία στην Ιεουσαουήµ, έτσι πουέπει να 
ντώσεις µαουτυουία και στη Ουώµη. 

Και όταν έγινε ηµέουα, µεουικοί από τους 
Ιουνταίους, αφού συνωµότησαν, παουέντωσαν 
τον εαυτό τους σε ανάφεµα, ουέγοντας ούτε 
να φάνε ούτε να πιουν, µέχουις ότου 
φονεύσουν τον Παύουο.  Και ήσαν 
πεουισσότεουοι από 40 αυτοί που έκαναν 
τούτη τη συνωµοσία·  οι οποίοι, καφώς 
ήουφαν στους αουχιεουείς και τους 
πουεσβύτεους, είπαν: Αναφεµατίσαµε τον 
εαυτό µας µε ανάφεµα, να µη γευφούµε 
τίποτε, µέχουις ότου φονεύσουµε τον 
Παύουο.  Τώουα, ουοιπόν, εσείς µαζί µε το 
συνέντουιο ντιαµηνύστε στον χιουίαουχο, να 
τον κατεβάσει αύουιο σε σας, σαν να φέουετε 
να µάφετε µε πεουισσότεουη ακουίβεια τα 
όσα σχετίζονται µ' αυτόν· κι εµείς, πουιν 
αυτός πουησιάσει, είµαστε έτοιµοι να τον 
φονεύσουµε. 

Ακούγοντας, όµως, την ενέντουα ο γιος τής 
αντεουφής τού Παύου, πήγε, και µπαίνοντας 

στο φούιο, το ανήγγειουε στον Παύουο.  Και 
ο Παύουος, αφού πουοσκάουεσε έναν 
εκατόνταουχο, είπε: Φέουε τούτον τον νέο 
στον χιουίαουχο· επειντή, έχει κάτι να του 
αναγγείουει.  Εκείνος, ουοιπόν, παίουνοντάς 
τον, τον έφεουε στον χιουίαουχο, και ουέει: Ο 
ντέσµιος Παύουος µε φώναξε, και µε 
παουακάουεσε να φέουω τούτον τον νέο, 
επειντή έχει κάτι να σου µιουήσει. 

Και ο χιουίαουχος, αφού τον έπιασε από το 
χέουι, και αποσύουφηκε ιντιαιτέουως, 
ουώτησε: Τι είναι εκείνο που έχεις να µου 
αναγγείουεις; 

Και εκείνος είπε ότι: Οι Ιουνταίοι 
συµφώνησαν να σε 

παουακαουέσουν να κατεβάσεις αύουιο τον 
Παύουο στο συνέντουιο, σαν να φέουν να 
µάφουν κάτι µε πεουισσότεουη ακουίβεια γι' 
αυτόν·  εσύ, ουοιπόν, µη πειστείς σ' αυτούς, 
επειντή πεουισσότεουοι από 40 άνντουες απ' 
αυτούς τον ενεντουεύουν, οι οποίοι 
παουέντωσαν τον εαυτό τους σε ανάφεµα, 
ούτε να φάνε ούτε να πιουν, µέχουις ότου τον 
φονεύσουν· και τώουα είναι έτοιµοι, 
πουοσµένοντας την υπόσχεση από σένα. 

Ο χιουίαουχος, ουοιπόν, απέουυσε τον νέο, 
αφού του παουήγγειουε: Μη πεις σε κανέναν 
ότι αυτά τα φανέουωσες σε µένα. 

Και αφού πουοσκάουεσε ντύο από κάποιους 
εκατόνταουχους, είπε: Ετοιµάστε 200 
στουατιώτες, για να πάνε µέχουι την 
Καισάουεια, και 70 καβαουάουηντες, και 200 
ουογχοφόους, από την τουίτη ώουα τής 
νύχτας.  Ετοιµάστε και ζώα, για να καφίσουν 
επάνω τους τον Παύουο, και να τον φέουν µε 
ασφάουεια στον Φήουικα τον ηγεµόνα. 

Και έγουαψε µια επιστοουή, που πεουιείχε 
τούτο τον τύπο:  «Ο Κουαύντιος Ουυσίας 
πουος τον εξοχότατο ηγεµόνα Φήουικα, 
χαίουε.  Τούτο τον άνφουωπο, που 
συνεουήφφη από τους Ιουνταίους, και που 
επουόκειτο να φονευφεί απ' αυτούς, αφού 
επενέβηκα µαζί µε το στουάτευµα, τον έσωσα, 
µαφαίνοντας ότι είναι Ουωµαίος.  Φέουοντας, 
όµως, να µάφω την αιτία για την οποία τον 
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κατηγοούσαν, τον κατέβασα στο συνέντουιό 
τους·  και τον βουήκα να κατηγοουείται για 
ζητήµατα του νόµου τους, χωουίς όµως να 
έχει κανένα έγκουηµα άξιο φανάτου ή 
ντεσµών.  Και επειντή µου ντιαµηνύφηκε ότι 
επουόκειτο να γίνει επιβουή στον άνφουωπο 
από τους Ιουνταίους, τον έστειουα αµέσως σε 
σένα, παουαγγέουοντας και στους κατηγόους 
να πουν µπουοστά σου τα όσα έχουν εναντίον 
του· υγίαινε». 

Οι µεν στουατιώτες, ουοιπόν, σύµφωνα µε την 
πουοσταγή που τους ντόφηκε, παίουνοντας 
τον Παύουο, τον έφεουαν µέσα στη νύχτα 
στην Αντιπατουίντα.  Και την επόµενη 
ηµέουα, αφού άφησαν τους καβαουάουηντες 
να πάνε µαζί του, επέστουεψαν στο φούιο·  οι 
οποίοι, καφώς µπήκαν µέσα στην Καισάουεια, 
και εγχείουισαν την επιστοουή στον ηγεµόνα, 
του παουσίασαν και τον Παύουο.  Και ο 
ηγεµόνας, αφού ντιάβασε την επιστοουή, και 
ουώτησε από ποια επαουχία είναι, και άκουσε 
ότι είναι από την Κιουικία:  Φα σε ακούσω, 
είπε, όταν έουφουν και οι κατήγοουοί σου. 
Και πουόσταξε να φυουάγεται στο 
πουαιτώουιο του Ηουώντη. 

ΥΣΤΕΟΥΑ από πέντε ηµέουες κατέβηκε ο 
αουχιεουέας Ανανίας µαζί µε τους 
πουεσβύτεους, και µαζί µε κάποιον ουήτοουα 
Τέουτυουο, οι οποίοι εµφανίστηκαν στον 
ηγεµόνα εναντίον τού Παύου. 

Καφώς ντε πουοσκουήφηκε αυτός, άουχισε ο 
Τέουτυουος να κατηγοουεί, ουέγοντας:  
Επειντή, αποουαµβάνουµε µε σένα ποουή 
ησυχία, και στο έφνος τούτο γίνονται 
ουαµπουά πουάγµατα µε την πουόνοιά σου 
σε όουα και παντού, ευγνωµονούµε, 
εξοχότατε Φήουικα, µε κάφε ευχαουιστία.  
Αουά, για να µη σε απασχοουώ 
πεουισσότεουο, παουακαουώ να µας ακούσεις 
σύντοµα µε την επιείκειά σου.  Επειντή, 
βουήκαµε τούτο τον άνφουωπο ότι είναι 
φφοουοποιός, και ντιεγείουει στάσεις ανάµεσα 
σε όους τούς Ιουνταίους ανά την οικουµένη, 
και είναι πουωτοστάτης τής αίουεσης των 
Ναζωουαίων,  ο οποίος ντοκίµασε να 
βεβηουώσει και τον ναό· τον οποίο και 
συουάβαµε, και σύµφωνα µε τον ντικό µας 

νόµο φεουήσαµε να τον κουίνουµε.  Όµως, 
σαν ήουφε ο χιουίαουχος Ουυσίας, τον 
απέσπασε µε ποουή βία από τα χέουια µας,  
πουοστάζοντας τους κατηγόους του νάουφουν 
µπουοστά σου· από τον οποίο φα µποουέσεις, 
αφού ο ίντιος τον εξετάσεις, να µάφεις για 
όουα τούτα, για τα οποία εµείς τον 
κατηγοούµε. 

Συµφώνησαν, µάουιστα, και οι Ιουνταίοι, 
ουέγοντας, ότι αυτά έτσι έχουν. 

Τότε, αφού ο ηγεµόνας ένευσε σ' αυτόν να 
µιουήσει, ο Παύουος αποκουίφηκε: Επειντή 
σε γνωουίζω ότι από ποουά χουόνια είσαι 
κουιτής σε τούτο το έφνος, αποουογούµαι για 
τον εαυτό µου µε πεουισσότεουη 
ευχαουίστηση·  ντεντοµένου ότι, µποουείς να 
πουηουοφοουηφείς πως ντεν είναι 
πεουισσότεουες από ντώντεκα ηµέουες, 
αφότου εγώ ανέβηκα για να πουοσκυνήσω 
στην Ιεουσαουήµ.  Και ούτε µέσα στο ιεουό 
µε βουήκαν να συζητώ µε κάποιον ή να 
οχουαγωγώ ούτε και µέσα στις συναγωγές 
ούτε και µέσα στην πόουη·  ούτε µποούν να 
φέουν αποντείξεις για όσα τώουα µε 
κατηγοούν.  Οµοουογώ, µάουιστα, τούτο σε 
σένα, ότι σύµφωνα µε τον ντουόµο που αυτοί 
ουένε αίουεση, έτσι ουατουεύω τον Φεό των 
πατέουων µου, πιστεύοντας σε όουα τα 
γουαµµένα µέσα στον νόµο και στους 
πουοφήτες·  έχοντας εουπίντα στον Φεό, την 
οποία κι αυτοί οι ίντιοι πουοσµένουν, ότι 
πουόκειται να γίνει ανάσταση των νεκουών, 
και ντικαίων και αντίκων.  Μάουιστα, 
φουοντίζω κατά τούτο, στο να έχω πάντοτε 
άπταιστη συνείντηση πουος τον Φεό και 
πουος τους ανφουώπους.  Ύστεουα ντε από 
ποουά χουόνια ήουφα να κάνω στο έφνος µου 
εουεηµοσύνες και πουοσφοουές.  Ανάµεσα 
ντε σε τούτους, µεουικοί Ιουνταίοι από την 
Ασία µε βουήκαν εξαγνισµένον µέσα στο 
ιεουό, όχι µε όχουο ούτε µε φόουυβο·  οι 
οποίοι έπουεπε να παουασταφούν µπουοστά 
σου, και να µε κατηγοουήσουν, αν είχαν κάτι 
εναντίον µου.  Ή, αυτοί οι ίντιοι, ας πουν, αν 
βουήκαν σε µένα κάποιο αντίκηµα, όταν 
παουαστάφηκα µπουοστά στο συνέντουιο·  
εκτός αν είναι γι' αυτή τη µία φωνή, που 
φώναξα, καφώς στεκόµουν ανάµεσά τους, ότι: 
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Για ανάσταση νεκουών εγώ κουίνοµαι 
σήµεουα από σας. 

Όταν ο Φήουικας τα άκουσε αυτά ανέβαουε 
την κουίση τους, επειντή ήξεουε µε 
πεουισσότεουη ακουίβεια τα σχετιζόµενα µ' 
αυτό τον Ντουόµο, και είπε: Όταν έουφει ο 
χιουίαουχος Ουυσίας, φα αποφασίσω για τη 
ντιαφοουά σας.  Και ντιέταξε τον 
εκατόνταουχο να φυουάσσεται ο Παύουος, 
και να έχει άνεση, και να µη εµποντίζουν 
κανέναν από τους οικείους του να τον 
υπηουετεί ή να έουχεται σ' αυτόν. 

Και ύστεουα από µεουικές ηµέουες, ο 
Φήουικας, αφού ήουφε µαζί µε τη γυναίκα 
του, τη Ντουσίουα, που ήταν Ιουνταία, 
ξανακάουεσε τον Παύουο, και άκουσε απ' 
αυτόν για την πίστη στον Χουιστό.  Και ενώ 
αυτός µιούσε για ντικαιοσύνη και εγκουάτεια 
και για τη µέουουσα κουίση, ο Φήουικας, 
επειντή έγινε έντουοµος, απάντησε: Πουος το 
παουόν, πήγαινε, και όταν βουω χουόνο, φα 
σε ξανακαουέσω.  Ταυτόχουονα, όµως, 
εουπίζοντας ότι φα του ντοφούν χουήµατα 
από τον Παύουο, για να τον αποουύσει· γι' 
αυτό και, µετακαουώντας τον συχνότεουα, 
µιούσε µαζί του.  Ύστεουα ντε από τη 
συµπουήουωση ντύο χουόνων, τον Φήουικα 
ντιαντέχφηκε ο Πόουκιος Φήστος, και ο 
Φήουικας, φέουοντας να κάνει χάουη στους 
Ιουνταίους, άφησε τον Παύουο 
φυουακισµένον. 

Ο ΦΗΣΤΟΣ, ουοιπόν, όταν ήουφε στην 
επαουχία, ύστεουα από τουεις ηµέουες 
ανέβηκε από την Καισάουεια στα 
Ιεουοσόουυµα.  Και εµφανίστηκαν σ' αυτόν ο 
αουχιεουέας και οι πουώτοι από τους 
Ιουνταίους ενάντια στον Παύουο, και τον 
παουακαούσαν,  ζητώντας χάουη εναντίον 
του, να τον µεταφέουει στην Ιεουσαουήµ, 
ενεντουεύοντας στον ντουόµο να τον 
φονεύσουν.  Ο ντε Φήστος αποκουίφηκε ότι, 
ο Παύουος είναι φυουακισµένος στην 
Καισάουεια, και ότι εκείνος πουόκειται να 
αναχωουήσει πουος τα εκεί.  Γι' αυτό, οι 
ντυνατοί ανάµεσά σας, είπε, ας κατέβουν µαζί 
µου, και αν υπάουχει κάτι σ' αυτόν τον 
άνφουωπο, ας τον κατηγοουήσουν. 

Και αφού ντιέµεινε ανάµεσά τους 
πεουισσότεουο από ντέκα ηµέουες, κατέβηκε 
στην Καισάουεια, και την επόµενη ηµέουα, 
αφού κάφησε επάνω στο βήµα, πουόσταξε να 
φεουφεί ο Παύουος.  Και όταν ήουφε, 
στάφηκαν οουόγυουά του οι Ιουνταίοι εκείνοι 
που είχαν κατέβει από τα Ιεουοσόουυµα, 
επιουίπτοντας ενάντια στον Παύουο ποουές 
και βαουιές κατηγοουίες, που ντεν µποούσαν 
να αποντείξουν,  καφώς εκείνος αποουογείτο, 
ότι: Ούτε στον νόµο των Ιουνταίων ούτε στο 
ιεουό ούτε στον Καίσαουα έπουαξα κάποιο 
αµάουτηµα. 

Ο ντε Φήστος, φέουοντας να κάνει χάουη 
στους Ιουνταίους, αποκουινόµενος στον 
Παύουο, είπε: Φέουεις να ανέβεις στα 
Ιεουοσόουυµα και να κουιφείς εκεί γι' αυτά 
µπουοστά µου; 

Και ο Παύουος είπε: Στο βήµα τού 
Καίσαουα στέκοµαι, όπου πουέπει να κουιφώ. 
Ντεν αντίκησα σε τίποτε τους Ιουνταίους, 
καφώς κι εσύ κάουιστα το γνωουίζεις·  
επειντή, αν αντικώ ή έπουαξα κάτι άξιο 
φανάτου, ντεν αποφεύγω τον φάνατο· αουά, αν 
ντεν υπάουχει τίποτε από όσα αυτοί µε 
κατηγοούν, κανένας ντεν µποουεί να µε 
χαουίσει σ' αυτούς· τον Καίσαουα επικαούµαι. 

Τότε, ο Φήστος, αφού µίουησε µε το 
συµβούιο, αποκουίφηκε: Τον Καίσαουα 
επικαουείσαι; Στον Καίσαουα φα πας. 

Και αφού πέουασαν µεουικές ηµέουες, ο 
βασιουιάς Αγουίππας και η Βεουνίκη ήουφαν 
στην Καισάουεια, για να χαιουετήσουν τον 
Φήστο.  Και ενώ έµεναν εκεί ποουές ηµέουες, 
ο Φήστος ανέφεουε στον βασιουιά τα 
σχετιζόµενα µε τον Παύουο, ουέγοντας: 
Υπάουχει κάποιος άνφουωπος, που αφέφηκε 
εντώ φυουακισµένος από τον Φήουικα,  για 
τον οποίο, όταν πήγα στα Ιεουοσόουυµα, οι 
αουχιεουείς και οι πουεσβύτεουοι των 
Ιουνταίων εµφανίστηκαν σε µένα, ζητώντας 
καταντίκη εναντίον του·  στους οποίους 
αποκουίφηκα ότι, ντεν είναι συνήφεια στους 
Ουωµαίους να παουαντίνουν χαουιστικά σε 
φάνατο κανέναν άνφουωπο, πουιν ο 
κατηγοούµενος έχει κατά πουόσωπον τους 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1178 από 1298 

κατηγόους του, και ουάβει καιουό αποουογίας 
για το έγκουηµα·  όταν, ουοιπόν, 
συγκεντουώφηκαν εντώ, χωουίς να κάνω 
καµιά αναβοουή, την ακόουφη ηµέουα, αφού 
κάφησα επάνω στο βήµα, πουόσταξα να 
φεουφεί ο άνφουωπος.  Για τον οποίο οι 
κατήγοουοι, όταν παουαστάφηκαν, ντεν 
έφεουαν εναντίον του καµιά κατηγοουία από 
όσα εγώ υπονοούσα·  αουά, είχαν εναντίον 
του µεουικά ζητήµατα, για τη ντική τους 
ντεισινταιµονία, και για κάποιον Ιησού, που 
είχε πεφάνει, τον οποίο ο Παύουος έουεγε ότι 
ζει.  Αουά, καφώς εγώ βουέφηκα σε αµηχανία 
γι' αυτό στη συζήτηση, έουεγα, αν φέουει να 
πάει στην Ιεουσαουήµ, και εκεί να κουιφεί γι' 
αυτά.  Επειντή, όµως, ο Παύουος 
επικαουέστηκε να φυουαχφεί στην κουίση τού 
Σεβαστού, πουόσταξα να φυουάσσεται 
µέχουις ότου τον στείουω πουος τον 
Καίσαουα. 

Και ο Αγουίππας είπε στον Φήστο: Φα 
ήφεουα και εγώ να ακούσω τον άνφουωπο. 

Και εκείνος είπε: Αύουιο φα τον ακούσεις. 

Την επόµενη ηµέουα, ουοιπόν, όταν ήουφε ο 
Αγουίππας και η Βεουνίκη µε µεγάουη 
ποµπή, και µπήκαν στο ακουοατήουιο µαζί 
µε τους χιουίαουχους και τους επιφανείς 
άνντουες τής πόουης, ο Φήστος πουόσταξε 
και φέουφηκε ο Παύουος. 

Τότε, ο Φήστος ουέει: Βασιουιά Αγουίππα, 
και όουοι όσοι είστε παουόντες µαζί µας, 
βουέπετε τούτον, για τον οποίο µού µίουησαν 
οουόκουηουο το πουήφος των Ιουνταίων και 
στα Ιεουοσόουυµα και εντώ, καταβοώντας 
ότι, αυτός ο άνφουωπος ντεν πουέπει πουέον 
να ζει.  Και εγώ, επειντή βουήκα ότι ντεν 
έπουαξε τίποτε άξιο φανάτου, κι αυτός ο 
ίντιος επικαουέστηκε τον Σεβαστό, 
αποφάσισα να τον στείουω.  Για τον οποίο 
ντεν έχω τίποτε βέβαιο για να γουάψω στον 
κύουιό µου· γι' αυτό, τον έφεουα µπουοστά 
σας, και µάουιστα µπουοστά σου, βασιουιά 
Αγουίππα, για να έχω κάτι να γουάψω, αφού 
γίνει η ανάκουιση·  επειντή, µου φαίνεται 
ακατανόητο, στέουνοντας έναν φυουακισµένο, 

να µη επισηµάνω και τα εναντίον του 
εγκουήµατα. 

Και ο Αγουίππας είπε στον Παύουο: Έχεις 
την άντεια να µιουήσεις για τον εαυτό σου. 

Τότε, ο Παύουος, αφού άπουωσε το χέουι, 
άουχισε να αποουογείται:  Φεωουώ µακάουιο 
τον εαυτό µου, βασιουιά Αγουίππα, επειντή 
πουόκειται να αποουογηφώ µπουοστά σου 
σήµεουα για όουα όσα κατηγοούµαι από τους 
Ιουνταίους,  µάουιστα, επειντή γνωουίζεις 
όουα τα έφιµα και τα ζητήµατα ανάµεσα 
στους Ιουνταίους· γι' αυτό, σε παουακαουώ, 
να µε ακούσεις µε µακουοφυµία.  Τη ζωή 
µου, ουοιπόν, από τα νεανικά χουόνια, που 
εξαουχής έζησα ανάµεσα στο έφνος µου στα 
Ιεουοσόουυµα, την ξέουν όουοι οι Ιουνταίοι,  
επειντή, µε γνωουίζουν απαουχής, (αν φέουν 
να ντώσουν µαουτυουία) ότι, σύµφωνα µε την 
ακουιβέστατη αίουεση της φουησκείας µας, 
έζησα ως Φαουισαίος.  Και, τώουα, 
παουαστέκοµαι να κουιφώ για την εουπίντα 
τής υπόσχεσης, που έγινε από τον Φεό πουος 
τους πατέουες µας·  στην οποία εουπίζει να 
φτάσει το ντωντεκάφυουο γένος µας, το οποίο 
ακατάπαυστα ουατουεύει τον Φεό νύχτα και 
ηµέουα· γι' αυτή την εουπίντα κατηγοούµαι 
από τους Ιουνταίους, βασιουιά Αγουίππα.  Τι; 
Κουίνεται από σας απίστευτο, ότι ο Φεός 
ανασταίνει νεκούς;  Εγώ µεν στοχάστηκα 
µέσα µου ότι, έπουεπε να πουάξω ποουά 
ενάντια στο όνοµα του Ιησού τού 
Ναζωουαίου.  Το οποίο και έπουαξα στα 
Ιεουοσόουυµα· και ποούς από τους αγίους 
εγώ έκουεισα µέσα σε φυουακές, παίουνοντας 
εξουσία από τους αουχιεουείς· και όταν 
φονεύονταν έντωσα ψήφο εναντίον τους.  Και 
σε όουες τις συναγωγές, ποουές φοουές, 
καφώς τους τιµωούσα, τους ανάγκαζα να 
βουασφηµούν· και µε υπεουβοουική µανία 
παουαφεουόµουν εναντίον τους, και τους 
καταντίωκα µέχουι και στις έξω πόουεις. 

Και µέσα σ' αυτά, καφώς εουχόµουν στη 
Νταµασκό µε εξουσία και άντεια, που είχα 
από τους αουχιεουείς,  είντα, στο µέσον της 
ηµέουας, καφ' οντόν, βασιουιά, ένα φως από 
τον ουανό, που υπεουέβαινε τη ουαµπουότητα 
του ήουιου, το οποίο έουαµψε γύουω µου και 
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γύουω σ' εκείνους που οντοιποούσαν µαζί 
µου.  Και ενώ όουοι πέσαµε στη γη, άκουσα 
µια φωνή να µου µιουάει, και να ουέει στην 
Εβουαϊκή ντιάουεκτο: Σαού, Σαού, γιατί µε 
καταντιώκεις; Είναι σκουηουό σε σένα να 
κουοτσάς σε καουφιά.  Και εγώ είπα: Ποιος 
είσαι, Κύουιε; Και εκείνος είπε: Εγώ είµαι ο 
Ιησούς, τον οποίο εσύ καταντιώκεις.  Αουά, 
σήκω επάνω, και στάσου στα πόντια σου· 
επειντή, γι' αυτό φάνηκα σε σένα, για να σε 
κάνω υπηουέτη και µάουτυουα και για όσα 
είντες, και για όσα φα φανεουωφώ σε σένα,  
καφώς σε ντιάουεξα από τον ουαό και τα 
έφνη, στα οποία τώουα σε στέουνω,  για να 
ανοίξεις τα µάτια τους, ώστε να επιστουέψουν 
από το σκοτάντι στο φως, και από την εξουσία 
τού σατανά στον Φεό, για να πάουν άφεση 
αµαουτιών, και κουηουονοµιά ανάµεσα στους 
αγιασµένους, ντιαµέσου τής πίστης σε µένα. 

Γι' αυτό, βασιουιά Αγουίππα, ντεν έγινα 
απειφής στην ουάνια οπτασία,  αουά, πουώτα 
σ' αυτούς που ήσαν στη Νταµασκό και στα 
Ιεουοσόουυµα, και σε οουόκουηουη τη γη 
τής Ιουνταίας, και έπειτα στα έφνη, κήουυττα 
να µετανοούν, και να επιστουέφουν στον Φεό, 
κάνοντας έουγα άξια της µετάνοιας.  Γι' αυτά, 
οι Ιουνταίοι, αφού µε συνέουαβαν στο ιεουό, 
επιχειούσαν να µε φονεύσουν.  Έχοντας, 
όµως, αξιωφεί τής βοήφειας από τον Φεό, 
στέκοµαι µέχουι τούτη την ηµέουα, ντίνοντας 
µαουτυουία και πουος µικουόν και πουος 
µεγάουον, µη ουέγοντας τίποτε εκτός των 
όσων µίουησαν οι πουοφήτες και ο Μωυσής 
ότι επουόκειτο να γίνουν·  ότι ο Χουιστός 
επουόκειτο να πάφει, ότι, αφού αναστήφηκε 
πουώτος από τους νεκούς, πουόκειται να 
κηουύξει φως στον ουαό και στα έφνη. 

Και ενώ αυτός αποουογείτο αυτά, ο Φήστος 
µε µεγάουη φωνή είπε: Παουαφουονείς, 
Παύουο· τα ποουά γουάµµατα σε 
παουασύουν σε παουαφουοσύνη. 

Και εκείνος είπε: Ντεν παουαφουονώ, 
εξοχότατε Φήστο, αουά πουοφέουω ουόγια 
αουήφειας και νου υγιαίνοντα.  Ο βασιουιάς, 
βέβαια, στον οποίο και µιουάω µε παουησία, 
γνωουίζει καουά γι' αυτά· επειντή, είµαι 
πεπεισµένος ότι τίποτε απ' αυτά ντεν του 

ντιαφεύγει· για τον ουόγο ότι, αυτό ντεν έχει 
γίνει σε µια γωνιά.  Βασιουιά Αγουίππα, 
πιστεύεις στους Πουοφήτες; Ξέουω ότι 
πιστεύεις. 

Και ο Αγουίππας είπε στον Παύουο: Παουά 
ουίγο µε πείφεις να γίνω Χουιστιανός. 

Και ο Παύουος είπε: Φα το ευχόµουν στον 
Φεό, όχι µονάχα εσύ, αουά και όουοι αυτοί 
που µε ακούν σήµεουα να γίνουν, και παουά 
ουίγο και παουά ποουύ, τέτοιοι, όπως είµαι 
και εγώ, εκτός βέβαια από τούτα τα ντεσµά. 

Και όταν αυτός τα είπε αυτά, σηκώφηκε ο 
βασιουιάς και ο ηγεµόνας, και η Βεουνίκη, 
και εκείνοι που συγκάφονταν µαζί τους.  Και 
καφώς αναχωούσαν µιούσαν αναµεταξύ τους, 
ουέγοντας ότι: Τίποτε άξιο ντεσµών ή 
φανάτου ντεν κάνει αυτός ο άνφουωπος.  Και 
ο Αγουίππας είπε στον Φήστο: Ο άνφουωπος 
αυτός µποούσε να έχει αποουυφεί, αν ντεν 
είχε επικαουεστεί τον Καίσαουα. 

ΚΑΙ όταν αποφασίστηκε να αποπουεύσουµε 
για την Ιταουία, παουέντωσαν τον Παύουο 
και µεουικούς άουους φυουακισµένους σε 
έναν εκατόνταουχο, µε το όνοµα Ιούιος, από 
το τάγµα τού ουεγόµενου Σεβαστού.  Και 
αφού ανεβήκαµε σε ένα Αντουαµυττηνό 
πουοίο, σηκωφήκαµε µέουοντας να 
παουαπουεύσουµε τους τόπους πουος την 
Ασία, έχοντας µαζί µας τον Μακεντόνα 
Αουίσταουχο, αυτόν από τη Φεσσαουονίκη.  
Και την άουη ηµέουα φτάσαµε στη Σιντώνα, 
και ο Ιούιος, φεουόµενος φιουάνφουωπα 
πουος τον Παύουο, του επέτουεψε να πάει 
στους φίους του και να τύχει πεουίφαουψης.  
Και από εκεί, αφού σηκωφήκαµε, πουεύσαµε 
από το κάτω µέουος τής Κύπου, επειντή οι 
άνεµοι ήσαν ενάντιοι.  Και καφώς 
ντιαπουεύσαµε το πέουαγος της Κιουικίας και 
της Παµφυουίας, ήουφαµε στα Μύουα τής 
Ουυκίας.  Και εκεί, ο εκατόνταουχος, 
βουίσκοντας ένα Αουεξανντουινό πουοίο, που 
έπουεε πουος την Ιταουία, µας έβαουε επάνω 
σ' αυτό.  Πουέοντας, όµως, µε βουαντύ 
ουυφµό αουκετές ηµέουες, και φτάνοντας 
µόουις στην Κνίντο, επειντή ντεν µας άφηνε ο 
άνεµος, πουεύσαµε από το κάτω µέουος τής 
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Κουήτης πουος τη Σαουµώνη·  και µόουις 
την παουαπουεύσαµε, ήουφαµε σε κάποιον 
τόπο, που ονοµάζεται Καουοί Ουιµένες, 
κοντά στον οποίο ήταν η πόουη Ουασαία. 

Και επειντή πέουασε αουκετός καιουός, και 
το φαουάσσιο ταξίντι ήταν ήντη επικίνντυνο, 
µια και είχε πεουάσει κιόουας η νηστεία, ο 
Παύουος τούς συµβούευε,  ουέγοντας: 
Άνντουες, βουέπω ότι το φαουάσσιο ταξίντι 
πουόκειται να γίνει µε κακοπάφεια και ποουή 
ζηµία, όχι µονάχα τού φοουτίου και του 
πουοίου, αουά και των ψυχών µας.  Ο 
εκατόνταουχος, όµως, πειφόταν 
πεουισσότεουο στον κυβεουνήτη και στον 
ναύκουηουο, παουά στα ουεγόµενα από τον 
Παύουο.  Και επειντή το ουιµάνι ντεν ήταν 
κατάουηουο για να παουαχειµάσει κανείς, οι 
πεουισσότεουοι γνωµοντότησαν να σηκωφούν 
και από εκεί, ώστε, αφού φτάσουν, αν φα 
µποούσαν, στον Φοίνικα, ένα ουιµάνι τής 
Κουήτης, που βουέπει πουος τον Ουίβα και 
πουος τον Χώουο, να παουαχειµάσουν εκεί. 

Και όταν έπνευσε εουαφουά νοτιάς, 
νοµίζοντας ότι πέτυχαν τον σκοπό, σήκωσαν 
την άγκυουα, και έπουεαν κατά µήκος τής 
Κουήτης.  Όµως, ύστεουα από ουίγο χτύπησε 
εναντίον της ένας Τυφωνικός άνεµος, που 
ουέγεται Ευουοκουείντωνας.  Και επειντή 
συναουπάχφηκε το πουοίο, και ντεν µποούσε 
να αντέχει απέναντι στον άνεµο, αφού 
αφεφήκαµε, φεουόµασταν.  Και καφώς 
πεουάσαµε γουήγοουα από ένα µικουό νησί, 
που ονοµαζόταν Κουαύντη, µόουις 
µποουέσαµε να βάουµε στην εξουσία µας τη 
βάουκα.  Την οποία, αφού την ανέβασαν, 
µεταχειουίζονταν βοηφήµατα, ζώνοντας από 
κάτω το πουοίο· και επειντή φοβόνταν µήπως 
και εκπέσουν στη Σύουτη, κατέβασαν τα 
πανιά, και φέουονταν έτσι.  Και επειντή 
ταουαιπωούµασταν υπεουβοουικά, την 
ακόουφη ηµέουα έουιχναν στη φάουασσα από 
το φοουτίο·  και την τουίτη ηµέουα µε τα 
ίντια µας τα χέουια ουίξαµε τα σκεύη τού 
πουοίου.  Και επειντή για ποουές ηµέουες 
ντεν φαίνονταν ούτε ήουιος ούτε αστέουια, ο 
ντε βαουύς χειµώνας συνεχιζόταν, αφαιουείτο 
πουέον από µας κάφε εουπίντα σωτηουίας. 

Ύστεουα ντε από ποουυήµεουη ασιτία, ο 
Παύουος, αφού στάφηκε ανάµεσά τους, είπε: 
Έπουεπε, ω άνντουες, να µε υπακούσετε, και 
να µη σηκωφείτε από την Κουήτη, και έτσι φα 
αποφεύγαµε τούτη την κακοπάφεια και τη 
ζηµία.  Αουά, και τώουα, σας πουοτουέπω να 
έχετε φάουος· επειντή, καµιά ψυχή από σας 
ντεν φα χαφεί, παουά µονάχα το πουοίο.  
Επειντή, αυτή τη νύχτα φάνηκε σε µένα ένας 
άγγεουος του Φεού, του οποίου είµαι, τον 
οποίο και ουατουεύω,  ουέγοντας: Μη 
φοβάσαι, Παύουο· πουέπει να παουασταφείς 
µπουοστά στον Καίσαουα· και ντες, ο Φεός 
χάουισε σε σένα όους αυτούς που πουέουν 
µαζί σου.  Γι' αυτό, έχετε φάουος, άνντουες· 
επειντή, πιστεύω στον Φεό ότι, έτσι φα γίνει, 
σύµφωνα µε τον τουόπο που µιουήφηκε σε 
µένα.  Πουέπει, µάουιστα, να πέσουµε σε 
κάποιο νησί. 

Και όταν ήουφε η 14η νύχτα, ενώ 
πεουιφεουόµασταν στην Αντουιατική 
Φάουασσα, γύουω στα µεσάνυχτα οι ναύτες 
συµπέουαναν ότι πουησιάζουν σε κάποιον 
τόπο.  Και ουίχνοντας τη βοουίντα, βουήκαν 
20 οουγιές· και καφώς πουοχώουησαν ουίγο 
ντιάστηµα, ουίχνοντας και πάουι τη βοουίντα, 
βουήκαν 15 οουγιές·  και έχοντας τον φόβο 
µήπως και πέσουµε έξω σε τουαχείς τόπους, 
αφού από την πουύµη έουιξαν τέσσεουις 
άγκυουες, εύχονταν να γίνει ηµέουα. 

Και επειντή οι ναύτες επιζητούσαν να φύγουν 
από το πουοίο, και κατέβασαν τη βάουκα στη 
φάουασσα, µε την πουόφαση ότι επουόκειτο 
να απουώσουν άγκυουες από την πουώουη,  ο 
Παύουος είπε στον εκατόνταουχο και στους 
στουατιώτες: Αν αυτοί ντεν µείνουν στο 
πουοίο, εσείς ντεν µποουείτε να σωφείτε.  
Τότε, οι στουατιώτες απέκοψαν τα σχοινιά 
τής βάουκας, και την άφησαν να πέσει έξω. 

Και µέχουι να ξηµεουώσει, ο Παύουος 
παουακαούσε όους να πάουν κάποια τουοφή, 
ουέγοντας: Σήµεουα για 14 ηµέουες 
πουοσντοκώντας, παουαµένετε νηστικοί, και 
ντεν φάγατε τίποτε.  Γι' αυτό, σας 
παουακαουώ, πάουτε τουοφή· µια κι αυτό 
είναι αναγκαίο για τη σωτηουία σας· επειντή, 
σε κανέναν από σας ντεν φα χαφεί ούτε µια 
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τουίχα από το κεφάουι του.  Αφού ντε είπε 
αυτά, και πήουε ψωµί, ευχαουίστησε τον Φεό 
µπουοστά σε όους, και κόβοντας άουχισε να 
τουώει.  Παίουνοντας ντε όουοι φάουος, 
πήουαν κι αυτοί τουοφή.  Ήµασταν, 
µάουιστα, όουες οι ψυχές µέσα στο πουοίο, 
276.  Και αφού χόουτασαν από τουοφή, 
εουάφουυναν το πουοίο, ουίχνοντας το 
σιτάουι στη φάουασσα. 

Και όταν έγινε ηµέουα, ντεν γνώουιζαν τη γη· 
παουατηούσαν, όµως, κάποιον κόουπο που 
είχε γιαουό, στον οποίο φέουησαν, αν 
µποούσαν, να ουίξουν έξω το πουοίο.  Και 
αφού έκοψαν τις άγκυουες, άφησαν το πουοίο 
στη φάουασσα, ενώ ταυτόχουονα έουυσαν τα 
σχοινιά των πηνταουίων· και υψώνοντας τον 
αουτέµονα πουος τον άνεµο, κατευφύνονταν 
πουος τον γιαουό.  Και αφού έπεσαν σε έναν 
τόπο, όπου συνέουχονταν ντύο φάουασσες, 
έουιξαν το πουοίο έξω· και η µεν πουώουη 
κάφησε και έµεινε ασάουευτη· η ντε πουύµη 
ντιαουυόταν από τη βία των κυµάτων.  Και οι 
στουατιώτες φέουησαν να φανατώσουν τούς 
κουατούµενους, για να µη ντιαφύγει κανένας 
κοουυµπώντας. 

Ο εκατόνταουχος, όµως, φέουοντας να 
ντιασώσει τον Παύουο, τους εµπόντισε από 
τον σκοπό τους, και πουόσταξε, όσοι 
µποούσαν να κοουυµπούν, να ουιχτούν 
πουώτοι και να βγουν στη στεουιά·  οι ντε 
υπόουοιποι, άουοι µεν επάνω σε σανίντες, 
άουοι ντε επάνω σε κάποια ουείψανα του 
πουοίου. Κι έτσι, όουοι κατάφεουαν να 
ντιασωφούν στη στεουιά. 

ΚΑΙ όταν ντιασώφηκαν, τότε γνώουισαν ότι 
το νησί ονοµάζεται Μεουίτη.  Οι ντε 
βάουβαουοι έντειξαν σε µας όχι την τυχαία 
φιουανφουωπία· επειντή, αφού άναψαν φωτιά, 
µας υποντέχφηκαν όους εµάς, εξαιτίας τής 
επικείµενης βουοχής, και του ψύχους. 

Και όταν ο Παύουος, µαζεύοντας έναν σωουό 
από φουύγανα, τα έβαουε επάνω στη φωτιά, 
µια οχιά, βγαίνοντας ουόγω τής φεουµότητας, 
κόουησε επάνω στο χέουι του.  Και καφώς οι 
βάουβαουοι είνταν το φηουίο να είναι 
κουεµασµένο από το χέουι του, έουεγαν 

αναµεταξύ τους: Σίγουα, ο άνφουωπος αυτός 
είναι φονιάς, ο οποίος, παουόουο ότι 
ντιασώφηκε από τη φάουασσα, η φεία ντίκη 
ντεν τον άφησε να ζει.  Κι αυτός µεν 
αποτίναξε το φηουίο στη φωτιά, και ντεν 
έπαφε κανένα κακό.  Και εκείνοι πεουίµεναν 
ότι επουόκειτο να πουηστεί ή να πέσει 
ξαφνικά κάτω νεκουός· αφού, όµως, 
πεουίµεναν ποουή ώουα, και έβουεπαν ότι 
ντεν του γινόταν κανένα κακό, αουάζοντας 
γνώµη, έουεγαν ότι είναι φεός. 

Και στα γύουω µέουη εκείνου τού τόπου ήσαν 
κτήµατα του πουώτου ανφουώπου τού νησιού 
µε το όνοµα Πόπουιος, ο οποίος, αφού µας 
υποντέχφηκε, µας φιουοξένησε φιουόφουονα 
τουεις ηµέουες.  Συνέβηκε, µάουιστα, ο 
πατέουας τού Ποπουίου να είναι κατάκοιτος, 
πάσχοντας από πυουετό και ντυσεντεουία· 
στον οποίο, όταν ο Παύουος µπήκε µέσα, και 
αφού πουοσευχήφηκε, έβαουε επάνω του τα 
χέουια, και τον γιάτουεψε.  Όταν έγινε, 
ουοιπόν, αυτό, και οι υπόουοιποι, όσοι είχαν 
ασφένειες στο νησί, πουοσέουχονταν και 
φεουαπεύονταν·  οι οποίοι µάς τίµησαν µε 
ποουές τιµές, και όταν επουόκειτο να 
αναχωουήσουµε, µας εφοντίασαν µε τα 
αναγκαία. 

Και ύστεουα από τουεις µήνες αποπουεύσαµε, 
επάνω σε ένα Αουεξανντουινό πουοίο, µε 
σηµαία των Ντιοσκούων, που είχε 
παουαχειµάσει στο νησί·  και όταν φτάσαµε 
στις Συουακούσες, µείναµε τουεις ηµέουες.  
Και από εκεί, αφού κάναµε τον πεουίπου, 
φτάσαµε στο Ουήγιο· και ύστεουα από µία 
ηµέουα, όταν έπνευσε νότιος άνεµος, 
ήουφαµε τη ντεύτεουη ηµέουα στους 
Ποτίοους·  όπου, βουίσκοντας αντεουφούς, 
µας παουακάουεσαν να µείνουµε µαζί τους 
επτά ηµέουες· και έτσι ήουφαµε στη Ουώµη.  
Και από εκεί, ακούγοντας οι αντεουφοί τα νέα 
για µας, βγήκαν έξω σε συνάντησή µας µέχουι 
τον Άππιο Φόουο και τις Τουεις Ταβέουνες· 
τους οποίους, όταν είντε ο Παύουος, 
ευχαουίστησε τον Φεό, και πήουε φάουος. 

Και όταν ήουφαµε στη Ουώµη, ο 
εκατόνταουχος παουέντωσε τους 
κουατούµενους στον στουατοπεντάουχη· στον 
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Παύουο, όµως, επιτουάπηκε να µένει µόνος 
του, µαζί µε έναν στουατιώτη, που τον 
φύουαγε. 

Και ύστεουα από τουεις ηµέουες, ο Παύουος 
συγκάουεσε τους πουώτους από τους 
Ιουνταίους, που ήσαν εκεί· και όταν 
συγκεντουώφηκαν, τους έουεγε: Άνντουες 
αντεουφοί, εγώ, χωουίς να κάνω κάτι ενάντια 
στον ουαό ή στα πατουώα έφιµα, 
παουαντόφηκα από τα Ιεουοσόουυµα 
κουατούµενος στα χέουια των Ουωµαίων·  οι 
οποίοι, αφού µε ανέκουιναν, ήφεουαν να µε 
αποουύσουν, επειντή καµιά αιτία φανάτου 
ντεν υπήουχε σε µένα.  Όµως, επειντή οι 
Ιουνταίοι αντέουεγαν, αναγκάστηκα να 
επικαουεστώ τον Καίσαουα· όχι σαν να έχω 
να κατηγοουήσω το έφνος µου σε κάτι.  Γι' 
αυτή, ουοιπόν, την αιτία σάς κάουεσα για να 
σας ντω και να µιουήσω· επειντή, ένεκα της 
εουπίντας τού Ισουαήου φοουάω τούτη την 
αουυσίντα. 

Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Εµείς ούτε 
γουάµµατα πήουαµε για σένα από την 
Ιουνταία ούτε, εουχόµενος κάποιος από τους 
αντεουφούς, ανήγγειουε ή µίουησε κάτι κακό 
εναντίον σου.  Επιφυµούµε, µάουιστα, να 
ακούσουµε από σένα τι φουονείς· επειντή, για 
την αίουεση αυτή είναι σε µας γνωστό ότι, 
παντού αντιουέγεται. 

Και αφού τού ντιόουισαν µία ηµέουα, ήουφαν 
σ' αυτόν στο κατάουυµα ποουοί· στους 
οποίους εξέφεσε µε µαουτυουίες τη βασιουεία 
τού Φεού, και τους έπειφε στα σχετιζόµενα µε 
τον Ιησού, και από τον νόµο τού Μωυσή και 
από τους πουοφήτες, από το πουωί µέχουι το 
βουάντυ. 

Και άουοι µεν πείφονταν στα ουεγόµενα, 
άουοι όµως απιστούσαν.  Και καφώς ήσαν 
ασύµφωνοι αναµεταξύ τους, αναχωούσαν, 
αφού ο Παύουος είπε έναν ουόγο, ότι: Καουά 
µίουησε το Πνεύµα το Άγιο στους πατέουες 
µας ντιαµέσου τού πουοφήτη Ησαϊα·  που 
έουεγε: «Πήγαινε σε τούτο τον ουαό και πες: 
Με την ακοή φα ακούσετε, και ντεν φα 
εννοήσετε· και βουέποντας φα ντείτε, και ντεν 
φα καταουάβετε.  Επειντή, η καουντιά τούτου 

τού ουαού πάχυνε, και µε τα αυτιά άκουσαν 
βαουιά, και έκουεισαν τα µάτια τους· µήπως 
κάποτε ντουν µε τα µάτια, ακούσουν µε τα 
αυτιά, και εννοήσουν µε την καουντιά, και 
επιστουέψουν, και τους γιατουέψω».  Ας είναι, 
ουοιπόν, σε σας γνωστό ότι, στα έφνη 
στάουφηκε το σωτήουιο µήνυµα του Φεού· 
αυτοί και φα ακούσουν. 

Και αφού είπε αυτά, οι Ιουνταίοι 
αναχώουησαν, έχοντας ανάµεσά τους ποουή 
συζήτηση. 

Και ο Παύουος έµεινε ντύο οουόκουηουα 
χουόνια σε ένα ιντιαίτεουο µισφωµένο σπίτι· 
και ντεχόταν όους εκείνους που έουχονταν σ' 
αυτόν,  κηουύττοντας τη βασιουεία τού Φεού, 
και ντιντάσκοντας µε κάφε παουησία, χωουίς 
εµπόντιο, αυτά που σχετίζονταν µε τον 
Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Ο Παύουος, ντούος τού Ιησού Χουιστού, 
καουεσµένος απόστοουος, ξεχωουισµένος για 
το ευαγγέουιο του Φεού,  (που 
πουοϋποσχέφηκε, ντιαµέσου των πουοφητών 
του, µέσα στις άγιες γουαφές),  για τον Υιό 
του, που γεννήφηκε από το σπέουµα τού 
Νταβίντ κατά τη σάουκα,  και αποντείχφηκε 
Υιός τού Φεού µε ντύναµη, σύµφωνα µε το 
πνεύµα τής αγιοσύνης, µε την ανάσταση από 
τους νεκούς, του Ιησού Χουιστού τού 
Κυουίου µας,  ντιαµέσου τού οποίου πήουαµε 
χάουη και αποστοουή, σε υπακοή πίστης 
όουων των εφνών, υπέου τού ονόµατός του·  
ανάµεσα στα οποία είστε κι εσείς, 
πουοσκαουεσµένοι τού Ιησού Χουιστού·  
πουος όους όσους είναι στη Ουώµη, 
αγαπητούς τού Φεού, πουοσκαουεσµένους 
αγίους, χάουη να είναι σε σας και ειουήνη από 
τον Φεό τον Πατέουα µας, και τον Κύουιο 
Ιησού Χουιστό. 

Πουώτα µεν ευχαουιστώ τον Φεό µου 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού για όους σας, 
για τον ουόγο ότι η πίστη σας εξαγγέουεται 
σε όουο τον κόσµο·  επειντή, ο Φεός µου 
είναι µάουτυουας, τον οποίο τον ουατουεύω 
µε το πνεύµα µου στο ευαγγέουιο του Υιού 
του, ότι αντιάκοπα σας φυµάµαι,  καφώς 
πάντοτε ντέοµαι στις πουοσευχές µου, µήπως 
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κατά κάποιον τουόπο αξιωφώ κάποτε, µε το 
φέουηµα του Φεού, νάουφω σε σας.  Επειντή, 
επιποφώ να σας ντω, για να σας µεταντώσω 
κάποιο πνευµατικό χάουισµα για τη στήουιξή 
σας·  κι αυτό είναι, το να συµπαουηγοουηφώ 
ανάµεσά σας µε την κοινή πίστη, και τη ντική 
σας και τη ντική µου. 

Μάουιστα, ντεν φέουω αντεουφοί να αγνοείτε, 
ότι ποουές φοουές µεουέτησα νάουφω σε σας, 
(εµποντίστηκα, όµως, µέχουι τώουα), για να 
αποουαύσω κάποιον καουπό και ανάµεσά 
σας, καφώς και ανάµεσα στα υπόουοιπα έφνη.  
Είµαι χουεώστης και απέναντι σε Έουηνες και 
απέναντι σε βάουβαους, και σε σοφούς και σε 
άσοφους·  έτσι, είµαι πουόφυµος, όσον 
αφοουά το ντικό µου µέουος, να κηουύξω το 
ευαγγέουιο και σε σας που είστε στη Ουώµη. 

Επειντή, ντεν ντουέποµαι, βέβαια, το 
ευαγγέουιο του Χουιστού· για τον ουόγο ότι, 
είναι ντύναµη Φεού πουος σωτηουία σε κάφε 
έναν που πιστεύει, και στον Ιουνταίο, πουώτα, 
και στον Έουηνα·  επειντή, ντιαµέσου αυτού η 
ντικαιοσύνη τού Φεού αποκαουύπτεται από 
πίστη σε πίστη, καφώς είναι γουαµµένο: «Ο 
ντίκαιος, βέβαια, φα ζήσει µε πίστη». 

Επειντή, οουγή του Φεού αποκαουύπτεται 
από τον ουανό επάνω σε κάφε ασέβεια και 
αντικία ανφουώπων, που κατακουατούν την 
αουήφεια µε µέσα αντικίας. 

Επειντή, ό,τι µποουεί να γίνει γνωστό για τον 
Φεό, είναι φανεουό µέσα τους· για τον ουόγο 
ότι, ο Φεός το φανέουωσε σ' αυτούς.  
Ντεντοµένου ότι, τα αόουατα αυτού 
βουέπονται φανεουά από την εποχή τής 
κτίσης τού κόσµου, καφώς νοούνται 
ντιαµέσου των ντηµιουγηµάτων του, και η 
αιώνια ντύναµή του και η φεότητα, ώστε αυτοί 
να είναι αναποουόγητοι. 

Επειντή, ενώ γνώουισαν τον Φεό, ντεν τον 
ντόξασαν ως Φεό, ούτε τον ευχαουίστησαν· 
αουά, µέσα στους µάταιους συουογισµούς 
τους, αναζήτησαν µάταια πουάγµατα, και 
σκοτίστηκε η ασύνετη καουντιά τους.  Ενώ 
έουεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν µωουοί.  Και 
άουαξαν τη ντόξα τού άφφαουτου Φεού σε 

οµοίωµα εικόνας φφαουτού ανφουώπου, και 
πουιών και τετουάποντων και εουπετών. 

Γι' αυτό και ο Φεός τούς παουέντωσε σε 
ακαφαουσία, ντιαµέσου των επιφυµιών των 
καουντιών τους, ώστε να ατιµάζονται τα 
σώµατά τους αναµεταξύ τους.  Οι οποίοι 
αντικατέστησαν την αουήφεια τού Φεού µε το 
ψέµα, και απέντωσαν σεβασµό και 
ουάτουευσαν την κτίση, παουά εκείνον που 
την έκτισε, ο οποίος είναι άξιος ευουογίας 
στους αιώνες. Αµήν. 

Γι' αυτό, ο Φεός τούς παουέντωσε σε πάφη 
ατιµίας· επειντή, και οι γυναίκες τους 
αντικατέστησαν τη φυσική χουήση µε την 
αφύσικη·  παουόµοια ντε και οι άνντουες, 
αφήνοντας τη φυσική χουήση τής γυναίκας, 
άναψαν µέσα τους από την επιφυµία τους ο 
ένας πουος τον άουον, κάνοντας την 
ασχηµοσύνη, αουσενικοί σε αουσενικούς, και 
αποουαµβάνοντας στον εαυτό τους την 
πουέπουσα αντιµισφία τής πουάνης τους. 

Και καφώς αποντοκίµασαν το να έχουν 
επίγνωση του Φεού, ο Φεός τούς παουέντωσε 
σε αντόκιµον νου, ώστε να κάνουν εκείνα που 
ντεν πουέπει·  επειντή, είναι γεµάτοι από κάφε 
αντικία, ποουνεία, πονηουία, πουεονεξία, 
κακία· είναι γεµάτοι από φφόνο, φόνο, 
φιουονικία, ντόουο, κακοήφεια·  ψιφυουιστές, 
κατάουαουοι, µε µίσος για τον Φεό, 
υβουιστές, υπεουήφανοι, αουαζόνες, 
εφευουετές κακών, απειφείς στους γονείς,  
χωουίς σύνεση, παουαβάτες συµφωνιών, 
άσπουαχνοι, ασυµφιουίωτοι, ανεουεήµονες·  
οι οποίοι, ενώ γνωουίζουν τη ντικαιοσύνη τού 
Φεού, ότι εκείνοι που πουάττουν τέτοιου 
είντους πουάγµατα είναι άξιοι φανάτου, όχι 
µονάχα τα πουάττουν, αουά και 
επιντοκιµάζουν µε ευχαουίστηση εκείνους που 
τα πουάττουν. 

ΓΙ' ΑΥΤΟ, είσαι αναποουόγητος, ω 
άνφουωπε, οποιοσντήποτε και αν είσαι εσύ 
που κουίνεις· επειντή, σε ό,τι κουίνεις τον 
άουον, κατακουίνεις τον εαυτό σου· για τον 
ουόγο ότι, τα ίντια κάνεις εσύ που κουίνεις.  
Ξέουµε, µάουιστα, ότι η κουίση τού Φεού 
είναι σύµφωνη µε την αουήφεια, ενάντια σ' 
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εκείνους που κάνουν αυτού τού είντους τα 
πουάγµατα.  Και νοµίζεις τούτο, ω άνφουωπε, 
εσύ που κουίνεις αυτούς που κάνουν αυτού 
τού είντους τα πουάγµατα, και ο οποίος τα 
κάνεις, ότι φα ξεφύγεις την κουίση τού Φεού;  
Ή καταφουονείς τον πούτο τής αγαφότητάς 
του και της υποµονής και της µακουοφυµίας, 
αγνοώντας ότι η αγαφότητα του Φεού σε 
φέουνει σε µετάνοια;  Εξαιτίας, όµως, της 
σκουηουότητάς σου και της αµετανόητης 
καουντιάς, φησαυουίζεις για τον εαυτό σου 
οουγή κατά την ηµέουα τής οουγής και της 
αποκάουυψης της ντικαιοκουισίας τού Φεού,  
ο οποίος φα αποντώσει σε κάφε έναν σύµφωνα 
µε τα έουγα του·  σ' εκείνους µεν που, µε 
υποµονή αγαφού έουγου, ζητούν ντόξα και 
τιµή και αφφαουσία, αιώνια ζωή·  στους ντε 
φιουόνικους, και οι οποίοι απειφούν µεν στην 
αουήφεια, όµως πείφονται στην αντικία, φα 
είναι φυµός και οουγή,  φουίψη και 
στενοχώουια σε κάφε ψυχή ανφουώπου που 
εουγάζεται το κακό, και Ιουνταίου, πουώτα, 
και Έουηνα·  ντόξα, όµως, και τιµή και 
ειουήνη σε κάφε εουγαζόµενον το αγαφό, και 
στον Ιουνταίο, πουώτα, και στον Έουηνα.  
Ντεν υπάουχει, βέβαια, πουοσωποουηψία από 
µέους τού Φεού·  επειντή, όσοι αµάουτησαν 
χωουίς τον νόµο, φα αποουεσφούν και χωουίς 
τον νόµο· και όσοι αµάουτησαν κάτω από τον 
νόµο, φα κουιφούν µε τον νόµο,  (επειντή, 
ντεν είναι ντίκαιοι µπουοστά στον Φεό οι 
ακουοατές τού νόµου, αουά οι εκτεουεστές 
τού νόµου φα ντικαιωφούν.  Επειντή, όταν οι 
εφνικοί, που ντεν έχουν νόµο, κάνουν από τη 
φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόµο, 
αυτοί, ενώ ντεν έχουν νόµο, οι ίντιοι είναι 
νόµος στον εαυτό τους·  οι οποίοι ντείχνουν 
το έουγο τού νόµου να είναι γουαµµένο µέσα 
στις καουντιές τους, έχοντας τη συνείντησή 
τους να συµµαουτυουεί, και τους ουογισµούς 
να κατηγοούν ή και να αποουογούνται 
αναµεταξύ τους)·  κατά την ηµέουα, όταν ο 
Φεός φα κουίνει τα κουυφά των ανφουώπων 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού, σύµφωνα µε 
το ευαγγέουιό µου. 

Ντες, εσύ ονοµάζεσαι Ιουνταίος, και 
επαναπαύεσαι στον νόµο, και καυχάσαι στον 
Φεό,  και γνωουίζεις το φέουηµά του, και 
ντιακουίνεις τα όσα ντιαφέουν, καφώς 

ντιντάσκεσαι από τον νόµο·  και έχεις 
πεποίφηση στον εαυτό σου, ότι είσαι οντηγός 
τυφουών, φως εκείνων που είναι µέσα στο 
σκοτάντι,  παινταγωγός των αφουόνων, 
ντάσκαουος των νηπίων, έχοντας τον τύπο τής 
γνώσης και της αουήφειας, που είναι µέσα 
στον νόµο.  Εσύ, ουοιπόν, που ντιντάσκεις 
τον άουον, ντεν ντιντάσκεις τον εαυτό σου; 
Εσύ που κηουύττεις να µη κουέβουν, 
κουέβεις;  Εσύ που ουες να µη µοιχεύουν, 
µοιχεύεις; Εσύ που αηντιάζεις για τα 
είντωουα, ντιαπουάττεις ιεουοσυουία;  Εσύ 
που καυχάσαι στον νόµο, ατιµάζεις τον Φεό 
µε την παουάβαση του νόµου;  Επειντή, όπως 
είναι γουαµµένο, το όνοµα του Φεού εξαιτίας 
σας ντυσφηµείται ανάµεσα στα έφνη. 

Βέβαια, η πεουιτοµή ωφεουεί µεν, αν 
εκτεουείς τον νόµο· αν, όµως, είσαι 
παουαβάτης τού νόµου, η πεουιτοµή σου έχει 
γίνει ακουοβυστία.  Αν, ουοιπόν, ο 
απεουίτµητος τηουεί τα ντιατάγµατα του 
νόµου, ντεν φα ουογαουιαστεί η ακουοβυστία 
του ως πεουιτοµή;  Και ο απεουίτµητος από 
τη φύση του, εκτεουώντας τον νόµο, φα 
κουίνει εσένα, που, ενώ έχεις το γουάµµα τού 
νόµου και την πεουιτοµή, είσαι παουαβάτης 
τού νόµου.  Επειντή, Ιουνταίος ντεν είναι 
αυτός που είναι κατά το φανεουό µέουος 
Ιουνταίος, ούτε πεουιτοµή αυτή που είναι 
κατά το φανεουό µέουος, αυτή που γίνεται 
στη σάουκα·  αου' Ιουνταίος είναι αυτός που 
είναι κατά το κουυφό µέουος Ιουνταίος, και 
πεουιτοµή αυτή της καουντιάς, κατά το 
πνεύµα, όχι κατά το γουάµµα, για τον οποίο 
ο έπαινος είναι όχι από ανφουώπους, αουά 
από τον Φεό. 

ΠΟΙΑ είναι, ουοιπόν, η υπεουοχή τού 
Ιουνταίου; Ή, ποια είναι η ωφέουεια της 
πεουιτοµής; 

Ποουή, µε κάφε τουόπο. Πουώτα µεν, για τον 
ουόγο ότι στους Ιουνταίους εµπιστεύφηκαν τα 
ουόγια τού Φεού.  Επειντή, αν µεουικοί ντεν 
πίστεψαν, τι µε τούτο; Μήπως η απιστία τους 
φα καταουγήσει την πίστη τού Φεού;  Μη 
γένοιτο· αουά, ας είναι ο Φεός αουηφής, και 
κάφε άνφουωπος ψεύτης· καφώς είναι 
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γουαµµένο: «Για να ντικαιωφείς στα ουόγια 
σου, και να νικήσεις όταν κουίνεσαι». 

Και αν η αντικία µας ντείχνει τη ντικαιοσύνη 
τού Φεού, τι φα πούµε; Μήπως είναι άντικος 
ο Φεός, που επιφέουει την οουγή; (ως 
άνφουωπος µιουάω). 

Μη γένοιτο· επειντή, πώς φα κουίνει ο Φεός 
τον κόσµο;  Αν, βέβαια, η αουήφεια τού Φεού 
πεουίσσευσε για τη ντόξα του ντιαµέσου του 
ντικού µου ψέµατος, γιατί εγώ κουίνοµαι 
πουέον ως αµαουτωουός;  Και, (καφώς 
ντυσφηµούµαστε, και καφώς µεουικοί 
κηουύττουν ότι ουέµε εµείς): Γιατί να µη 
κάνουµε τα κακά για νάουφουν τα αγαφά; Η 
κατάκουιση των οποίων είναι ντίκαιη. 

Τι, ουοιπόν; Υπεουέχουµε από τους εφνικούς; 

Όχι, βέβαια· επειντή, ντείξαµε 
πουοηγουµένως ότι και οι Ιουνταίοι και οι 
Έουηνες, όουοι, είναι κάτω από την αµαουτία.  
Όπως είναι γουαµµένο, ότι: «Ντεν υπάουχει 
ντίκαιος ούτε ένας·  ντεν υπάουχει κάποιος 
που να έχει σύνεση· ντεν υπάουχει κάποιος 
που να εκζητάει τον Φεό.  Όουοι 
παουεξέκουιναν, µαζί εξαχουειώφηκαν· ντεν 
υπάουχει αυτός που πουάττει το αγαφό· ντεν 
υπάουχει ούτε ένας».  «Τάφος ανοιγµένος 
είναι το ουαουύγγι τους· µε τις γουώσσες τους 
µιούσαν ντόουια»· «ντηουητήουιο από οχιές 
υπάουχει κάτω από τα χείουη τους».  Των 
οποίων «το στόµα είναι γεµάτο από κατάουα 
και πικουία».  «Τα πόντια τους είναι 
γουήγοουα στο να χύσουν αίµα».  «Εουήµωση 
και ταουαιπωουία είναι στους ντουόµους τους·  
και ντουόµον ειουήνης ντεν γνώουισαν».  
«Ντεν υπάουχει ο φόβος Φεού µπουοστά στα 
µάτια τους». 

Και ξέουµε ότι όσα ουέει ο νόµος, µιουάει 
πουος εκείνους που είναι κάτω από τον νόµο· 
ώστε να φουάξει κάφε στόµα, και 
οουόκουηουος ο κόσµος να γίνει υπόντικος 
στον Φεό.  Επειντή, από έουγα τού νόµου 
ντεν φα ντικαιωφεί µπουοστά του καµιά 
σάουκα· για τον ουόγο ότι, ντιαµέσου τού 
νόµου ντίνεται σαφής γνώση τής αµαουτίας. 

Τώουα, όµως, χωουίς τον νόµο, φανεουώφηκε 
η ντικαιοσύνη τού Φεού, έχοντας τη 
µαουτυουία τού νόµου και των πουοφητών·  
ντικαιοσύνη, όµως, του Φεού, ντιαµέσου τής 
πίστης στον Ιησού Χουιστό, πουος όους κι 
επάνω σε όους εκείνους που πιστεύουν· 
επειντή, ντεν υπάουχει ντιαφοουά·  
ντεντοµένου ότι, όουοι αµάουτησαν, και 
στεούνται τη ντόξα τού Φεού·  
ανακηουύσσονται, όµως, ντίκαιοι, ντωουεάν, 
µε τη χάουη του, ντιαµέσου τής 
αποουύτουωσης που έγινε µε τον Ιησού 
Χουιστό·  τον οποίο ο Φεός πουοκαφόουισε 
ως µέσον εξιουέωσης ντιαµέσου τής πίστης, 
µε βάση το αίµα του, πουος φανέουωση της 
ντικαιοσύνης του, για την άφεση των 
αµαουτηµάτων, που έγιναν στο παουεουφόν, 
µέσα στη µακουοφυµία τού Φεού·  πουος 
φανέουωση της ντικαιοσύνης του στον 
παουόντα καιουό, για να είναι αυτός ντίκαιος, 
και να ανακηουύσσει ντίκαιον εκείνον που 
πιστεύει στον Ιησού. 

Πού είναι, ουοιπόν, η καύχηση; Κουείστηκε 
έξω. Με ποιον νόµο; Των έουγων; Όχι· αουά 
µε τον νόµο τής πίστης.  Συµπεουαίνουµε, 
ουοιπόν, ότι ο άνφουωπος ανακηουύσσεται 
ντίκαιος ντιαµέσου τής πίστης, χωουίς τα 
έουγα τού νόµου. 

Ή µήπως µόνον των Ιουνταίων είναι ο Φεός; 
Όχι ντε και των Εφνικών; Ναι, και των 
Εφνικών·  επειντή, ένας είναι ο Φεός, που φα 
ντώσει τη ντικαίωση στην πεουιτοµή που 
πουοέουχεται από πίστη, και στην 
ακουοβυστία ντιαµέσου τής πίστης. 

Καταουγούµε, ουοιπόν, τον νόµο ντιαµέσου 
τής πίστης; Μη γένοιτο· αουά, οουφώνουµε 
τον νόµο. 

Τι φα πούµε, ουοιπόν, ότι απόουαυσε ο 
Αβουαάµ, ο πατέουας µας κατά σάουκα; 

Επειντή, αν ο Αβουαάµ ανακηουύχφηκε 
ντίκαιος από τα έουγα, έχει καύχηµα· όχι, 
όµως, µπουοστά στον Φεό.  Επειντή, τι ουέει 
η γουαφή: «Και πίστεψε ο Αβουαάµ στον 
Φεό, και ουογαουιάστηκε σ' αυτόν για 
ντικαιοσύνη».  Σε όποιον, όµως, εουγάζεται, ο 
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µισφός ντεν ουογαουιάζεται ως χάουη, αουά 
ως χουέος·  σ' εκείνον, όµως, που ντεν 
εουγάζεται, αουά πιστεύει σ' αυτόν που 
ανακηουύσσει ντίκαιον τον ασεβή, η πίστη του 
ουογαουιάζεται για ντικαιοσύνη.  Όπως ουέει 
και ο Νταβίντ τον µακαουισµό τού 
ανφουώπου, στον οποίο ο Φεός ουογαουιάζει 
ντικαιοσύνη χωουίς έουγα:  «Μακάουιοι είναι 
εκείνοι, των οποίων συγχωουήφηκαν οι 
ανοµίες, και των οποίων σκεπάστηκαν οι 
αµαουτίες.  Μακάουιος ο άνφουωπος στον 
οποίο ο Κύουιος ντεν φα του ουογαουιάσει 
αµαουτία». 

Αυτός ο µακαουισµός, ουοιπόν, γίνεται γι' 
αυτούς που έχουν την πεουιτοµή ή και γι' 
αυτούς που ντεν έχουν την πεουιτοµή; 
Επειντή, ουέµε ότι η πίστη ουογαουιάστηκε 
στον Αβουαάµ για ντικαιοσύνη.  Πώς, 
ουοιπόν, του ουογαουιάστηκε; Όταν ήταν µε 
την πεουιτοµή ή µε την ακουοβυστία; 

Όχι µε την πεουιτοµή, αουά µε την 
ακουοβυστία.  Και πήουε το σηµάντι τής 
πεουιτοµής, ως σφουαγίντα τής ντικαιοσύνης, 
που πουοήουφε από την πίστη, αυτής που 
είχε, καφώς βουισκόταν µε την ακουοβυστία· 
για να είναι αυτός πατέουας όουων εκείνων 
που πιστεύουν, ενώ βουίσκονται µε την 
ακουοβυστία, ώστε να ουογαουιαστεί και σ' 
αυτούς η ντικαιοσύνη·  και πατέουας όσων 
είναι µε την πεουιτοµή, όχι µόνον σ' εκείνους 
που έχουν κάνει την πεουιτοµή, αουά και σ' 
εκείνους που πεουπατούν στα ίχνη τής πίστης 
τού πατέουα µας Αβουαάµ, εκείνης που είχε 
καφώς βουισκόταν µε την ακουοβυστία. 

Επειντή, η υπόσχεση πουος τον Αβουαάµ ή 
πουος το σπέουµα του, ότι επουόκειτο να 
είναι κουηουονόµος τού κόσµου, ντεν έγινε µε 
τον νόµο, αουά µε τη ντικαιοσύνη που 
πουοέουχεται από την πίστη.  Ντεντοµένου 
ότι, αν είναι κουηουονόµοι εκείνοι από τον 
νόµο, η πίστη µαταιώφηκε και η υπόσχεση 
καταουγήφηκε.  Επειντή, ο νόµος επιφέουει 
οουγή· για τον ουόγο ότι, όπου ντεν υπάουχει 
νόµος ούτε παουάβαση υπάουχει·  γι' αυτό, η 
κουηουονοµία είναι ντιαµέσου τής πίστης, για 
να είναι κατά χάουη, ώστε η υπόσχεση να 
είναι βέβαιη σε οουόκουηουο το σπέουµα, 

όχι µονάχα σ' εκείνο από τον νόµο, αουά και 
σ' εκείνο από την πίστη τού Αβουαάµ, που 
είναι πατέουας όουων µας,  (όπως είναι 
γουαµµένο, ότι: «Σε έκανα πατέουα ποουών 
εφνών»), µπουοστά στον Φεό που πίστεψε, ο 
οποίος ζωοποιεί τους νεκούς, και καουεί τα 
µη υπάουχοντα ωσάν να υπάουχουν.  Ο 
οποίος, καίτοι µη έχοντας εουπίντα, πίστεψε 
µε την εουπίντα, ότι επουόκειτο να γίνει 
πατέουας ποουών εφνών, σύµφωνα µε εκείνο 
που είχε ειπωφεί: «Έτσι φα είναι το σπέουµα 
σου».  Και χωουίς να εξασφενήσει στην πίστη, 
ντεν συουογίστηκε το σώµα του ότι ήταν ήντη 
νεκουωµένο, παουόουο που ήταν πεουίπου 
100 χουόνων, και τη νέκουωση της µήτουας 
τής Σάουας·  ούτε ντίστασε στην υπόσχεση 
του Φεού µε την απιστία, αουά 
ενντυναµώφηκε στην πίστη, ντοξάζοντας τον 
Φεό,  και έχοντας την πεποίφηση ότι εκείνο 
που υποσχέφηκε, είναι ντυνατός και να το 
εκτεουέσει.  Γι' αυτό και ουογαουιάστηκε σ' 
αυτόν για ντικαιοσύνη. 

Και ντεν γουάφτηκε µονάχα γι' αυτόν, ότι 
ουογαουιάστηκε σ' αυτόν,  αουά και για µας, 
στους οποίους πουόκειται να ουογαουιαστεί, 
αυτούς που πιστεύουν σ' αυτόν που ανέστησε 
από τους νεκούς τον Ιησού τον Κύουιό µας·  
ο οποίος παουαντόφηκε εξαιτίας των 
παουαπτωµάτων µας, και αναστήφηκε εξαιτίας 
τής ντικαίωσής µας. 

Αφού, ουοιπόν, ανακηουυχφήκαµε ντίκαιοι µε 
την πίστη, έχουµε ειουήνη µε τον Φεό 
ντιαµέσου τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού,  
ντιαµέσου τού οποίου ουάβαµε και την 
είσοντο µε την πίστη σε τούτη τη χάουη, στην 
οποία στεκόµαστε· και καυχώµαστε στην 
εουπίντα τής ντόξας τού Φεού. 

Και όχι µονάχα τούτο, αουά και καυχώµαστε 
στις φουίψεις· γνωουίζοντας ότι η φουίψη 
εουγάζεται υποµονή,  η ντε υποµονή ντοκιµή, 
η ντε ντοκιµή εουπίντα,  η ντε εουπίντα ντεν 
ντουοπιάζει, ντεντοµένου ότι η αγάπη τού 
Φεού είναι ξεχυµένη µέσα στις καουντιές µας 
ντιαµέσου τού Αγίου Πνεύµατος, που 
ντόφηκε σε µας.  Επειντή, ο Χουιστός, όταν 
εµείς ήµασταν ακόµα ασφενείς, πέφανε κατά 
τον οουισµένο καιουό για χάουη των ασεβών.  
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Ντεντοµένου ότι, µε ντυσκοουία φα πεφάνει 
κάποιος για έναν ντίκαιο· για τον αγαφό, 
βέβαια, ίσως και τοουµάει κάποιος να 
πεφάνει.  Ο Φεός, όµως, ντείχνει τη ντική του 
αγάπη σε µας, επειντή, ενώ εµείς ήµασταν 
ακόµα αµαουτωουοί, ο Χουιστός πέφανε για 
χάουη µας·  ποουύ πεουισσότεουο, ουοιπόν, 
αφού τώουα ανακηουυχφήκαµε ντίκαιοι µε 
βάση το αίµα του, φα σωφούµε από την 
οουγή ντιαµέσου αυτού.  Επειντή, αν, ενώ 
ήµασταν εχφουοί, συµφιουιωφήκαµε µε τον 
Φεό ντιαµέσου του φανάτου τού Υιού του, 
ποουύ πεουισσότεουο, εφόσον 
συµφιουιωφήκαµε, φα σωφούµε µε τη ζωή 
του.  Και όχι µονάχα τούτο, αουά και 
καυχώµαστε στον Φεό ντιαµέσου του 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, ντιαµέσου του 
οποίου ουάβαµε τώουα τη συµφιουίωση. 

Γι' αυτό, όπως ντιαµέσου ενός ανφουώπου η 
αµαουτία µπήκε µέσα στον κόσµο, και µε την 
αµαουτία ο φάνατος, και µε τον τουόπο αυτό 
ο φάνατος πέουασε µέσα σε όους τούς 
ανφουώπους, για τον ουόγο ότι όουοι 
αµάουτησαν·  (επειντή, µέχουι τον νόµο 
υπήουχε στον κόσµο η αµαουτία· αµαουτία, 
όµως, ντεν ουογαουιάζεται όταν ντεν υπάουχει 
νόµος.  Αουά, ο φάνατος βασίουευσε από τον 
Αντάµ µέχουι τον Μωυσή κι επάνω σε όους 
όσους ντεν αµάουτησαν σύµφωνα µε την 
οµοιότητα της παουάβασης του Αντάµ, που 
είναι τύπος τού µέουοντος. 

 

Αουά, ντεν είναι όπως το αµάουτηµα, έτσι και 
το χάουισµα· επειντή, αν για το αµάουτηµα 
του ενός πέφαναν οι ποουοί, ποουύ 
πεουισσότεουο η χάουη τού Φεού και η 
ντωουεά ντιαµέσου τής χάουης τού ενός 
ανφουώπου, του Ιησού Χουιστού, 
πεουίσσευσε στους ποούς.  Και η ντωουεά 
ντεν είναι όπως η κατάκουιση, που έγινε 
ντιαµέσου τού ενός που αµάουτησε· επειντή, η 
κουίση εξαιτίας τού ενός έγινε για κατάκουιση 
των ποουών· το χάουισµα, όµως, εξαιτίας των 
ποουών αµαουτηµάτων έγινε για ντικαίωση.  
Επειντή, αν και για το αµάουτηµα του ενός 
βασίουευσε ο φάνατος ντιαµέσου τού ενός, 
ποουύ πεουισσότεουο, αυτοί που παίουνουν 

την αφφονία τής χάουης και της ντωουεάς τής 
ντικαιοσύνης, φα βασιουεύσουν µε ζωή 
ντιαµέσου τού ενός Ιησού Χουιστού). 

Όπως, ουοιπόν, εξαιτίας ενός αµαουτήµατος 
ήουφε κατάκουιση σε όους τούς ανφουώπους, 
έτσι και εξαιτίας µιας ντικαιοσύνης ήουφε σε 
όους τους ανφουώπους ντικαίωση για ζωή.  
Επειντή, όπως µε την παουακοή τού ενός 
ανφουώπου οι ποουοί καταστάφηκαν 
αµαουτωουοί, έτσι και µε την υπακοή τού 
ενός οι ποουοί φα κατασταφούν ντίκαιοι. 

Και ο νόµος παουεµβουήφηκε για να 
πεουισσεύσει το αµάουτηµα. Και όπου 
πεουίσσευσε η αµαουτία, υπεουπεουίσσευσε η 
χάουη·  ώστε, όπως η αµαουτία βασίουευσε 
ντιαµέσου τού φανάτου, έτσι και η χάουη να 
βασιουεύσει ντιαµέσου τής ντικαιοσύνης σε 
αιώνια ζωή, ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού 
τού Κυουίου µας. 

Τι φα πούµε, ουοιπόν; Φα επιµένουµε στην 
αµαουτία, για να πεουισσεύσει η χάουη; 

Μη γένοιτο· εµείς που πεφάναµε ως πουος 
την αµαουτία, πώς φα ζήσουµε πουέον µέσα 
σ' αυτή;  Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαµε 
στον Ιησού Χουιστό, βαπτιστήκαµε στον 
φάνατό του;  Συνταφήκαµε, ουοιπόν, µαζί του 
ντιαµέσου τού βαπτίσµατος στον φάνατο, 
ώστε, καφώς ο Χουιστός αναστήφηκε από 
τους νεκούς µε τη ντόξα τού Πατέουα, έτσι κι 
εµείς να πεουπατήσουµε σε µια νέα ζωή.  
Επειντή, αν έχουµε γίνει σύµφυτοι µαζί του 
ως πουος την οµοιότητα του φανάτου του, 
κατά συνέπεια φα είµαστε και ως πουος την 
οµοιότητα της ανάστασης·  γνωουίζοντας 
τούτο, ότι ο παουιός µας άνφουωπος 
συσταυουώφηκε, για να καταουγηφεί το σώµα 
τής αµαουτίας, ώστε να µη είµαστε πουέον 
ντούοι τής αµαουτίας.  Επειντή, εκείνος που 
πέφανε, έχει εουευφεουωφεί από την 
αµαουτία. 

Και αν πεφάναµε µαζί µε τον Χουιστό, 
πιστεύουµε ότι και φα συζήσουµε µ' αυτόν·  
γνωουίζοντας ότι ο Χουιστός, καφώς 
αναστήφηκε από τους νεκούς, ντεν πεφαίνει 
πουέον· φάνατος ντεν τον κυουιεύει πουέον.  
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Επειντή, καφόσον πέφανε, πέφανε µια για 
πάντα για την αµαουτία· αουά, καφόσον ζει, 
ζει για τον Φεό.  Έτσι κι εσείς, να φεωουείτε 
τον εαυτό σας ότι είστε νεκουοί µεν ως πουος 
την αµαουτία, ζωντανοί ντε ως πουος τον 
Φεό, ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού τού 
Κυουίου µας. 

Ας µη βασιουεύει, ουοιπόν, η αµαουτία στο 
φνητό σας σώµα, ώστε να υπακούτε σ' αυτή 
σύµφωνα µε τις επιφυµίες του·  ούτε να 
παουιστάνετε τα µέουη σας όπουα αντικίας 
στην αµαουτία· αουά, να παουαστήσετε τον 
εαυτό σας στον Φεό ως ζωντανούς µέσα από 
τους νεκούς, και τα µέουη σας όπουα 
ντικαιοσύνης στον Φεό.  Επειντή, η αµαουτία 
ντεν φα σας κυουιεύσει· για τον ουόγο ότι, 
ντεν είστε κάτω από νόµο, αουά κάτω από 
χάουη. 

Τι, ουοιπόν; Φα αµαουτήσουµε, επειντή ντεν 
είµαστε κάτω από νόµο, αουά κάτω από 
χάουη; 

Μη γένοιτο.  Ντεν ξέουετε ότι σε όποιον 
παουιστάνετε τον εαυτό σας ντούς για 
υπακοή, είστε ντούοι εκείνου στον οποίο 
υπακούτε: Ή της αµαουτίας για φάνατο ή της 
υπακοής για ντικαιοσύνη;  Ευχαουιστία, 
όµως, ανήκει στον Φεό, επειντή υπήουχατε 
ντούοι τής αµαουτίας, πουην υπακούσατε από 
καουντιάς στον τύπο τής ντιντασκαουίας, στον 
οποίο και παουαντοφήκατε.  Και αφού 
εουευφεουωφήκατε από την αµαουτία, γίνατε 
ντούοι στη ντικαιοσύνη. 

Ανφουώπινα µιουάω, εξαιτίας τής αντυναµίας 
τής σάουκας σας. Επειντή, καφώς 
παουαστήσατε τα µέουη σας ντούα στην 
ακαφαουσία και στην ανοµία για την ανοµία, 
έτσι τώουα να παουαστήσετε τα µέουη σας 
ντούα στη ντικαιοσύνη για αγιασµό.  Επειντή, 
όταν υπήουχατε ντούοι τής αµαουτίας, 
ήσασταν εουεύφεουοι από τη ντικαιοσύνη.  
Ποιον καουπό είχατε, ουοιπόν, τότε από 
εκείνα τα έουγα, για τα οποία τώουα 
ντουέπεστε; Επειντή, το τέουος εκείνων είναι 
φάνατος.  Αουά, τώουα, καφώς 
εουευφεουωφήκατε από την αµαουτία, και 
γίνατε ντούοι στον Φεό, έχετε τον καουπό 

σας σε αγιασµό· το ντε τέουος αιώνια ζωή.  
Επειντή, ο µισφός τής αµαουτίας είναι 
φάνατος· το χάουισµα, όµως, του Φεού 
αιώνια ζωή ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού 
τού Κυουίου µας. 

Ή αγνοείτε, αντεουφοί, (επειντή, µιουάω 
πουος εκείνους που γνωουίζουν τον νόµο), ότι 
ο νόµος έχει κυουιότητα επάνω στον 
άνφουωπο για όσον χουόνο ζει;  Επειντή, η 
παντουεµένη γυναίκα έχει ντεφεί ντιαµέσου 
τού νόµου µε τον άνντουα που βουίσκεται στη 
ζωή· αν, όµως, ο άνντουας πεφάνει, 
απαουάσσεται από τον νόµο τού άνντουα.  
Εποµένως, ουοιπόν, αν, ενόσω ο άνντουας 
βουίσκεται στη ζωή, συζευχφεί µε άουον 
άνντουα, φα είναι µοιχαουίντα· αν, όµως, ο 
άνντουας πεφάνει, είναι εουεύφεουη από τον 
νόµο, ώστε να µη είναι µοιχαουίντα, αν 
συζευχφεί µε άουον άνντουα. 

Ουοιπόν, αντεουφοί µου, κι εσείς 
φανατωφήκατε ως πουος τον νόµο ντιαµέσου 
τού σώµατος του Χουιστού, για να 
συζευχφείτε µε άουον, µε εκείνον που 
αναστήφηκε από τους νεκούς, για να 
καουποφοουήσουµε στον Φεό.  Επειντή, όταν 
εµείς ζούσαµε στη ζωή τής σάουκας, τα πάφη 
των αµαουτιών, εκείνα που ενεουγούνταν 
εξαιτίας τού νόµου, ενεουγούνταν µέσα στα 
µέουη µας, για να καουποφοουήσουµε στον 
φάνατο·  τώουα, όµως, απαουαχτήκαµε από 
τον νόµο, αφού έχουµε πεφάνει σε σχέση µε 
εκείνο που µας κουατούσε· για να ντουεύουµε 
σύµφωνα µε το νέο πνεύµα, και όχι σύµφωνα 
µε το παουιό γουάµµα. 

Τι φα πούµε, ουοιπόν; Ο νόµος είναι 
αµαουτία; 

Μη γένοιτο· αουά, ντεν γνώουισα την 
αµαουτία, παουά ντιαµέσου τού νόµου· 
επειντή, και την επιφυµία ντεν τη φα γνώουιζα, 
αν ο νόµος ντεν έουεγε: «Μη επιφυµήσεις».  
Και η αµαουτία, παίουνοντας αφοουµή 
ντιαµέσου τής εντοουής, γέννησε µέσα µου 
κάφε επιφυµία· επειντή, χωουίς τον νόµο, η 
αµαουτία είναι νεκουή.  Και εγώ ζούσα 
κάποτε χωουίς νόµο· αουά, όταν ήουφε η 
εντοουή, η αµαουτία ξαναζωντάνεψε, και εγώ 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1189 από 1298 

πέφανα·  και η εντοουή, που µου ντόφηκε για 
ζωή, αυτή βουέφηκε σε µένα για φάνατο.  
Επειντή, η αµαουτία, παίουνοντας αφοουµή 
ντιαµέσου τής εντοουής, µε εξαπάτησε, και 
ντιαµέσου αυτής µε φανάτωσε.  Ώστε, ο µεν 
νόµος είναι άγιος, και η εντοουή άγια και 
ντίκαιη και αγαφή. 

Ώστε, το αγαφό έγινε σε µένα φάνατος; 

Μη γένοιτο· αουά, η αµαουτία, για να φανεί 
ως αµαουτία, πουοξενώντας σε µένα φάνατο 
ντιαµέσου τού αγαφού, ώστε η αµαουτία να 
γίνει σε υπεουβοουικό βαφµό αµαουτωουή, 
ντιαµέσου τής εντοουής.  Επειντή, ξέουµε 
καουά ότι ο νόµος είναι πνευµατικός· εγώ, 
όµως, είµαι σαουκικός, πουηµένος κάτω από 
την εξουσία τής αµαουτίας.  Επειντή, ντεν 
γνωουίζω εκείνο που κάνω· για τον ουόγο ότι, 
εκείνο που φέουω, ντεν το κάνω, αουά εκείνο 
που µισώ, αυτό κάνω.  Και αν εκείνο που ντεν 
φέουω, αυτό κάνω, συµφωνώ µε τον νόµο, ότι 
είναι καουός.  Όµως, τώουα ντεν το κάνω 
αυτό πουέον εγώ, αουά η αµαουτία που 
κατοικεί µέσα µου.  Επειντή, ξέουω ότι µέσα 
µου (ντηουαντή, µέσα στη σάουκα µου) ντεν 
κατοικεί αγαφό· επειντή, το να φέουω, 
βουίσκεται κοντά µου, το να κάνω, όµως, το 
καουό, ντεν το βουίσκω·  επειντή, ντεν κάνω 
το αγαφό, που φέουω· αουά, το κακό, που 
ντεν φέουω, αυτό κάνω.  Και αν εγώ κάνω 
εκείνο που ντεν φέουω, ντεν το εουγάζοµαι 
πουέον εγώ, αουά η αµαουτία που κατοικεί 
µέσα µου. 

Βουίσκω, ουοιπόν, τούτον τον νόµο, ότι, ενώ 
εγώ φέουω να κάνω το καουό, κοντά µου 
βουίσκεται το κακό.  Επειντή, βουίσκω µεν 
ευχαουίστηση στον νόµο τού Φεού κατά τον 
εσωτεουικό άνφουωπο·  όµως, βουέπω µέσα 
στα µέουη µου έναν άουο νόµο, που 
αντιµάχεται στον νόµο τού νου µου, και µε 
αιχµαουωτίζει στον νόµο τής αµαουτίας, που 
είναι µέσα στα µέουη µου. 

Ω, ταουαίπωουος άνφουωπος εγώ· ποιος φα 
µε εουευφεουώσει από το σώµα αυτού τού 
φανάτου;  Ευχαουιστώ τον Φεό ντιαµέσου 
τού Ιησού Χουιστού τού Κυουίου µας. 

Άουα, ουοιπόν, εγώ ο ίντιος µε τον νου µεν 
ντουεύω στον νόµο τού Φεού· µε τη σάουκα, 
όµως, στον νόµο τής αµαουτίας. 

Ντεν υπάουχει, ουοιπόν, τώουα καµιά 
κατάκουιση για εκείνους που είναι στον Ιησού 
Χουιστό, αυτούς που ντεν πεουπατούν 
σύµφωνα µε τη σάουκα, αουά σύµφωνα µε το 
Πνεύµα.  Επειντή, ο νόµος τού Πνεύµατος 
της ζωής, η οποία υπάουχει στον Ιησού 
Χουιστό, µε εουευφέουωσε από τον νόµο τής 
αµαουτίας και του φανάτου.  Επειντή, το 
αντύνατο στον νόµο, καφότι ήταν ανίσχυουος 
εξαιτίας τής σάουκας, ο Φεός, στέουνοντας 
τον ντικό του Υιό µε οµοίωµα σάουκας 
αµαουτίας, και σε σχέση µε την αµαουτία, 
κατέκουινε την αµαουτία στη σάουκα·  για να 
εκπουηουωφεί η ντικαιοσύνη τού νόµου, σε 
µας, που ντεν πεουπατάµε σύµφωνα µε τη 
σάουκα, αουά σύµφωνα µε το Πνεύµα. 

Επειντή, εκείνοι που ζουν σύµφωνα µε τη 
σάουκα, φουονούν αυτά που ζητάει η σάουκα· 
ενώ, εκείνοι που ζουν σύµφωνα µε το Πνεύµα, 
αυτά που ζητάει το Πνεύµα.  Για τον ουόγο 
ότι, το φουόνηµα της σάουκας είναι φάνατος· 
ενώ, το φουόνηµα του Πνεύµατος, ζωή και 
ειουήνη.  Επειντή, το φουόνηµα της σάουκας 
είναι έχφουα στον Φεό· για τον ουόγο ότι, 
στον νόµο τού Φεού ντεν υποτάσσεται, αουά 
ούτε µποουεί.  Όσοι, όµως, είναι τής σάουκας 
ντεν µποούν να αουέσουν στον Φεό. 

Εσείς, όµως, ντεν είστε τής σάουκας, αουά 
του Πνεύµατος, αν το Πνεύµα τού Φεού 
κατοικεί µέσα σας. Αουά, αν κάποιος ντεν 
έχει το Πνεύµα τού Χουιστού, αυτός ντεν 
είναι ντικός του.  Αν, όµως, ο Χουιστός είναι 
µέσα σας, το µεν σώµα είναι νεκουό για την 
αµαουτία· το ντε πνεύµα ζωή για τη 
ντικαιοσύνη.  Και αν το Πνεύµα εκείνου, που 
ανέστησε τον Ιησού από τους νεκούς, κατοικεί 
µέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από 
τους νεκούς, φα ζωοποιήσει και τα φνητά σας 
σώµατα, ντιαµέσου τού Πνεύµατός του, που 
κατοικεί µέσα σας. 

Άουα, ουοιπόν, αντεουφοί, είµαστε 
χουεώστες, όχι στη σάουκα, ώστε να ζούµε 
σύµφωνα µε τη σάουκα.  Επειντή, αν ζείτε 
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σύµφωνα µε τη σάουκα, πουόκειται να 
πεφάνετε, αν, όµως, ντιαµέσου τού 
Πνεύµατος, φανατώνετε τις πουάξεις τού 
σώµατος, φα ζήσετε.  Επειντή, όσοι 
ντιοικούνται από το Πνεύµα τού Φεού, αυτοί 
είναι γιοι τού Φεού.  Ντεντοµένου ότι, ντεν 
ουάβατε πνεύµα ντουείας, ώστε πάουι να 
φοβάστε, αουά ουάβατε πνεύµα υιοφεσίας, µε 
το οποίο κουάζουµε: Αββά, Πατέουα.  Το 
ίντιο το Πνεύµα ντίνει µαουτυουία, µαζί µε το 
πνεύµα µας, ότι είµαστε παιντιά τού Φεού.  
Και αν είµαστε παιντιά, είµαστε και 
κουηουονόµοι· κουηουονόµοι µεν του Φεού, 
συγκουηουονόµοι ντε του Χουιστού· αν 
συµπάσχουµε, για να γίνουµε και συµµέτοχοι 
της ντόξας του. 

Επειντή, φεωουώ ότι τα παφήµατα του 
παουόντα καιού ντεν είναι άξια να 
συγκουιφούν µε τη ντόξα που πουόκειται να 
αποκαουυφφεί σε µας. 

Ντεντοµένου ότι, η µεγάουη πουοσντοκία τής 
κτίσης πουοσµένει τη φανέουωση των 
παιντιών τού Φεού.  Επειντή, η φύση 
υποτάχφηκε στη µαταιότητα, όχι 
φεουηµατικά, αουά εξαιτίας εκείνου που την 
υπέταξε,  µε την εουπίντα ότι, και η ίντια η 
κτίση φα εουευφεουωφεί από τη ντουεία τής 
φφοουάς, και φα µεταβεί στην εουευφεουία 
τής ντόξας των παιντιών τού Φεού.  Επειντή, 
ξέουµε καουά ότι οουόκουηουη η κτίση 
συστενάζει, και συµπάσχει µε ωντίνες, µέχουι 
και τώουα.  Και όχι µονάχα αυτή, αουά και 
εµείς οι ίντιοι που έχουµε την απαουχή τού 
Πνεύµατος, και εµείς οι ίντιοι στενάζουµε 
µέσα µας, πεουιµένοντας την υιοφεσία, την 
αποουύτουωση του σώµατός µας.  Επειντή, 
σωφήκαµε µε την εουπίντα· εουπίντα, όµως, 
που κάποιος τη βουέπει, ντεν είναι εουπίντα· 
επειντή, εκείνο που κανείς βουέπει, γιατί και 
το εουπίζει;  Αν, όµως, εουπίζουµε εκείνο που 
ντεν βουέπουµε, το πεουιµένουµε µε 
υποµονή. 

Παουόµοια, όµως, και το Πνεύµα 
συµβοηφάει στις ασφένειές µας· επειντή, το τι 
να πουοσευχηφούµε, καφώς πουέπει, ντεν 
ξέουµε, αουά το ίντιο το Πνεύµα ικετεύει για 
χάουη µας µε στεναγµούς αουάουητους.  Κι 

αυτός που εουευνά τις καουντιές ξέουει τι είναι 
το φουόνηµα του Πνεύµατος, ότι ικετεύει 
σύµφωνα µε το φέουηµα του Φεού για χάουη 
των άγιων. 

Και ξέουµε ότι όουα συνεουγούν πουος το 
αγαφό σ' αυτούς που αγαπούν τον Φεό, τους 
πουοσκαουεσµένους σύµφωνα µε τον 
πουοοουισµό του.  Επειντή, όσους 
πουογνώουισε, αυτούς και πουοόουισε να 
γίνουν σύµµοουφοι µε την εικόνα τού Υιού 
του, για να είναι αυτός πουωτότοκος ανάµεσα 
σε ποούς αντεουφούς·  και όσους πουοόουισε, 
τούτους και κάουεσε· και όσους κάουεσε, 
τούτους και ντικαίωσε· και όσους ντικαίωσε, 
τούτους και ντόξασε. 

Τι φα πούµε, ουοιπόν, απέναντι σ' αυτά; Αν ο 
Φεός είναι µαζί µας, ποιος φα είναι εναντίον 
µας;  Επειντή, αυτός, που τον ίντιο του τον 
Υιό ντεν ουυπήφηκε, αουά τον παουέντωσε 
για χάουη όουων µας, πώς και µαζί µ' αυτόν 
ντεν φα χαουίσει σε µας τα πάντα;  Ποιος φα 
κατηγοουήσει τούς εκουεκτούς τού Φεού; Ο 
Φεός είναι αυτός που τους ανακηουύσσει 
ντίκαιους.  Ποιος φα είναι εκείνος που τους 
κατακουίνει; Ο Χουιστός είναι αυτός που 
πέφανε, επιπουέον ντε και αναστήφηκε, ο 
οποίος και είναι στα ντεξιά τού Φεού, ο 
οποίος και µεσιτεύει για µας.  Ποιος φα µας 
χωουίσει από την αγάπη τού Χουιστού; 
Φουίψη ή στενοχώουια ή ντιωγµός ή πείνα ή 
γυµνότητα ή κίνντυνος ή µάχαιουα;  (Καφώς 
είναι γουαµµένο: «Ότι για χάουη σου 
φανατωνόµαστε όουη την ηµέουα· 
ουογαουιαστήκαµε σαν πουόβατα για 
σφαγή»).  Σε όουα αυτά, όµως, υπεουνικούµε, 
ντιαµέσου εκείνου που µας αγάπησε.  
Επειντή, είµαι πεπεισµένος ότι, ούτε φάνατος 
ούτε ζωή ούτε άγγεουοι ούτε αουχές ούτε 
ντυνάµεις ούτε παουόντα ούτε µέουοντα  ούτε 
ύψωµα ούτε βάφος ούτε κάποια άουη κτίση, 
φα µποουέσει να µας χωουίσει από την αγάπη 
τού Φεού, η οποία υπάουχει στον Ιησού 
Χουιστό τον Κύουιό µας. 

ΣΑΣ ουέω αουήφεια, εν Χουιστώ, ντεν 
ψεύντοµαι, (έχοντας τη συνείντησή µου να 
συµµαουτυουεί µαζί µου, µε επιβεβαίωση από 
το Άγιο Πνεύµα),  ότι έχω µεγάουη ουύπη 
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και αντιάκοπη οντύνη µέσα στην καουντιά 
µου.  Επειντή, ευχόµουν εγώ ο ίντιος να είµαι 
ανάφεµα από τον Χουιστό χάουη των 
αντεουφών µου, των συγγενών µου κατά 
σάουκα·  που είναι Ισουαηουίτες, των οποίων 
είναι η υιοφεσία, και η ντόξα, και οι 
ντιαφήκες, και η νοµοφεσία, και η ουατουεία, 
και οι υποσχέσεις·  των οποίων είναι οι 
πατέουες, και από τους οποίους γεννήφηκε ο 
Χουιστός, όσον αφοουά τη σάουκα, αυτός 
που είναι επάνω σε όους ευουογητός Φεός 
στους αιώνες. Αµήν. 

Αουά, ντεν είναι ντυνατόν ότι ξέπεσε ο ουόγος 
τού Φεού. Επειντή, όουοι από τον Ισουαήου, 
αυτοί ντεν είναι Ισουαήου.  Ούτε επειντή είναι 
σπέουµα τού Αβουαάµ, γι' αυτό είναι όουοι 
παιντιά· αουά, «στον Ισαάκ φα αποκουηφεί σε 
σένα σπέουµα».  Ντηουαντή, τα παιντιά κατά 
σάουκα, αυτά ντεν είναι παιντιά τού Φεού· 
αουά, τα παιντιά τής υπόσχεσης 
ουογαουιάζονται για σπέουµα.  Επειντή, ο 
ουόγος τής υπόσχεσης είναι τούτος: «Κατά 
την ίντια εποχή φάουφω, και η Σάουα φα έχει 
έναν γιο».  Και όχι µονάχα αυτό, αουά και η 
Ουεβέκκα, όταν συνέουαβε ντύο από έναν 
άνντουα, από τον Ισαάκ τον πατέουα µας·  
(επειντή, πουιν ακόµα γεννηφούν τα παιντιά, 
και πουιν κάνουν κάτι, αγαφό ή κακό, για να 
µένει ο πουοοουισµός τού Φεού κατ' 
εκουογήν, όχι από τα έουγα, αουά από 
εκείνον που καουεί),  ειπώφηκε σ' αυτήν ότι: 
«Ο µεγαουύτεουος φα γίνει ντούος στον 
µικουότεουο».  Καφώς είναι γουαµµένο: «Τον 
Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ τον µίσησα». 

Τι, ουοιπόν, φα πούµε; Μήπως υπάουχει 
αντικία στον Φεό; 

Μη γένοιτο.  Επειντή, ουέει στον Μωυσή: 
«Φα εουεήσω όποιον εουεώ, και φα 
σπουαχνιστώ όποιον σπουαχνίζοµαι».  Άουα, 
ουοιπόν, ντεν εξαουτάται από εκείνον που 
φέουει ούτε από εκείνον που τουέχει, αουά 
από τον Φεό που εουεεί.  Επειντή, η γουαφή 
ουέει στον Φαουαώ ότι: «Γι' αυτό τον σκοπό 
σε ανύψωσα, για να ντείξω σε σένα τη ντύναµή 
µου, και για να εξαγγεουφεί το όνοµά µου σε 
όουη τη γη».  Άουα, ουοιπόν, όποιον φέουει 
εουεεί· και όποιον φέουει, σκουηουαίνει. 

Φα µου πεις, ουοιπόν: Ο Φεός γιατί πουέον 
κατηγοουεί; Στο φέουηµά του ποιος 
εναντιώνεται; 

Αουά, µάουιστα, εσύ, ω άνφουωπε, ποιος 
είσαι που αντιµιουάς στον Φεό; Μήπως το 
πουάσµα φα πει σ' αυτόν που το έπουασε: 
Γιατί µε έπουασες έτσι;  Ή, ντεν έχει εξουσία 
ο κεουαµέας επάνω στον πηουό, από το ίντιο 
µίγµα να κάνει το ένα µεν σκεύος για χουήση 
τιµητική, το άουο ντε για χουήση όχι 
τιµητική;  Και τι, αν ο Φεός, φέουοντας να 
ντείξει την οουγή του και να κάνει γνωστή τη 
ντύναµή του, υπέφεουε µε ποουή 
µακουοφυµία σκεύη οουγής καταουτισµένα 
σε απώουεια;  Και για να γνωστοποιήσει τον 
πούτο τής ντόξας του σε σκεύη εουέους, που 
πουοετοίµασε για ντόξα,  εµάς, που µας 
κάουεσε, όχι µονάχα από τους Ιουνταίους, 
αουά και από τα έφνη;  Όπως ουέει και στον 
Ωσηέ: «Φα αποκαουέσω ουαό µου, αυτόν 
που ντεν είναι ουαός µου, και αγαπηµένη, 
αυτήν που ντεν είναι αγαπηµένη».  «Και στον 
τόπο που τους ειπώφηκε: Ντεν είστε ουαός 
µου, εκεί φα αποκουηφούν γιοι τού ζωντανού 
Φεού».  Και ο Ησαϊας κουάζει υπέου του 
Ισουαήου: «Αν και ο αουιφµός των γιων τού 
Ισουαήου είναι σαν την άµµο τής φάουασσας, 
το υπόουειµµά τους φα σωφεί·  επειντή, ο 
Κύουιος φα τεουειώσει και φα κάνει 
γουήγοουα ουογαουιασµό µε ντικαιοσύνη, 
ντεντοµένου ότι φα κάνει ουογαουιασµό µε 
γουήγοους ουυφµούς επάνω στη γη».  Και 
όπως πουοείπε ο Ησαϊας: «Αν ο Κύουιος 
Σαβαώφ ντεν άφηνε σε µας σπέουµα, σαν τα 
Σόντοµα φα είχαµε γίνει, και µε τα Γόµοουα 
φα είχαµε εξοµοιωφεί». 

Τι φα πούµε, ουοιπόν; Ότι τα έφνη, που ντεν 
ζητούσαν ντικαιοσύνη, έφτασαν σε 
ντικαιοσύνη, ντικαιοσύνη όµως που 
στηουίζεται στην πίστη·  ενώ ο Ισουαήου, 
ζητώντας νόµο ντικαιοσύνης, σε νόµο 
ντικαιοσύνης ντεν έφτασε.  Γιατί; Επειντή, 
ντεν τη ζητούσε µε βάση την πίστη, αουά ως 
αποτέουεσµα των έουγων τού νόµου. Επειντή, 
πουόσκοψαν στην πέτουα τού 
πουοσκόµµατος·  όπως είναι γουαµµένο: 
«Ντέστε, βάζω στη Σιών ουίφον 
πουοσκόµµατος, και πέτουα σκανντάου, και 
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κάφε ένας που πιστεύει σ' αυτόν ντεν φα 
ντουοπιαστεί». 

ΑΝΤΕΟΥΦΟΙ, η επιφυµία τής καουντιάς 
µου, και η ντέησή µου πουος τον Φεό υπέου 
του Ισουαήου, είναι για τη σωτηουία τους.  
Βέβαια, ντίνω µαουτυουία γι' αυτούς, ότι 
έχουν ζήουο Φεού, όχι όµως µε επίγνωση.  
Επειντή, µη γνωουίζοντας τη ντικαιοσύνη τού 
Φεού, και ζητώντας να συστήσουν τη ντική 
τους ντικαιοσύνη, ντεν υποτάχφηκαν στη 
ντικαιοσύνη τού Φεού. 

Αφού, το τέουος τού νόµου είναι ο Χουιστός 
πουος ντικαιοσύνη σε κάφε έναν που πιστεύει.  
Ντεντοµένου ότι, ο Μωυσής γουάφει για τη 
ντικαιοσύνη, αυτήν που πουοέουχεται από τον 
νόµο, ουέγοντας ότι: «Ο άνφουωπος που 
κάνει αυτά, φα ζήσει ντιαµέσου αυτών».  Η 
ντικαιοσύνη, όµως, µε βάση την πίστη, ουέει 
ως εξής: «Μη πεις στην καουντιά σου: Ποιος 
φα ανέβει στον ουανό;». Ντηουαντή, για να 
κατεβάσεις τον Χουιστό·  ή: Ποιος φα κατέβει 
στην άβυσσο; Ντηουαντή, για να ανεβάσεις 
τον Χουιστό από τους νεκούς.  Αουά, τι ουέει; 
«Κοντά σου είναι ο ουόγος, στο στόµα σου, 
και στην καουντιά σου»· ντηουαντή, ο ουόγος 
τής πίστης που κηουύττοµε·  ότι, αν µε το 
στόµα σου οµοουογήσεις Κύουιο, τον Ιησού, 
και µέσα στην καουντιά σου πιστέψεις ότι ο 
Φεός τον ανέστησε από τους νεκούς, φα 
σωφείς·  επειντή, µε την καουντιά πιστεύει 
κάποιος πουος ντικαιοσύνη, και µε το στόµα 
γίνεται οµοουογία πουος σωτηουία·  
ντεντοµένου ότι, η γουαφή ουέει: «Καφένας 
που πιστεύει σ' αυτόν, ντεν φα ντουοπιαστεί».  
Μια που, ντεν υπάουχει ντιαφοουά, και του 
Ιουνταίου και του Έουηνα· για τον ουόγο ότι, 
ο ίντιος Κύουιος είναι για όους, πούσιος 
πουος όους εκείνους που τον επικαούνται.  
Επειντή, «καφένας που φα επικαουεστεί το 
όνοµα του Κυουίου, φα σωφεί». 

Πώς, ουοιπόν, φα επικαουεστούν εκείνον στον 
οποίο ντεν πίστεψαν; Και πώς φα πιστέψουν σ' 
εκείνον, για τον οποίο ντεν άκουσαν; Και πώς 
φα ακούσουν, χωουίς να υπάουχει εκείνος που 
κηουύττει;  Και πώς φα κηουύξουν, αν ντεν 
αποσταούν; Όπως είναι γουαµµένο: «Πόσο 
ωουαία είναι τα πόντια εκείνων που 

ευαγγεουίζονται ειουήνη, εκείνων που 
ευαγγεουίζονται τα αγαφά!».  Αουά, ντεν 
υπάκουσαν όουοι στο ευαγγέουιο· επειντή, ο 
Ησαϊας ουέει: «Κύουιε, ποιος πίστεψε στο 
κήουυγµά µας;».  Εποµένως, η πίστη είναι 
ντιαµέσου τής ακοής· η ντε ακοή ντιαµέσου 
τού ουόγου τού Φεού. 

Ουέω, όµως: Μήπως ντεν άκουσαν; 
Μάουιστα, «σε οουόκουηουη τη γη αντήχησε 
η φωνή τους, και στα πέουατα της οικουµένης 
τα ουόγια τους». 

Αουά, ουέω: Μήπως ο Ισουαήου ντεν 
γνώουισε; Πουώτος ο Μωυσής ουέει: «Εγώ φα 
σας παουοξύνω σε ζηουοτυπία µε ένα µη 
έφνος, φα σας παουοουγίσω µε ένα ασύνετο 
έφνος».  Και ο Ησαϊας αποτοουµάει και ουέει: 
«Βουέφηκα από εκείνους που ντεν µε 
ζητούσαν, και φανεουώφηκα σ' εκείνους που 
ντεν ουωτούσαν για µένα».  Αουά, πουος τον 
Ισουαήου ουέει: Όουη την ηµέουα άπουωσα 
τα χέουια µου πουος έναν ουαό που απειφεί 
και αντιµιουάει». 

Ουέω, ουοιπόν: Μήπως ο Φεός απέουιψε τον 
ουαό του; 

Μη γένοιτο· επειντή, και εγώ Ισουαηουίτης 
είµαι, από το σπέουµα τού Αβουαάµ, από τη 
φυουή τού Βενιαµίν.  Ο Φεός ντεν απέουιψε 
τον ουαό του, που τον πουογνώουισε. Ή, ντεν 
ξέουετε τι ουέει η γουαφή για τον Ηουία; Πώς 
µιουάει στον Φεό ενάντια στον Ισουαήου, 
ουέγοντας:  «Κύουιε, φανάτωσαν τους 
πουοφήτες σου, και κατέσκαψαν τα 
φυσιαστήουιά σου· και εναπέµεινα µόνος εγώ, 
και ζητούν την ψυχή µου».  Αουά, τι του 
αποκουίνεται ο Φεός; «Άφησα στον εαυτό 
µου 7.000 άνντουες, που ντεν έκαµψαν το 
γόνατο στον Βάαου».  Έτσι, ουοιπόν, και στον 
τωουινό καιουό απέµεινε κάποιο υπόουειµµα, 
σύµφωνα µε εκουογή κατά χάουη.  Αν, όµως, 
είναι κατά χάουη, ντεν είναι πουέον από 
έουγα· επειντή, τότε η χάουη ντεν γίνεται 
πουέον χάουη. Αν, όµως, είναι από έουγα, 
ντεν είναι πουέον χάουη· επειντή, το έουγο 
ντεν είναι πουέον έουγο. 
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Τι, ουοιπόν; Ο Ισουαήου ντεν πέτυχε εκείνο 
που ζητάει· οι εκουεκτοί, όµως, το πέτυχαν, 
αουά οι υπόουοιποι τυφουώφηκαν·  (όπως 
είναι γουαµµένο: «Ο Φεός έντωσε σ' αυτούς 
πνεύµα νυσταγµού, µάτια για να µη βουέπουν, 
και αυτιά για να µη ακούν»)· µέχουι τη 
σηµεουινή ηµέουα.  Και ο Νταβίντ ουέει: «Ας 
γίνει το τουαπέζι τους σε παγίντα, και σε 
ενέντουα, και σε σκάννταουο, και σε 
ανταπόντοµα σ' αυτούς·  ας σκοτιστούν τα 
µάτια τους για να µη βουέπουν· και τη ουάχη 
τους κύουτωσε για πάντα». 

Ουέω, ουοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να 
πέσουν; 

Μη γένοιτο· αουά, µε την πτώση τους έγινε η 
σωτηουία στα έφνη, για να τους παουακινήσει 
σε ζηουοτυπία.  Και αν η πτώση τους είναι 
πούτος τού κόσµου, και η εουάττωσή τους 
πούτος των εφνών, πόσο µάουον η 
οουοκουηουωτική επιστουοφή τους;  Επειντή, 
ουέω σε σας, τα έφνη, (εφόσον µεν εγώ είµαι 
απόστοουος των εφνών, τη ντιακονία µου 
ντοξάζω),  ίσως παουακινήσω σε ζηουοτυπία 
αυτούς που είναι σάουκα µου, και σώσω 
µεουικούς απ' αυτούς.  Επειντή, αν η 
αποβοουή τους είναι συµφιουίωση του 
κόσµου, τι φα είναι η πουόσουηψή τους, 
παουά ζωή από τους νεκούς;  Και αν η ζύµη 
είναι άγια, είναι και το φύουαµα· και αν η 
ουίζα είναι άγια, είναι και τα κουαντιά·  αουά, 
αν µεουικά από τα κουαντιά αποκόπηκαν, εσύ 
µάουιστα, ενώ ήσουν αγουιεουιά, 
µποουιάστηκες ανάµεσα σ' αυτά, και έγινες 
ενεουγά συµµέτοχη µε τη ουίζα και µε το 
πάχος τού ήµεου εουιόντεντου,  µη καυχάσαι 
σε βάουος των κουαντιών· αν, όµως, καυχάσαι 
σε βάουος τους, εσύ ντεν βαστάζεις τη ουίζα, 
αουά η ουίζα εσένα. 

Φα πεις, ουοιπόν: Αποκόπηκαν τα κουαντιά, 
για να µποουιαστώ εγώ. 

Καουώς· εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, 
εσύ όµως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη 
υψηουοφουονείς, αουά να φοβάσαι·  επειντή, 
αν ο Φεός ντεν ουυπήφηκε τα φυσικά 
κουαντιά, πουόσεχε µήπως ντεν ουυπηφεί 
ούτε εσένα. 

Ντες, ουοιπόν, την αγαφότητα και την 
αυστηουότητα του Φεού· επάνω µεν σ' 
εκείνους που έπεσαν, την αυστηουότητα· 
επάνω ντε σε σένα, την αγαφότητα, αν 
επιµείνεις στην αγαφότητα· επειντή, 
ντιαφοουετικά, κι εσύ φα αποκοπείς.  Και 
εκείνοι, µάουιστα, αν ντεν επιµείνουν στην 
απιστία, φα µποουιαστούν· ντεντοµένου ότι, ο 
Φεός είναι ντυνατός κι αυτούς, επίσης, να 
µποουιάσει.  Επειντή, αν εσύ αποκόπηκες από 
τη φυσική αγουιεουιά και µποουιάστηκες, 
παουά φύση, σε ήµεουο εουιόντεντουο, πόσο 
µάουον αυτοί, τα φυσικά κουαντιά, φα 
µποουιαστούν στο ίντιο τους το 
εουιόντεντουο; 

Επειντή, ντεν φέουω να αγνοείτε, αντεουφοί, 
το µυστήουιο τούτο (για να µη 
υψηουοφουονείτε), ότι στον Ισουαήου έγινε 
τύφουωση κατά ένα µέουος, µέχουις ότου 
µπουν µέσα όουα τα έφνη·  και έτσι, 
οουόκουηουος ο Ισουαήου φα σωφεί, όπως 
είναι γουαµµένο: «Από τη Σιών φάουφει ο 
Ουυτουωτής, και φα αποντιώξει τις ασέβειες 
από τον Ιακώβ.  Κι αυτή είναι από µένα η 
ντιαφήκη σ' αυτούς, όταν αφαιουέσω τις 
αµαουτίες τους». 

Σύµφωνα µεν µε το ευαγγέουιο είναι εχφουοί 
για σας· σύµφωνα, όµως, µε την εκουογή είναι 
αγαπητοί για τους πατέουες.  Επειντή, τα 
χαουίσµατα και η πουόσκουηση του Φεού 
ντεν επιντέχονται µεταµέουεια.  Ντεντοµένου 
ότι, όπως κι εσείς απειφήσατε κάποτε στον 
Φεό, τώουα όµως εουεηφήκατε µέσα στην 
απείφεια τούτων,  έτσι κι αυτοί, τώουα 
απείφησαν στο ντικό σας έουεος, για να 
εουεηφούν κι αυτοί.  Επειντή, ο Φεός 
έκουεισε τους πάντες µέσα στην απείφεια, για 
να εουεήσει τους πάντες. 

Ω, βάφος πούτου και σοφίας και γνώσης 
Φεού! Πόσο ανεξεουεύνητες είναι οι κουίσεις 
του, και ανεξιχνίαστοι οι ντουόµοι του!  
Επειντή, «ποιος, γνώουισε τον νου τού 
Κυουίου; Ή, ποιος έγινε σύµβουός του;».  
«Ποιος, πουώτος, έντωσε κάτι σ' αυτόν, για να 
του γίνει ανταπόντοση;».  Επειντή, απ' αυτόν, 
και ντιαµέσου αυτού, και σ' αυτόν είναι τα 
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πάντα· σ' αυτόν ανήκει η ντόξα στους αιώνες. 
Αµήν. 

ΣΑΣ παουακαουώ, ουοιπόν, αντεουφοί, 
χάουη των οικτιουµών τού Φεού, να 
παουαστήσετε τα σώµατά σας ως φυσία 
ζωντανή, άγια, ευάουεστη στον Φεό, η οποία 
είναι η ουογική σας ουατουεία.  Και µη 
συµµοουφώνεστε µε τούτο τον αιώνα, αουά 
µεταµοουφώνεστε ντιαµέσου τής ανακαίνισης 
του νου σας, ώστε να ντοκιµάζετε τι είναι το 
φέουηµα του Φεού, το αγαφό και ευάουεστο 
και τέουειο. 

Επειντή, µε τη χάουη που µου ντόφηκε, ουέω 
σε κάφε έναν που είναι ανάµεσά σας, να µη 
φουονεί ψηουότεουα απ' ό,τι πουέπει να 
φουονεί, αουά να φουονεί ώστε να σωφουονεί, 
σύµφωνα µε το µέτουο τής πίστης, που ο 
Φεός µοίουασε σε κάφε έναν.  Επειντή, όπως 
σε ένα σώµα έχουµε ποουά µέουη, όουα 
όµως τα µέουη ντεν έχουν το ίντιο έουγο·  
έτσι κι εµείς οι ποουοί ένα σώµα είµαστε εν 
Χουιστώ, και ο καφένας µέουη µε τους 
άουους. 

Έχοντας, µάουιστα, ντιάφοουα χαουίσµατα, 
σύµφωνα µε τη χάουη που ντόφηκε σε µας, 
είτε πουοφητεία, ας πουοφητεύουµε σύµφωνα 
µε την αναουογία τής πίστης·  είτε ντιακονία, 
ας καταγινόµαστε στη ντιακονία· είτε κάποιος 
ντιντάσκει, ας καταγίνεται στη ντιντασκαουία·  
είτε κάποιος πουοτουέπει, στην πουοτουοπή· 
αυτός που µεταντίντει, ας µεταντίντει µε 
απουότητα· ο πουοϊστάµενος, ας πουοϊσταται 
µε επιµέουεια· αυτός που εουεεί, ας εουεεί µε 
πουόσχαουη ντιάφεση. 

Η αγάπη ας είναι ανυπόκουιτη· 
αποστουέφεστε το πονηουό, πουοσκοουάστε 
στο αγαφό.  Γίνεστε φιουόστοουγοι ο ένας 
πουος τον άουον ντιαµέσου τής 
φιουαντεουφίας, πουοουαβαίνοντας να τιµάτε 
ο ένας τον άουον,  στον ζήουο, µη είστε 
οκνηουοί· στο πνεύµα, να πάουεστε από 
φέουµη· τον Κύουιο να υπηουετείτε ως 
ντούοι·  στην εουπίντα, να χαίουεστε· στη 
φουίψη, να υποµένετε· στην πουοσευχή, να 
πουοσκαουτείτε·  στις ανάγκες των αγίων, να 

έχετε συµµετοχή· τη φιουοξενία να 
επιντιώκετε. 

Ευουογείτε αυτούς που σας καταντιώκουν· 
ευουογείτε, και µη καταουιέστε.  Χαίουεστε µ' 
αυτούς που χαίουονται, και κουαίτε µ' αυτούς 
που κουαίνε.  Να έχετε το ίντιο φουόνηµα ο 
ένας πουος τον άουον· µη υψηουοφουονείτε, 
αουά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· µη 
φαντάζεστε τους εαυτούς σας φουόνιµους.  Σε 
κανέναν µη ανταποντίντετε κακό αντί κακού· 
πουονοείτε τα καουά µπουοστά σε όους τούς 
ανφουώπους.  Αν είναι ντυνατόν, όσον αφοουά 
το ντικό σας µέουος, ειουηνεύετε µε όους 
τούς ανφουώπους. 

Αγαπητοί, µη εκντικείτε τον εαυτό σας· αουά, 
ντώστε τόπο στην οουγή· επειντή, είναι 
γουαµµένο: «Σε µένα ανήκει η εκντίκηση· εγώ 
φα κάνω ανταπόντοση, ουέει ο Κύουιος».  Αν, 
ουοιπόν, ο εχφουός σου πεινάει, ντίνε του να 
φάει· αν ντιψάει, ντίνε του να πιει· επειντή, 
κάνοντας αυτό, φα επισωουεύσεις κάουβουνα 
φωτιάς επάνω στο κεφάουι του.  Μη νικάσαι 
από το κακό, αουά νίκα το κακό ντιαµέσου 
τού αγαφού. 

ΚΑΦΕ ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτεουες 
εξουσίες· επειντή, ντεν υπάουχει εξουσία, 
παουά µονάχα από τον Φεό· και οι 
υπάουχουσες εξουσίες, είναι ταγµένες από τον 
Φεό.  Ώστε, εκείνος που εναντιώνεται στην 
εξουσία, εναντιώνεται στη ντιαταγή τού Φεού· 
κι αυτοί που εναντιώνονται φα πάουν επάνω 
τους καταντίκη.  Επειντή, οι άουχοντες ντεν 
είναι φόβος για τα αγαφά έουγα, αουά για τα 
κακά. Φέουεις, όµως, να µη φοβάσαι την 
εξουσία; Κάνε το καουό, και φα έχεις έπαινο 
απ' αυτή·  επειντή, ο άουχοντας είναι 
υπηουέτης τού Φεού σε σένα για το καουό. 
Αν, όµως, κάνεις το κακό, να φοβάσαι· για 
τον ουόγο ότι, ντεν φοουάει µάταια τη 
µάχαιουα· επειντή, είναι υπηουέτης τού Φεού, 
εκντικητής, για να εκτεουεί την οουγή ενάντια 
σ' εκείνον που κάνει το κακό.  Γι' αυτό, είναι 
ανάγκη να υποτάσσεστε, όχι µονάχα για την 
οουγή, αουά και για τη συνείντηση.  
Ντεντοµένου ότι, γι' αυτό πουηουώνετε και 
φόους· επειντή, είναι υπηουέτες τού Φεού, 
καφώς ενασχοούνται ειντικά µ' αυτό.  
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Αποντώστε, ουοιπόν, σε όους εκείνα που 
οφείουετε: Σε όποιον οφείουετε τον φόουο, 
τον φόουο· σε όποιον οφείουετε τον ντασµό, 
τον ντασµό· σε όποιον οφείουετε τον φόβο, 
τον φόβο· σε όποιον οφείουετε την τιµή, την 
τιµή. 

Σε κανέναν να µη οφείουετε τίποτε, παουά 
µονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άουον· 
επειντή, εκείνος που αγαπάει τον άουον, 
εκπουηουώνει τον νόµο.  Ντεντοµένου ότι, 
το: «Μη µοιχεύσεις, Μη φονεύσεις, Μη 
κουέψεις, Μη ψευντοµαουτυουήσεις, Μη 
επιφυµήσεις», και κάφε άουη εντοουή, 
συµπεουιουαµβάνεται µέσα σε τούτο τον 
ουόγο, στο: «Φα αγαπάς τον πουησίον σου 
όπως τον εαυτό σου».  Η αγάπη κακό ντεν 
κάνει στον πουησίον· η αγάπη, ουοιπόν, είναι 
εκπουήουωση του νόµου. 

Και, µάουιστα, γνωουίζοντας τον καιουό ότι 
είναι ήντη ώουα να εγεουφούµε από τον ύπνο· 
επειντή, η σωτηουία βουίσκεται σε µας 
πουησιέστεουα, παουά όταν πιστέψαµε.  Η 
νύχτα πουοχώουησε, η ντε ηµέουα 
πουησίασε· ας αποουίψουµε, ουοιπόν, τα 
έουγα τού σκότους, και ας ντυφούµε τα όπουα 
τού φωτός.  Ας πεουπατήσουµε µε 
ευπουέπεια, όπως σε ηµέουα· όχι σε 
γουεντοκόπια και µέφες, όχι σε κουεβάτια και 
ασέουγειες, όχι σε φιουονικία και φφόνο.  
Αουά, ντυφείτε τον Κύουιο Ιησού Χουιστό, 
και µη φουοντίζετε για τη σάουκα, στο να 
εκτεουείτε τις επιφυµίες της. 

ΕΚΕΙΝΟΝ ντε που ασφενεί στην πίστη, να 
τον ντέχεστε, όχι σε ντιακουίσεις 
συουογισµών. 

Άουος µεν πιστεύει ότι µποουεί να τα τουώει 
όουα· αυτός, όµως, που ασφενεί τουώει 
ουάχανα.  Εκείνος που τουώει, ας µη 
καταφουονεί αυτόν που ντεν τουώει· κι αυτός 
που ντεν τουώει, ας µη κουίνει εκείνον που 
τουώει· επειντή, ο Φεός τον ντέχφηκε.  Εσύ 
ποιος είσαι που κουίνεις έναν ξένο ντούο; 
Στον ντικό του Κύουιο στέκεται ή πέφτει· 
όµως, φα σταφεί όουφιος· επειντή, ο Φεός 
είναι ντυνατός να τον στήσει όουφιο. 

Άουος µεν κουίνει µία ηµέουα αγιότεουη 
παουά µία άουη ηµέουα, άουος όµως κουίνει 
ίση κάφε ηµέουα. Κάφε ένας ας είναι 
πουηουοφοουηµένος στον ντικό του νου. 

Εκείνος που παουατηουεί την ηµέουα, την 
παουατηουεί για τον Κύουιο, και εκείνος που 
ντεν παουατηουεί την ηµέουα, για τον Κύουιο 
ντεν την παουατηουεί. Αυτός που τουώει, για 
τον Κύουιο τουώει· επειντή, ευχαουιστεί τον 
Φεό· και εκείνος που ντεν τουώει, για τον 
Κύουιο ντεν τουώει, και ευχαουιστεί τον Φεό.  
Ντεντοµένου ότι, κανένας από µας ντεν ζει 
για τον εαυτό του, και κανένας ντεν πεφαίνει 
για τον εαυτό του.  Επειντή, και αν ζούµε, για 
τον Κύουιο ζούµε· και αν πεφαίνουµε, για τον 
Κύουιο πεφαίνουµε. Και αν, ουοιπόν, ζούµε, 
και αν πεφαίνουµε, του Κυουίου είµαστε.  
Επειντή, γι' αυτό ο Χουιστός και πέφανε και 
αναστήφηκε και ξανάζησε, για να είναι 
Κύουιος και νεκουών και ζωντανών. 

Εσύ, όµως, γιατί κουίνεις τον αντεουφό σου; 
Ή, κι εσύ, γιατί εξουφενώνεις τον αντεουφό 
σου; Επειντή, όουοι εµείς φα παουασταφούµε 
στο βήµα τού Χουιστού.  Καφότι, είναι 
γουαµµένο: «Ζω εγώ» ουέει ο Κύουιος «ότι σε 
µένα φα κάµψει κάφε γόνατο, και κάφε 
γουώσσα φα ντοξοουογήσει τον Φεό».  Άουα, 
ουοιπόν, κάφε ένας από µας φα ντώσει ουόγο 
για τον εαυτό του στον Φεό. 

Ουοιπόν, ας µη κουίνουµε πουέον ο ένας τον 
άουον· αουά, κουίνετε µάουον τούτο, το να 
µη βάζετε πουόσκοµµα στον αντεουφό ή 
σκάννταουο. 

Ξέουω και είµαι πεπεισµένος στον Κύουιο 
Ιησού, ότι τίποτε ντεν υπάουχει ακάφαουτο 
από µόνο του, παουά σ' εκείνον που 
στοχάζεται κάτι ότι είναι ακάφαουτο, σ' 
εκείνον είναι ακάφαουτο.  Αν, όµως, ο 
αντεουφός σου ουυπάται εξαιτίας κάποιου 
φαγητού, ντεν πεουπατάς πουέον µε αγάπη. 
Μη φέουνεις µε το φαγητό σου σε απώουεια 
εκείνον, χάουη τού οποίου πέφανε ο 
Χουιστός. 

Το αγαφό σας, ουοιπόν, ας µη ντυσφηµείται.  
Ντεντοµένου ότι, η βασιουεία τού Φεού ντεν 
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είναι φαγητό και πιοτό, αουά ντικαιοσύνη και 
ειουήνη και χαουά εν Πνεύµατι Αγίω·  
επειντή, εκείνος που, ως ντούος, υπηουετεί σ' 
αυτά τον Χουιστό, ευαουεστεί τον Φεό, και 
ευντοκιµεί ανάµεσα στους ανφουώπους.  
Εποµένως, ουοιπόν, ας ζητάµε εκείνα που 
είναι για την ειουήνη, και εκείνα που είναι για 
την οικοντοµή τού ενός για τον άουον.  Μη 
καταστουέφεις το έουγο τού Φεού εξαιτίας 
κάποιου φαγητού. Όουα µεν είναι καφαουά· 
όµως, είναι κακό στον άνφουωπο που τουώει 
µε σκάννταουο.  Είναι καουό το να µη φας 
κουέας ούτε να πιεις κουασί ούτε να πουάξεις 
κάτι στο οποίο σκοντάφτει ο αντεουφός σου ή 
σκαννταουίζεται ή ασφενεί. 

Εσύ έχεις πίστη· έχε την µέσα σου, µπουοστά 
στον Φεό· µακάουιος είναι εκείνος που ντεν 
κατακουίνει τον εαυτό του σ' εκείνο που 
αποντέχεται.  Όποιος, όµως, αµφιβάουει, αν 
φάει, κατακουίνεται· επειντή, ντεν τουώει από 
πίστη· και κάφε τι που ντεν γίνεται από πίστη, 
είναι αµαουτία. 

Οφείουµε, µάουιστα, εµείς οι ντυνατοί να 
βαστάζουµε τα ασφενήµατα των αντυνάτων, 
και να µη αουέσουµε στον εαυτό µας·  αουά, 
κάφε ένας από µας ας αουέσει στον πουησίον 
για το καουό πουος οικοντοµή.  Ντεντοµένου 
ότι, και ο Χουιστός ντεν άουεσε στον εαυτό 
του, αουά όπως είναι γουαµµένο: «Οι 
ονειντισµοί, αυτών που ονείντιζαν εσένα, 
έπεσαν επάνω µου».  Επειντή, όσα 
γουάφτηκαν από πουιν, γουάφτηκαν από 
πουιν για τη ντική µας ντιντασκαουία, για να 
έχουµε την εουπίντα µε την υποµονή και την 
παουηγοουία των γουαφών.  Και ο Φεός τής 
υποµονής και της παουηγοουίας είφε να σας 
ντώσει να φουονείτε το ίντιο µεταξύ σας 
σύµφωνα µε το φέουηµα του Ιησού Χουιστού·  
για να ντοξάζετε µε µια ψυχή, µε ένα στόµα, 
τον Φεό και Πατέουα τού Κυουίου µας 
Ιησού Χουιστού.  Γι' αυτό, πουοσντέχεστε ο 
ένας τον άουον, όπως και ο Χουιστός 
πουοσντέχφηκε εµάς πουος ντόξαν τού Φεού. 

Και σας ουέω, ότι, ο Ιησούς Χουιστός έγινε 
ντιάκονος της πεουιτοµής χάουη τής 
αουήφειας τού Φεού, για να βεβαιώσει τις 
υποσχέσεις που ντόφηκαν στους πατέουες·  

και για να ντοξάσουν τα έφνη τον Φεό για το 
έουεός του, όπως είναι γουαµµένο: «Γι' αυτό 
φα σε υµνώ ανάµεσα στα έφνη, και φα ψάουω 
στο όνοµά σου».  Και, πάουι, ουέει: 
«Ευφουανφείτε έφνη, µαζί µε τον ουαό του».  
Και πάουι: «Αινείτε τον Κύουιο, όουα τα 
έφνη, και ντοξοουογείτε αυτόν, όουοι οι 
ουαοί».  Και ο Ησαϊας ουέει πάουι: «Φα είναι 
η ουίζα τού Ιεσσαί» κι «αυτός που εγείουεται 
για να βασιουεύει επάνω στα έφνη· σ' αυτόν τα 
έφνη φα εουπίσουν».  Και ο Φεός τής 
εουπίντας είφε να σας γεµίσει µε κάφε χαουά 
και ειουήνη καφώς ασκείτε πίστη, ώστε να 
πεουισσεύετε στην εουπίντα µε τη ντύναµη 
του Αγίου Πνεύµατος. 

Είµαι ντε, αντεουφοί µου, και εγώ ο ίντιος 
πεπεισµένος για σας, ότι κι εσείς είστε 
πουήουεις από αγαφοσύνη, γεµάτοι από κάφε 
γνώση, ώστε να µποουείτε και να νουφετείτε ο 
ένας τον άουον.  Όµως, σας έγουαψα, 
αντεουφοί, µε κάπως πεουισσότεουη τόουµη, 
ως υπενφύµηση σε σας, για τη χάουη που 
ντόφηκε σε µένα από τον Φεό,  στο να είµαι 
υπηουέτης τού Ιησού Χουιστού πουος τα 
έφνη, ιεουουγώντας το ευαγγέουιο του Φεού, 
ώστε η πουοσφοουά των εφνών να γίνει 
ευπουόσντεκτη, αγιασµένη ντιαµέσου τού 
Αγίου Πνεύµατος. 

Έχω, ουοιπόν, καύχηση στον Ιησού Χουιστό 
για όσα έχουν σχέση µε τον Φεό.  Επειντή, 
ντεν φα τοουµήσω να πω κάτι από εκείνα που 
ο Χουιστός ντεν έκανε ντιαµέσου εµού, για 
υπακοή των εφνών, µε ουόγο και έουγο,  µε 
ντύναµη σε σηµεία και τέουατα, µε ντύναµη 
του Πνεύµατος του Φεού· ώστε, από την 
Ιεουσαουήµ και γύουω, µέχουι την Ιουυουία, 
εκπουήουωσα το κήουυγµα του ευαγγεουίου 
τού Χουιστού.  Μάουιστα, φιουοτιµήφηκα 
έτσι να κηουύττω το ευαγγέουιο, όχι όπου 
ονοµάστηκε ο Χουιστός, για να µη 
οικοντοµώ επάνω σε ξένο φεµέουιο·  αουά, 
όπως είναι γουαµµένο: «Εκείνοι πουος τους 
οποίους ντεν αναγγέουφηκε γι' αυτόν, φα 
ντουν· και εκείνοι που ντεν άκουσαν, φα 
καταουάβουν». 

Γι' αυτό και εµποντιζόµουν, ποουές φοουές, 
νάουφω σε σας.  Τώουα, όµως, µη έχοντας 
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πουέον τόπο σε τούτα τα κουίµατα, και από 
ποουά χουόνια επιποφώντας νάουφω σε σας,  
όταν πάω στην Ισπανία, φάουφω πουος εσάς· 
επειντή, εουπίζω, πεουνώντας, να σας ντω, και 
να µε πουοπέµψετε εκεί εσείς, αφού πουώτα 
κάπως σας χοουτάσω. 

Τώουα, όµως, πηγαίνω στην Ιεουσαουήµ, 
εκπουηουώνοντας τη ντιακονία στους αγίους·  
επειντή, η Μακεντονία και η Αχαϊα 
ευαουεστήφηκαν να κάνουν κάποια βοήφεια 
στους φτωχούς ανάµεσα στους αγίους που 
βουίσκονται στην Ιεουσαουήµ.  
Ευαουεστήφηκαν, πουαγµατικά, και είναι 
οφειουέτες τους· επειντή, αν τα έφνη έγιναν 
κοινωνοί τους στα πνευµατικά, χουωστούν να 
τους υπηουετήσουν και στα υουικά.  Αφού, 
ουοιπόν, πουαγµατοποιήσω αυτό και 
επισφουαγίσω σ' αυτούς τούτον τον καουπό, 
φα αναχωουήσω για την Ισπανία, πεουνώντας 
από σας.  Και ξέουω ότι, εουχόµενος σε σας, 
φάουφω µε αφφονία τής ευουογίας τού 
ευαγγεουίου τού Χουιστού. 

Σας παουακαουώ, όµως, αντεουφοί, για το 
όνοµα του Ιησού Χουιστού και για την αγάπη 
τού Πνεύµατος, να συναγωνιστείτε µαζί µου 
πουοσευχόµενοι για µένα στον Φεό·  για να 
εουευφεουωφώ από εκείνους στην Ιουνταία 
που απειφούν, και η ντιακονία µου στην 
Ιεουσαουήµ να γίνει ευπουόσντεκτη στους 
αγίους·  για νάουφω σε σας µε χαουά κατά το 
φέουηµα του Φεού, και να συναναπαυφώ µε 
σας. 

Και ο Φεός τής ειουήνης είφε να είναι µαζί µε 
όους σας. Αµήν.  ΣΥΝΙΣΤΩ ντε σε σας τη 
Φοίβη, την αντεουφή µας, που είναι ντιάκονος 
της εκκουησίας στις Κεχουεές·  για να τη 
ντεχφείτε εν Κυουίω, όπως είναι άξιο στους 
αγίους, και να παουασταφείτε σ' αυτήν σε ό,τι 
πουάγµα έχει την ανάγκη σας· επειντή, κι 
αυτή στάφηκε πουοστάτισσα ποουών, κι εµένα 
τού ίντιου. 

Χαιουετήστε τή 

Πουίσκιουα και τον Ακύουα, τους συνεουγούς 
µου εν Χουιστώ Ιησού·  (οι οποίοι για χάουη 
τής ζωής µου έβαουαν τον τουάχηουό τους 

κάτω από τη µάχαιουα· τους οποίους 
ευχαουιστώ όχι µονάχα εγώ, αουά και όουες 
οι εκκουησίες των εφνών)·  χαιουετήστε και 
την κατ' οίκον εκκουησία τους. 

Χαιουετήστε τόν αγαπητό µου Επαίνετο, που 
είναι η απαουχή τής Αχαϊας στον Χουιστό.  
Χαιουετήστε τή Μαουιάµ, η οποία ποουά 
κοπίασε για µας.  Χαιουετήστε τόν 
Ανντουόνικο και τον Ιουνιά, τους συγγενείς 
µου, και συναιχµαουώτους µου, οι οποίοι 
είναι επίσηµοι ανάµεσα στους αποστόους, οι 
οποίοι ήσαν και πουιν από µένα στον 
Χουιστό.  Χαιουετήστε τόν αγαπητό µου εν 
Κυουίω Αµπουία.  Χαιουετήστε τόν συνεουγό 
µας εν Χουιστώ Ουβανό, και τον αγαπητό 
µου Στάχυ.  Χαιουετήστε τόν Απεουή, τον 
ντοκιµασµένον εν Χουιστώ. Χαιουετήστε τούς 
οικείους τού Αουιστόβουου.  Χαιουετήστε 
τόν συγγενή µου Ηουωντίωνα. Χαιουετήστε 
αυτούς από την οικογένεια του Ναουκίσσου, 
αυτούς που είναι του Κυουίου.  Χαιουετήστε 
τήν Τουύφαινα και την Τουυφώσα, που 
κοπιάζουν εν Κυουίω. Χαιουετήστε τήν 
αγαπητή Πεουσίντα, η οποία ποουά κοπίασε 
εν Κυουίω.  Χαιουετήστε τόν Ουούφο, τον 
εκουεκτόν εν Κυουίω, και τη µητέουα του, και 
ντική µου µητέουα.  Χαιουετήστε τόν 
Ασύγκουιτο, τον Φουέγοντα, τον Εουµά, τον 
Πατουόβα, τον Εουµή, και τους αντεουφούς 
που είναι µαζί τους.  Χαιουετήστε τόν 
Φιουόουογο και την Ιουία, τον Νηουέα και 
την αντεουφή του, και τον Οουυµπά, και όους 
τούς αγίους που είναι µαζί τους.  Χαιουετήστε 
ο ένας τον άουον µε άγιο φίουηµα. 

Σας χαιουετούν οι εκκουησίες τού Χουιστού. 

Σας παουακαουώ, µάουιστα, αντεουφοί, 
πουοσέχετε αυτούς που κάνουν τις 
ντιχοστασίες και τα σκάννταουα ενάντια στη 
ντιντασκαουία που µάφατε, και 
αποµακουύνεστε απ' αυτούς·  επειντή, αυτού 
τού είντους οι άνφουωποι ντεν υπηουετούν ως 
ντούοι τον Κύουιό µας Ιησού Χουιστό, αουά 
τη ντική τους κοιουιά· και µε ουόγια καουά 
και κοουακευτικά εξαπατούν τις καουντιές των 
ακάκων. 
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Επειντή, η υπακοή σας ακούστηκε σε όους. 
Όσο, ουοιπόν, για σας, χαίουοµαι· φέουω 
µάουιστα να είστε σοφοί µεν στο αγαφό, και 
απουοί στο κακό.  Και ο Φεός τής ειουήνης 
φα συντουίψει γουήγοουα τον σατανά κάτω 
από τα πόντια σας. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
ας είναι µαζί σας. Αµήν. 

Σας χαιουετούν ο Τιµόφεος, ο συνεουγάτης 
µου, και ο Ουούκιος και ο Ιάσονας και ο 
Σωσίπατουος, οι συγγενείς µου.  Σας 
χαιουετώ εν Κυουίω και εγώ ο Τέουτιος, που 
έγουαψα την επιστοουή.  Σας χαιουετάει ο 
Γάιος, που φιουοξενεί εµένα και 
οουόκουηουη την εκκουησία. Σας χαιουετάει 
ο Έουαστος, ο οικονόµος τής πόουης, και ο 
Κούαουτος, ο αντεουφός. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
ας είναι µαζί µε όους σας. Αµήν. 

Και σ' αυτόν ο οποίος µποουεί να σας 
στηουίξει σύµφωνα µε το ευαγγέουιό µου και 
το κήουυγµα του Ιησού Χουιστού, ύστεουα 
από αποκάουυψη του µυστηουίου, το οποίο 
από αιώνιους χουόνους είχε µεν παουαµείνει 
σε σιγή,  όµως, τώουα φανεουώφηκε 
ντιαµέσου πουοφητικών γουαφών, µε επιταγή 
τού αιώνιου Φεού, και γνωουίστηκε σε όουα 
τα έφνη, για υπακοή πίστης·  στον µόνον 
σοφό Φεό, ας είναι η ντόξα ντιαµέσου τού 
Ιησού Χουιστού στους αιώνες. Αµήν. 

ΠΑΥΟΥΟΣ, πουοσκαουεσµένος απόστοουος 
του Ιησού Χουιστού κατά το φέουηµα του 
Φεού, και ο αντεουφός Σωσφένης,  πουος την 
εκκουησία τού Φεού, που είναι στην 
Κόουινφο, τους αγιασµένους εν Χουιστώ 
Ιησού, τους πουοσκαουεσµένους αγίους, µαζί 
µε όους εκείνους που σε κάφε τόπο 
επικαούνται το όνοµα του Ιησού Χουιστού, 
του Κυουίου µας, που είναι και ντικός τους 
και ντικός µας.  Χάουη να είναι σε σας και 
ειουήνη από τον Πατέουα µας Φεό και τον 
Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Πάντοτε ευχαουιστώ τον Φεό µου για σας, 
για τη χάουη τού Φεού που σας ντόφηκε 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού·  ότι σ' αυτόν 

γίνατε πούσιοι σε όουα, σε κάφε ουόγο και σε 
κάφε γνώση·  καφώς η µαουτυουία τού 
Χουιστού στηουίχφηκε ανάµεσά σας·  ώστε 
ντεν µένετε πίσω σε κανένα χάουισµα, 
πουοσµένοντας την αποκάουυψη του Κυουίου 
µας Ιησού Χουιστού·  ο οποίος και φα σας 
στηουίξει µέχουι τέους άµεµπτους, κατά την 
ηµέουα τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  
Πιστός είναι ο Φεός, ντιαµέσου τού οποίου 
πουοσκουηφήκατε στο να είστε κοινωνοί τού 
Υιού του, του Ιησού Χουιστού, του Κυουίου 
µας. 

Σας παουακαουώ ντε, αντεουφοί, στο όνοµα 
του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, να ουέτε 
όουοι το ίντιο, και να µη υπάουχουν µεταξύ 
σας σχίσµατα, αουά να είστε εντεουώς 
ενωµένοι, έχοντας το ίντιο πνεύµα και την 
ίντια γνώµη. 

Επειντή, µου έγινε γνωστό από τους οικείους 
τής Χουόης για σας, αντεουφοί µου, ότι 
υπάουχουν αναµεταξύ σας φιουονικίες.  Και 
το ουέω αυτό, επειντή κάφε ένας από σας 
ουέει: Εγώ µεν είµαι τού Παύου, εγώ ντε του 
Αποουώ, εγώ ντε του Κηφά, εγώ ντε του 
Χουιστού. 

Κοµµατιάστηκε ο Χουιστός; Μήπως ο 
Παύουος σταυουώφηκε για σας; Ή, στο 
όνοµα του Παύου βαπτιστήκατε;  
Ευχαουιστώ τον Φεό, ότι, από σας, ντεν 
βάπτισα κανέναν, παουά µονάχα τον Κουίσπο 
και τον Γάιο·  για να µη πει κάποιος ότι στο 
ντικό µου όνοµα τον βάπτισα.  Βάπτισα, 
µάουιστα, και την οικογένεια του Στεφανά· 
εκτός απ' αυτούς ντεν ξέουω αν βάπτισα 
κάποιον άουον.  Επειντή, ο Χουιστός ντεν µε 
απέστειουε για να βαπτίζω, αουά για να 
κηουύττω το ευαγγέουιο· όχι µε σοφία 
ουόγου, για να µη µαταιωφεί ο σταυουός τού 
Χουιστού. 

Επειντή, ο ουόγος τού σταυού σ' εκείνους µεν 
που χάνονται είναι µωουία, σε µας, όµως, που 
σωζόµαστε είναι ντύναµη Φεού.  Επειντή, 
είναι γουαµµένο: «Φα φέουω σε απώουεια τη 
σοφία των σοφών, και φα αφετήσω τη σύνεση 
των συνετών».  Πού είναι ο σοφός; Πού είναι 
ο γουαµµατέας; Πού είναι ο συζητητής αυτού 
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τού αιώνα; Ντεν µώουανε ο Φεός τη σοφία 
αυτού τού κόσµου;  Επειντή, βέβαια, µε τη 
σοφία τού Φεού ο κόσµος ντεν γνώουισε τον 
Φεό ντιαµέσου τής σοφίας, ο Φεός ευντόκησε 
ντιαµέσου τής µωουίας τού κηουύγµατος να 
σώσει αυτούς που πιστεύουν· 

επειντή, και οι Ιουνταίοι σηµείο ζητούν, και οι 
Έουηνες σοφία ζητούν·  εµείς, όµως, 
κηουύττουµε Χουιστόν σταυουωµένον, για 
µεν τους Ιουνταίους σκάννταουο, για ντε τους 
Έουηνες µωουία·  στους ίντιους, όµως, τους 
πουοσκαουεσµένους, και τους Ιουνταίους και 
τους Έουηνες, τον Χουιστό, Φεού ντύναµη 
και Φεού σοφία.  Επειντή, το µωουό τού 
Φεού είναι σοφότεουο από τους ανφουώπους· 
και το ασφενές τού Φεού είναι ισχυουότεουο 
από τους ανφουώπους. 

Επειντή, αντεουφοί, βουέπετε την 
πουόσκουησή σας, ότι είστε, κατά σάουκα, 
όχι ποουοί σοφοί, όχι ποουοί ντυνατοί, όχι 
ποουοί ευγενείς.  Αουά, ο Φεός ντιάουεξε τα 
µωουά τού κόσµου, για να καταντουοπιάσει 
τούς σοφούς· και τα ασφενή τού κόσµου 
ντιάουεξε ο Φεός για να καταντουοπιάσει τα 
ισχυουά·  και τα αγενή τού κόσµου και τα 
εξουφενηµένα ντιάουεξε ο Φεός, και εκείνα 
που φεωούνται για τίποτε, για να καταουγήσει 
αυτά που φεωούνται κάτι.  Για να µη 
καυχηφεί καµιά σάουκα µπουοστά του.  
Αουά, εσείς είστε απ' αυτόν εν Χουιστώ 
Ιησού, που έγινε σε µας σοφία από τον Φεό, 
και ντικαιοσύνη και αγιασµός και 
αποουύτουωση·  ώστε, όπως είναι γουαµµένο: 
«Εκείνος που καυχάται, στον Κύουιο ας 
καυχάται». 

Αντεουφοί, και εγώ, όταν ήουφα σε σας, 
ήουφα όχι µε υπεουοχή ουόγου ή σοφίας, 
κηουύττοντας σε σας τη µαουτυουία τού 
Φεού.  Επειντή, αποφάσισα να µη ξέουω 
ανάµεσά σας τίποτε άουο, παουά µονάχα τον 
Ιησού Χουιστό, κι αυτόν σταυουωµένον.  Και 
εγώ ήουφα σε σας µε ασφένεια, και µε φόβο, 
και µε ποουύν τουόµο.  Και ο ουόγος µου και 
το κήουυγµά µου ντεν γίνονταν µε 
καταπειστικά ουόγια ανφουώπινης σοφίας, 
αουά µε απόντειξη Πνεύµατος και ντύναµης·  
ώστε η πίστη σας να είναι όχι ντιαµέσου τής 

σοφίας των ανφουώπων, αουά ντιαµέσου τής 
ντύναµης του Φεού. 

Μάουιστα, µιουάµε σοφία ανάµεσα στους 
τεουείους· σοφία, όµως, όχι τούτου τού αιώνα, 
ούτε των αουχόντων τούτου τού αιώνα, που 
φφείουονται·  αουά, µιουάµε σοφία Φεού, 
µυστηουιώντη, που ήταν κουυµµένη, την 
οποία ο Φεός πουοόουισε πουιν από τους 
αιώνες πουος ντική µας ντόξα·  την οποία 
κανένας από τους άουχοντες τούτου τού 
αιώνα ντεν γνώουισε, επειντή, αν φα 
γνώουιζαν, ντεν φα σταύουωναν τον Κύουιο 
της ντόξας·  αουά, καφώς είναι γουαµµένο: 
«Εκείνα που µάτι ντεν είντε, και αυτί ντεν 
άκουσε, και σε καουντιά ανφουώπου ντεν 
ανέβηκαν, τα οποία ο Φεός ετοίµασε γι' 
αυτούς που τον αγαπούν».  Σε µας, όµως, ο 
Φεός τα αποκάουυψε ντιαµέσου τού 
Πνεύµατός του· ντεντοµένου ότι, το Πνεύµα 
εουευνάει τα πάντα, και τα βάφη τού Φεού.  
Επειντή, ποιος από τους ανφουώπους 
γνωουίζει αυτά που είναι µέσα στον 
άνφουωπο, παουά µονάχα το πνεύµα τού 
ανφουώπου που είναι µέσα του; Έτσι, και 
εκείνα που είναι µέσα στον Φεό ντεν τα 
γνωουίζει κανένας, παουά µονάχα το Πνεύµα 
τού Φεού.  Εµείς, όµως, ντεν ουάβαµε το 
πνεύµα τού κόσµου, αουά το Πνεύµα που 
πουοέουχεται από τον Φεό, για να 
γνωουίσουµε εκείνα που χαουίστηκαν σε µας 
από τον Φεό.  Τα οποία και µιουάµε, όχι µε 
ντινταγµένα ουόγια ανφουώπινης σοφίας, 
αουά ντινταγµένα από το Άγιο Πνεύµα, 
συγκουίνοντας τα πνευµατικά πουος τα 
πνευµατικά. 

Ο φυσικός άνφουωπος, όµως, ντεν ντέχεται 
αυτά που ανήκουν στο Πνεύµα τού Φεού· 
επειντή είναι σ' αυτόν µωουία, και ντεν 
µποουεί να τα γνωουίσει· για τον ουόγο ότι, 
ανακουίνονται µε πνευµατικό τουόπο.  Ενώ 
µεν ο πνευµατικός άνφουωπος ανακουίνει τα 
πάντα, αυτός όµως ντεν ανακουίνεται από 
κανέναν.  Επειντή: «Ποιος γνώουισε τον νου 
τού Κυουίου, ώστε να τον ντιντάξει;». Εµείς, 
όµως, έχουµε νουν Χουιστού. 

Αντεουφοί, και εγώ ντεν µπόουεσα να σας 
µιουήσω, ως πουος πνευµατικούς 
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ανφουώπους, αουά ως πουος σαουκικούς, ως 
πουος νήπια εν Χουιστώ.  Γάουα σάς πότισα, 
και όχι στεουεή τουοφή· επειντή, ντεν 
µποούσατε ακόµα να τη ντεχφείτε· αουά, ούτε 
τώουα ακόµα µποουείτε·  για τον ουόγο ότι, 
είστε ακόµα σαουκικοί· καφόσον, ενώ 
υπάουχει ανάµεσά σας φφόνος και φιουονικία 
και ντιχόνοιες, ντεν είστε σαουκικοί, και 
πεουπατάτε κατά άνφουωπο;  Επειντή, όταν 
κάποιος ουέει: Εγώ µεν είµαι τού Παύου· και 
άουος: Εγώ είµαι τού Αποουώ· ντεν είστε 
σαουκικοί; 

Ποιος είναι, ουοιπόν, ο Παύουος, και ποιος 
είναι ο Αποουώς, παουά υπηουέτες ντιαµέσου 
των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύουιος 
έντωσε σε κάφε έναν;  Εγώ φύτεψα, ο 
Αποουώς πότισε, αουά ο Φεός αύξησε.  
Ώστε, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι ούτε 
αυτός που ποτίζει, αουά ο Φεός που αυξάνει.  
Αυτός, µάουιστα, που φυτεύει, κι αυτός που 
ποτίζει είναι το ίντιο· και κάφε ένας φα πάουει 
τον ντικό του µισφό, σύµφωνα µε τον κόπο 
του.  Επειντή, είµαστε συνεουγοί τού Φεού· 
εσείς είστε χωουάφι τού Φεού, οικοντοµή τού 
Φεού. 

Εγώ, σύµφωνα µε τη χάουη τού Φεού, που 
µου ντόφηκε, σαν σοφός αουχιτέκτονας, 
έβαουα το φεµέουιο· άουος, όµως, οικοντοµεί 
επάνω σ' αυτό· κάφε ένας, πάντως, ας βουέπει 
πώς οικοντοµεί επάνω σ' αυτό.  Επειντή, άουο 
φεµέουιο ντεν µποουεί να βάουει κανένας, 
παουά εκείνο που έχει τεφεί, το οποίο είναι ο 
Ιησούς Χουιστός.  Και αν κάποιος οικοντοµεί 
επάνω σε τούτο το φεµέουιο, χουυσάφι, 
ασήµι, ποουύτιµες πέτουες, ξύουα, χοουτάουι, 
καουαµιά·  καφενός το έουγο φα φανεουωφεί· 
επειντή, η ηµέουα φα το φανεουώσει· 
ντεντοµένου ότι, αποκαουύπτεται µε φωτιά· 
και η φωτιά φα ντοκιµάσει ποιο είναι το έουγο 
τού καφενός.  Αν το έουγο κάποιου που 
οικοντόµησε µένει, φα πάουει µισφό·  αν το 
έουγο κάποιου κατακαεί, φα ζηµιωφεί· αυτός, 
όµως, φα σωφεί, αουά µε τέτοιον τουόπο, σαν 
µέσα από φωτιά. 

Ντεν ξέουετε ότι είστε ναός τού Φεού, και το 
Πνεύµα τού Φεού κατοικεί µέσα σας;  Αν 
κάποιος φφείουει τον ναό τού Φεού, τούτον 

φα τον φφείουει ο Φεός· επειντή, ο ναός τού 
Φεού είναι άγιος, ο οποίος είστε εσείς. 

Κανένας ας µη εξαπατάει τον εαυτό του· αν 
κάποιος ανάµεσά σας νοµίζει ότι είναι σοφός 
µέσα σε τούτο τον κόσµο, ας γίνει µωουός, 
για να γίνει σοφός.  Επειντή, η σοφία τούτου 
τού κόσµου είναι µωουία µπουοστά στον 
Φεό. Ντεντοµένου ότι, είναι γουαµµένο: 
«Αυτός που συουαµβάνει τούς σοφούς µέσα 
στην πανουγία τους».  Και πάουι: «Ο Κύουιος 
γνωουίζει τους συουογισµούς των σοφών ότι 
είναι µάταιοι».  Ώστε, κανένας ας µη καυχάται 
σε ανφουώπους· επειντή, τα πάντα είναι ντικά 
σας·  είτε ο Παύουος είτε ο Αποουώς είτε ο 
Κηφάς είτε ο κόσµος είτε η ζωή είτε ο 
φάνατος είτε τα παουόντα είτε τα µέουοντα· 
τα πάντα είναι ντικά σας·  κι εσείς είστε τού 
Χουιστού· ο ντε Χουιστός είναι τού Φεού. 

Έτσι ας µας φεωουεί κάφε άνφουωπος, ως 
υπηουέτες τού Χουιστού, και οικονόµους των 
µυστηουίων τού Φεού.  Και εξάουου, εκείνο 
που ζητείται ανάµεσα στους οικονόµους είναι 
κάφε ένας να βουεφεί πιστός.  Σε µένα, 
µάουιστα, είναι εουάχιστο να ανακουιφώ από 
σας ή από ανφουώπινη κουίση· αουά, ούτε τον 
εαυτό µου ντεν ανακουίνω.  Επειντή, η 
συνείντησή µου ντεν µε εουέγχει σε τίποτε· 
όµως, µε τούτο ντεν είµαι ντικαιωµένος· αουά, 
αυτός που µε ανακουίνει είναι ο Κύουιος.  
Ώστε, µη κουίνετε τίποτε πουο καιού, µέχουις 
ότου έουφει ο Κύουιος· ο οποίος και φα 
φέουει στο φως τα κουυφά που υπάουχουν στο 
σκοτάντι, και φα φανεουώσει τις βουές των 
καουντιών· και τότε ο έπαινος φα γίνει στον 
κάφε έναν από τον Φεό. 

Κι αυτά, αντεουφοί, τα µετέφεουα στον εαυτό 
µου και στον Αποουώ ως παουάντειγµα, για 
σας· για να µάφετε ντιαµέσου τού 
παουαντείγµατός µας να µη φουονείτε 
πεουισσότεουο από ό,τι είναι γουαµµένο, για 
να µη υπεουηφανεύεστε ο ένας υπέου τού 
ενός, ενάντια στον άουον.  Επειντή, ποιος σε 
ξεχωουίζει από τον άουον; Και τι έχεις που 
ντεν το πήουες; Αν, όµως, πουαγµατικά το 
πήουες, γιατί καυχάσαι σαν να µη το πήουες;  
Τώουα έχετε χοουτάσει, τώουα γίνατε 
πούσιοι, βασιουεύσατε χωουίς εµάς· και είφε 
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να βασιουεύατε, για να συµβασιουεύσουµε κι 
εµείς µε σας. 

Επειντή, νοµίζω ότι ο Φεός απέντειξε εµάς 
τους αποστόους τεουευταίους, σαν 
καταντικασµένους σε φάνατο· επειντή, γίναµε 
φέατουο στον κόσµο, και σε αγγέους και σε 
ανφουώπους.  Εµείς µωουοί για τον Χουιστό, 
εσείς όµως φουόνιµοι εν Χουιστώ· εµείς 
ασφενείς, εσείς όµως ισχυουοί· εσείς ένντοξοι, 
εµείς χωουίς τιµή.  Μέχουι τούτη την ώουα 
και πεινάµε, και ντιψάµε και είµαστε χωουίς 
τα απαουαίτητα ενντύµατα, και µας 
χαστουκίζουν, και πεουιπουανιόµαστε,  και 
κοπιάζουµε εουγαζόµενοι µε τα ίντια µας τα 
χέουια· όταν µας χουευάζουν, ευουογούµε· 
όταν µας καταντιώκουν, υποφέουµε·  όταν 
µας ντυσφηµούν, παουακαούµε· γίναµε σαν 
πεουικαφάουµατα του κόσµου, σκύβαουο 
όουων µέχουι σήµεουα. 

Αυτά ντεν τα γουάφω για να σας κάνω να 
ντουαπείτε, αουά σας νουφετώ, ως παιντιά µου 
αγαπητά.  Επειντή, αν έχετε µύουιους 
παινταγωγούς εν Χουιστώ, ντεν έχετε όµως 
ποούς πατέουες· ντεντοµένου ότι, εγώ σας 
γέννησα εν Χουιστώ Ιησού ντιαµέσου τού 
ευαγγεουίου.  Σας παουακαουώ, ουοιπόν, 
γίνεστε µιµητές µου.  Γι' αυτό έστειουα σε 
σας τον Τιµόφεο, που είναι παιντί µου, 
αγαπητό και πιστό, εν Κυουίω, ο οποίος φα 
σας φυµίσει τους ντουόµους µου, που 
πεουπατώ εν Χουιστώ, όπως ντιντάσκω 
παντού, σε κάφε εκκουησία. 

Μεουικοί, όµως, υπεουηφανεύφηκαν, ωσάν 
εγώ να µη επουόκειτο νάουφω σε σας·  όµως, 
φάουφω σε σας γουήγοουα, αν ο Κύουιος το 
φεουήσει, και φα γνωουίσω όχι τον ουόγο των 
φουσκωµένων, αουά τη ντύναµη.  Επειντή, η 
βασιουεία τού Φεού ντεν είναι µε ουόγο, 
αουά µε ντύναµη.  Τι φέουετε; Νάουφω σε 
σας µε ουάβντο ή µε αγάπη και πνεύµα 
πουαότητας; 

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ γενικά ότι ανάµεσά σας 
υπάουχει ποουνεία, και τέτοιου είντους 
ποουνεία, που ούτε ανάµεσα στα έφνη ντεν 
αναφέουεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα 
τού πατέουα του.  Κι εσείς είστε φουσκωµένοι 

και ντεν πενφήσατε µάουον, για να εκντιωχφεί 
από ανάµεσά σας αυτός που έκανε τούτο το 
έουγο; 

Επειντή, εγώ, ως απών µε το σώµα, παουών 
όµως µε το πνεύµα, έκουινα ήντη, σαν να 
είµαι παουών, αυτόν που µε τέτοιον τουόπο 
το έπουαξε αυτό,  στο όνοµα του Κυουίου 
µας Ιησού Χουιστού, αφού συγκεντουωφείτε 
εσείς, και το ντικό µου πνεύµα, µαζί µε τη 
ντύναµη του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού,  
να παουαντώσετε τον άνφουωπο αυτού τού 
είντους στον σατανά για όουεφουο της 
σάουκας, ώστε το πνεύµα του να σωφεί κατά 
την ηµέουα τού Κυουίου Ιησού. 

Ντεν είναι καουό το καύχηµά σας· ντεν 
ξέουετε ότι ουίγη ζύµη κάνει ένζυµο 
οουόκουηουο το φύουαµα;  Καφαουιστείτε, 
ουοιπόν, από την παουιά ζύµη, για να είστε 
νέο φύουαµα, καφώς είστε άζυµοι· επειντή, το 
ντικό µας Πάσχα, φυσιάστηκε για χάουη µας, 
ο Χουιστός.  Ώστε, ας γιοουτάζουµε όχι µε 
ζύµη παουιά ούτε µε ζύµη κακίας και 
πονηουίας, αουά µε άζυµα ειουικουίνειας, και 
αουήφειας. 

Σας έγουαψα στην επιστοουή, να µη 
συναναστουέφεστε µε πόουνους.  Και όχι 
γενικά µε τους πόουνους τούτου τού κόσµου 
ή µε τους πουεονέκτες ή τους άουπαγες ή 
τους ειντωουοουάτουες· επειντή, τότε, πουέπει 
να βγείτε έξω από τον κόσµο.  Αουά, τώουα 
σας έγουαψα, να µη συναναστουέφεστε, αν 
κάποιος, που ονοµάζεται αντεουφός, είναι 
πόουνος ή πουεονέκτης ή ειντωουοουάτουης 
ή κακοουόγος ή µέφυσος ή άουπαγας· µε τον 
άνφουωπο αυτής τής κατηγοουίας ούτε να 
συντουώγετε·  επειντή, τι µε µέουει να κουίνω 
και τους έξω; Ντεν κουίνετε εσείς τους µέσα;  
Όσο για τους έξω, φα τους κουίνει ο Φεός· γι' 
αυτό, βγάουτε τόν κακόν από ανάµεσά σας. 

Τοουµάει κάποιος από σας, όταν έχει µια 
ντιαφοουά απέναντι στον άουον, να κουίνεται 
µπουοστά σε άντικους, και όχι µπουοστά σε 
αγίους;  Ντεν ξέουετε ότι οι άγιοι φα κουίνουν 
τον κόσµο; Και αν ο κόσµος κουίνεται από 
σας, ανάξιοι είστε να κουίνετε εουάχιστα 
πουάγµατα;  Ντεν ξέουετε ότι φα κουίνουµε 
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αγγέους; Πόσο µάουον βιοτικά πουάγµατα;  
Όταν, ουοιπόν, έχετε ντιαφοουές σε βιοτικές 
υποφέσεις, τους εξουφενηµένους µέσα στην 
εκκουησία, αυτούς βάζετε ως κουιτές.  Αυτό 
το ουέω πουος εντουοπή σας· έτσι, ντεν 
υπάουχει µεταξύ σας ούτε ένας σοφός, που φα 
µποουέσει να κουίνει ανάµεσα στον αντεουφό 
του;  Αουά, αντεουφός κουίνεται µε 
αντεουφόν, και τούτο µπουοστά σε απίστους;  
Τώουα, ουοιπόν, είναι σε σας οουοσχεουώς 
εουάττωση, ότι έχετε κουίσεις µεταξύ σας· 
γιατί ντεν πουοτιµάτε να αντικείστε; Γιατί ντεν 
πουοτιµάτε να αποστεουείστε;  Αουά, εσείς 
αντικείτε και αποστεουείτε, και µάουιστα 
αντεουφούς. 

Ή, ντεν ξέουετε ότι οι άντικοι ντεν φα 
κουηουονοµήσουν τη βασιουεία τού Φεού; 
Μη πουανιέστε· ούτε πόουνοι ούτε 
ειντωουοουάτουες ούτε µοιχοί ούτε κίναιντοι 
ούτε αουσενοκοίτες  ούτε κουέφτες ούτε 
πουεονέκτες ούτε µέφυσοι ούτε κακοουόγοι 
ούτε άουπαγες ντεν φα κουηουονοµήσουν τη 
βασιουεία τού Φεού.  Και µεουικοί 
υπήουξατε τέτοιοι· αουά ουστήκατε, αουά 
αγιαστήκατε, αουά ντικαιωφήκατε, στο όνοµα 
του Κυουίου Ιησού, και µε το Πνεύµα τού 
Φεού µας. 

Όουα είναι στην εξουσία µου, όµως όουα ντεν 
συµφέουν· όουα είναι στην εξουσία µου, αουά 
εγώ ντεν φα εξουσιαστώ από τίποτε.  Τα 
φαγητά είναι για την κοιουιά, και η κοιουιά 
για τα φαγητά· όµως, ο Φεός κι αυτή κι αυτά 
φα τα καταουγήσει· το σώµα, πάντως, ντεν 
είναι για την ποουνεία, αουά για τον Κύουιο, 
και ο Κύουιος για το σώµα·  ο ντε Φεός και 
τον Κύουιο ανέστησε, κι εµάς φα αναστήσει 
µε τη ντύναµή του.  Ντεν ξέουετε ότι τα 
σώµατά σας είναι µέουη τού Χουιστού; Να 
πάουω, ουοιπόν, τα µέουη τού Χουιστού, και 
να τα κάνω µέουη πόουνης; Μη γένοιτο!  Ή, 
ντεν ξέουετε ότι εκείνος που πουοσκοουάται 
µε την πόουνη, είναι ένα σώµα; Επειντή, 
ουέει: «Φα είναι οι ντύο σε µία σάουκα».  
Όποιος, όµως, πουοσκοουάται µε τον Κύουιο 
είναι ένα πνεύµα.  Φεύγετε την ποουνεία· 
κάφε αµάουτηµα που φα έκανε ο άνφουωπος, 
είναι έξω από το σώµα· εκείνος, όµως, που 
ποουνεύει αµαουτάνει στο ίντιο του το σώµα.  

Ή, ντεν ξέουετε ότι το σώµα σας είναι ναός 
τού Αγίου Πνεύµατος, που είναι µέσα σας, το 
οποίο έχετε από τον Φεό, και ντεν είστε 
κύουιοι του εαυτού σας;  Επειντή, 
αγοουαστήκατε µε τιµή· ντοξάστε, ουοιπόν, 
τον Φεό µε το σώµα σας, και µε το πνεύµα 
σας, τα οποία είναι τού Φεού. 

ΓΙΑ όσα, όµως, µου γουάψατε, είναι καουό 
στον άνφουωπο να µη αγγίζει γυναίκα.  Για τις 
ποουνείες, όµως, κάφε ένας ας έχει τη ντική 
του γυναίκα, και κάφε µία ας έχει τον ντικό 
της άνντουα.  Ο άνντουας ας αποντίντει στη 
γυναίκα την οφειουόµενη εύνοια· παουόµοια 
ντε, και η γυναίκα στον άνντουα.  Η γυναίκα 
ντεν εξουσιάζει το ντικό της σώµα, αουά ο 
άνντουας· παουόµοια ντε και ο άνντουας ντεν 
εξουσιάζει το ντικό του σώµα, αουά η 
γυναίκα.  Μη αποστεουείτε ο ένας τον άουον, 
εκτός αν είναι κάτι, ύστεουα από συµφωνία, 
για ουίγο καιουό, για να καταγίνεστε στη 
νηστεία και στην πουοσευχή· και πάουι να 
συνέουχεστε στα ίντια, για να µη σας 
πειουάζει ο σατανάς εξαιτίας τής ακουάτειάς 
σας.  Και το ουέω αυτό, επιτουέψτε µου, όχι 
σαν πουοσταγή.  Επειντή, φέουω όουοι οι 
άνφουωποι να είναι όπως και εγώ ο ίντιος· 
αουά, κάφε ένας έχει από τον Φεό ιντιαίτεουο 
χάουισµα, άουος µεν έτσι, άουος ντε έτσι. 

Πουος τους αγάµους και πουος τις χήουες, 
όµως, ουέω: Είναι καουό σ' αυτούς αν µείνουν 
όπως και εγώ·  αουά, αν ντεν εγκουατεύονται, 
ας έουφουν σε γάµο· επειντή, είναι 
καουύτεουο νάουφουν σε γάµο, παουά να 
εξάπτονται. 

Σ' εκείνους, όµως, που έχουν έουφει σε γάµο 
παουαγγέουω, όχι εγώ, αουά ο Κύουιος, η 
γυναίκα να µη χωουίσει από τον άνντουα της.  
Αουά, αν συµβεί να χωουίσει, ας µένει άγαµη 
ή ας συµφιουιωφεί µε τον άνντουα· και ο 
άνντουας, να µη αφήνει τη γυναίκα του. 

Πουος τους υπόουοιπους, όµως, ουέω εγώ, 
όχι ο Κύουιος: Αν κάποιος έχει γυναίκα 
άπιστη, κι αυτή είναι σύµφωνη να συνοικεί 
µαζί του, ας µη την αφήνει.  Και η γυναίκα 
που έχει άνντουα άπιστο, κι αυτός είναι 
σύµφωνος να συνοικεί µαζί της, ας µη τον 
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αφήνει.  Επειντή, ο άπιστος άνντουας 
αγιάστηκε ντιαµέσου τής γυναίκας· και η 
γυναίκα η άπιστη αγιάστηκε ντιαµέσου τού 
άνντουα· επειντή, ντιαφοουετικά, τα παιντιά 
σας φα ήσαν ακάφαουτα· τώουα, όµως, είναι 
άγια.  Αουά, αν ο άπιστος πουοβαίνει σε 
χωουισµό, ας χωουίσει. Ο αντεουφός ή η 
αντεουφή ντεν είναι ντουωµένοι σε τέτοια· ο 
Φεός, όµως, µας πουοσκάουεσε σε ειουήνη.  
Επειντή, τι ξέουεις, γυναίκα, αν πουόκειται να 
σώσεις τον άνντουα; Ή, τι ξέουεις, άνντουα, αν 
πουόκειται να σώσεις τη γυναίκα; 

Αουά, καφώς ο Φεός µοίουασε σε κάφε έναν, 
και καφώς ο Κύουιος πουοσκάουεσε κάφε 
έναν, έτσι ας πεουπατάει· και έτσι ντιατάζω σε 
όουες τις εκκουησίες.  Πουοσκουήφηκε 
κάποιος στην πίστη µε πεουιτοµή; Ας µη 
σκεπάζει την πεουιτοµή. Πουοσκουήφηκε 
κάποιος χωουίς πεουιτοµή; Ας µη κάνει 
πεουιτοµή.  Η πεουιτοµή ντεν είναι τίποτε, 
και η ακουοβυστία ντεν είναι τίποτε· αουά η 
τήουηση των εντοουών τού Φεού.  Κάφε ένας, 
στην κουήση στην οποία κουήφηκε, ας µένει 
σ' αυτή.  Κουήφηκες ντούος; Μη σε µέουει· 
αου' αν µποουείς να γίνεις εουεύφεουος, 
µεταχειουίσου το καουύτεουα.  Επειντή, 
όποιος κουήφηκε ντούος στον Κύουιο, είναι 
απεουεύφεουος του Κυουίου· παουόµοια και 
όποιος κουήφηκε εουεύφεουος, είναι ντούος 
τού Χουιστού.  Αγοουαστήκατε µε τιµή· µη 
γίνεστε ντούοι ανφουώπων.  Κάφε ένας, 
αντεουφοί, σε ό,τι κουήφηκε, ας µένει σ' αυτό 
µπουοστά στον Φεό. 

Για τις παουφένες, όµως, πουοσταγή τού 
Κυουίου ντεν έχω· αουά, γνώµη ντίνω, ως 
εουεηµένος τού Κυουίου να είµαι πιστός.  
Τούτο, ουοιπόν, νοµίζω ότι είναι καουό για 
την παούσα ανάγκη, ότι στον άνφουωπο είναι 
καουό να είναι έτσι:  Είσαι ντεσµευµένος µε 
γυναίκα; Μη ζητάς ουύση. Είσαι 
αποντεσµευµένος από γυναίκα; Μη ζητάς 
γυναίκα.  Όµως, και αν έουφεις σε γάµο, ντεν 
αµάουτησες· και αν η παουφένα έουφει σε 
γάµο, ντεν αµάουτησε· αουά, οι άνφουωποι 
αυτής τής κατηγοουίας φα έχουν φουίψη στη 
σάουκα τους· και εγώ σας ουυπάµαι. 

Ουέω, όµως, τούτο, αντεουφοί, ότι ο 
υπόουοιπος καιουός είναι σύντοµος· ώστε, και 
εκείνοι που έχουν γυναίκες, να είναι σαν να µη 
έχουν·  και εκείνοι που κουαίνε, σαν να µη 
κουαίνε· και εκείνοι που χαίουονται, σαν να 
µη χαίουονται· και εκείνοι που αγοουάζουν, 
σαν να µη τα έχουν σε κατοχή·  και εκείνοι 
που µεταχειουίζονται τούτο τον κόσµο, σαν 
να µη τον µεταχειουίζονται καφόου· επειντή, 
το σχήµα τούτου τού κόσµου παουέουχεται. 

Φέουω, µάουιστα, να είστε αµέουιµνοι· ο 
άγαµος µεουιµνάει γι' αυτά που είναι τού 
Κυουίου, πώς να αουέσει στον Κύουιο·  ενώ 
αυτός που έχει έουφει σε γάµο µεουιµνάει γι' 
αυτά που είναι τού κόσµου, πώς να αουέσει 
στη γυναίκα.  Ντιαφέουει η γυναίκα και η 
παουφένα· η άγαµη µεουιµνάει γι' αυτά που 
είναι τού Κυουίου, για να είναι αγία, και στο 
σώµα και στο πνεύµα· ενώ, αυτή που ήουφε σε 
γάµο, µεουιµνάει γι' αυτά που είναι τού 
κόσµου, πώς να αουέσει στον άνντουα.  Και 
το ουέω αυτό για το ντικό σας συµφέουον· όχι 
για να βάουω σε σας παγίντα, αουά για το 
σεµνοπουεπές, και για να είστε 
πουοσκοουηµένοι στον Κύουιο, χωουίς 
πεουισπασµούς. 

Αουά, αν κάποιος νοµίζει ότι ασχηµονεί στη 
ντική του παουφένα, αν παουήουφε η ακµή 
της, και πουέπει να γίνει έτσι, ας κάνει ό,τι 
φέουει, ντεν αµαουτάνει· ας έουχονται σε 
γάµο.  Όποιος, όµως, στέκεται στεουεός στην 
καουντιά του, µη έχοντας ανάγκη, και έχει 
εξουσία για το ντικό του φέουηµα, και το 
αποφάσισε µέσα στην καουντιά του, να 
ντιατηουεί τη ντική του παουφένα, ενεουγεί 
καουώς.  Ώστε, και όποιος ντίνει σε γάµο, 
ενεουγεί καουώς· αουά, εκείνος που ντεν ντίνει 
σε γάµο, ενεουγεί καουύτεουα. 

Η γυναίκα είναι ντεσµευµένη ντιαµέσου τού 
νόµου για όσον καιουό ζει ο άνντουας της· αν, 
όµως, ο άνντουας της πεφάνει, είναι 
εουεύφεουη νάουφει σε γάµο µε όποιον 
άνντουα φέουει, µόνον τούτο να γίνεται εν 
Κυουίω.  Είναι, όµως, µακαουιότεουη αν 
µείνει έτσι, κατά τη ντική µου γνώµη· νοµίζω 
ντε ότι και εγώ έχω Πνεύµα Φεού. 
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ΑΟΥΑ, για τα ειντωουόφυτα, ξέουµε ότι, 
όουοι έχουµε γνώση· η γνώση, όµως, 
φουσκώνει τον άνφουωπο πουος 
υπεουηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοντοµεί.  Και 
αν κάποιος νοµίζει ότι ξέουει κάτι, ντεν έµαφε 
ακόµα τίποτε όπως πουέπει να το µάφει·  
αουά, αν κάποιος αγαπάει τον Φεό, αυτός 
γνωουίζεται απ' αυτόν.  Όσο, ουοιπόν, για το 
αν φα τουώει κάποιος ειντωουόφυτα, ξέουµε 
ότι το είντωουο ντεν είναι τίποτε µέσα στον 
κόσµο, και ότι ντεν υπάουχει κανένας άουος 
Φεός παουά µονάχα ένας.  Επειντή, αν και 
υπάουχουν οι ουεγόµενοι φεοί, είτε στον 
ουανό είτε επάνω στη γη· (καφώς και 
υπάουχουν ποουοί φεοί, και ποουοί κύουιοι)·  
αουά, σε µας υπάουχει ένας Φεός, ο 
Πατέουας, από τον οποίο πουοέουχονται τα 
πάντα, κι εµείς σ' αυτόν· και ένας Κύουιος, ο 
Ιησούς Χουιστός, ντιαµέσου τού οποίου 
έγιναν τα πάντα, κι εµείς ντιαµέσου αυτού. 

Αουά, ντεν υπάουχει σε όους αυτή η γνώση· 
µεουικοί, µάουιστα, µε τη συνείντηση του 
ειντώου, τουώνε µέχουι σήµεουα το 
ειντωουόφυτο ως ειντωουόφυτο, και η 
συνείντησή τους, καφώς είναι ασφενής, 
µοουύνεται.  Το φαγητό, όµως, ντεν µας 
συνιστά µπουοστά στον Φεό· επειντή, ούτε αν 
φάµε πεουισσεύουµε ούτε αν ντεν φάµε 
εουαττωνόµαστε.  Όµως, πουοσέχετε µήπως 
αυτή η εξουσία σας γίνει πουόσκοµµα στους 
ασφενείς.  Επειντή, αν κάποιος ντει εσένα, που 
έχεις γνώση, να κάφεσαι σε τουαπέζι µέσα σε 
ναό ειντώουων, ντεν φα ενφαουυνφεί η 
συνείντησή του, ενώ είναι ασφενής, στο να 
τουώει ειντωουόφυτα;  Και εξαιτίας τής 
γνώσης σου φα αποουεστεί ο ασφενής 
αντεουφός, για τον οποίο πέφανε ο Χουιστός.  
Αµαουτάνοντας, όµως, έτσι στους 
αντεουφούς, και πουοσβάουοντας την ασφενή 
τους συνείντηση, στον Χουιστό αµαουτάνετε.  
Γι' αυτό, αν το φαγητό σκαννταουίζει τον 
αντεουφό µου, ντεν φα φάω κουέας στον 
αιώνα, για να µη σκαννταουίσω τον αντεουφό 
µου. 

ΝΤΕΝ είµαι απόστοουος; Ντεν είµαι 
εουεύφεουος; Ντεν είντα τον Ιησού Χουιστό 
τον Κύουιό µας; Ντεν είστε εσείς το έουγο 
µου εν Κυουίω;  Αν σε άουους ντεν είµαι 

απόστοουος, αουά, τουάχιστον σε σας, είµαι· 
επειντή, η σφουαγίντα τής αποστοουής µου εν 
Κυουίω είστε εσείς.  Η αποουογία µου σ' 
εκείνους που µε ανακουίνουν είναι αυτή.  
Μήπως ντεν έχουµε εξουσία να φάµε και να 
πιούµε;  Μήπως ντεν έχουµε εξουσία να 
φέουνουµε µαζί µας µια αντεουφή γυναίκα, 
όπως και οι υπόουοιποι απόστοουοι, και οι 
αντεουφοί τού Κυουίου, και ο Κηφάς;  Ή, εγώ 
µόνος και ο Βαουνάβας ντεν έχουµε εξουσία 
να µη εουγαζόµαστε;  Ποιος εκστουατεύει 
ποτέ µε ντικά του έξοντα; Ποιος φυτεύει 
αµπεουώνα, και ντεν τουώει από τον καουπό 
του; Ή, ποιος ποιµαίνει ποίµνιο, και ντεν 
τουώει από το γάουα τού ποιµνίου; 

Μήπως τα ουέω αυτά από ανφουώπινη 
σκοπιά; Ή, ντεν τα ουέει αυτά και ο νόµος;  
Επειντή, µέσα στον νόµο τού Μωυσή είναι 
γουαµµένο: «Ντεν φα βάουεις φίµωτουο στο 
στόµα βοντιού που αουωνίζει». Μήπως 
νοιάζεται ο Φεός για τα βόντια;  Ή το ουέει 
αυτό, βέβαια, για µας; Επειντή, για µας 
γουάφτηκε ότι, αυτός που αουοτουιάζει, 
πουέπει να αουοτουιάζει µε εουπίντα· και 
εκείνος που αουωνίζει, πουέπει µε εουπίντα να 
µετέχει στην εουπίντα του. 

Αν εµείς σπείουαµε σε σας τα πνευµατικά, 
είναι µεγάουο αν εµείς φεουίσουµε τα υουικά 
σας;  Αν άουοι µετέχουν στην εξουσία αυτή 
επάνω σας, ντεν πουέπει πεουισσότεουο εµείς; 
Αουά, ντεν µεταχειουιστήκαµε αυτή την 
εξουσία· παουά, υποφέουαµε τα πάντα για να 
µη πουοξενήσουµε κάποιο εµπόντιο στο 
ευαγγέουιο του Χουιστού.  Ντεν ξέουετε ότι 
αυτοί που εουγάζονται στα ιεουά, τουώνε από 
το ιεουό; Αυτοί που ενασχοούνται στο 
φυσιαστήουιο, παίουνουν µεουίντιο από το 
φυσιαστήουιο;  Έτσι ντιέταξε και ο Κύουιος, 
αυτοί που κηουύττουν το ευαγγέουιο, να ζουν 
από το ευαγγέουιο. 

Όµως, εγώ ντεν µεταχειουίστηκα κανένα απ' 
αυτά, ούτε τα έγουαψα αυτά, για να γίνει σε 
µένα έτσι· επειντή, είναι καουό σε µένα να 
πεφάνω µάουον, παουά κάποιος να µαταιώσει 
το καύχηµά µου.  Επειντή, αν κηουύττω το 
ευαγγέουιο, ντεν είναι σε µένα καύχηµα· 
ντεντοµένου ότι, αυτό µού είναι 
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επιβεβουηµένο ως ανάγκη· αουά, αουοίµονο 
είναι σε µένα αν ντεν κηουύττω το ευαγγέουιο.  
Επειντή, αν αυτό το κάνω εκούσια, έχω 
µισφό· αν, όµως, ακούσια, µου έχουν 
εµπιστευφεί µια ντιαχείουιση.  Ποιος, 
ουοιπόν, είναι ο µισφός µου; Το να κάνω το 
ευαγγέουιο του Χουιστού αντάπανο καφώς το 
κηουύττω, ώστε να µη κάνω κατάχουηση της 
εξουσίας µου στο ευαγγέουιο. 

Επειντή, αν και είµαι εουεύφεουος από όους, 
ντούωσα τον εαυτό µου σε όους, για να 
κεουντήσω τούς πεουισσότεους.  Και έγινα 
στους Ιουνταίους, σαν Ιουνταίος, για να 
κεουντήσω τούς Ιουνταίους· σ' αυτούς που 
είναι κάτω από νόµο, σαν να είµαι κάτω από 
νόµο, για να κεουντήσω αυτούς που είναι 
κάτω από νόµο·  σ' αυτούς που είναι χωουίς 
νόµο, σαν να είµαι χωουίς νόµο, (όχι ότι είµαι 
χωουίς νόµο στον Φεό, αουά µε νόµο στον 
Χουιστό), για να κεουντήσω αυτούς που είναι 
χωουίς νόµο·  έγινα στους ασφενείς σαν 
ασφενής, για να κεουντήσω τούς ασφενείς· σε 
όους έγινα τα πάντα, για να σώσω µε κάφε 
τουόπο µεουικούς.  Και το κάνω αυτό για το 
ευαγγέουιο, για να γίνω συγκοινωνός του. 

Ντεν ξέουετε ότι, αυτοί που τουέχουν µέσα 
στο στάντιο, όουοι µεν τουέχουν, ένας όµως 
παίουνει το βουαβείο; Έτσι να τουέχετε, ώστε 
να το πάουετε.  Μάουιστα, κάφε 
αγωνιζόµενος, εγκουατεύεται σε όουα· εκείνοι 
µεν, για να πάουν φφαουτό στεφάνι, εµείς 
όµως άφφαουτο.  Εγώ, ουοιπόν, έτσι τουέχω, 
όχι σαν χωουίς στόχο· έτσι πυγµαχώ, όχι σαν 
να χτυπάω τον αέουα·  αουά, νταµάζω το 
σώµα µου και το ντουαγωγώ, µήπως, ενώ 
κήουυξα σε άουους, εγώ γίνω αντόκιµος. 

ΚΑΙ ντεν φέουω να αγνοείτε, αντεουφοί, ότι 
οι πατέουες µας ήσαν όουοι κάτω από τη 
νεφέουη, και όουοι πέουασαν µέσα από τη 
φάουασσα·  και όουοι βαπτίστηκαν στον 
Μωυσή µέσα στη νεφέουη και µέσα στη 
φάουασσα·  και όουοι έφαγαν το ίντιο 
πνευµατικό φαγητό·  και όουοι ήπιαν το ίντιο 
πνευµατικό ποτό· επειντή, έπιναν από 
πνευµατική πέτουα, που ακοουφούσε· και η 
πέτουα ήταν ο Χουιστός.  Αουά, ο Φεός ντεν 
ευαουεστήφηκε στους πεουισσότεους απ' 

αυτούς· επειντή, καταστουώφηκαν µέσα στην 
έουηµο. 

Κι αυτά έγιναν παουαντείγµατα για µας, για 
να µη είµαστε εµείς επιφυµητές κακών, όπως 
και εκείνοι επιφύµησαν.  Ούτε να γίνεστε 
ειντωουοουάτουες, όπως µεουικοί απ' αυτούς· 
καφώς είναι γουαµµένο: «Ο ουαός κάφησε να 
φάει και να πιει, και σηκώφηκαν να παίζουν». 

Ούτε να ποουνεύουµε, όπως µεουικοί απ' 
αυτούς πόουνευσαν, και µέσα σε µια ηµέουα 
έπεσαν 23.000.  Ούτε να πειουάζουµε τον 
Χουιστό, όπως και µεουικοί απ' αυτούς τον 
πείουαξαν, και αποουέστηκαν από τα φίντια.  
Ούτε να γογγύζετε, όπως και µεουικοί απ' 
αυτούς γόγγυσαν, και αποουέστηκαν από τον 
εξοουοφουευτή άγγεουο. 

Όουα αυτά έγιναν παουαντείγµατα σ' 
εκείνους, και γουάφτηκαν για τη νουφεσία 
µας, στους οποίους έφτασαν τα τέουη των 
αιώνων.  Ώστε, εκείνος που νοµίζει ότι 
στέκεται, ας βουέπει µη πέσει.  Πειουασµός 
ντεν σας κατέουαβε, παουά µονάχα 
ανφουώπινος· όµως, είναι πιστός ο Φεός, ο 
οποίος ντεν φα σας αφήσει να πειουαστείτε 
πεουισσότεουο από τη ντύναµή σας, αουά 
µαζί µε τον πειουασµό φα κάνει και την 
έκβαση, ώστε να µποουείτε να υποφέουετε. 

Γι' αυτό, αγαπητοί µου, φεύγετε από την 
ειντωουοουατουεία. 

Μιουάω σαν σε φουόνιµους· αυτό που ουέω 
κουίνετέ το εσείς. 

Το ποτήουι τής ευουογίας, που ευουογούµε, 
ντεν είναι κοινωνία τού αίµατος του Χουιστού; 
Ο άουτος, που κόβουµε, ντεν είναι κοινωνία 
τού σώµατος του Χουιστού;  Επειντή, ένας 
άουτος, ένα σώµα είµαστε οι ποουοί· 
ντεντοµένου ότι, όουοι από τον έναν άουτο 
µετέχουµε.  Βουέπετε τον Ισουαήου κατά 
σάουκα· αυτοί που τουώνε τις φυσίες, ντεν 
είναι κοινωνοί τού φυσιαστηουίου;  Τι ουέω, 
ουοιπόν; Ότι το είντωουο είναι κάτι; Ή, ότι το 
ειντωουόφυτο είναι κάτι; Όχι·  αουά, εκείνα 
που φυσιάζουν τα έφνη, τα φυσιάζουν στα 
νταιµόνια, και όχι στον Φεό· και ντεν φέουω, 
εσείς να γίνεστε κοινωνοί των νταιµονίων.  
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Ντεν µποουείτε να πίνετε το ποτήουι τού 
Κυουίου και το ποτήουι των νταιµονίων· ντεν 
µποουείτε να είστε µέτοχοι στο τουαπέζι τού 
Κυουίου και στο τουαπέζι των νταιµονίων.  Ή 
φέουµε να ντιεγείουµε τον Κύουιο σε 
ζηουοτυπία; Μήπως είµαστε ισχυουότεουοι 
απ' αυτόν; 

Όουα είναι στην εξουσία µου, αουά όουα ντεν 
συµφέουν· όουα είναι στην εξουσία µου, αουά 
όουα ντεν οικοντοµούν.  Κανένας ας µη 
ζητάει το ντικό του συµφέουον· αουά κάφε 
ένας αυτά που συµφέουν τον άουον.  Κάφε τι 
που πουιέται στο κουεοπωουείο να το τουώτε, 
χωουίς να εξετάζετε τίποτε για τη συνείντηση·  
επειντή, «του Κυουίου είναι η γη, και το 
πουήουωµά της».  Και αν κάποιος από τους 
απίστους σάς πουοσκαουεί, και φέουετε να 
πάτε, να τουώτε ό,τι σας βάζουν µπουοστά 
σας, χωουίς να εξετάζετε τίποτε για τη 
συνείντηση.  Αν, όµως, κάποιος σας πει: Αυτό 
είναι ειντωουόφυτο· µη τουώτε, για εκείνον 
που το φανέουωσε, και για τη συνείντηση· 
επειντή, «του Κυουίου είναι η γη και το 
πουήουωµά της».  Και ουέω συνείντηση όχι 
τη ντική σου, αουά τη συνείντηση του άουου· 
επειντή, γιατί η εουευφεουία µου κουίνεται 
από άουη συνείντηση;  Και αν εγώ µετέχω µε 
ευχαουιστία, γιατί να ντυσφηµούµαι για 
εκείνο, για το οποίο εγώ αποντίντω 
ευχαουιστία; 

Είτε, ουοιπόν, τουώτε είτε πίνετε είτε κάνετε 
κάτι, τα πάντα να τα κάνετε πουος ντόξαν τού 
Φεού.  Μη γίνεστε πουόσκοµµα ούτε σε 
Ιουνταίους ούτε σε Έουηνες ούτε στην 
εκκουησία τού Φεού·  όπως και εγώ, σε όουα 
αουέσω σε όους, µη ζητώντας το ντικό µου 
συµφέουον, αουά εκείνο των ποουών, για να 
σωφούν. 

Μιµητές µου γίνεστε, καφώς και εγώ τού 
Χουιστού. 

ΑΝΤΕΟΥΦΟΙ, σας επαινώ, µάουιστα, ότι 
πάντοτε µε φυµάστε, και κουατάτε τις 
παουαντόσεις, όπως σας τις παουέντωσα.  
Φέουω ντε να ξέουετε ότι, η κεφαουή κάφε 
άνντουα είναι ο Χουιστός· κεφαουή ντε της 
γυναίκας, είναι ο άνντουας· κεφαουή ντε του 

Χουιστού, είναι ο Φεός.  Κάφε άνντουας όταν 
πουοσεύχεται ή όταν πουοφητεύει, αν έχει 
καουυµµένο το κεφάουι του, καταντουοπιάζει 
τη ντική του κεφαουή.  Κάφε γυναίκα, όµως, 
όταν πουοσεύχεται ή πουοφητεύει µε 
ακάουυπτο το κεφάουι, καταντουοπιάζει τη 
ντική της κεφαουή, ντεντοµένου ότι είναι ένα 
και το αυτό µε την ξυουισµένη.  Επειντή, αν 
ντεν σκεπάζεται η γυναίκα, ας κουέψει και τα 
µαουιά της· αουά, αν είναι αισχουό στη 
γυναίκα να κουεύει τα µαουιά της ή να 
ξυουίζεται, ας σκεπάζεται.  Επειντή, ο 
άνντουας µεν ντεν έχει χουέος να σκεπάζει το 
κεφάουι του, επειντή είναι εικόνα και ντόξα 
τού Φεού· ενώ η γυναίκα είναι ντόξα τού 
άνντουα.  Για τον ουόγο ότι, ο άνντουας ντεν 
πουοέουχεται από τη γυναίκα, αουά η γυναίκα 
από τον άνντουα·  επειντή, ντεν κτίστηκε ο 
άνντουας για τη γυναίκα, αουά η γυναίκα για 
τον άνντουα.  Γι' αυτό, η γυναίκα έχει χουέος 
να έχει εξουσία επάνω στο κεφάουι της, 
εξαιτίας των αγγέουων.  Όµως, ούτε ο 
άνντουας υπάουχει χωουίς τη γυναίκα ούτε η 
γυναίκα χωουίς τον άνντουα, εν Κυουίω.  
Επειντή, όπως η γυναίκα είναι από τον 
άνντουα, έτσι και ο άνντουας είναι ντιαµέσου 
τής γυναίκας· τα πάντα, όµως, πουοέουχονται 
από τον Φεό.  Αυτό κουίνετέ το εσείς από 
µόνοι σας· είναι πουέπον η γυναίκα να 
πουοσεύχεται στον Φεό ακάουυπτη;  Ή, ούτε 
η φύση ντεν σας ντιντάσκει, ότι ο άνντουας 
µεν αν αφήνει µακουιά µαουιά είναι γι' αυτόν 
ατιµία;  Η γυναίκα, όµως, αν αφήνει µακουιά 
µαουιά, είναι γι' αυτήν ντόξα· επειντή, τα 
µακουιά µαουιά ντόφηκαν σ' αυτή αντί για 
κάουυµµα.  Αν, όµως, κάποιος φαίνεται ότι 
είναι φιουόνικος, εµείς ντεν έχουµε τέτοιου 
είντους συνήφεια ούτε και οι εκκουησίες τού 
Φεού. 

Και ενώ το παουαγγέουω τούτο, ντεν σας 
επαινώ, ντεντοµένου ότι συνέουχεστε όχι για 
το καουύτεουο, αουά για το χειουότεουο.  
Ντεντοµένου ότι, πουώτα µεν, όταν 
συνέουχεστε στην εκκουησία, ακούω ότι 
υπάουχουν ανάµεσά σας σχίσµατα· και ένα 
µέουος το πιστεύω.  Επειντή, είναι ανάγκη να 
υπάουχουν και αιουέσεις µεταξύ σας, για να 
γίνουν φανεουοί ανάµεσά σας οι ντόκιµοι. 
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Όταν, ουοιπόν, συνέουχεστε στον ίντιο 
χώουο, τούτο ντεν είναι να φάτε Κυουιακό 
ντείπνο·  επειντή, κάφε ένας παίουνει πουιν 
από τον άουον το ντικό του ντείπνο την ώουα 
τού φαγητού, και άουος µεν πεινάει, άουος ντε 
µεφάει.  Μήπως ντεν έχετε σπίτια για να 
τουώτε και να πίνετε; Ή καταφουονείτε την 
εκκουησία τού Φεού και καταντουοπιάζετε 
εκείνους που ντεν έχουν; Τι να σας πω; Να 
σας επαινέσω σε τούτο; Ντεν σας επαινώ. 

Επειντή, εγώ παουέουαβα από τον Κύουιο 
εκείνο το οποίο και παουέντωσα σε σας, ότι ο 
Κύουιος Ιησούς κατά τη νύχτα που 
παουαντινόταν, έουαβε άουτον,  και αφού 
ευχαουίστησε έκοψε και είπε: Ουάβετε, 
φάγετε· τούτο είναι το σώµα µου που κόβεται 
για χάουη σας· αυτό να κάνετε στη ντική µου 
ανάµνηση.  Παουόµοια και το ποτήουι, αφού 
ντείπνησε, ουέγοντας: Τούτο το ποτήουι είναι 
η καινή ντιαφήκη, µε βάση το αίµα µου· 
τούτο να κάνετε, όσες φοουές πίνετε, στη 
ντική µου ανάµνηση. 

Επειντή, όσες φοουές αν τουώτε το άουτον 
τούτον, και πίνετε το ποτήουι τούτο, τον 
φάνατο του Κυουίου εξαγγέουετε, µέχουι την 
έουευσή του. 

Ώστε, όποιος τουώει τούτον τον άουτο ή πίνει 
το ποτήουι τού Κυουίου µε ανάξιο τουόπο, 
φα είναι ένοχος του σώµατος και του αίµατος 
του Κυουίου.  Ας ντοκιµάζει, ουοιπόν, ο 
άνφουωπος τον εαυτό του, και έτσι ας τουώει 
από τον άουτο, και ας πίνει από το ποτήουι.  
Επειντή, αυτός που τουώει και πίνει µε ανάξιο 
τουόπο, τουώει και πίνει κατάκουιση στον 
εαυτό του, µη ντιακουίνοντας το σώµα τού 
Κυουίου.  Γι' αυτό, υπάουχουν ανάµεσά σας 
ποουοί ασφενείς και άουωστοι, και πεφαίνουν 
αουκετοί.  Επειντή, αν ντιακουίναµε τον 
εαυτό µας, ντεν φα κουινόµασταν.  Αουά, 
όταν κουινόµαστε, παινταγωγούµαστε από 
τον Κύουιο, για να µη κατακουιφούµε µαζί µε 
τον κόσµο. 

Ώστε, αντεουφοί µου, όταν συνέουχεστε για 
να φάτε, πεουιµένετε ο ένας τον άουον.  Αν 
όµως κάποιος πεινάει, ας τουώει στο σπίτι 
του, για να µη συνέουχεστε πουος 

κατάκουιση. Τα ντε υπόουοιπα, φα τα 
ντιατάξω, όταν έουφω. 

ΣΕ σχέση ντε µε τα πνευµατικά, αντεουφοί, 
ντεν φέουω να είστε σε άγνοια.  Ξέουετε ότι 
ήσασταν εφνικοί, παουασυουόµενοι, καφώς 
σεουνόσασταν πουος τα άφωνα είντωουα.  Γι' 
αυτό, σας κάνω γνωστό ότι, κανένας που 
µιουάει ντιαµέσου τού Πνεύµατος του Φεού, 
ντεν ουέει τον Ιησού ανάφεµα· και κανένας 
ντεν µποουεί να πει τον Ιησού Κύουιο, παουά 
µονάχα ντιαµέσου τού Αγίου Πνεύµατος. 

Υπάουχουν ντιαιουέσεις χαουισµάτων, το 
Πνεύµα όµως είναι το ίντιο·  υπάουχουν και 
ντιαιουέσεις ντιακονιών, ο Κύουιος όµως είναι 
ο ίντιος·  υπάουχουν και ντιαιουέσεις 
ενεουγηµάτων, ο Φεός όµως είναι ο ίντιος, 
που ενεουγεί τα πάντα µέσα σε όους. 

Σε κάφε έναν, όµως, ντίνεται η φανέουωση 
του Πνεύµατος πουος το συµφέουον.  
Επειντή, σε άουον µεν ντίνεται ντιαµέσου τού 
Πνεύµατος ουόγος σοφίας, σε άουον ντε 
ουόγος γνώσης, σύµφωνα µε το ίντιο Πνεύµα·  
σε άουον ντε πίστη, ντιαµέσου τού ίντιου 
Πνεύµατος· σε άουον ντε χαουίσµατα 
φεουαπειών, ντιαµέσου τού ίντιου Πνεύµατος·  
σε άουον ντε ενέουγειες φαυµάτων, σε άουον 
ντε πουοφητεία, σε άουον ντε ντιακουίσεις 
πνευµάτων, σε άουον ντε γένη γουωσσών, σε 
άουον ντε εουµηνεία γουωσσών·  και όουα 
αυτά τα ενεουγεί το ένα και το ίντιο Πνεύµα, 
που ντιανέµει, ξεχωουιστά σε κάφε έναν, όπως 
αυτό φέουει. 

Επειντή, καφώς το σώµα είναι ένα, και έχει 
ποουά µέουη, όουα όµως τα µέουη τού ενός 
σώµατος, ενώ είναι ποουά, είναι ένα σώµα· 
έτσι και ο Χουιστός.  Επειντή, όουοι εµείς 
βαπτιστήκαµε ντιαµέσου τού ενός Πνεύµατος 
σε ένα σώµα, είτε Ιουνταίοι είτε Έουηνες είτε 
ντούοι είτε εουεύφεουοι· και όουοι 
ποτιστήκαµε σε ένα Πνεύµα.  Επειντή, το 
σώµα ντεν είναι ένα µέουος, αουά ποουά.  Αν 
το πόντι πει: Επειντή ντεν είµαι χέουι, ντεν 
είµαι από το σώµα· γι' αυτό, τάχα, ντεν είναι 
από το σώµα;  Και αν το αυτί πει: Επειντή 
ντεν είµαι µάτι, ντεν είµαι από το σώµα· γι' 
αυτό, τάχα, ντεν είναι από το σώµα;  Αν 
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οουόκουηουο το σώµα είναι µάτι, πού είναι η 
ακοή; Αν οουόκουηουο το σώµα είναι ακοή, 
πού είναι η όσφουηση;  Αουά, τώουα, ο Φεός 
έβαουε τα µέουη το κάφε ένα απ' αυτά στο 
σώµα, όπως φέουησε.  Αν, όµως, όουα ήσαν 
ένα µέουος, πού είναι το σώµα;  Αουά, τώουα 
µεν, είναι ποουά µέουη, όµως ένα σώµα.  Και 
ντεν µποουεί το µάτι να πει στο χέουι: Ντεν 
σε έχω ανάγκη· ή, πάουι, το κεφάουι να πει 
στα πόντια: Ντεν σας έχω ανάγκη.  Αουά, 
ποουύ πεουισσότεουο, τα µέουη τού 
σώµατος, που φαίνοντα ότι είναι 
ασφενέστεουα, αυτά είναι αναγκαία·  και 
εκείνα που νοµίζουµε ότι είναι µε ουιγότεουη 
τιµή στο σώµα, σ' αυτά αποντίντουµε 
πεουισσότεουη τιµή· και τα άσχηµα µέουη 
µας έχουν πεουισσότεουη ευσχηµοσύνη.  Και 
τα ευσχήµονα µέουη µας ντεν έχουν ανάγκη. 
Αουά, ο Φεός συγκέουασε το σώµα, 
ντίνοντας πεουισσότεουη τιµή στο 
ευτεουέστεουο,  για να µη είναι σχίσµα µέσα 
στο σώµα, αουά τα µέουη να φουοντίζουν 
εξίσου, το ένα για το άουο, πουος το 
συµφέουον τους.  Και είτε ένα µέουος πάσχει, 
όουα τα µέουη συµπάσχουν· είτε ένα µέουος 
τιµάται, όουα τα µέουη χαίουονται µαζί. 

Κι εσείς είστε σώµα τού Χουιστού, και µέουη 
κατά µέουος.  Και άουους µεν έβαουε ο Φεός 
µέσα στην εκκουησία, πουώτον αποστόους, 
ντεύτεουον πουοφήτες, τουίτον ντασκάους, 
έπειτα φαύµατα, έπειτα χαουίσµατα 
φεουαπείας, βοήφειας, ντιακυβεουνήσεις, γένη 
γουωσσών.  Μήπως όουοι είναι απόστοουοι; 
Μήπως όουοι είναι πουοφήτες; Μήπως όουοι 
είναι ντάσκαουοι; Μήπως όουοι κάνουν 
φαύµατα;  Μήπως όουοι έχουν χαουίσµατα 
φεουαπειών; Μήπως όουοι µιούν γουώσσες; 
Μήπως όουοι ντιεουµηνεύουν;  Ζητάτε ντε µε 
ζήουο τα µεγαουύτεουα χαουίσµατα· και 
επιπουέον σας ντείχνω έναν ντουόµο που σε 
υπεουβοουικό βαφµό υπεουέχει. 

Αν µιουάω τις γουώσσες των ανφουώπων και 
των αγγέουων, αουά ντεν έχω αγάπη, έγινα 
ένα κοµµάτι χαουκός που βγάζει ήχους ή ένα 
κύµβαουο που ξεκουφαίνει.  Και αν έχω 
πουοφητεία, και γνωουίζω όουα τα µυστήουια 
και όουη τη γνώση, και αν έχω όουη την 
πίστη, ώστε να µετατοπίζω βουνά, αουά ντεν 

έχω αγάπη, ντεν είµαι τίποτε.  Και αν 
ντιανείµω όουα τα υπάουχοντά µου, και αν 
παουαντώσω το σώµα µου για να καώ, αουά 
ντεν έχω αγάπη, τίποτε ντεν ωφεούµαι. 

Η αγάπη µακουοφυµεί, αγαφοποιεί· η αγάπη 
ντεν φφονεί· η αγάπη ντεν αυφαντιάζει, ντεν 
υπεουηφανεύεται,  ντεν φέουεται µε 
απουέπεια, ντεν ζητάει τα ντικά της, ντεν 
εξάπτεται, ντεν συουογίζεται το κακό·  ντεν 
χαίουεται στην αντικία, συγχαίουει όµως στην 
αουήφεια.  Όουα τα ανέχεται, όουα τα 
πιστεύει, όουα τα εουπίζει, όουα τα υποµένει. 

Η αγάπη ντεν ξεπέφτει ποτέ· τα άουα, όµως, 
είτε πουοφητείες είναι, φα καταουγηφούν· είτε 
γουώσσες, φα σταµατήσουν· είτε γνώση, φα 
καταουγηφεί·  επειντή, κατά µέουος 
γνωουίζουµε, και κατά µέουος 
πουοφητεύουµε·  όταν, όµως, έουφει το 
τέουειο, τότε το κατά µέουος φα 
καταουγηφεί.  Όταν ήµουν νήπιος, µιούσα ως 
νήπιος, σκεφτόµουν ως νήπιος, είχα κουίση ως 
νήπιος· όταν, όµως, έγινα άνντουας, έβαουα 
κατά µέουος εκείνα που έχει το νήπιο.  
Επειντή, τώουα βουέπουµε σαν µέσα από ένα 
φαµπό κάτοπτουο, µε τουόπο αινιγµατώντη, 
τότε όµως φα βουέπουµε πουόσωπο πουος 
πουόσωπο· τώουα γνωουίζω κατά µέουος, 
τότε όµως φα γνωουίσω καφώς και 
γνωουίστηκα. 

Ώστε, τώουα, µένει πίστη, εουπίντα, αγάπη, 
αυτά τα τουία· όµως, απ' αυτά, µεγαουύτεουη 
είναι η αγάπη. 

Ακοουφείτε την αγάπη· και ζητάτε µε ζήουο 
τα πνευµατικά χαουίσµατα, πεουισσότεουο 
όµως το να πουοφητεύετε.  Επειντή, αυτός 
που µιουάει µε γουώσσα, ντεν µιουάει σε 
ανφουώπους, αουά στον Φεό· επειντή, 
κανένας ντεν τον ακούει, αουά µε το πνεύµα 
του µιουάει µυστήουια·  εκείνος, όµως, που 
πουοφητεύει, µιουάει στους ανφουώπους για 
οικοντοµή και πουοτουοπή και παουηγοουιά.  
Αυτός που µιουάει µε γουώσσα, οικοντοµεί 
τον εαυτό του· ενώ αυτός που πουοφητεύει, 
οικοντοµεί την εκκουησία.  Φέουω, µάουιστα, 
όουοι να µιουάτε γουώσσες, πεουισσότεουο 
όµως να πουοφητεύετε· επειντή, αυτός που 
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πουοφητεύει είναι µεγαουύτεουος παουά 
αυτός που µιουάει µε γουώσσες, εκτός αν 
ντιεουµηνεύει, για να πάουει οικοντοµή η 
εκκουησία. 

Και τώουα, αντεουφοί, αν έουφω σε σας 
µιουώντας µε γουώσσες, τι φα σας ωφεουήσω, 
αν ντεν σας µιουήσω ή µε αποκάουυψη ή µε 
γνώση ή µε πουοφητεία ή µε ντιντασκαουία;  
Και τα άψυχα, όταν ντίνουν φωνή, είτε αυουός 
είτε κιφάουα, αν ντεν ντώσουν 
ξεχωουισµένους τούς ήχους, πώς φα 
γνωουιστεί αυτό που παίζεται µε τον αυουό ή 
µε την κιφάουα;  Επειντή, αν η σάουπιγγα 
ντώσει ασαφή φωνή, ποιος φα ετοιµαστεί για 
πόουεµο;  Έτσι κι εσείς, αν ντιαµέσου τής 
γουώσσας ντεν ντώσετε µια ευκατάουηπτη 
φωνή, πώς φα γνωουιστεί αυτό που ουέγεται; 
Επειντή, φα µιουάτε στον αέουα. 

Υπάουχουν, ας πούµε, τόσα ποουά είντη 
γουωσσών µέσα στον κόσµο, και κανένα απ' 
αυτά ντεν είναι χωουίς σηµασία.  Αν, ουοιπόν, 
ντεν γνωουίσω τη σηµασία τής φωνής, φα 
είµαι βάουβαουος σ' αυτόν που µιουάει, και 
εκείνος που µιουάει, βάουβαουος σε µένα.  
Έτσι κι εσείς, επειντή είστε ζηουωτές 
πνευµατικών χαουισµάτων, ζητάτε να 
πεουισσεύετε σ' αυτά για την οικοντοµή τής 
εκκουησίας. 

Γι' αυτό, αυτός που µιουάει µε γουώσσα, ας 
πουοσεύχεται για να γίνει ικανός να 
ντιεουµηνεύει.  Επειντή, αν πουοσεύχοµαι µε 
γουώσσα, το πνεύµα µου πουοσεύχεται, αουά 
ο νους µου µένει ακαουποφόουητος.  Τι 
πουέπει, ουοιπόν; Φα πουοσευχηφώ µε το 
πνεύµα, φα πουοσευχηφώ όµως και µε τον 
νου· φα ψάουω µε το πνεύµα, φα ψάουω όµως 
και µε τον νου.  Επειντή, αν ντοξοουογήσεις 
µε το πνεύµα, εκείνος που έχει την τάξη τού 
ιντιώτη, πώς φα πει το Αµήν στην ευχαουιστία 
σου, µη ξέουοντας τι ουες;  Επειντή, εσύ µεν 
καουώς ευχαουιστείς, ο άουος όµως ντεν 
οικοντοµείται.  Ευχαουιστώ τον Φεό µου ότι, 
µιουάω πεουισσότεουες γουώσσες από όους 
εσάς·  όµως, µέσα στην εκκουησία πουοτιµώ 
να µιουήσω πέντε ουόγια µε τον νου µου, για 
να κατηχήσω και άουους, παουά µύουια 
ουόγια µε γουώσσα.  Αντεουφοί, µη γίνεστε 

παιντιά στο µυαουό· αουά, γίνεστε νήπια µεν 
στην κακία, τέουειοι όµως στο µυαουό. 

Μέσα στον νόµο είναι γουαµµένο: «Ότι µε 
ετεουόγουωσσους, και µε ξένα χείουη φα 
µιουήσω σε τούτο τον ουαό· αουά, ούτε έτσι 
φα µε εισακούσουν», ουέει ο Κύουιος.  Ώστε, 
οι γουώσσες είναι για σηµείο, όχι πουος 
αυτούς που πιστεύουν, αουά πουος τους 
απίστους· ενώ η πουοφητεία είναι όχι πουος 
τους απίστους, αουά πουος αυτούς που 
πιστεύουν. 

Αν, ουοιπόν, οουόκουηουη η εκκουησία 
συναφουοιστεί στον ίντιο τόπο, και όουοι 
µιουάνε µε γουώσσες, και µπουν µέσα 
ιντιώτες ή άπιστοι, ντεν φα πουν ότι είστε 
παουάφουονες;  Αουά, αν όουοι 
πουοφητεύουν, και µπει µέσα κάποιος 
άπιστος ή ιντιώτης, εουέγχεται από όους, 
ανακουίνεται από όους·  και έτσι, τα κουυφά 
τής καουντιάς του γίνονται φανεουά· και έτσι, 
αφού πέσει µε το πουόσωπό του πουος τα 
κάτω, φα πουοσκυνήσει τον Φεό, 
ντιακηουύττοντας ότι ο Φεός είναι 
πουαγµατικά ανάµεσά σας. 

Τι πουέπει, ουοιπόν, αντεουφοί; Όταν 
συνέουχεστε, κάφε ένας από σας έχει ψαουµό, 
έχει ντιντασκαουία, έχει γουώσσα, έχει 
αποκάουυψη, έχει εουµηνεία· όουα ας 
γίνονται για οικοντοµή·  αν κάποιος µιουάει 
µε γουώσσα, ας κάνουν τούτο ανά ντύο ή το 
πεουισσότεουο ανά τουεις, και ντιαντοχικά· 
και ένας ας ντιεουµηνεύει·  αουά, αν ντεν 
υπάουχει ντιεουµηνευτής, ας σιωπά µέσα στην 
εκκουησία· και ας µιουάει στον εαυτό του και 
στον Φεό.  Οι πουοφήτες, όµως, ας µιουάνε 
ανά ντύο ή τουεις, και οι άουοι ας 
ντιακουίνουν.  Και αν έουφει αποκάουυψη σε 
άουον, ο οποίος κάφεται, ο πουώτος ας 
σιωπά.  Επειντή, µποουείτε όουοι να 
πουοφητεύετε, ο ένας ύστεουα από τον άουον, 
για να µαφαίνουν όουοι, και όουοι να 
παουηγοούνται.  Τα ντε πνεύµατα των 
πουοφητών υποτάσσονται στους πουοφήτες·  
επειντή, ο Φεός ντεν είναι Φεός 
ακαταστασίας, αουά ειουήνης, όπως σε όουες 
τις εκκουησίες των αγίων. 
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Οι γυναίκες σας ας σιωπούν µέσα στις 
εκκουησίες· επειντή, ντεν είναι επιτουεπτό σ' 
αυτές να µιουάνε, αουά να υποτάσσονται, 
όπως ουέει και ο νόµος.  Αουά, αν φέουν να 
µάφουν κάτι, ας ουωτούν τούς άνντουες τους 
στο σπίτι· επειντή, είναι αισχουό σε γυναίκες 
να µιουάνε µέσα σε εκκουησία. 

Μήπως από σας βγήκε ο ουόγος τού Φεού ή 
σε µόνους εσάς έφτασε;  Αν κάποιος νοµίζει 
ότι είναι πουοφήτης ή πνευµατικός, ας µάφει 
εκείνα που σας γουάφω, ότι είναι εντοουές τού 
Κυουίου·  αουά, αν κάποιος αγνοεί, ας αγνοεί.  
Ώστε, αντεουφοί, ζητάτε µε ζήουο το να 
πουοφητεύετε, και το να µιουάνε µε γουώσσες 
µη το εµποντίζετε.  Όουα ας γίνονται µε 
ευσχηµοσύνη και µε τάξη. 

ΣΑΣ φανεουώνω ντε, αντεουφοί, το 
ευαγγέουιο, που σας κήουυξα, το οποίο και 
παουαουάβατε, στο οποίο και στέκεστε·  
ντιαµέσου τού οποίου και σώζεστε, µε ποιον 
τουόπο σας το κήουυξα, αν το τηουείτε· εκτός 
αν πιστέψατε µάταια.  Επειντή, εν πουώτοις, 
σας παουέντωσα εκείνο, το οποίο και 
παουέουαβα, ότι ο Χουιστός πέφανε εξαιτίας 
των αµαουτιών µας σύµφωνα µε τις γουαφές·  
και ότι φάφτηκε, και ότι την τουίτη ηµέουα 
αναστήφηκε, σύµφωνα µε τις γουαφές·  και ότι 
φάνηκε στον Κηφά, έπειτα στους ντώντεκα·  
ύστεουα απ' αυτά φάνηκε σε 500 και 
πεουισσότεους αντεουφούς, µονοµιάς, από 
τους οποίους οι πεουισσότεουοι παουαµένουν 
στη ζωή µέχουι τώουα, µεουικοί όµως και 
κοιµήφηκαν·  έπειτα, φάνηκε στον Ιάκωβο, 
ύστεουα σε όους τούς αποστόους·  και 
τεουευταίον απ' όους, φάνηκε και σε µένα, σαν 
σε έκτουωµα.  Επειντή, εγώ είµαι ο 
εουάχιστος από τους αποστόους· ο οποίος 
ντεν είµαι άξιος να ονοµάζοµαι απόστοουος, 
επειντή καταντίωξα την εκκουησία τού Φεού.  
Αουά, µε τη χάουη τού Φεού είµαι ό,τι είµαι· 
και η χάουη του σε µένα ντεν έγινε µάταιη, 
αουά κοπίασα πεουισσότεουο απ' όους 
αυτούς· όµως, όχι εγώ, αουά η χάουη τού 
Φεού, που ήταν µαζί µου.  Είτε, ουοιπόν, εγώ 
είτε εκείνοι έτσι κηουύττουµε, και έτσι 
πιστέψατε. 

Αν, όµως, κηουύττεται ότι ο Χουιστός 
αναστήφηκε από τους νεκούς, πώς µεουικοί 
ανάµεσά σας ουένε, ότι ντεν υπάουχει 
ανάσταση νεκουών;  Και αν ντεν υπάουχει 
ανάσταση νεκουών, ούτε και ο Χουιστός 
αναστήφηκε·  και αν ο Χουιστός ντεν 
αναστήφηκε, τότε είναι µάταιο το κήουυγµά 
µας, αουά και η πίστη σας είναι µάταιη·  
είµαστε ντε και ψευντοµάουτυουες του Φεού, 
επειντή ντώσαµε µαουτυουία για τον Φεό, ότι 
ανέστησε τον Χουιστό· τον οποίο ντεν 
ανέστησε, αν, καφ' υπόφεση, οι νεκουοί ντεν 
ανασταίνονται.  Επειντή, αν ντεν 
ανασταίνονται οι νεκουοί, ούτε ο Χουιστός 
αναστήφηκε.  Αουά, αν ο Χουιστός ντεν 
αναστήφηκε, η πίστη σας είναι µάταιη· είστε 
ντε ακόµα µέσα στις αµαουτίες σας.  
Εποµένως, κι αυτοί που κοιµήφηκαν εν 
Χουιστώ, αποουέστηκαν.  Αν µονάχα σ' αυτή 
τη ζωή εουπίζουµε στον Χουιστό, είµαστε 
εουεεινότεουοι από όους τούς ανφουώπους. 

Αουά, τώουα, ο Χουιστός αναστήφηκε από 
τους νεκούς· έγινε η απαουχή αυτών που 
έχουν κοιµηφεί.  Επειντή, βέβαια, ντιαµέσου 
ανφουώπου ήουφε ο φάνατος, έτσι και 
ντιαµέσου ανφουώπου η ανάσταση των 
νεκουών.  Επειντή, όπως όουοι πεφαίνουν 
ουόγω συγγένειας µε τον Αντάµ, έτσι και 
όουοι φα ζωοποιηφούν, εουχόµενοι σε 
συγγένεια µε τον Χουιστό· 

κάφε ένας, όµως, σύµφωνα µε τη ντική του 
τάξη· ο Χουιστός είναι η απαουχή, έπειτα 
όσοι είναι τού Χουιστού, στην παουσία του·  
ύστεουα φα είναι το τέουος, όταν παουαντώσει 
τη βασιουεία στον Φεό και Πατέουα· όταν 
καταουγήσει κάφε αουχή και κάφε εξουσία 
και ντύναµη.  Επειντή, πουέπει να βασιουεύει, 
µέχουις ότου βάουει όους τούς εχφούς του 
κάτω από τα πόντια του·  τεουευταίος 
εχφουός καταουγείται ο φάνατος.  Επειντή, 
«όουα τα υπέταξε κάτω από τα πόντια του»· 
και όταν πει ότι όουα είναι υποταγµένα, είναι 
φανεουό ότι εξαιουείται αυτός που υπέταξε σ' 
αυτόν τα πάντα.  Και όταν τα πάντα 
υποταχφούν σ' αυτόν, τότε και ο ίντιος ο Υιός 
φα υποταχφεί σ' εκείνον ο οποίος υπέταξε σ' 
αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Φεός τα 
πάντα, σε όουα. 
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Επειντή, τι φα κάνουν αυτοί που βαπτίζονται 
υπέου των νεκουών; Αν πουαγµατικά οι 
νεκουοί ντεν ανασταίνονται, γιατί και 
βαπτίζονται υπέου των νεκουών;  Γιατί κι 
εµείς κινντυνεύουµε κάφε ώουα;  
Καφηµεουινά πεφαίνω, µα την καύχησή µου 
που έχω για σας στον Ιησού Χουιστό τον 
Κύουιό µας.  Αν κατά άνφουωπο ποουέµησα 
στην Έφεσο µε φηουία, ποιο είναι το όφεουος 
σε µένα, αν οι νεκουοί ντεν ανασταίνονται; 
«Ας φάµε και ας πιούµε· επειντή, αύουιο 
πεφαίνουµε».  Μη πουανιέστε· «τα καουά ήφη 
τα φφείουν οι κακές συναναστουοφές».  
Συνέουφετε στον εαυτό σας, όπως είναι 
ντίκαιο, και µη αµαουτάνετε· επειντή, 
µεουικοί έχουν αγνωσία Φεού· πουος 
εντουοπή σας το ουέω. 

Αουά, φα πει κάποιος: Πώς ανασταίνονται οι 
νεκουοί; Και µε ποιο σώµα έουχονται;  
Άφουονα, εκείνο που εσύ σπέουνεις, ντεν 
ζωογονείται, αν ντεν πεφάνει.  Και εκείνο που 
σπέουνεις, ντεν σπέουνεις το σώµα που 
πουόκειται να γίνει, αουά έναν γυµνό κόκκο, 
σιταουιού ίσως ή κάποιον από τους 
υπόουοιπους.  Ο Φεός, όµως, του ντίνει σώµα 
όπως φέουησε, και σε κάφε ένα από τα 
σπέουµατα το ιντιαίτεουό του σώµα.  Κάφε 
σάουκα ντεν είναι η ίντια σάουκα· αουά, άουη 
µεν είναι η σάουκα των ανφουώπων, άουη η 
σάουκα των κτηνών, άουη ντε η σάουκα των 
ψαουιών, και άουη των πτηνών.  Υπάουχουν 
και σώµατα επουάνια, και σώµατα επίγεια· 
πουην, άουη είναι η ντόξα των επουανίων, 
άουη ντε η ντόξα των επιγείων.  Άουη είναι η 
ντόξα τού ήουιου, και άουη η ντόξα τού 
φεγγαουιού, και άουη η ντόξα των αστεουιών· 
επειντή, αστέουι από αστέουι ντιαφέουει σε 
ντόξα. 

Έτσι και η ανάσταση των νεκουών· σπέουνεται 
µε φφοουά, ανασταίνεται µε αφφαουσία·  
σπέουνεται χωουίς τιµή, ανασταίνεται µε 
ντόξα· σπέουνεται µε ασφένεια, ανασταίνεται 
µε ντύναµη·  σπέουνεται ως σώµα ζωικό, 
ανασταίνεται ως σώµα πνευµατικό. Υπάουχει 
σώµα ζωικό, υπάουχει και σώµα πνευµατικό.  
Έτσι, εξάουου, είναι γουαµµένο: Ο πουώτος 
άνφουωπος Αντάµ «έγινε σε ψυχή που ζει»· ο 
έσχατος Αντάµ έγινε σε πνεύµα που ζωοποιεί.  

Όµως, όχι πουώτα το πνευµατικό, αουά το 
ζωικό, έπειτα το πνευµατικό.  Ο πουώτος 
άνφουωπος είναι από τη γη, χωµατένιος· ο 
ντεύτεουος άνφουωπος, ο Κύουιος από τον 
ουανό.  Όπως ήταν ο χωµατένιος, τέτοιοι 
είναι και οι χωµατένιοι· και όπως είναι ο 
επουάνιος τέτοιοι φα είναι και οι επουάνιοι.  
Και καφώς φοουέσαµε την εικόνα του 
χωµατένιου, φα φοουέσουµε και την εικόνα 
του επουάνιου. 

Και ουέω τούτο, αντεουφοί, ότι σάουκα και 
αίµα ντεν µποούν να κουηουονοµήσουν τη 
βασιουεία τού Φεού ούτε η φφοουά 
κουηουονοµεί την αφφαουσία.  Ντέστε, ένα 
µυστήουιο ουέω πουος εσάς· όουοι µεν ντεν 
φα κοιµηφούµε, όουοι όµως φα 
µεταµοουφωφούµε,  σε µια στιγµή, σε χουόνο 
ανοιγοκουεισίµατος του µατιού, στην έσχατη 
σάουπιγγα· επειντή, φα σαουπίσει, και οι 
νεκουοί φα αναστηφούν άφφαουτοι, κι εµείς 
φα µεταµοουφωφούµε.  Επειντή, πουέπει 
τούτο το φφαουτό να ντυφεί αφφαουσία, και 
τούτο το φνητό να ντυφεί αφανασία.  Όταν 
τούτο το φφαουτό ντυφεί αφφαουσία, και 
τούτο το φνητό ντυφεί αφανασία, τότε φα 
πουαγµατοποιηφεί ο ουόγος, που είναι 
γουαµµένος: «Καταβουοχφίστηκε ο φάνατος 
µε νίκη». 

«Φάνατε, πού είναι το κεντουί σου; Άντη, πού 
είναι η νίκη σου;».  Το ντε κεντουί τού 
φανάτου είναι η αµαουτία· και η ντύναµη της 
αµαουτίας ο νόµος.  Αουά, ευχαουιστία 
ανήκει στον Φεό, ο οποίος µάς ντίνει τη νίκη 
ντιαµέσου τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  
Ώστε, αγαπητοί µου αντεουφοί, γίνεστε 
στεουεοί, αµετακίνητοι, πεουισσεύοντας 
πάντοτε στο έουγο τού Κυουίου, 
γνωουίζοντας ότι ο κόπος σας ντεν είναι 
µάταιος εν Κυουίω. 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ντε µε τη συνεισφοουά, για τις 
ανάγκες των αγίων, όπως ντιέταξα στις 
εκκουησίες τής Γαουατίας, έτσι να κάνετε κι 
εσείς.  Κατά την πουώτη ηµέουα τής 
εβντοµάντας, κάφε ένας από σας, ας 
εναποφέτει κατά µέουος, φησαυουίζοντας ό,τι 
αν ευποουεί· ώστε, όταν έουφω, να µη 
συγκεντουώνονται τότε συνεισφοουές.  Και 
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όταν έουφω, όποιους εγκουίνετε µε 
επιστοουές, αυτούς φα στείουω να µεταφέουν 
τη ντωουεά σας στην Ιεουσαουήµ.  Και αν 
είναι άξιο να πάω και εγώ, φάουφουν µαζί 
µου. 

Φάουφω ντε σε σας, αφού πεουάσω ντιαµέσου 
τής Μακεντονίας, (επειντή, τώουα πεουνάω 
ντιαµέσου τής Μακεντονίας)·  και, ίσως, φα 
παουαµείνω κοντά σας ή και φα µείνω µε σας 
όουο τον χειµώνα, ώστε να µε κατευοντώσετε 
εσείς, όπου αν πάω.  Επειντή, ντεν φέουω να 
σας ντω τώουα ως πεουαστικός· εουπίζω, 
όµως, να µείνω κοντά σας ουίγο καιουό, αν το 
επιτουέψει ο Κύουιος.  Μάουιστα, φα µείνω 
στην Έφεσο µέχουι την Πεντηκοστή·  
επειντή, µου ανοίχφηκε µια µεγάουη και 
ενεουγητική φύουα, και οι ενάντιοι είναι 
ποουοί. 

Και αν έουφει ο Τιµόφεος, πουοσέχετε να 
είναι ανάµεσά σας χωουίς φόβο· επειντή, 
εουγάζεται το έουγο τού Κυουίου, όπως και 
εγώ.  Κανένας, ουοιπόν, ας µη τον 
εξουφενήσει· και κατευοντώστε τον µε 
ειουήνη, για νάουφει σε µένα· επειντή, τον 
πεουιµένω µαζί µε τους αντεουφούς.  Όσο ντε 
για τον αντεουφό Αποουώ, ποουύ τον 
παουακάουεσα νάουφει σε σας µαζί µε τους 
αντεουφούς· και ντεν ήφεουε µε κανέναν 
τουόπο νάουφει τώουα· φάουφει, όµως, όταν 
ευκαιουήσει. 

Αγουυπνείτε, στέκεστε στην πίστη· 
ανντουίζεστε, ενντυναµώνεστε.  Όουα τα 
έουγα σας ας γίνονται µε αγάπη. 

Σας παουακαουώ ντε, αντεουφοί, (ξέουετε την 
οικογένεια του Στεφανά, ότι, είναι η απαουχή 
τής Αχαϊας, και αφιέουωσαν τον εαυτό τους 
στη ντιακονία των αγίων)·  υποτάσσεστε κι 
εσείς σε τέτοιους αντεουφούς, και σε καφέναν 
που συνεουγεί και κοπιάζει. 

Χαίουοµαι ντε για την έουευση του Στεφανά 
και του Φοουτουνάτου και του Αχαϊκού, 
επειντή αυτοί αναπουήουωσαν την έουειψή 
σας·  ντεντοµένου ότι, ανέπαυσαν το ντικό 
µου πνεύµα και το ντικό σας· τιµάτε, ουοιπόν, 
τους αντεουφούς αυτού τού είντους. 

Σας χαιουετούν οι εκκουησίες τής Ασίας. Σας 
χαιουετούν ποουύ εν Κυουίω ο Ακύουας και η 
Πουίσκιουα, µαζί µε την κατ' οίκον 
εκκουησία τους.  Σας χαιουετούν όουοι οι 
αντεουφοί. Χαιουετήστε µέ άγιο φίουηµα ο 
ένας τον άουον. 

Ο ντε χαιουετισµός γουάφτηκε µε το ντικό 
µου χέουι, του Παύου.  Όποιος ντεν αγαπάει 
τον Κύουιο Ιησού Χουιστό, ας είναι ανάφεµα: 
Μαουάν αφά.  Η χάουη τού Κυουίου Ιησού 
Χουιστού είφε να είναι µαζί σας.  Η αγάπη 
µου µαζί µε όους σας εν Χουιστώ Ιησού. 
Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού, κατά το φέουηµα του Φεού, και ο 
αντεουφός Τιµόφεος, πουος την εκκουησία 
τού Φεού, που είναι στην Κόουινφο, µαζί µε 
όους τούς αγίους, που είναι σε οουόκουηουη 
την Αχαϊα.  Χάουη και ειουήνη είφε να είναι 
σε σας από τον Φεό τον Πατέουα µας, και 
τον Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Ευουογητός ο Φεός και Πατέουας τού 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, ο Πατέουας 
των οικτιουµών και Φεός κάφε παουηγοουίας,  
αυτός που µας παουηγοουεί σε κάφε µας 
φουίψη, για να µποούµε κι εµείς να 
παουηγοούµε εκείνους που είναι σε κάφε 
µοουφής φουίψη, µε την παουηγοουία, µε την 
οποία εµείς οι ίντιοι παουηγοούµαστε από 
τον Φεό·  επειντή, καφώς πεουισσεύουν τα 
παφήµατα του Χουιστού σε µας, έτσι 
ντιαµέσου τού Χουιστού πεουισσεύει και η 
παουηγοουία µας.  Και είτε φουιβόµαστε, 
φουιβόµαστε χάουη τής παουηγοουίας σας 
και σωτηουίας, που ενεουγείται ντιαµέσου τής 
υποµονής των ίντιων παφηµάτων, που κι εµείς 
πάσχουµε· είτε παουηγοούµαστε, 
παουηγούµαστε χάουη τής παουηγοουίας σας 
και σωτηουίας· και η εουπίντα που έχουµε 
είναι βέβαιη για σας.  Επειντή, ξέουµε ότι, 
όπως είστε κοινωνοί των παφηµάτων, έτσι 
είστε και της παουηγοουίας. 

Επειντή, ντεν φέουµε να αγνοείτε, αντεουφοί, 
για τη φουίψη µας, που µας συνέβηκε στην 
Ασία, ότι στενοχωουηφήκαµε σε 
υπεουβοουικό βαφµό, πεουισσότεουο από τη 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1213 από 1298 

ντύναµή µας, ώστε απεουπιστήκαµε και από 
το να ζούµε.  Αουά, εµείς οι ίντιοι πήουαµε 
µέσα µας την απόφαση του φανάτου, για να 
µη έχουµε την πεποίφηση στον εαυτό µας, 
αουά στον Φεό, που ανασταίνει τούς νεκούς·  
ο οποίος µάς εουευφέουωσε από έναν τέτοιο 
µεγάουο φάνατο, και εουευφεουώνει· στον 
οποίο εουπίζουµε ότι και ξανά φα 
εουευφεουώσει.  Ενώ κι εσείς συνεουγείτε για 
µας µε τη ντέηση, για να γίνει ευχαουιστία για 
µας από ποουά πουόσωπα, µε ποούς 
τουόπους, για το χάουισµα που ντόφηκε σε 
µας. 

Επειντή, το καύχηµά µας είναι τούτο, η 
µαουτυουία τής συνείντησής µας, ότι µε 
απουότητα και ειουικουίνεια Φεού, όχι µε 
σαουκική σοφία, αουά µε χάουη Φεού, 
ποουιτευτήκαµε µέσα στον κόσµο, 
πεουισσότεουο µάουιστα σε σας.  Επειντή, 
ντεν σας γουάφουµε άουο, παουά εκείνα που 
ντιαβάζετε ή και γνωουίζετε· εουπίζω, 
µάουιστα, και φα γνωουίσετε µέχουι τέους.  
Καφώς και µας γνωουίσατε κατά µέουος, ότι 
είµαστε καύχηµα σε σας, καφώς εσείς σ' εµάς, 
κατά την ηµέουα τού Κυουίου Ιησού. 

Και µ' αυτή την πεποίφηση ήφεουα νάουφω 
σε σας πουωτύτεουα, για να έχετε µια 
ντεύτεουη χάουη.  Και πεουνώντας από σας 
να ντιαβώ στη Μακεντονία· και πάουι από τη 
Μακεντονία νάουφω σε σας, και να 
συνοντευτώ από σας στην Ιουνταία.  Καφώς, 
ουοιπόν, το σκεφτόµουν αυτό, µήπως τάχα 
µεταχειουίστηκα εουαφουότητα; Ή, όσα 
σκέφτοµαι, τα σκέφτοµαι µε σαουκικό 
τουόπο, για να είναι σε µένα το Ναι, ναι, και 
το Όχι, όχι;  Αου' όµως, είναι πιστός ο Φεός, 
ότι ο ουόγος µας, που µίουησα σε σας, ντεν 
έγινε Ναι και Όχι. 

Επειντή, ο Υιός τού Φεού, ο Ιησούς 
Χουιστός, που κηουύχφηκε ανάµεσά σας από 
µας, από µένα και τον Σιουανό και τον 
Τιµόφεο, ντεν έγινε Ναι και Όχι, αουά έγινε 
σ' αυτόν Ναι·  επειντή, όουες οι υποσχέσεις 
τού Φεού είναι σ' αυτόν το Ναι, και σ' αυτόν 
το Αµήν, πουος ντόξαν τού Φεού µέσα από 
µας.  Αυτός ντε που µας βεβαιώνει µαζί σας 
στον Χουιστό, κι αυτός ο οποίος µάς έχουισε, 

είναι ο Φεός·  ο οποίος και µας σφουάγισε, 
και µας έντωσε τον αουαβώνα τού Πνεύµατος 
µέσα στις καουντιές µας. 

Εγώ, µάουιστα, επικαούµαι µάουτυουα στην 
ψυχή µου τον Φεό, ότι επειντή σας 
ουυπόµουν ντεν ήουφα ακόµα στην 
Κόουινφο·  όχι επειντή έχουµε εξουσία επάνω 
στην πίστη σας, αουά είµαστε συνεουγοί τής 
χαουάς σας· για τον ουόγο ότι, στέκεστε στην 
πίστη. 

Και αποφάσισα µέσα µου τούτο, το να µη 
έουφω πάουι σε σας µε ουύπη.  Επειντή, αν 
εγώ σας ουυπώ, και ποιος είναι εκείνος που µε 
ευφουαίνει, παουά αυτός που ουυπάται από 
µένα;  Και ακουιβώς τούτο σας έγουαψα, 
ώστε, όταν έουφω, να µη έχω ουύπη από 
εκείνους από τους οποίους έπουεπε να έχω 
χαουά· επειντή, έχω πεποίφηση σε όους εσάς, 
ότι η χαουά µου είναι όουων σας.  Για τον 
ουόγο ότι, µέσα από ποουή φουίψη και 
στενοχώουια καουντιάς σάς έγουαψα µε 
ποουά ντάκουυα, όχι για να ουυπηφείτε, αουά 
για να γνωουίσετε την αγάπη που έχω, 
πεουισσότεουο σε σας. 

Αν, όµως, κάποιος µε ουύπησε, ντεν ουύπησε 
εµένα, παουά µονάχα κατά µέουος, για να µη 
σας επιβαουύνω όους.  Είναι αουκετό σ' αυτόν 
αυτή η επίπουηξη που γίνεται από τους 
πεουισσότεους.  Ώστε, το αντίφετο, πουέπει 
µάουον να τον συγχωουήσετε, και να τον 
παουηγοουήσετε, ώστε αυτόν τον άνφουωπο 
να µη τον καταπιεί η υπεουβοουική ουύπη.  
Γι' αυτό, σας παουακαουώ βεβαιώστε σ' αυτόν 
την αγάπη σας.  Επειντή, γι' αυτό και 
έγουαψα, για να γνωουίσω τη ντοκιµή σας, αν 
είστε υπάκουοι σε όουα.  Σε όποιον, 
µάουιστα, συγχωουείτε κάτι, συγχωουώ και 
εγώ· επειντή, αν εγώ συγχώουησα κάτι, σε 
όποιον συγχώουησα, το έκανα αυτό για σας, 
µπουοστά στον Χουιστό, για να µη 
υπεουισχύσει εναντίον µας ο σατανάς·  
επειντή, ντεν αγνοούµε τα ντιανοήµατά του. 

Και όταν ήουφα στην Τουωάντα για να 
κηουύξω το ευαγγέουιο του Χουιστού, και 
µου ανοίχτηκε φύουα εν Κυουίω, ντεν είχα 
άνεση στο πνεύµα µου, επειντή ντεν βουήκα 
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τον Τίτο, τον αντεουφό µου·  αουά, αφού τους 
αποχαιουέτησα, βγήκα στη Μακεντονία. 

Όµως, χάουη στον Φεό, που µας κάνει 
πάντοτε να φουιαµβεύουµε ντιαµέσου τού 
Χουιστού, και σε κάφε τόπο φανεουώνει µέσα 
από µας την οσµή τής γνώσης του.  Επειντή, 
είµαστε ευωντία Χουιστού πουος τον Φεό 
ανάµεσα σ' εκείνους που σώζονται και σ' 
εκείνους που χάνονται·  σε τούτους µεν, οσµή 
φανάτου για φάνατο· σ' εκείνους ντε, οσµή 
ζωής για ζωή. Και απέναντι σ' αυτά ποιος 
είναι ικανός;  Επειντή, εµείς, όπως οι ποουοί, 
ντεν καπηουεύουµε τον ουόγο του Φεού, 
αουά ως από ειουικουίνεια, αουά ως από τον 
Φεό, κατάντικουυ µπουοστά στον Φεό, 
µιουάµε εν Χουιστώ. 

Αουχίζουµε πάουι να συνιστούµε τον εαυτό 
µας; Ή, µήπως έχουµε ανάγκη, όπως 
µεουικοί, από συστατικές επιστοουές πουος 
εσάς ή συστατικές επιστοουές από σας;  Εσείς 
είστε η επιστοουή µας, καταγουαµµένη µέσα 
στις καουντιές µας, που γνωουίζεται και 
ντιαβάζεται από όους τούς ανφουώπους·  και 
φανεουώνεστε ότι είστε επιστοουή τού 
Χουιστού, που έγινε µε τη ντιακονία µας, 
καταγουαµµένη όχι µε µεουάνη, αουά µε το 
Πνεύµα τού ζωντανού Φεού, όχι σε πέτουινες 
πουάκες, αουά σε σάουκινες πουάκες τής 
καουντιάς.  Τέτοιου είντους ντε πεποίφηση 
έχουµε ντιαµέσου τού Χουιστού στον Φεό.  
Όχι ότι είµαστε ικανοί να καταουάβουµε κάτι 
από µόνοι µας, σαν να πουοέουχεται από µας 
τούς ίντιους, αουά η ικανότητά µας είναι από 
τον Φεό·  ο οποίος και µας έκανε ικανούς να 
είµαστε ντιάκονοι της καινής ντιαφήκης, όχι 
του γουάµµατος, αουά του πνεύµατος· 
επειντή, το γουάµµα φανατώνει, ενώ το 
πνεύµα ζωοποιεί. 

Αουά, αν η ντιακονία τού φανάτου, που µε 
γουάµµατα ήταν εντυπωµένη σε πέτουες, έγινε 
ένντοξη, ώστε οι γιοι τού Ισουαήου ντεν 
µποούσαν να ατενίσουν στο πουόσωπο του 
Μωυσή, εξαιτίας τής ντόξας τού πουοσώπου 
του, η οποία πουόκειται να καταουγηφεί·  πώς 
η ντιακονία τού Πνεύµατος ντεν φα είναι 
πεουισσότεουο ένντοξη;  Επειντή, αν η 
ντιακονία τής κατάκουισης είναι ντόξα, ποουύ 

πεουισσότεουο η ντιακονία τής ντικαιοσύνης 
υπεουέχει ως πουος τη ντόξα.  Για τον ουόγο 
ότι, ούτε ντοξάστηκε σε τούτο το µέουος το 
ντοξασµένο, εξαιτίας τής υπεουβοουικής 
ντόξας.  Επειντή, αν αυτό που πουόκειται να 
καταουγηφεί ήταν ένντοξο, ποουύ 
πεουισσότεουο αυτό που µένει είναι ένντοξο.  
Έχοντας, ουοιπόν, µια τέτοια εουπίντα, 
µεταχειουιζόµαστε ποουήν παουησία·  και όχι 
όπως ο Μωυσής έβαζε κάουυµµα επάνω στο 
πουόσωπό του, για να µη ατενίσουν οι γιοι 
τού Ισουαήου στο αποτέουεσµα εκείνου που 
επουόκειτο να καταουγηφεί·  αουά, οι 
ντιάνοιές τους τυφουώφηκαν· επειντή, µέχουι 
σήµεουα µένει το ίντιο κάουυµµα κατά την 
ανάγνωση της παουαιάς ντιαφήκης, που ντεν 
ανασηκώνεται, επειντή, ντιαµέσου τού 
Χουιστού καταουγείται.  Αουά, µέχουι 
σήµεουα, όταν ντιαβάζεται ο Μωυσής, ένα 
κάουυµµα κείτεται επάνω στην καουντιά τους.  
Όταν, όµως, επιστουέψει στον Κύουιο, το 
κάουυµµα φα αφαιουεφεί. 

Ο ντε Κύουιος είναι το Πνεύµα· και όπου 
είναι το Πνεύµα τού Κυουίου, εκεί υπάουχει 
εουευφεουία.  Και όουοι εµείς, βουέποντας 
σαν µέσα σε κάτοπτουο τη ντόξα τού 
Κυουίου, µε ξεσκεπασµένο πουόσωπο, 
µεταµοουφωνόµαστε στην ίντια εικόνα, από 
ντόξα σε ντόξα, ακουιβώς όπως από του 
Πνεύµατος του Κυουίου. 

Γι' αυτό, έχοντας αυτή τη ντιακονία, όπως 
εουεηφήκαµε, ντεν αποκάνουµε·  αουά, 
απαουνηφήκαµε τα κουυφά πουάγµατα της 
ντουοπής, µη πεουπατώντας µε πανουγία 
µηντέ ντοουώνοντας τον ουόγο τού Φεού, 
αουά µε τη φανέουωση της αουήφειας, 
συνιστώντας τον εαυτό µας πουος κάφε 
συνείντηση ανφουώπων, µπουοστά στον Φεό.  
Αν, όµως, τώουα είναι σκεπασµένο το 
ευαγγέουιό µας, είναι σκεπασµένο σ' αυτούς 
που χάνονται·  στους οποίους, καφώς είναι 
άπιστοι, ο φεός τούτου τού κόσµου τύφουωσε 
τον νου, για να µη ουάµψει επάνω σ' αυτούς ο 
φωτισµός τού ευαγγεουίου τής ντόξας τού 
Χουιστού, που είναι εικόνα τού Φεού.  
Επειντή, εµείς ντεν κηουύττουµε τον εαυτό 
µας, αουά τον Ιησού Χουιστό, τον Κύουιο· 
τους εαυτούς µας ντε, ντικούς σας ντούς, 
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χάουη τού Ιησού.  Επειντή, ο Φεός που είπε 
να ουάµψει φως µέσα από το σκοτάντι, είναι 
που έουαµψε µέσα στις καουντιές µας, για 
φωτισµό τής γνώσης τής ντόξας τού Φεού 
ντιαµέσου τού πουοσώπου τού Ιησού 
Χουιστού. 

Έχουµε, µάουιστα, τούτο τον φησαυουό µέσα 
σε χωµάτινα σκεύη, ώστε η υπεουβοουή τής 
ντύναµης να είναι τού Φεού, και όχι από µας·  
αν και σε όουα φουιβόµαστε, όµως ντεν 
στενοχωούµαστε· αν και βουισκόµαστε σε 
αποουία, όµως ντεν απεουπιζόµαστε·  αν και 
ντιωκόµαστε, όµως ντεν είµαστε 
εγκαταουειµµένοι· αν και καταβαουόµαστε, 
όµως ντεν χανόµαστε·  πεουιφέουοντας 
πάντοτε στο σώµα τη νέκουωση του Κυουίου 
Ιησού, για να φανεουωφεί στο σώµα µας και η 
ζωή τού Ιησού.  Επειντή, εµείς που ζούµε 
παουαντινόµαστε πάντοτε στον φάνατο για 
χάουη τού Ιησού, για να φανεουωφεί και η 
ζωή τού Ιησού στη φνητή µας σάουκα.  Ώστε, 
ο µεν φάνατος ενεουγείται µέσα σε µας, η ζωή 
όµως µέσα σε σας. 

Έχοντας, όµως, το ίντιο πνεύµα τής πίστης, 
σύµφωνα µε το γουαµµένο: «Πίστεψα, γι' 
αυτό και µίουησα», κι εµείς πιστεύουµε, γι' 
αυτό και µιουάµε·  ξέουοντας ότι αυτός που 
ανέστησε τον Κύουιο Ιησού, φα αναστήσει κι 
εµάς ντιαµέσου τού Ιησού, και φα µας 
παουαστήσει µαζί σας.  Επειντή, τα πάντα 
είναι για σας· ώστε, η χάουη που πουεόνασε, 
εξαιτίας τής ευχαουιστίας των 
πεουισσότεουων, να πεουισσεύσει για τη ντόξα 
τού Φεού.  Γι' αυτό, ντεν αποκάµνουµε· αουά, 
αν και ο εξωτεουικός µας άνφουωπος 
φφείουεται, ο εσωτεουικός όµως ανανεώνεται 
ηµέουα µε την ηµέουα.  Επειντή, η 
πουοσωουινή εουαφουιά µας φουίψη 
κατεουγάζεται σε µας, από υπεουβοουή σε 
υπεουβοουή, αιώνιο βάουος ντόξας·  για τον 
ουόγο ότι, εµείς ντεν ατενίζουµε σ' αυτά που 
βουέπονται, αουά σ' αυτά που ντεν 
βουέπονται· επειντή, αυτά που βουέπονται 
είναι πουόσκαιουα, ενώ αυτά που ντεν 
βουέπονται είναι αιώνια. 

Ξέουµε, βέβαια, ότι, αν η επίγεια οικία τού 
σκηνώµατός µας χαουάσει, έχουµε από τον 

Φεό οικοντοµή, οικία αχειουοποίητη, αιώνια, 
στους ουανούς.  Επειντή, σε τούτο 
στενάζουµε, επιποφώντας να φοουέσουµε ως 
ένντυµα το ουάνιο κατοικητήουιό µας·  αν 
και, µόουις το ντυφούµε, ντεν φα βουεφούµε 
γυµνοί·  επειντή, όσοι είµαστε µέσα σε τούτο 
το σκήνωµα, στενάζουµε κάτω από το βάουος 
του· για τον ουόγο ότι, φέουµε όχι να 
ξεντυφούµε, αουά να φοουέσουµε ένντυµα, 
ώστε το φνητό να καταβουοχφιστεί από τη 
ζωή. 

Και εκείνος που µας έπουασε γι' αυτό τον 
σκοπό, είναι ο Φεός, ο οποίος και µας έντωσε 
τον αουαβώνα τού Πνεύµατος.  Έχοντας, 
ουοιπόν, πάντοτε το φάουος, και ξέουοντας, 
ότι ενόσω κατοικούµε µέσα στο σώµα, 
κατοικούµε µακουιά από τον Κύουιο·  
(επειντή, πεουπατάµε µε βάση την πίστη, όχι 
µε βάση τα όσα βουέπουµε)·  έχουµε, όµως, 
φάουος, και επιφυµούµε να αναχωουήσουµε 
µάουον από το σώµα, και να κατοικήσουµε 
κοντά στον Κύουιο. 

Γι' αυτό και φιουοτιµούµαστε, είτε 
κατοικώντας στο σώµα είτε αναχωουώντας απ' 
αυτό, να είµαστε ευάουεστοι σ' αυτόν.  
Επειντή, πουέπει όουοι να εµφανιστούµε 
µπουοστά στο βήµα τού Χουιστού, ώστε κάφε 
ένας να ανταµειφφεί σύµφωνα µε εκείνα που 
έπουαξε ντιαµέσου τού σώµατος, είτε αγαφό 
είτε κακό. 

Ξέουοντας, ουοιπόν, τον φόβο τού Κυουίου, 
πείφουµε µεν τους ανφουώπους, στον Φεό, 
όµως, είµαστε φανεουοί· εουπίζω, µάουιστα, 
ότι και στις συνειντήσεις σας είµαστε 
φανεουοί.  Επειντή, ντεν συνιστούµε πάουι τον 
εαυτό µας σε σας, αουά σας ντίνουµε 
αφοουµή καύχησης για µας, για να έχετε 
ουόγο απέναντι σ' εκείνους που καυχώνται µε 
το πουόσωπο, και όχι µε την καουντιά.  
Επειντή, είτε είµαστε έξω του εαυτού µας, 
είµαστε για τον Φεό, είτε σωφουονούµε, 
σωφουονούµε για σας. 

Ντεντοµένου ότι, η αγάπη τού Χουιστού µάς 
συσφίγγει· επειντή, κουίνουµε τούτο, ότι, αν 
ένας πέφανε για χάουη όουων, εποµένως 
όουοι πέφαναν·  και πέφανε για χάουη όουων, 
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ώστε αυτοί που ζουν, να µη ζουν πουέον για 
τον εαυτό τους, αουά γι' αυτόν που πέφανε και 
αναστήφηκε για χάουη τους.  Ώστε, εµείς, 
από τώουα πουέον, ντεν γνωουίζουµε κατά 
σάουκα κανέναν· παουόουο που και 
γνωουίσαµε κατά σάουκα τον Χουιστό, αουά 
τώουα πουέον ντεν γνωουίζουµε.  Γι' αυτό, αν 
κάποιος είναι εν Χουιστώ, είναι καινούγιο 
κτίσµα· τα αουχαία πέουασαν, ντέστε, τα 
πάντα έγιναν καινούγια. 

Τα πάντα, όµως, είναι από τον Φεό, που µας 
συµφιουίωσε µε τον εαυτό του, ντιαµέσου τού 
Ιησού Χουιστού, και έντωσε σε µας τη 
ντιακονία τής συµφιουίωσης·  ντηουαντή, ότι 
ο Φεός ήταν που συµφιουίωνε τον κόσµο µε 
τον εαυτό του, ντιαµέσου τού Χουιστού, µη 
ουογαουιάζοντας σ' αυτούς τα πταίσµατά 
τους· και εµπιστεύφηκε σε µας τον ουόγο τής 
συµφιουίωσης.  Είµαστε, ουοιπόν, 
πουεσβευτές υπέου τού Χουιστού, ωσάν ο 
Φεός να σας παουακαούσε 
µεταχειουιζόµενους εµάς· ντεόµαστε, 
ουοιπόν, υπέου τού Χουιστού, συµφιουιωφείτε 
µε τον Φεό.  Επειντή, εκείνον που ντεν 
γνώουισε αµαουτία, τον έκανε για χάουη µας 
αµαουτία, για να γίνουµε εµείς ντικαιοσύνη 
τού Φεού ντιαµέσου αυτού. 

Καφώς, ουοιπόν, είµαστε συνεουγοί του, 
παουακαούµε ταυτόχουονα να µη ντεχφείτε 
µάταια τη χάουη τού Φεού·  (επειντή, ουέει: 
«Σε καιουό ντεκτό σε εισάκουσα, και σε 
ηµέουα σωτηουίας σε βοήφησα»· ντες, τώουα 
είναι καιουός ευπουόσντεκτος, ντες, τώουα 
είναι ηµέουα σωτηουίας)·  µη ντίνοντας 
κανένα πουόσκοµµα σε τίποτε, για να µη 
επικοουηφεί κάποιο ψεγάντι στη ντιακονία·  
αουά, σε κάφε τι συνιστώντας τον εαυτό µας 
ως υπηουέτες τού Φεού, µε ποουή υποµονή, 
µε φουίψεις, µε ανάγκες, µε στενοχώουιες,  µε 
ουαβντισµούς, µε φυουακές, µε ακαταστασίες, 
µε κόπους, µε αγουυπνίες, µε νηστείες·  µε 
καφαουότητα, µε γνώση, µε µακουοφυµία, µε 
αγαφότητα, µε Πνεύµα Άγιο, µε αγάπη 
ανυπόκουιτη·  µε ουόγο αουήφειας, µε 
ντύναµη Φεού· µε τα όπουα τής ντικαιοσύνης, 
τα ντεξιά και τα αουιστεουά·  µε ντόξα και 
ατιµία, µε συκοφαντία και µε εγκωµιασµό· 
σαν πουάνοι, όµως κάτοχοι της αουήφειας·  

σαν αγνοούµενοι, αουά είµαστε καουά 
γνωστοί· σαν να φτάνουµε στον φάνατο, αουά, 
ντέστε, ζούµε· σαν να πεουνάµε από παιντεία, 
αουά ντεν φανατωνόµαστε·  σαν ουυπούµενοι, 
αουά πάντοτε έχουµε χαουά· σαν φτωχοί, 
όµως πουτίζουµε ποούς· σαν να µη έχουµε 
τίποτε, όµως τα πάντα κατέχουµε. 

Το στόµα µας ανοίχφηκε πουος εσάς, 
Κοουίνφιοι, η καουντιά µας πουατύνφηκε.  
Ντεν έχετε στενοχώουια σε µας· αουά έχετε 
στενοχώουια µέσα στα σπουάχνα σας.  
Αποντίντοντας, ουοιπόν, την ίντια αντιµισφία, 
(µιουάω σαν σε παιντιά µου)· πουατυνφείτε κι 
εσείς. 

Μη οµοζυγείτε µε τους απίστους· επειντή, 
ποια συµµετοχή έχει η ντικαιοσύνη µε την 
ανοµία; Και ποια κοινωνία έχει το φως πουος 
το σκοτάντι;  Και ποια συµφωνία έχει ο 
Χουιστός µε τον Βεουίαου; Ή, ποια µεουίντα 
έχει ο πιστός µε τον άπιστο;  Και πώς να 
συµβιβαστεί ο ναός τού Φεού µε τα είντωουα; 
Επειντή, εσείς είστε ναός τού ζωντανού Φεού, 
όπως είπε ο Φεός, ότι: «Φα κατοικώ ανάµεσα 
σ' αυτούς και φα πεουπατάω· και φα είµαι 
Φεός τους, κι αυτοί φα είναι ουαός µου».  Γι' 
αυτό, «βγείτε έξω από ανάµεσά τους και 
αποχωουιστείτε», ουέει ο Κύουιος, «και µη 
αγγίξετε τίποτε ακάφαουτο»· και «εγώ φα σας 
ντεχφώ,  και φα είµαι Πατέουας σας, κι εσείς 
φα είστε γιοι µου και φυγατέουες», ουέει ο 
Κύουιος, ο Παντοκουάτοουας. 

Αγαπητοί, έχοντας, ουοιπόν, αυτές τις 
υποσχέσεις, ας καφαουίσουµε τον εαυτό µας 
από κάφε µοουυσµό σάουκας και πνεύµατος, 
εκπουηουώνοντας αγιοσύνη µε φόβο Φεού. 

Ντεχφείτε µας µέσα σας· ντεν αντικήσαµε 
κανέναν, ντεν φφείουαµε κανέναν, ντεν 
σταφήκαµε πουεονέκτες σε κανέναν.  Ντεν το 
ουέω αυτό για κατάκουισή σας· επειντή, είπα 
πουιν ότι είστε µέσα στις καουντιές µας, ώστε 
να πεφάνουµε µαζί και να ζούµε µαζί.  
Ποουήν παουησία έχω σε σας, ποουή 
καύχηση έχω για σας· είµαι γεµάτος από 
παουηγοουία, έχω τη χαουά που, σε όουη τη 
φουίψη µας, υπεουπεουισσεύει.  Επειντή, όταν 
ήουφαµε στη Μακεντονία, η σάουκα µας ντεν 
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είχε καµιά άνεση, αουά σε όουα 
φουιβόµασταν· απέξω µάχες, από µέσα φόβοι.  
Όµως, ο Φεός που παουηγοουεί τούς 
ταπεινούς, µας παουηγόουησε µε την παουσία 
τού Τίτου.  Και όχι µονάχα µε την παουσία 
του, αουά και µε την παουηγοουία που 
παουηγοουήφηκε για σας, αναγγέουοντας σε 
µας τον µεγάουο σας πόφο, τον οντυουµό 
σας, τον ζήουο σας για µένα· ώστε χάουηκα 
πεουισσότεουο. 

Επειντή, αν και σας ουύπησα µε την 
επιστοουή, ντεν µετανοώ, αν και µετανοούσα· 
επειντή, βουέπω ότι εκείνη η επιστοουή, αν 
και πουόσκαιουα, σας ουύπησε.  Τώουα 
χαίουοµαι, όχι επειντή ουυπηφήκατε, αου' ότι 
ουυπηφήκατε πουος µετάνοιαν· επειντή 
ουυπηφήκατε κατά Φεόν, για να µη 
ζηµιωφείτε από µας σε τίποτε.  Ντεντοµένου 
ότι, η ουύπη κατά Φεόν γεννάει µετάνοια 
πουος αµεταµέουητη σωτηουία· η ουύπη, 
όµως, του κόσµου γεννάει φάνατο.  Επειντή, 
να, το γεγονός αυτό, το ότι ουυπηφήκατε 
κατά Φεόν, πόση σπουντή γέννησε σε σας! 
Αουά αποουογία, αουά αγανάκτηση, αουά 
φόβο, αουά πόφο, αουά ζήουο, αουά 
εκντίκηση! Σε όουα αποντείξατε τον εαυτό 
σας ότι είστε καφαουοί σε τούτο το πουάγµα.  
Ουοιπόν, αν και σας έγουαψα, ντεν το έκανα 
αυτό για εκείνον που αντίκησε ούτε για 
εκείνον που αντικήφηκε, αουά για να 
φανεουωφεί σε σας το ενντιαφέουον µας, που 
έχουµε για σας µπουοστά στον Φεό. 

Γι' αυτό, παουηγοουηφήκαµε µε την 
παουηγοουιά σας· κι ακόµα πεουισσότεουο 
χαουήκαµε για τη χαουά τού Τίτου, ότι 
αναπαύφηκε το πνεύµα του από όους σας·  
επειντή, αν καυχήφηκα κάτι σ' αυτόν για σας, 
ντεν ντουοπιάστηκα· αουά, όπως πάντοτε, σας 
µιουήσαµε µε αουήφεια, έτσι και η καύχησή 
µας, αυτή πουος τον Τίτο, έγινε αουήφεια·  
και η αγάπη του αυξάνει πεουισσότεουο 
απέναντί σας, όταν φυµάται την υπακοή 
όουων σας, πώς τον ντεχφήκατε µε φόβο και 
τουόµο.  Χαίουοµαι, ουοιπόν, ότι για κάφε τι 
έχω φάουος σε σας. 

ΣΑΣ γνωστοποιούµε ντε, αντεουφοί, τη 
χάουη τού Φεού, που έχει ντοφεί στις 

εκκουησίες τής Μακεντονίας·  ότι η 
πεουίσσεια τής χαουάς τους, ενώ ντοκίµαζαν 
µεγάουη φουίψη, και η βαφιά τους φτώχεια 
ανέντειξε µε πεουίσσεια τον πούτο τής 
γενναιοντωουίας τους.  Επειντή, υπήουξαν 
αυτοπουοαίουετοι, σύµφωνα µε τη ντύναµή 
τους, και πεουισσότεουο από τη ντύναµή 
τους· (ντίνω µαουτυουία γι' αυτό),  
παουακαουώντας µας, µε ποουή 
παουάκουηση, να ντεχφούµε τη χάουη, και 
την κοινωνία τής ντιακονίας αυτής στους 
αγίους·  και όχι µονάχα όπως εουπίσαµε, 
αουά πουώτα έντωσαν τον εαυτό τους στον 
Κύουιο, έπειτα σε µας, µε το φέουηµα του 
Φεού·  ώστε, παουακαουέσαµε τον Τίτο, 
όπως άουχισε, έτσι και να τεουειώσει σε σας 
κι αυτή τη χάουη. 

Καφώς, ουοιπόν, πεουισσεύετε σε κάφε τι, σε 
πίστη και ουόγο και γνώση και κάφε 
ενντιαφέουον, και στην αγάπη σας σε µας, έτσι 
να ενντιαφεουφείτε να πεουισσεύσετε και σ' 
αυτή τη χάουη.  Ντεν το ουέω αυτό µε 
επιταγή, αουά για να ντοκιµάσω ντιαµέσου 
τού ενντιαφέουοντος των άουων και τη 
γνησιότητα της αγάπης σας·  επειντή, ξέουετε 
τη χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, 
ότι, ενώ ήταν πούσιος, έγινε για σας φτωχός, 
για να γίνετε εσείς πούσιοι µε τη φτώχεια 
εκείνου. 

Και σ' αυτό, γνώµη ντίνω· επειντή, αυτό 
συµφέουει σε σας, που από πέουυσι 
αουχίσατε, όχι µονάχα να κάνετε, αουά και να 
φέουετε.  Τώουα, µάουιστα, τεουειώσατε και 
το να κάνετε, ώστε, όπως υπήουξε η 
πουοφυµία το να φέουετε, έτσι να υπάουξει 
και το να τεουειώσετε σε όσα έχετε.  Επειντή, 
αν πουοϋπάουχει η πουοφυµία, είναι κάποιος 
ευπουόσντεκτος, σε όσα έχει, όχι σε όσα ντεν 
έχει.  Επειντή, ντεν φέουω να είναι σε άουους 
άνεση, σε σας όµως στενοχώουια.  Αουά, να 
γίνει µε ισότητα, ώστε κατά τον παουόντα 
καιουό το πεουίσσευµά σας να 
αναπουηουώσει τη στέουηση εκείνων· για να 
χουησιµεύσει και το πεουίσσευµα εκείνων στη 
ντική σας στέουηση, ώστε να γίνει ισότητα·  
όπως είναι γουαµµένο: «Όποιος είχε µαζέψει 
ποουύ, ντεν έπαιουνε πεουισσότεουο· και 
όποιος ουίγο, ντεν έπαιουνε ουιγότεουο». 
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Ευχαουιστία, όµως, ανήκει στον Φεό, που 
ντίνει στην καουντιά τού Τίτου το ίντιο 
ενντιαφέουον για σας·  επειντή, ντέχφηκε µεν 
την πουοτουοπή· όµως, µια που ήταν πιο 
πουόφυµος, αναχώουησε για σας µε ντική του 
πουοαίουεση.  Και µαζί του στείουαµε τον 
αντεουφό, για τον οποίο ο έπαινος γίνεται 
µέσα στο ευαγγέουιο ντιαµέσου όουων των 
εκκουησιών.  (Και όχι µονάχα αυτό, αουά και 
υποντείχφηκε από τις εκκουησίες ως 
συνοντοιπόουος µας µαζί µε τη ντωουεά 
αυτή, που ντιακονείται από µας, για τη ντόξα 
τού Κυουίου, και σε ένντειξη της πουοφυµίας 
σας)·  έχοντας τούτο τον φόβο, µη τυχόν 
κανείς επικοουήσει σε µας κάποιο ψεγάντι 
µέσα σ' αυτή την αφφονία, που ντιακονείται 
από µας·  πουονοώντας τα καουά όχι µονάχα 
µπουοστά στον Κύουιο, αουά και µπουοστά 
στους ανφουώπους.  Στείουαµε, µάουιστα, 
µαζί τους τον αντεουφό µας, που ποουές 
φοουές τον ντοκιµάσαµε σε ποουά ότι είναι 
πουόφυµος, τώουα µάουιστα ποουύ πιο 
πουόφυµος εξαιτίας τής µεγάουης πεποίφησης 
που έχει σε σας.  Όσο µεν για τον Τίτο, είναι 
κοινωνός για µένα και σε σας συνεουγός· όσο 
ντε για τους αντεουφούς µας, είναι 
απόστοουοι των εκκουησιών, ντόξα τού 
Χουιστού.  Την ένντειξη, ουοιπόν, της αγάπης 
σας, και της καύχησής µας, που έχουµε για 
σας, ντείξτε την σ' αυτούς, και µπουοστά στις 
εκκουησίες. 

Επειντή, για τη ντιακονία αυτή στους αγίους 
είναι πεουιττό σε µένα να σας γουάφω.  
Ντεντοµένου ότι, ξέουω καουά την 
πουοφυµία σας, για την οποία καυχώµαι για 
σας απέναντι στους Μακεντόνες, ότι η Αχαϊα 
ετοιµάστηκε από πέουυσι· και ο ζήουος σας 
ντιέγειουε ποούς.  Έστειουα, µάουιστα, και 
τους αντεουφούς για να µη µαταιωφεί ως 
πουος αυτό η καύχησή µας για σας· για να 
είστε (όπως έουεγα), ετοιµασµένοι·  µήπως, αν 
έουφουν µαζί µου µεουικοί Μακεντόνες, και 
σας βουν ανέτοιµους, καταντουοπιαστούµε 
εµείς (για να µη ουέµε εσείς), σ' αυτή την 
πεποίφηση της καύχησης.  Στοχάστηκα, 
ουοιπόν, αναγκαίο, να παουακαουέσω τούς 
αντεουφούς νάουφουν πουωτύτεουα σε σας, 
και να πουοετοιµάσουν την εουεηµοσύνη σας, 
που είχατε πουοϋποσχεφεί, ώστε αυτή να είναι 

έτσι έτοιµη, ως εουεηµοσύνη, και όχι ως 
πουεονεξία. 

Ουέω, µάουιστα, τούτο, ότι αυτός που 
σπέουνει φειντωουά, φειντωουά και φα 
φεουίσει· κι αυτός που σπέουνει µε αφφονία, 
µε αφφονία και φα φεουίσει.  Κάφε ένας 
ανάουογα µε την πουοαίουεση της καουντιάς 
του, όχι µε ουύπη ή από ανάγκη· επειντή, τον 
πουόσχαουο ντότη αγαπάει ο Φεός. 

Είναι, όµως, ντυνατός ο Φεός να σας ντώσει 
µε πεουίσσεια κάφε χάουη, ώστε έχοντας 
πάντοτε κάφε αυτάουκεια, σε κάφε τι, να 
πεουισσεύετε σε κάφε έουγο αγαφό·  (όπως 
είναι γουαµµένο: «Σκόουπισε, έντωσε στους 
πένητες· η ντικαιοσύνη του µένει στον αιώνα».  
Αυτός, µάουιστα, που χοουηγεί τον σπόουο σ' 
αυτόν που σπέουνει, και ψωµί για τουοφή, είφε 
να χοουηγήσει και να πουηφύνει τον σπόουο 
σας, και να αυξήσει τα γεννήµατα της 
ντικαιοσύνης σας)·  καφώς γίνεστε πούσιοι σε 
κάφε τι, µε κάφε γενναιοντωουία, που 
εουγάζεται µέσα από µας ευχαουιστία στον 
Φεό.  Επειντή, η ντιακονία αυτής τής 
υπηουεσίας όχι µονάχα αναπουηουώνει 
οουοκουηουωτικά τις στεουήσεις των αγίων, 
αουά και πεουισσεύει ντιαµέσου ποουών 
ευχαουιστιών πουος τον Φεό,  (για τον ουόγο 
ότι, ντοκιµάζοντας αυτή τη ντιακονία, 
ντοξάζουν τον Φεό για την υποταγή τής 
οµοουογίας σας στο ευαγγέουιο του 
Χουιστού, και για τη γενναιοντωουία τής 
µετάντοσης σ' αυτούς και σε όους),  και για τη 
ντέησή τους για σας, οι οποίοι σας επιποφούν 
για την υπεουβοουικά µεγάουη χάουη τού 
Φεού επάνω σας.  Ευχαουιστία, όµως, ανήκει 
στον Φεό, για την ανεκντιήγητη ντωουεά του. 

ΕΓΩ ο ίντιος ο Παύουος, µάουιστα, σας 
παουακαουώ µε την πουαότητα και την 
επιείκεια του Χουιστού, που, όταν είµαι 
παουών ανάµεσά σας, είµαι ταπεινός, όταν 
όµως είµαι απών, παίουνω φάουος απέναντί 
σας·  και σας παουακαουώ, όταν έουφω, να µη 
πάουω φάουος µ' εκείνη την πεποίφηση, µε 
την οποία στοχάζοµαι να τοουµήσω ενάντια 
σε µεουικούς, που µας φεωούν ότι 
πεουπατάµε κατά σάουκα·  επειντή, αν και 
πεουπατάµε µε σάουκα, όµως ντεν 
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ποουεµάµε κατά σάουκα·  επειντή, τα όπουα 
τού ποουέµου µας ντεν είναι σαουκικά, αουά 
ντυνατά µε τον Φεό για καφαίουεση 
οχυουωµάτων·  ντεντοµένου ότι, καφαιούµε 
ουογισµούς, και κάφε ύψωµα, που αουαζονικά 
υψώνεται ενάντια στη γνώση τού Φεού, και 
αιχµαουωτίζουµε κάφε νόηµα στην υπακοή 
τού Χουιστού·  και είµαστε έτοιµοι να 
εκντικήσουµε κάφε παουακοή, όταν γίνει 
πουήουης η υπακοή σας. 

Επιφανειακά βουέπετε τα πουάγµατα; Αν 
κάποιος έχει πεποίφηση στον εαυτό του ότι 
είναι τού Χουιστού, ας αναουογιστεί πάουι 
από µόνος του τούτο, ότι όπως αυτός είναι 
τού Χουιστού, έτσι είµαστε κι εµείς τού 
Χουιστού.  Επειντή, και αν καυχηφώ κάτι 
πεουισσότεουο, για την εξουσία µας, που ο 
Κύουιος µας έντωσε για οικοντοµή, και όχι 
για καφαίουεσή σας, ντεν φα ντουοπιαστώ·  
για να µη φανώ ότι φέουω να σας εκφοβίζω µε 
τις επιστοουές.  Επειντή, οι µεν επιστοουές, 
ουένε, είναι βαουιές και ντυνατές· η παουσία, 
όµως, του σώµατος είναι ασφενής, και ο 
ουόγος εξουφενηµένος.  Ας παουατηουεί 
τούτο ο άνφουωπος αυτού τού είντους, ότι, 
όποιοι είµαστε στον ουόγο µε τις επιστοουές 
απόντες, τέτοιοι είµαστε και παουόντες στο 
έουγο. 

Επειντή, ντεν τοουµούµε να 
συναουιφµήσουµε και να συγκουίνουµε τον 
εαυτό µας πουος µεουικούς, που συνιστούν 
τον εαυτό τους· αου' αυτοί, µετουώντας τον 
εαυτό τους µε τον εαυτό τους, και 
συγκουίνοντας τον εαυτό τους µε τον εαυτό 
τους, ανοηταίνουν.  Εµείς, όµως, ντεν φα 
καυχηφούµε πέουα από τα όουια του µέτου· 
αουά, σύµφωνα µε το µέτουο τού κανόνα, το 
οποίο ο Φεός µοίουασε σε µας, ώστε να 
φτάσουµε µέχουι και σε σας·  ντεντοµένου 
ότι, ντεν υπεουαπουώνουµε τον εαυτό µας, 
σαν να µη φτάσαµε σε σας· επειντή, µε το 
ευαγγέουιο του Χουιστού φτάσαµε µέχουι και 
σε σας.  Και ντεν καυχώµαστε πέουα από τα 
όουια του µέτου, σε ξένους κόπους, αουά 
έχουµε εουπίντα, ότι, καφώς αυξάνεται η 
πίστη σας, φα µεγαουυνφούµε σε σας, µε 
πεουίσσιο τουόπο, σύµφωνα µε τον κανόνα 
µας·  ώστε να κηουύξουµε το ευαγγέουιο και 

σε τόπους πιο πέουα από σας, όχι για να 
καυχηφούµε στα έτοιµα µέσα σε ξένον 
κανόνα·  αουά, όποιος καυχάται, ας καυχάται 
στον Κύουιο·  επειντή, ντεν είναι ντόκιµος 
όποιος συνιστά τον εαυτό του ο ίντιος, αουά 
εκείνος τον οποίο ο Κύουιος συνιστά. 

Είφε να υποφέουετε για ουίγο την αφουοσύνη 
µου· αουά, και να µε υποφέουετε·  επειντή, 
είµαι ζηουότυπος πουος εσάς µε ζηουοτυπία 
Φεού· ντεντοµένου ότι, σας αουαβώνιασα µε 
έναν άνντουα, για να σας παουαστήσω αγνή 
παουφένα στον Χουιστό.  Φοβάµαι, όµως, 
µήπως, όπως το φίντι µε την πανουγία του 
εξαπάτησε την Εύα, ντιαφφαουεί έτσι ο νους 
σας, ξεπέφτοντας από την απουότητα που 
υπάουχει στον Χουιστό.  Επειντή, αν αυτός 
που έουχεται κηουύττει σε σας έναν άουον 
Ιησού, που εµείς ντεν κηουύξαµε, ή 
ουαβαίνετε ένα άουο πνεύµα, που ντεν 
ουάβατε, ή ένα άουο ευαγγέουιο, που ντεν 
ντεχφήκατε, καουώς φα τον υποφέουατε.  
Αουά, στοχάζοµαι ότι, ντεν είµαι σε τίποτε 
κατώτεουος από τους πουώτιστους 
αποστόους.  Αν και είµαι ιντιώτης στον 
ουόγο, όχι όµως και στη γνώση· αουά, µε 
κάφε τουόπο φανεουωφήκαµε πουος εσάς σε 
όουα. 

Ή έπουαξα αµαουτία, ταπεινώνοντας τον 
εαυτό µου για να υψωφείτε εσείς, επειντή σας 
κήουυξα το ευαγγέουιο του Φεού ντωουεάν;  
Γύµνωσα άουες εκκουησίες, παίουνοντας τα 
αναγκαία για την υπηουεσία σας·  και όταν 
ήµουν παουών σε σας και στεουήφηκα, ντεν 
επιβάουυνα κανέναν· επειντή, τη στέουησή 
µου αναπουήουωσαν οουοκουηουωτικά οι 
αντεουφοί που ήουφαν από τη Μακεντονία· 
και φύουαξα τον εαυτό µου, σε όουα, και φα 
τον φυουάξω, χωουίς να γίνω βάουος απέναντί 
σας.  Είναι αουήφεια τού Χουιστού µέσα µου, 
ότι, αυτή η καύχηση ντεν φα αποκουειστεί σε 
µένα στους τόπους τής Αχαϊας.  Γιατί; 
Επειντή, ντεν σας αγαπώ; Ο Φεός γνωουίζει.  
Και ό,τι κάνω, αυτό και φα κάνω, για να 
αποκόψω την αφοουµή εκείνων που φέουν 
αφοουµή· για να βουεφούν, σ' εκείνο που 
καυχώνται, τέτοιοι όπως κι εµείς.  Επειντή, οι 
άνφουωποι αυτού τού είντους είναι 
ψευνταπόστοουοι, ντόουιοι εουγάτες, που 
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µετασχηµατίζονται σε αποστόους τού 
Χουιστού.  Και ντεν είναι τίποτε το 
φαυµαστό· επειντή, ο ίντιος ο σατανάς 
µετασχηµατίζεται σε άγγεουο φωτός.  Ντεν 
είναι, ουοιπόν, µεγάουο αν και οι ντιάκονοί 
του µετασχηµατίζονται σε ντιακόνους τής 
ντικαιοσύνης· που το τέουος τους φα είναι 
σύµφωνα µε τα έουγα τους. 

Ουέω ξανά: Κανένας ας µη µε φεωουήσει ότι 
είµαι άφουονας· ειντάουως, ντεχφείτε µε 
ακόµα και σαν άφουονα, για να καυχηφώ κι 
εγώ ουιγάκι.  Ό,τι µιουάω σε τούτο το φάουος 
τής καύχησης, ντεν το µιουάω σύµφωνα µε 
τον Κύουιο, αουά ως άφουονας.  Επειντή, 
ποουοί καυχώνται κατά τη σάουκα, φα 
καυχηφώ και εγώ.  Για τον ουόγο ότι, εσείς 
υποφέουετε ευχαουίστως τούς άφουονες, 
παουόουο που είστε φουόνιµοι·  επειντή 
υποφέουετε, αν κάποιος σας υποντουώνει, αν 
κάποιος σας κατατουώει, αν κάποιος παίουνει 
τα ντικά σας, αν κάποιος υπεουηφανεύεται, αν 
κάποιος σάς χτυπάει κατά πουόσωπο. 

Από ουόγους ντουοπής το ουέω, σαν εµείς να 
ήµασταν ασφενείς· αουά, σε ό,τι κάποιος 
τοουµάει, (µε αφουοσύνη µιουάω) τοουµάω 
και εγώ·  είναι Εβουαίοι; Και εγώ· είναι 
Ισουαηουίτες; Και εγώ· είναι σπέουµα τού 
Αβουαάµ; Και εγώ.  Είναι υπηουέτες τού 
Χουιστού; (Παουαφουονώντας µιουάω) 
πεουισσότεουο εγώ· σε κόπους 
πεουισσότεουο, σε πουηγές υπεουβοουικού 
βαφµού, σε φυουακές πεουισσότεουο, σε 
φανάτους ποουές φοουές·  από τους 
Ιουνταίους πέντε φοουές πήουα 40 παουά µία 
µαστιγώσεις·  τουεις φοουές ουαβντίστηκα, 
µία φοουά ουιφοβοουήφηκα, τουεις φοουές 
ναυάγησα, ένα µεουόνυχτο έκανα στον βυφό·  
σε οντοιποουίες ποουές φοουές, σε κινντύνους 
ποταµών, σε κινντύνους ουηστών, σε 
κινντύνους από το γένος, σε κινντύνους από τα 
έφνη, σε κινντύνους στην πόουη, σε κινντύνους 
στην εουηµιά, σε κινντύνους στη φάουασσα, 
σε κινντύνους από ψευντάντεουφους·  σε κόπο 
και µόχφο, σε αγουυπνίες ποουές φοουές, σε 
πείνα και ντίψα, σε νηστείες ποουές φοουές, σε 
ψύχος και γυµνότητα·  εκτός από τα 
εξωτεουικά, ο επικείµενος αγώνας 
καφηµεουινά, η µέουιµνα όουων των 

εκκουησιών.  Ποιος ασφενεί, και ντεν ασφενώ; 
Ποιος σκαννταουίζεται, και εγώ ντεν 
φουέγοµαι; 

Αν πουέπει να καυχώµαι, φα καυχηφώ σ' αυτά 
που έχουν σχέση µε τις ασφένειές µου.  Ο 
Φεός και Πατέουας τού Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού, που είναι ευουογητός στους αιώνες, 
γνωουίζει ότι ντεν ψεύντοµαι.  Στη 
Νταµασκό, ο εφνάουχης τού βασιουιά 
Αουέτα φουούσε την πόουη των 
Νταµασκηνών, φέουοντας να µε πιάσει·  και 
ντιαµέσου ενός µικού παουαφύου µε 
κατέβασαν από το τείχος µέσα σε ένα κοφίνι, 
και ξέφυγα από τα χέουια του. 

Να καυχώµαι, βέβαια, ντεν µε συµφέουει· 
επειντή, φάουφω σε οπτασίες και 
αποκαουύψεις τού Κυουίου.  Γνωουίζω έναν 
άνφουωπο εν Χουιστώ πουιν από 14 χουόνια, 
(είτε µέσα στο σώµα, ντεν ξέουω· είτε έξω από 
το σώµα, ντεν ξέουω· ο Φεός ξέουει)· ότι 
αυτού τού είντους ο άνφουωπος αουπάχτηκε 
µέχουι τον τουίτο ουανό.  Και γνωουίζω 
αυτού τού είντους τον άνφουωπο, (είτε µέσα 
στο σώµα, είτε έξω από το σώµα, ντεν ξέουω, 
ο Φεός ξέουει)·  ότι αουπάχτηκε στον 
παουάντεισο, και άκουσε ουόγια 
ανεκουάουητα, που ντεν επιτουέπεται σε έναν 
άνφουωπο να µιουήσει.  Για τον άνφουωπο 
αυτού τού είντους φα καυχηφώ· για µένα, 
όµως, ντεν φα καυχηφώ, παουά µονάχα στις 
ασφένειές µου.  Ντεντοµένου ότι, αν φεουήσω 
να καυχηφώ ντεν φα είµαι άφουονας· επειντή, 
φα πω την αουήφεια· συστέουοµαι, όµως, 
µήπως κάποιος στοχαστεί σε µένα κάτι 
ανώτεουο από ό,τι µε βουέπει ή ακούει από 
µένα. 

Και για να µη υπεουηφανεύοµαι, εξαιτίας τής 
υπεουβοουής των αποκαουύψεων, µου 
ντόφηκε ένας σκόουοπας στη σάουκα, ένας 
άγγεουος του σατανά, για να µε χτυπάει, για 
να µη υπεουηφανεύοµαι.  Για το ζήτηµα αυτό 
παουακάουεσα τον Κύουιο τουεις φοουές, για 
να αποµακουυνφεί από µένα·  και µου είπε: 
Αουκεί σε σένα η χάουη µου· επειντή, µέσα 
σε αντυναµία, η ντύναµή µου φανεουώνεται 
τέουεια. Με βαφύτατη ευχαουίστηση, 
ουοιπόν, φα καυχηφώ πεουισσότεουο στις 
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αντυναµίες µου, για να κατοικήσει µέσα µου η 
ντύναµη του Χουιστού.  Γι' αυτό, αουέσκοµαι 
στις αντυναµίες, στις ύβουεις, στις ανάγκες, 
στους ντιωγµούς, στις στενοχώουιες για 
χάουη τού Χουιστού· επειντή, όταν είµαι 
αντύνατος, τότε είµαι ντυνατός. 

Έγινα άφουονας µε το να καυχώµαι· εσείς µε 
αναγκάσατε· για τον ουόγο ότι, έπουεπε εσείς 
να συστήνετε εµένα· επειντή, σε τίποτε ντεν 
υπήουξα κατώτεουος από τους πουώτιστους 
αποστόους, αν και ντεν είµαι τίποτε.  Τα µεν 
σηµεία τού αποστόου ενεουγήφηκαν ανάµεσά 
σας µε κάφε υποµονή, µε φαύµατα και 
τεουάστια και ντυνάµεις.  Επειντή, σε τι 
µείνατε κατώτεουοι από τις υπόουοιπες 
εκκουησίες, παουά µονάχα ότι εγώ ο ίντιος 
ντεν σας καταβάουυνα; Συγχωουήστε µου 
αυτή την αντικία. 

Ντέστε, είµαι έτοιµος νάουφω σε σας για 
τουίτη φοουά, και ντεν φα σας καταβαουύνω· 
επειντή, ντεν ζητώ τα ντικά σας, αουά εσάς· 
επειντή, ντεν χουωστούν τα παιντιά να 
φησαυουίζουν για τους γονείς, αουά οι γονείς 
για τα παιντιά.  Και εγώ µε βαφύτατη 
ευχαουίστηση φα νταπανήσω και φα 
νταπανηφώ οουοκουηουωτικά για χάουη των 
ψυχών σας, αν και, ενώ σας αγαπώ 
πεουισσότεουο, αγαπιέµαι ουιγότεουο. 

Έστω, όµως, εγώ ντεν σας καταβάουυνα· 
αουά, επειντή ήµουν πανούγος, σας έπιασα µε 
ντόουο.  Μήπως µε κάποιον από εκείνους που 
σας έστειουα, σας εκµεταουεύτηκα ντιαµέσου 
αυτού πουεονεκτικά;  Παουακάουεσα τον 
Τίτο, και ύστεουα απ' αυτόν έστειουα τον 
αντεουφό· µήπως ο Τίτος σάς εκµεταουεύτηκε 
σε κάτι πουεονεκτικά; Ντεν πεουπατήσαµε µε 
το ίντιο πνεύµα; Ντεν βαντίσαµε στα ίντια 
αχνάουια; 

Νοµίζετε ότι πάουι αποουογούµαστε σε σας; 
Μιουάµε µπουοστά στον Φεό εν Χουιστώ· 
κάνουµε, µάουιστα, τα πάντα, αγαπητοί, για 
την οικοντοµή σας.  Επειντή, φοβάµαι µήπως, 
όταν έουφω, ντεν σας βουω αυτούς που 
φέουω, και εγώ βουεφώ σε σας αυτός που ντεν 
φέουετε· µήπως υπάουχουν ανάµεσά σας 
έουιντες, ζηουοτυπίες, φυµοί, µάχες, 

καταουαουιές, ψιφυουισµοί, αουαζονείες, 
ακαταστασίες·  µήπως πάουι, όταν έουφω σε 
σας, µε ταπεινώσει ο Φεός µου, και πενφήσω 
ποούς απ' αυτούς που αµάουτησαν πουιν, και 
που ντεν µετανόησαν εξαιτίας τής 
ακαφαουσίας και της ποουνείας και της 
ασέουγειας που έπουαξαν. 

ΑΥΤΗ είναι η τουίτη φοουά που έουχοµαι σε 
σας· «µε το στόµα ντύο ή τουιών µαουτύουων 
φα βεβαιώνεται κάφε ουόγος».  Σας το έχω 
πει από πουιν, και το ουέω πάουι από πουιν, 
τη ντεύτεουη φοουά ως παουών, και τώουα ως 
απών γουάφω σ' εκείνους που αµάουτησαν 
πουιν, και σε όους τούς υπόουοιπους, ότι, 
όταν έουφω ξανά, ντεν φα ουυπηφώ·  
ντεντοµένου ότι, ζητάτε ντοκιµή τού 
Χουιστού που µιουάει µέσα από µένα, ο 
οποίος ντεν είναι ασφενής σε σας, αουά είναι 
ντυνατός ανάµεσά σας.  Επειντή, αν 
σταυουώφηκε από ασφένεια, όµως ζει µε 
ντύναµη Φεού· επειντή, κι εµείς ασφενούµε σ' 
αυτόν, όµως µε ντύναµη Φεού φα ζήσουµε 
µαζί του για σας. 

Εξετάζετε τον εαυτό σας, αν είστε στην πίστη· 
ντοκιµάζετε τον εαυτό σας· ή, ντεν γνωουίζετε 
ότι ο Χουιστός είναι µέσα σας; Εκτός αν είστε 
σε κάτι αντόκιµοι.  Εουπίζω, όµως, ότι φα 
γνωουίσετε ότι εµείς ντεν είµαστε αντόκιµοι.  
Εύχοµαι, µάουιστα, στον Φεό να µη κάνετε 
τίποτε κακό· όχι για να φανούµε εµείς 
ντόκιµοι, αουά για να κάνετε εσείς το καουό, 
κι εµείς ας είµαστε σαν αντόκιµοι.  Επειντή, 
ντεν µποούµε να κάνουµε κάτι ενάντια στην 
αουήφεια, αουά υπέου τής αουήφειας.  
Ντεντοµένου ότι, χαιουόµαστε όταν εµείς 
ασφενούµε, εσείς όµως είστε ντυνατοί· 
µάουιστα, αυτό και ευχόµαστε, την 
τεουειοποίησή σας.  Γι' αυτό, αυτά τα γουάφω 
ως απών, για να µη φεουφώ απότοµα ως 
παουών, σύµφωνα µε την εξουσία που ο 
Κύουιος µου εντωσε για οικοντοµή, και όχι 
για καφαίουεση. 

ΟΥΟΙΠΟΝ, αντεουφοί, χαίουεστε, 
καταουτίζεστε, ενφαουύνετε ο ένας τον άουον, 
να φουονείτε το ίντιο, ειουηνεύετε· και ο Φεός 
τής αγάπης και της ειουήνης φα είναι µαζί 
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σας.  Χαιουετήστε ο ένας τον άουον µε άγιο 
φίουηµα·  (12) σας χαιουετούν όουοι οι άγιοι. 

(13) Η χάουη τού Κυουίου Ιησού Χουιστού, 
και η αγάπη τού Φεού, και η κοινωνία τού 
Αγίου Πνεύµατος είφε να είναι µαζί µε όους 
σας. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος όχι από 
ανφουώπους ούτε ντιαµέσου ανφουώπου, 
αουά ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού, και του 
Φεού Πατέουα, που τον ανέστησε από τους 
νεκούς,  και όουοι οι αντεουφοί που είναι µαζί 
µου, πουος τις εκκουησίες τής Γαουατίας·  
χάουη να είναι σε σας και ειουήνη από τον 
Φεό Πατέουα, και τον Κύουιό µας Ιησού 
Χουιστό,  που έντωσε τον εαυτό του εξαιτίας 
των αµαουτιών µας, για να µας εουευφεουώσει 
από τον παουόντα πονηουό αιώνα, σύµφωνα 
µε το φέουηµα του Φεού και Πατέουα µας·  
στον οποίο ας είναι η ντόξα στους αιώνες των 
αιώνων. Αµήν. 

Φαυµάζω ότι τόσο γουήγοουα µεταφέουεστε 
από εκείνον, που σας κάουεσε µε τη χάουη 
τού Ιησού Χουιστού, σε άουο ευαγγέουιο·  το 
οποίο ντεν είναι άουο· αουά, υπάουχουν 
µεουικοί που σας ταουάζουν, και φέουν να 
µετατουέψουν το ευαγγέουιο του Χουιστού.  
Αουά, και αν εµείς ή άγγεουος από τον ουανό 
κηουύττει σε σας ένα άουο ευαγγέουιο, παουά 
εκείνο που σας κηουύξαµε, ας είναι ανάφεµα.  
Όπως είχαµε πει πουωτύτεουα, ουέω και 
τώουα ξανά: Αν κάποιος κηουύττει σε σας ένα 
άουο ευαγγέουιο, παουά εκείνο που 
παουαουάβατε, ας είναι ανάφεµα.  Επειντή, 
τώουα ανφουώπους πείφω ή τον Φεό; Ή 
ζητάω να αουέσω σε ανφουώπους; Επειντή, αν 
ακόµα άουεσα σε ανφουώπους, ντεν φα ήµουν 
ντούος τού Χουιστού. 

Αουά, αντεουφοί, σας κάνω γνωστό ότι το 
ευαγγέουιο που κηουύχφηκε από µένα ντεν 
είναι ανφουώπινο·  επειντή, ούτε εγώ το 
παουέουαβα από άνφουωπο ούτε το 
ντιντάχφηκα, αουά ντιαµέσου αποκάουυψης 
του Ιησού Χουιστού. 

Επειντή, ακούσατε την άουοτε ντιαγωγή µου 
στον Ιουνταϊσµό, ότι καταντίωκα την 

εκκουησία τού Φεού µε υπεουβοουικό 
τουόπο, και την κακοποιούσα·  και πουόκοβα 
στον Ιουνταϊσµό πεουισσότεουο από ποούς 
συνοµηουίκους στο γένος µου, καφώς ήµουν 
πεουισσότεουο ζηουωτής στις πατουικές µου 
παουαντόσεις.  Και όταν ο Φεός ευντόκησε, 
αυτός που µε ξεχώουισε από την κοιουιά τής 
µητέουας µου, και µε κάουεσε ντιαµέσου τής 
χάουης του,  για να αποκαουύψει τον Υιό του 
µέσα σε µένα, για να τον κηουύττω ανάµεσα 
στα έφνη, αµέσως ντεν συµβουεύφηκα σάουκα 
και αίµα·  ούτε ανέβηκα στα Ιεουοσόουυµα 
πουος τους αποστόους, που ήσαν πουιν από 
µένα, αουά έφυγα στην Αουαβία, και 
επέστουεψα ξανά στη Νταµασκό.  Έπειτα, 
ύστεουα από τουία χουόνια, ανέβηκα στα 
Ιεουοσόουυµα, για να γνωουίσω τον Πέτουο 
πουοσωπικά· και έµεινα κοντά του 15 
ηµέουες·  άουον, όµως, από τους αποστόους 
ντεν είντα, παουά τον Ιάκωβο, τον αντεουφό 
τού Κυουίου.  Και όσα σας γουάφω, ντέστε, 
µπουοστά στον Φεό οµοουογώ, ότι ντεν 
ψεύντοµαι.  Έπειτα, ήουφα στους τόπους τής 
Συουίας και της Κιουικίας·  και πουοσωπικά 
ήµουν άγνωστος στις εκκουησίες τού 
Χουιστού στην Ιουνταία·  άκουγαν ντε 
µονάχα, ότι: Αυτός που άουοτε µας 
καταντίωκε, τώουα κηουύττει την πίστη, που 
κάποτε καταποουεµούσε.  Και ντόξαζαν τον 
Φεό εξαιτίας µου. 

Έπειτα, µετά από 14 χουόνια, ανέβηκα ξανά 
στα Ιεουοσόουυµα µαζί µε τον Βαουνάβα, 
παίουνοντας µαζί και τον Τίτο·  ανέβηκα, 
µάουιστα, ύστεουα από αποκάουυψη, και τους 
παουέστησα το ευαγγέουιο που κηουύττω 
ανάµεσα στα έφνη, ιντιαίτεουα βέβαια στους 
επισηµότεους, µήπως τουέχω ή έτουεξα 
µάταια.  Ούτε, µάουιστα, ο Τίτος, που ήταν 
µαζί µου, καίτοι ήταν Έουηνας, αναγκάστηκε 
να πεουιτµηφεί·  αουά, για τους 
παουείσακτους ψευντάντεουφους, που µπήκαν 
κουυφά, για να κατασκοπεύσουν την 
εουευφεουία µας, που έχουµε εν Χουιστώ 
Ιησού, για να µας υποντουώσουν·  στους 
οποίους ούτε πουος στιγµήν ντεν 
υποχωουήσαµε στο να υποταχφούµε, για να 
ντιαµείνει σε σας η αουήφεια τού ευαγγεουίου.  
Για εκείνους, όµως, που νοµίζουν ότι είναι 
κάτι, όποιοι και αν ήσαν κάποτε, ντεν 
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φουοντίζω καφόου· ο Φεός ντεν βουέπει σε 
πουόσωπο ανφουώπου· επειντή, σε µένα, οι 
επισηµότεουοι ντεν πουόσφεσαν τίποτε 
πεουισσότεουο·  αουά, τουναντίον, αφού 
είνταν ότι ήµουν εµπιστευµένος να κηουύττω 
το ευαγγέουιο σ' αυτούς που ντεν είχαν την 
πεουιτοµή, καφώς ο Πέτουος πουος αυτούς 
που είχαν την πεουιτοµή·  (επειντή, αυτός που 
ενέουγησε στον Πέτουο, ώστε να σταουεί σ' 
αυτούς που είχαν την πεουιτοµή, ενέουγησε 
και σε µένα να σταουώ πουος τους εφνικούς)·  
και αφού γνώουισαν τη χάουη που ντόφηκε σε 
µένα, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, 
που φεωούνται ότι είναι στύουοι, έντωσαν το 
ντεξί τους χέουι σε µένα και στον Βαουνάβα 
σε ένντειξη συµµετοχής, για να πάµε, εµείς 
µεν στα έφνη, αυτοί ντε σ' αυτούς που είχαν 
κάνει την πεουιτοµή·  µας παουήγγειουαν 
µονάχα να φυµόµαστε τους φτωχούς· το 
οποίο και επιµεουήφηκα µε ζήουο, τούτο το 
πουάγµα να το κάνω. 

Και όταν ο Πέτουος ήουφε στην Αντιόχεια, 
εναντιώφηκα σ' αυτόν κατά πουόσωπο, για τον 
ουόγο ότι ήταν αξιοκατάκουιτος·  επειντή, 
πουιν έουφουν µεουικοί από τον Ιάκωβο, 
έτουωγε µαζί µε τους εφνικούς· όταν, όµως, 
ήουφαν, αποσυουόταν και αποχώουιζε τον 
εαυτό του, φοβούµενος αυτούς που είχαν την 
πεουιτοµή.  Και µαζί του υποκουίφηκαν και 
οι υπόουοιποι Ιουνταίοι· ώστε, και ο 
Βαουνάβας συµπαουασύουφηκε στην 
υποκουισία τους.  Αουά, όταν είντα, ότι ντεν 
οουφοποντούν πουος την αουήφεια τού 
ευαγγεουίου, είπα στον Πέτουο µπουοστά σε 
όους: Αν εσύ, ενώ είσαι Ιουνταίος, ζεις 
σύµφωνα µε τον τουόπο των εφνικών και όχι 
των Ιουνταίων, γιατί αναγκάζεις τους εφνικούς 
να ιουνταϊζουν; 

Εµείς, που από τη γέννησή µας είµαστε 
Ιουνταίοι, και όχι αµαουτωουοί από τα έφνη,  
ξέουοντας ότι ντεν ανακηουύσσεται ντίκαιος ο 
άνφουωπος από τα έουγα τού νόµου, παουά 
µονάχα ντιαµέσου τής πίστης τού Ιησού 
Χουιστού, κι εµείς πιστέψαµε στον Ιησού 
Χουιστό, για να ανακηουυχφούµε ντίκαιοι 
από την πίστη στον Χουιστό, και όχι από τα 
έουγα τού νόµου· επειντή, από τα έουγα τού 
νόµου ντεν φα ανακηουυχφεί ντίκαιος κανένας 

άνφουωπος.  Αουά, αν, ζητώντας να 
ανακηουυχφούµε ντίκαιοι στον Χουιστό, 
βουεφήκαµε κι εµείς αµαουτωουοί, εποµένως 
ο Χουιστός είναι υπηουέτης τής αµαουτίας; 
Μη γένοιτο.  Επειντή, αν οικοντοµώ ξανά 
όσα κατέστουεψα, ντείχνω τον εαυτό µου 
παουαβάτη.  Ντεντοµένου ότι, εγώ ντιαµέσου 
τού νόµου πέφανα απέναντι στον νόµο, για να 
ζήσω στον Φεό.  Μαζί µε τον Χουιστό έχω 
συσταυουωφεί· ζω ντε όχι πουέον εγώ, αουά ο 
Χουιστός ζει µέσα σε µένα· σε ό,τι, όµως, 
τώουα ζω µέσα στη σάουκα, ζω µε την πίστη 
τού Υιού τού Φεού, ο οποίος µε αγάπησε, και 
παουέντωσε τον εαυτό του για χάουη µου.  
Ντεν αφετώ τη χάουη τού Φεού· επειντή, αν η 
ντικαίωση γίνεται ντιαµέσου τού νόµου, άουα 
ο Χουιστός µάταια πέφανε. 

Ω, ΑΝΟΗΤΟΙ, Γαουάτες, ποιος σας 
βάσκανε, ώστε να µη πείφεστε στην αουήφεια, 
εσείς, µπουοστά στα µάτια των οποίων ο 
Ιησούς Χουιστός σκιαγουαφήφηκε ανάµεσά 
σας σταυουωµένος;  Μονάχα τούτο φέουω να 
µάφω από σας: Από έουγα τού νόµου 
ουάβατε το Πνεύµα ή από ακοή τής πίστης;  
Τόσο ανόητοι είστε; Αφού αουχίσατε µε το 
Πνεύµα, τώουα τεουειώνετε µε τη σάουκα;  
Μάταια πάφατε τόσα; Αν µονάχα µάταια!  
Εκείνος, ουοιπόν, που επιπουόσφετα 
χοουηγεί σε σας το Πνεύµα, και ενεουγεί 
ανάµεσά σας φαύµατα, τα κάνει αυτά από 
έουγα τού νόµου ή από ακοή τής πίστης; 

Όπως ο Αβουαάµ πίστεψε στον Φεό, και του 
ουογαουιάστηκε σε ντικαιοσύνη.  Ξέουετε, 
ουοιπόν, ότι αυτοί που πουοέουχονται από 
την πίστη, αυτοί είναι γιοι τού Αβουαάµ.  
Πουοβουέποντας, µάουιστα, η γουαφή ότι ο 
Φεός ανακηουύσσει ντίκαιους τους 
ανφουώπους από τα έφνη µε την πίστη, 
πουοανήγγειουε στον Αβουαάµ, ότι: «Σε σένα 
φα ευουογηφούν όουα τα έφνη».  Ώστε, αυτοί 
που είναι από την πίστη, ευουογούνται µαζί 
µε τον πιστό Αβουαάµ. 

Ντεντοµένου ότι, όσοι είναι από έουγα του 
νόµου, είναι κάτω από κατάουα· επειντή, είναι 
γουαµµένο: «Επικατάουατος καφένας που 
ντεν εµµένει σε όουα τα γουαµµένα µέσα στο 
βιβουίο του νόµου, ώστε να τα πουάξει».  Ότι 
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ντιαµέσου τού νόµου ντεν ανακηουύσσεται 
ντίκαιος κανένας µπουοστά στον Φεό, είναι 
φανεουό· επειντή, «ο ντίκαιος ντιαµέσου τής 
πίστης, φα ζήσει».  Και ο νόµος ντεν 
στηουίζεται στην πίστη· αουά, «ο άνφουωπος, 
που τα πουάττει αυτά, φα ζήσει ντιαµέσου 
αυτών».  Ο Χουιστός µάς εξαγόουασε από 
την κατάουα τού νόµου, καφώς έγινε κατάουα 
για χάουη µας· επειντή, είναι γουαµµένο: 
«Επικατάουατος καφένας που κουεµιέται 
επάνω σε ξύουο».  Για νάουφει στα έφνη η 
ευουογία τού Αβουαάµ ντιαµέσου τού Ιησού 
Χουιστού, ώστε να ουάβουµε την υπόσχεση 
του Πνεύµατος ντιαµέσου τής πίστης. 

Αντεουφοί, µιουάω από ανφουώπινη σκοπιά· 
όµως, και µια επικυουωµένη ντιαφήκη ενός 
ανφουώπου κανένας ντεν αφετεί ή πουοσφέτει 
σ' αυτή.  Οι υποσχέσεις, όµως, ειπώφηκαν 
στον Αβουαάµ και στο σπέουµα του· ντεν 
ουέει: Και πουος τα σπέουµατα, σαν να 
πουόκειται για ποουά, αουά ως για ένα: «Και 
πουος το σπέουµα σου», που είναι ο 
Χουιστός.  Ουέω, µάουιστα, τούτο, ότι µια 
ντιαφήκη επικυουωµένη από πουιν στον 
Χουιστό από τον Φεό, ντεν την ακυουώνει ο 
νόµος, που έγινε ύστεουα από 430 χουόνια, 
ώστε να καταουγήσει την υπόσχεση.  Επειντή, 
αν η κουηουονοµιά είναι ντιαµέσου τού 
νόµου, ντεν είναι πουέον ντιαµέσου τής 
υπόσχεσης· αουά, ο Φεός τη χάουισε στον 
Αβουαάµ µε υπόσχεση. 

Γιατί, ουοιπόν, ντόφηκε ο νόµος; 

Πουοστέφηκε εξαιτίας των παουαβάσεων, 
µέχουις ότου έουφει το σπέουµα, πουος το 
οποίο είχε γίνει η υπόσχεση, που ντιατάχφηκε 
από αγγέους ντιαµέσου ενός µεσίτη.  Και ο 
µεσίτης ντεν είναι για έναν· ο Φεός, όµως, 
είναι ένας. 

Ο νόµος, ουοιπόν, είναι ενάντιος στις 
υποσχέσεις τού Φεού; 

Μη γένοιτο! Επειντή, αν ντινόταν ένας νόµος, 
που να µποούσε να φέουει ζωή, η ντικαιοσύνη 
φα ήταν πουαγµατικά από τον νόµο·  η 
γουαφή, όµως, συνέκουεισε τα πάντα κάτω 
από την αµαουτία, για να ντοφεί η υπόσχεση 

ντιαµέσου τής πίστης τού Ιησού Χουιστού σ' 
αυτούς που πιστεύουν. 

Πουιν, όµως, έουφει η πίστη, φουούµασταν 
κάτω από τον νόµο, πεουικουεισµένοι στην 
πίστη που επουόκειτο να αποκαουυφφεί.  
Ώστε, ο νόµος έγινε παινταγωγός µας στον 
Χουιστό, για να ανακηουυχφούµε ντίκαιοι 
ντιαµέσου τής πίστης·  τώουα, όµως, που 
ήουφε η πίστη, ντεν είµαστε πουέον κάτω από 
παινταγωγό.  Επειντή, όουοι είστε γιοι τού 
Φεού ντιαµέσου τής πίστης στον Ιησού 
Χουιστό.  Ντεντοµένου ότι, όσοι 
βαπτιστήκατε στον Χουιστό, ντυφήκατε τον 
Χουιστό.  Ντεν υπάουχει πουέον Ιουνταίος 
ούτε Έουηνας· ντεν υπάουχει ντούος ούτε 
εουεύφεουος· ντεν υπάουχει αουσενικό και 
φηουυκό· επειντή, όουοι εσείς είστε ένας στον 
Ιησού Χουιστό.  Και αν είστε τού Χουιστού, 
άουα είστε σπέουµα τού Αβουαάµ, και 
σύµφωνα µε την υπόσχεση κουηουονόµοι. 

Ουέω ντε ότι, για όσον χουόνο ο 
κουηουονόµος είναι νήπιος, ντεν ντιαφέουει 
από τον ντούο, αν και είναι κύουιος όουων·  
αουά, είναι κάτω από επιτουόπους και 
οικονόµους, µέχουι την πουοφεσµία που 
έβαουε ο πατέουας του.  Έτσι κι εµείς, όταν 
ήµασταν νήπιοι, ήµασταν ντουωµένοι κάτω 
από τα στοιχεία τού κόσµου·  όταν, όµως, 
ήουφε το πουήουωµα του χουόνου, ο Φεός 
εξαπέστειουε τον Υιό του, ο οποίος γεννήφηκε 
από γυναίκα και υποτάχφηκε στον νόµο·  για 
να εξαγοουάσει αυτούς που ήσαν κάτω από 
τον νόµο, ώστε να ουάβουµε την υιοφεσία.  
Και επειντή είστε γιοι, ο Φεός έστειουε το 
Πνεύµα τού Υιού του στις καουντιές σας, το 
οποίο κουάζει: Αββά, Πατέουα.  Ώστε, ντεν 
είσαι πουέον ντούος, αουά γιος· αν, όµως, 
είσαι γιος, είσαι και κουηουονόµος τού Φεού 
ντιαµέσου τού Χουιστού. 

Αουά, τότε µεν, µη γνωουίζοντας τον Φεό, 
υπηουετήσατε ως ντούοι στους φεούς που από 
τη φύση τους ντεν είναι φεοί·  τώουα, όµως, 
αφού γνωουίσατε τον Φεό, µάουον ντε, 
γνωουιστήκατε από τον Φεό, πώς 
επιστουέφετε πάουι στα ασφενικά και φτωχά 
στοιχεία, τα οποία φέουετε ξανά να 
υπηουετείτε ως ντούοι, όπως και 
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πουωτύτεουα;  Ηµέουες παουατηουείτε, και 
µήνες και καιούς και χουόνους.  Φοβάµαι για 
σας, µήπως µάταια κοπίασα σε σας. 

Γίνεστε όπως εγώ, επειντή και εγώ είµαι όπως 
εσείς, αντεουφοί, σας παουακαουώ· ντεν µε 
αντικήσατε καφόου.  Ξέουετε, µάουιστα, ότι 
πουωτύτεουα σας κήουυξα το ευαγγέουιο µε 
ασφένεια της σάουκας.  Και ντεν 
εξουφενήσατε ούτε αποουίψατε τον 
πειουασµό µου, που είχα στη σάουκα, αουά 
µε ντεχφήκατε σαν άγγεουο του Φεού, σαν 
τον Ιησού Χουιστό.  Ποιος είναι, ουοιπόν, ο 
µακαουισµός σας; Επειντή, ντίνω τη 
µαουτυουία σε σας ότι φα βγάζατε, ει 
ντυνατόν, τα µάτια σας και φα µου τα ντίνατε.  
Έγινα, ουοιπόν, εχφουός σας, επειντή σας 
ουέω την αουήφεια;  Ντείχνουν σε σας ζήουο, 
όχι όµως καουόν· αουά, φέουν να σας 
αποκουείσουν, για να έχετε εσείς ζήουο πουος 
αυτούς.  Είναι, βέβαια, καουό να είστε 
ζηουωτές πουος το καουό πάντοτε, και όχι 
µονάχα όταν βουίσκοµαι ανάµεσά σας.  
Παιντάκια µου, για τους οποίους είµαι ξανά 
σε ωντίνες, µέχουις ότου µοουφωφεί µέσα σας 
ο Χουιστός·  µάουιστα, ήφεουα να 
παουαβουίσκοµαι ανάµεσά σας τώουα, και να 
αουάξω τη φωνή µου· επειντή, αποουώ για 
σας. 

Πείτε µου, εσείς που φέουετε να είστε κάτω 
από τον νόµο, τον νόµο ντεν τον ακούτε;  
Επειντή, είναι γουαµµένο ότι, ο Αβουαάµ 
γέννησε ντύο γιους· έναν από τη ντούη, και 
έναν από την εουεύφεουη·  αουά, ο µεν γιος 
τής ντούης γεννήφηκε κατά σάουκα· ενώ ο 
γιος τής εουεύφεουης, ντιαµέσου τής 
υπόσχεσης.  Τα οποία είναι µε αουηγοουική 
σηµασία· επειντή, αυτές είναι οι ντύο 
ντιαφήκες· η µία µεν από το βουνό Σινά, αυτή 
που γεννάει για ντουεία, η οποία είναι η 
Άγαου.  (Επειντή, το Άγαου είναι το βουνό 
Σινά στην Αουαβία, και ταυτίζεται µε τη 
σηµεουινή Ιεουσαουήµ· είναι, µάουιστα, για 
ντουεία µαζί µε τα παιντιά της).  Ενώ η άνω 
Ιεουσαουήµ είναι εουεύφεουη, η οποία είναι 
µητέουα όουων µας.  Επειντή, είναι 
γουαµµένο: «Να ευφουανφείς εσύ στείουα, 
που ντεν γεννάς, βγάουε µια φωνή και φώναξε 
ντυνατά εσύ που ντεν έχεις ωντίνες· επειντή, τα 

παιντιά τής εουήµου είναι πεουισσότεουα, 
παουά τα παιντιά εκείνης που έχει τον 
άνντουα». 

Κι εµείς, αντεουφοί, όπως και ο Ισαάκ, 
είµαστε παιντιά τής υπόσχεσης.  Αουά, όπως 
τότε αυτός που γεννήφηκε κατά σάουκα 
καταντίωκε αυτόν που γεννήφηκε κατά 
πνεύµα, έτσι και τώουα.  Αουά, τι ουέει η 
γουαφή; «Βγάουε έξω τη ντούη και τον γιο 
της· επειντή, ο γιος τής ντούης ντεν φα 
κουηουονοµήσει µαζί µε τον γιο τής 
εουεύφεουης».  Ουοιπόν, αντεουφοί, ντεν 
είµαστε παιντιά τής ντούης, αουά τής 
εουεύφεουης. 

Στην εουευφεουία, ουοιπόν, µε την οποία µας 
εουευφέουωσε ο Χουιστός, να µένετε 
σταφεουοί, και µη υποβουηφείτε ξανά σε ζυγό 
ντουείας. 

Πουοσέξτε, εγώ ο Παύουος σάς ουέω ότι, αν 
κάνετε την πεουιτοµή, ο Χουιστός ντεν φα 
σας ωφεουήσει σε τίποτε.  Ντιαµαουτύουοµαι 
ξανά πουος κάφε άνφουωπο που κάνει την 
πεουιτοµή, ότι είναι χουεώστης να εκτεουεί 
οουόκουηουο τον νόµο.  Αποχωουιστήκατε 
από τον Χουιστό, όσοι ανακηουύσσεστε 
ντίκαιοι από τον νόµο· ξεπέσατε από τη 
χάουη.  Επειντή, εµείς ντιαµέσου τού 
Πνεύµατος πουοσντοκούµε ως αποτέουεσµα 
της πίστης την εουπίντα τής ντικαίωσης.  
Επειντή, στον Ιησού Χουιστό ούτε η 
πεουιτοµή έχει κάποια ισχύ ούτε η 
ακουοβυστία, αουά η πίστη, που ενεουγείται 
µε αγάπη. 

Τουέχατε καουά· ποιος σας εµπόντισε στο να 
µη πείφεστε στην αουήφεια;  Αυτή η 
ισχυουογνωµοσύνη ντεν είναι από εκείνον που 
σας καουεί.  Ουίγη ζύµη κάνει οουόκουηουο 
το φύουαµα ένζυµο.  Εγώ έχω πεποίφηση σε 
σας εν Κυουίω, ότι ντεν φα έχετε κανένα άουο 
φουόνηµα· όποιος, όµως, σας ταουάζει, αυτός 
φα υποφέουει την ποινή, όποιος και αν είναι.  
Και εγώ, αντεουφοί, αν κηουύττω ακόµα την 
πεουιτοµή, γιατί κατατουέχοµαι πουέον; 
Άουα, καταουγήφηκε το σκάννταουο του 
σταυού.  Είφε να αποκοπούν αυτοί που σας 
αναστατώνουν. 
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Επειντή, εσείς, αντεουφοί, πουοσκουηφήκατε 
σε εουευφεουία· µονάχα, µη µεταχειουίζεστε 
την εουευφεουία για αφοουµή τής σάουκας, 
αουά µε την αγάπη υπηουετείτε, ως ντούοι, ο 
ένας τον άουον.  Επειντή, οουόκουηουος ο 
νόµος εκπουηουώνεται σε έναν ουόγο, σε 
τούτον: «Φα αγαπάς τον πουησίον σου σαν 
τον εαυτό σου».  Αν, όµως, νταγκώνετε και 
κατατουώτε ο ένας τον άουον, πουοσέχετε 
µήπως ο ένας από τον άουον αφανιστείτε. 

Ουέω, ουοιπόν: Πεουπατάτε σύµφωνα µε το 
Πνεύµα, και ντεν φα εκπουηουώνετε την 
επιφυµία τής σάουκας.  Επειντή, η σάουκα 
επιφυµεί ενάντια στο Πνεύµα, και το Πνεύµα 
ενάντια στη σάουκα· αυτά, µάουιστα, 
αντιµάχονται το ένα πουος το άουο, ώστε 
εκείνα που φέουετε, να µη τα πουάττετε.  
Αουά, αν οντηγείστε από το Πνεύµα, ντεν 
είστε κάτω από τον νόµο. 

Είναι ντε φανεουά τα έουγα τής σάουκας· τα 
οποία είναι: Μοιχεία, ποουνεία, ακαφαουσία, 
ασέουγεια,  ειντωουοουατουεία, φαουµακεία, 
έχφουες, φιουονικίες, ζηουοτυπίες, φυµοί, 
ντιαπουηκτισµοί, ντιχοστασίες, αιουέσεις,  
φφόνοι, φόνοι, µέφες, γουεντοκόπια, και τα 
παουόµοια µ' αυτά· για τα οποία σας ουέω 
από πουιν, όπως και σας είχα πουοείπει, ότι 
αυτοί που τα πουάττουν αυτά βασιουεία Φεού 
ντεν φα κουηουονοµήσουν. 

Ο καουπός, όµως, του Πνεύµατος είναι: 
Αγάπη, χαουά, ειουήνη, µακουοφυµία, 
καουοσύνη, αγαφοσύνη, πίστη, πουαότητα, 
εγκουάτεια·  ενάντια στους ανφουώπους αυτού 
του είντους ντεν υπάουχει νόµος.  Και όσοι 
είναι τού Χουιστού, σταύουωσαν τη σάουκα 
µαζί µε τα πάφη και τις επιφυµίες.  Αν ζούµε 
σύµφωνα µε το Πνεύµα, ας πεουπατάµε και 
σύµφωνα µε το Πνεύµα.  Μη γινόµαστε 
κενόντοξοι, εουεφίζοντας ο ένας τον άουον, 
φφονώντας ο ένας τον άουον. 

ΑΝΤΕΟΥΦΟΙ, και αν ένας άνφουωπος, 
απεουίσκεπτα, πέσει σε κάποιο παουάπτωµα, 
εσείς οι πνευµατικοί ντιοουφώνετε αυτού τού 
είντους τον άνφουωπο, µε πνεύµα 
πουαότητας· πουοσέχοντας στον εαυτό σου, 
µήπως κι εσύ πειουαστείς.  Βαστάζετε ο ένας 

τα βάουη τού άουου, και εκπουηουώστε έτσι 
τον νόµο τού Χουιστού. 

Επειντή, αν κάποιος νοµίζει ότι είναι κάτι, ενώ 
ντεν είναι τίποτε, εξαπατάει τον εαυτό του.  
Αουά, κάφε ένας ας εξετάζει το ντικό του 
έουγο, και τότε φα έχει καύχηµα µονάχα στον 
εαυτό του και όχι στον άουον.  Επειντή, κάφε 
ένας φα βαστάξει το ντικό του φοουτίο. 

Εκείνος, µάουιστα, που ντιντάσκεται τον 
ουόγο, ας κάνει εκείνον που τον ντιντάσκει 
µέτοχον σε όουα τα αγαφά του. 

Μη πουανιέστε· ο Φεός ντεν εµπαίζεται· 
επειντή, ό,τι αν σπείουει ο άνφουωπος, αυτό 
και φα φεουίσει·  για τον ουόγο ότι, αυτός που 
σπέουνει στη σάουκα του, φα φεουίσει από τη 
σάουκα φφοουά· αουά, εκείνος που σπέουνει 
στο Πνεύµα, φα φεουίσει από το Πνεύµα 
αιώνια ζωή.  Και ας µη αποκάµνουµε 
πουάττοντας το καουό· επειντή, αν ντεν 
αποκάµνουµε, φα φεουίσουµε στον 
πουέποντα καιουό.  Εποµένως, ουοιπόν, 
ενόσω έχουµε καιουό, ας εουγαζόµαστε το 
καουό σε όους, µάουιστα ντε στους οικείους 
τής πίστης. 

ΝΤΕΣΤΕ µέ πόσο µεγάουα γουάµµατα σάς 
έγουαψα µε το ντικό µου το χέουι.  Όσοι 
φέουν να αουέσουν σύµφωνα µε τη σάουκα, 
αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την 
πεουιτοµή, µονάχα για να µη καταντιώκονται 
εξαιτίας τού σταυού τού Χουιστού.  Επειντή, 
ούτε αυτοί που κάνουν την πεουιτοµή τηούν 
τον νόµο· αουά, φέουν να κάνετε εσείς την 
πεουιτοµή, για να έχουν καύχηση στη σάουκα 
σας.  Σε µένα, όµως, µη γένοιτο να καυχώµαι, 
παουά µονάχα στον σταυουό τού Κυουίου 
µας Ιησού Χουιστού, ντιαµέσου τού οποίου ο 
κόσµος σταυουώφηκε ως πουος εµένα και εγώ 
ως πουος τον κόσµο.  Επειντή, στον Ιησού 
Χουιστό ούτε η πεουιτοµή έχει κάποια ισχύ 
ούτε η ακουοβυστία, αουά η καινούγια κτίση.  
Και όσοι πεουπατήσουν σύµφωνα µε τούτο 
τον κανόνα, ειουήνη επάνω σ' αυτούς και 
έουεος, κι επάνω στον Ισουαήου τού Φεού. 
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Στο εξής, κανένας ας µη µου ντίνει 
ενόχουηση· επειντή, εγώ βαστάζω στο σώµα 
µου τα στίγµατα του Κυουίου Ιησού. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
είφε να είναι µαζί µε το πνεύµα σας, 
αντεουφοί. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού, µε το φέουηµα του Φεού, πουος 
τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και 
πιστούς στον Ιησού Χουιστό·  είφε να είναι σε 
σας χάουη και ειουήνη από τον Φεό τον 
Πατέουα µας, και τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό. 

Άξιος ευουογίας είναι ο Φεός και Πατέουας 
τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, αυτός που 
µας ευουόγησε µε κάφε πνευµατική ευουογία 
στα επουάνια ντιαµέσου τού Χουιστού·  
καφώς µάς έκουεξε ντιαµέσου αυτού πουιν 
από τη ντηµιουγία τού κόσµου, για να 
είµαστε άγιοι και χωουίς ψεγάντι µπουοστά 
του µε αγάπη·  αφού µας πουοόουισε σε 
υιοφεσία ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού στον 
εαυτό του, σύµφωνα µε την ευντοκία τού 
φεουήµατός του,  σε έπαινον της ντόξας τής 
χάουης του, µε την οποία µάς χαουίτωσε µε 
τον αγαπηµένο του·  µε τον οποίο έχουµε την 
αποουύτουωση ντιαµέσου τού αίµατός του, 
την άφεση των αµαουτηµάτων, σύµφωνα µε 
τον πούτο τής χάουης του·  από την οποία 
έκανε να πεουισσεύσει σε µας µε κάφε σοφία 
και φουόνηση,  καφώς γνωστοποίησε σε µας 
το µυστήουιο του φεουήµατός του, σύµφωνα 
µε την ευντοκία του, που από πουιν έφεσε 
µέσα στον εαυτό του,  σε οικονοµία τού 
πουηουώµατος των καιουών, να 
ανακεφαουαιώσει τα πάντα στον Χουιστό, κι 
αυτά που είναι µέσα στους ουανούς κι αυτά 
που είναι επάνω στη γη· 

σ' αυτόν, στον οποίο και πήουαµε 
κουηουονοµιά, καφώς πουοοουιστήκαµε 
σύµφωνα µε την πουόφεση εκείνου, που 
ενεουγεί τα πάντα, σύµφωνα µε τη βουή τού 
φεουήµατός του·  για να είµαστε σε έπαινο 
της ντόξας του, εµείς που πουοεουπίσαµε 
στον Χουιστό·  στον οποίο κι εσείς εουπίσατε, 
όταν ακούσατε τον ουόγο τής αουήφειας, το 

ευαγγέουιο της σωτηουίας σας· στον οποίο 
και, καφώς πιστέψατε, σφουαγιστήκατε µε το 
Άγιο Πνεύµα τής υπόσχεσης·  που είναι ο 
αουαβώνας τής κουηουονοµιάς µας, µέχουι 
την αποουύτουωση του ουαού του που 
αποκτήφηκε, σε έπαινο της ντόξας του. 

Γι' αυτό, και εγώ, όταν άκουσα την πίστη σας 
στον Κύουιο Ιησού, και την αγάπη σε όους 
τούς αγίους,  ντεν παύω να ευχαουιστώ τον 
Φεό για σας, αναφέουοντας εσάς στις 
πουοσευχές µου·  πουοκειµένου, ο Φεός τού 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, ο Πατέουας 
τής ντόξας, να σας ντώσει πνεύµα σοφίας και 
αποκάουυψης, σε επίγνωσή του·  ώστε να 
φωτιστούν τα µάτια τού νου σας, στο να 
γνωουίσετε ποια είναι η εουπίντα τής 
πουόσκουησής του, και ποιος ο πούτος τής 
ντόξας τής κουηουονοµιάς του στους αγίους·  
και ποιο είναι το υπεουβοουικό µέγεφος της 
ντύναµής του σε µας που πιστεύουµε, 
σύµφωνα µε την ενέουγεια της κυουίαουχης 
εξουσίας τής ντύναµής του·  την οποία 
ενέουγησε στον Χουιστό, καφώς τον ανέστησε 
από τους νεκούς· και τον κάφισε στα ντεξιά 
του στα επουάνια,  πιο πάνω από κάφε αουχή 
και εξουσία, και ντύναµη και κυουιότητα, και 
κάφε όνοµα που ονοµάζεται, όχι µονάχα σε 
τούτο τον αιώνα, αουά και στον µέουοντα·  
και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόντια του· 
και τον έντωσε ως κεφαουή πιο πάνω από 
όους στην εκκουησία,  η οποία είναι το σώµα 
του, το πουήουωµα εκείνου που, σε όουα, 
γεµίζει µε πουηουότητα τα πάντα. 

Κι εσάς, που ήσασταν νεκουοί, εξαιτίας των 
παουαβάσεων και των αµαουτιών, σας 
ζωοποίησε·  µέσα στις οποίες κάποτε 
πεουπατήσατε, σύµφωνα µε το ποουίτευµα 
του κόσµου τούτου, σύµφωνα µε τον 
άουχοντα της εξουσίας τού αέουα, του 
πνεύµατος, που σήµεουα ενεουγεί στους γιους 
τής απείφειας·  ανάµεσα στους οποίους και 
όουοι εµείς συναναστουαφήκαµε κάποτε, 
σύµφωνα µε τις επιφυµίες τής σάουκας µας, 
κάνοντας τα φεουήµατα της σάουκας και των 
συουογισµών· και ήµαστε από τη φύση µας 
τέκνα οουγής, όπως και οι υπόουοιποι.  Ο 
Φεός, όµως, επειντή είναι πούσιος σε έουεος, 
εξαιτίας τής ποουής του αγάπης, µε την οποία 
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µάς αγάπησε,  και ενώ ήµασταν νεκουοί 
εξαιτίας των αµαουτηµάτων, µας ζωοποίησε 
µαζί µε τον Χουιστό· (κατά χάουη είστε 
σωσµένοι)·  και µας ανέστησε µαζί του, και 
µας κάφισε µαζί του στα επουάνια ντιαµέσου 
τού Ιησού Χουιστού·  για να ντείξει στους 
επεουχόµενους αιώνες τον υπεουβοουικό 
πούτο τής χάουης του µε την αγαφότητά του 
σε µας εν Χουιστώ Ιησού.  Επειντή, κατά 
χάουη είστε σωσµένοι, ντιαµέσου τής πίστης· 
κι αυτό ντεν είναι από σας· είναι ντώουο τού 
Φεού·  όχι από έουγα, ώστε να µη καυχηφεί 
κάποιος.  Επειντή, ντικό του ντηµιούγηµα 
είµαστε, καφώς κτιστήκαµε στον Ιησού 
Χουιστό για καουά έουγα, που ο Φεός 
πουοετοίµασε, για να πεουπατήσουµε µέσα σ' 
αυτά. 

Γι' αυτό, να φυµάστε ότι, εσείς, οι άουοτε 
εφνικοί κατά σάουκα, που αποκαουείστε 
ακουοβυστία, απ' αυτούς που αποκαούνται 
πεουιτοµή, η οποία γίνεται µε το χέουι στη 
σάουκα·  ότι, εκείνο τον καιουό, ήσασταν 
χωουίς Χουιστό, απαουοτουιωµένοι από την 
ποουιτεία τού Ισουαήου, και ξένοι από τις 
ντιαφήκες τής υπόσχεσης, µη έχοντας 
εουπίντα, και ήσασταν στον κόσµο χωουίς 
Φεό·  τώουα, όµως, ντιαµέσου τού Ιησού 
Χουιστού, εσείς που άουοτε ήσασταν 
µακουιά, γίνατε κοντά ντιαµέσου τού αίµατος 
του Χουιστού.  Επειντή, αυτός είναι η ειουήνη 
µας, ο οποίος έκανε τα ντύο µέουη ένα, και 
γκουέµισε το µεσότοιχο του φουαγµού,  
καταουγώντας την έχφουα επάνω στη σάουκα 
του, τον νόµο των εντοουών, που είναι στα 
ντιατάγµατα, ώστε, στον εαυτό του, να κτίσει 
τούς ντύο σε έναν καινούγιο άνφουωπο, 
φέουνοντας ειουήνη·  και να συµφιουιώσει και 
τους ντύο σε ένα σώµα πουος τον Φεό 
ντιαµέσου τού σταυού, αφού φανάτωσε 
ντιαµέσου αυτού την έχφουα.  Και όταν 
ήουφε, κήουυξε ευαγγέουιο ειουήνης σε σας 
που ήσασταν µακουιά, και σ' αυτούς που ήσαν 
κοντά·  επειντή, ντιαµέσου αυτού έχουµε και 
οι ντύο την είσοντο πουος τον Πατέουα µε 
ένα Πνεύµα. 

Εποµένως, ουοιπόν, ντεν είστε πουέον ξένοι 
και πάουοικοι, αουά συµποουίτες των αγίων 
και οικείοι τού Φεού,  που 

εποικοντοµηφήκατε επάνω στο φεµέουιο των 
αποστόουων και των πουοφητών, που 
ακουογωνιαία πέτουα είναι ο ίντιος ο Ιησούς 
Χουιστός·  στον οποίο κάφε οικοντοµή, 
καφώς συναουµοουογείται, αυξάνει σε έναν 
άγιο ναό εν Κυουίω·  στον οποίο κι εσείς 
συνοικοντοµείστε σε κατοικητήουιο του Φεού 
ντιαµέσου τού Πνεύµατος. 

ΓΙ' ΑΥΤΟ, εγώ ο Παύουος, ο φυουακισµένος 
χάουη τού Ιησού Χουιστού για σας τους 
εφνικούς,  επειντή, ακούσατε την οικονοµία 
τής χάουης τού Φεού που µου ντόφηκε για 
σας,  ότι ντιαµέσου αποκάουυψης µου 
φανέουωσε το µυστήουιο, (όπως µε συντοµία 
σάς έγουαψα πουιν·  από τα οποία µποουείτε 
ντιαβάζοντας να καταουάβετε τη γνώση µου 
στο µυστήουιο του Χουιστού)·  που σε άουες 
γενεές ντεν γνωστοποιήφηκε στους γιους των 
ανφουώπων, καφώς αποκαουύφφηκε τώουα 
ντιαµέσου τού Πνεύµατος στους αγίους 
αποστόους του και πουοφήτες,  να είναι τα 
έφνη συγκουηουονόµα και σύσσωµα και 
συµµέτοχα στην υπόσχεσή του µέσα στον 
Χουιστό, ντιαµέσου τού ευαγγεουίου·  του 
οποίου εγώ έγινα υπηουέτης, σύµφωνα µε τη 
ντωουεά τής χάουης τού Φεού, που ντόφηκε 
σε µένα, κατά την ενέουγεια της ντύναµής 
του. 

Σε µένα, τον πουέον εουάχιστο από όους 
τούς αγίους, ντόφηκε αυτή η χάουη, να 
ευαγγεουίσω ανάµεσα στα έφνη τον 
ανεξιχνίαστο πούτο τού Χουιστού,  και να 
φωτίσω όους, ποια είναι η κοινωνία τού 
µυστηουίου που ήταν κουυµµένο από τους 
αιώνες στον Φεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού·  για να 
γνωουιστεί τώουα στα επουάνια, ντιαµέσου 
τής εκκουησίας, στις αουχές και στις εξουσίες 
η ποουυποίκιουη σοφία τού Φεού·  σύµφωνα 
µε την αιώνια πουόφεση, που 
πουαγµατοποίησε µε τον Ιησού Χουιστό τον 
Κύουιό µας·  ντιαµέσου τού οποίου έχουµε 
την παουησία και την είσοντο µε πεποίφηση 
ντιαµέσου τής πίστης σ' αυτόν.  Γι' αυτό, σας 
παουακαουώ, να µη αφυµείτε για τις φουίψεις 
µου πουος χάουη σας, το οποίο είναι ντόξα σε 
σας. 
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Γι' αυτό, ουυγίζω τα γόνατά µου πουος τον 
Πατέουα τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού,  
από τον οποίο κάφε πατουιά στους ουανούς κι 
επάνω στη γη ονοµάζεται·  για να σας ντώσει 
σύµφωνα µε τον πούτο τής ντόξας του να 
κουαταιωφείτε µε ντύναµη ντιαµέσου τού 
Πνεύµατός του στον εσωτεουικό άνφουωπο·  
ώστε, ο Χουιστός, ντιαµέσου τής πίστης, να 
κατοικήσει µέσα στις καουντιές σας·  για να 
µποουέσετε, ουιζωµένοι και φεµεουιωµένοι µε 
αγάπη, να καταουάβετε µαζί µε όους τούς 
αγίους, ποιο είναι το πουάτος και το µήκος, 
και το βάφος και το ύψος·  και να γνωουίσετε 
την αγάπη τού Χουιστού, που υπεουβαίνει 
κάφε γνώση, για να γίνετε πουήουεις µε 
οουόκουηουο το πουήουωµα του Φεού. 

Και σ' αυτόν που µποουεί µε υπεουπεουίσσιο 
τουόπο να κάνει παουαπάνω από όουα όσα 
ζητάµε ή αντιουαµβανόµαστε µε τον νου, 
σύµφωνα µε τη ντύναµη που ενεουγείται µέσα 
µας,  σ' αυτόν ας είναι η ντόξα µέσα στην 
εκκουησία, ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού, σε 
όουες τις γενεές τού αιώνα των αιώνων. Αµήν. 

ΣΑΣ παουακαουώ, ουοιπόν, εγώ ο 
φυουακισµένος, χάουη τού Κυουίου, να 
πεουπατήσετε άξια της πουόσκουησής του, µε 
την οποία πουοσκουηφήκατε,  µε κάφε 
ταπεινοφουοσύνη και πουαότητα, µε 
µακουοφυµία, υποφέουοντας ο ένας τον 
άουον µε αγάπη,  φουοντίζοντας µε ζήουο να 
ντιατηουείτε την ενότητα του Πνεύµατος 
ντιαµέσου τού συνντέσµου τής ειουήνης.  Ένα 
σώµα και ένα Πνεύµα, όπως και 
πουοσκουηφήκατε µε µία εουπίντα τής 
πουόσκουησής σας·  ένας Κύουιος, µία πίστη, 
ένα βάπτισµα·  ένας Φεός και Πατέουας 
όουων, αυτός που είναι επάνω απ' όους, και 
ντιαµέσου όουων, και µέσα σε όους εσάς. 

Σε κάφε έναν, µάουιστα, από µάς ντόφηκε η 
χάουη σύµφωνα µε το µέτουο τής ντωουεάς 
τού Χουιστού.  Γι' αυτό, ουέει: «Καφώς 
ανέβηκε σε ύψος, αιχµαουώτισε αιχµαουωσία, 
και έντωσε χαουίσµατα στους ανφουώπους».  
Και το, ανέβηκε, τι είναι, παουά ότι και 
κατέβηκε πουώτα στα κατώτεουα µέουη τής 
γης;  Αυτός που κατέβηκε, αυτός είναι που και 

ανέβηκε πιο πάνω από όους τούς ουανούς, για 
να γεµίσει µε πουηουότητα τα πάντα. 

Κι αυτός έντωσε άουους µεν αποστόους, 
άουους ντε πουοφήτες, άουους ντε 
ευαγγεουιστές, άουους ντε ποιµένες και 
ντασκάους,  για την τεουειοποίηση των αγίων, 
για το έουγο τής ντιακονίας, για την 
οικοντοµή τού σώµατος του Χουιστού·  
µέχουις ότου όουοι ανεξαίουετα να φτάσουµε 
στην ενότητα της πίστης, και της επίγνωσης 
του Υιού τού Φεού, σε τέουειον άνντουα, σε 
µέτουο ηουικίας τού πουηουώµατος του 
Χουιστού· 

για να µη είµαστε πουέον νήπιοι, µε το να 
κυµατιζόµαστε και να πεουιφεουόµαστε µε 
κάφε άνεµο της ντιντασκαουίας, µέσα στη 
ντοουιότητα των ανφουώπων, µέσα στην 
πανουγία πουος µεφόντευση της πουάνης·  
αουά, ζώντας την αουήφεια µε αγάπη, να 
αυξηφούµε σ' αυτόν σε όουα, αυτός που είναι 
η κεφαουή, ο Χουιστός·  από τον οποίο 
οουόκουηουο το σώµα, καφώς 
συναουµοουογείται και καφώς συνντέεται µε 
κάφε συνάφεια των µεουών που συνεουγούν, 
σύµφωνα µε την ανάουογη ενέουγεια καφενός 
µέους ξεχωουιστά, κάνει την αύξηση του 
σώµατος, για τη ντική του οικοντοµή, µε 
αγάπη. 

Αυτό, ουοιπόν, σας ουέω και ντιακηουύττω 
ντηµόσια εν Κυουίω, να µη πεουπατάτε 
πουέον, όπως πεουπατούν και τα υπόουοιπα 
έφνη, µέσα στη µαταιότητα του νου τους,  
σκοτισµένοι στη ντιάνοια, καφώς είναι 
απαουοτουιωµένοι από τη ζωή τού Φεού, 
εξαιτίας τής άγνοιας που είναι µέσα τους, 
εξαιτίας τής πόουωσης της καουντιάς τους·  οι 
οποίοι καφώς έχουν γίνει αναίσφητοι, 
παουέντωσαν τον εαυτό τους στην ασέουγεια, 
για να εουγάζονται ακόουεστα κάφε 
ακαφαουσία.  Εσείς, όµως, ντεν µάφατε έτσι 
τον Χουιστό,  επειντή τον ακούσατε, και τον 
ντινταχφήκατε, όπως είναι η αουήφεια στον 
Ιησού·  να αποβάουετε από πάνω σας τον 
παουιό άνφουωπο, αυτόν κατά την 
πουοηγούµενη ντιαγωγή, που φφείουεται 
σύµφωνα µε τις απατηουές επιφυµίες·  και να 
ανανεώνεστε στο πνεύµα τού νου σας,  και να 
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ντυφείτε τον καινούγιο άνφουωπο, που 
κτίστηκε σύµφωνα µε τον Φεό, µε 
ντικαιοσύνη και οσιότητα της αουήφειας. 

Γι' αυτό, αφού αποουίψετε το ψέµα, «µιουάτε 
αουήφεια κάφε ένας µε τον πουησίον του»· 
επειντή, είµαστε µέουη ο ένας τού άουου.  
«Οουγίζεστε και µη αµαουτάνετε»· ο ήουιος 
ας µη ντύει ενώ είστε ακόµα στον 
παουοουγισµό σας·  µη ντίνετε τόπο στον 
ντιάβοουο.  Αυτός που κουέβει, ας µη κουέβει 
πουέον, αουά µάουον ας κοπιάζει ντουεύοντας 
µε τα χέουια του το καουό, για να έχει να 
µεταντίντει σ' εκείνον που έχει ανάγκη.  
Κανένας σάπιος ουόγος ας µη βγαίνει από το 
στόµα σας, αουά όποιος είναι καουός για 
οικοντοµή τής ανάγκης, για να ντώσει χάουη 
σ' αυτούς που ακούν.  Και µη ουυπείτε το 
Πνεύµα το Άγιο του Φεού, µε το οποίο 
σφουαγιστήκατε για την ηµέουα τής 
αποουύτουωσης. 

Κάφε πικουία και φυµός και οουγή και 
κουαυγή και βουασφηµία, ας αφαιουεφεί από 
σας µε κάφε κακία·  γίνεστε ντε, ο ένας στον 
άουον, χουήσιµοι, εύσπουαχνοι, 
συγχωουώντας ο ένας τον άουον, όπως και ο 
Φεός συγχώουησε εσάς ντιαµέσου τού 
Χουιστού. 

Γίνεστε, ουοιπόν, µιµητές τού Φεού, ως 
παιντιά αγαπητά·  και πεουπατάτε µε αγάπη, 
όπως και ο Χουιστός αγάπησε εµάς, και 
παουέντωσε τον εαυτό του για χάουη µας 
πουοσφοουά και φυσία στον Φεό, σε οσµή 
ευωντίας. 

Μάουιστα, ποουνεία και κάφε ακαφαουσία ή 
πουεονεξία ούτε να ονοµάζεται ανάµεσά σας, 
όπως πουέπει σε αγίους·  ούτε και 
αισχουότητα και µωουοουογία ή 
χυνταιοουογία, που είναι απουεπή· αουά, 
µάουον ευχαουιστία.  Επειντή, να ξέουετε 
τούτο, ότι κάφε πόουνος ή ακάφαουτος ή 
πουεονέκτης, που είναι ειντωουοουάτουης, 
ντεν έχει κουηουονοµία στη βασιουεία τού 
Χουιστού και Φεού.  Κανένας ας µη σας 
απατά µε µάταια ουόγια· επειντή, γι' αυτά 
έουχεται η οουγή τού Φεού επάνω στους 
γιους τής απείφειας.  Μη γίνεστε, ουοιπόν, 

συµµέτοχοί τους.  Επειντή, κάποτε ήσασταν 
σκοτάντι, τώουα όµως είστε φως εν Κυουίω· 
πεουπατάτε ως παιντιά τού φωτός·  (επειντή, ο 
καουπός τού Πνεύµατος είναι µε κάφε 
αγαφοσύνη και ντικαιοσύνη και αουήφεια)·  
εξετάζοντας τι είναι ευάουεστο στον Κύουιο·  
και µη συγκοινωνείτε στα άκαουπα έουγα τού 
σκότους, µάουον ντε και να εουέγχετε.  
Επειντή, αυτά που γίνονται απ' αυτούς 
κουυφά, είναι αισχουό και να τα ουέει κανείς·  
όουα, όµως, καφώς εουέγχονται από το φως, 
γίνονται φανεουά· επειντή, κάφε τι που 
φανεουώνεται είναι φως.  Γι' αυτό, ουέει: 
Σήκω εσύ που κοιµάσαι, και αναστήσου από 
τους νεκούς, και φα σε φωτίσει ο Χουιστός. 

Πουοσέχετε, ουοιπόν, πώς να πεουπατάτε 
ακουιβώς· όχι ως άσοφοι, αουά ως σοφοί,  
εξαγοουαζόµενοι τον καιουό, επειντή οι 
ηµέουες είναι πονηουές.  Γι' αυτό, µη γίνεστε 
άφουονες, αουά να καταουαβαίνετε τι είναι το 
φέουηµα του Κυουίου.  Και µη µεφάτε µε 
κουασί, στο οποίο υπάουχει ασωτία· αουά, 
γίνεστε πουήουεις µε το Πνεύµα,  µιουώντας 
µεταξύ σας µε ψαουµούς και ύµνους και 
πνευµατικές ωντές, τουαγουντώντας και 
ψάουοντας µε την καουντιά σας στον Κύουιο·  
ευχαουιστώντας πάντοτε για όουα τον Φεό 
και Πατέουα στο όνοµα του Κυουίου Ιησού 
Χουιστού·  καφώς ο ένας φα υποτάσσεται 
στον άουον µε φόβο Φεού. 

Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνντουες 
σας, όπως στον Κύουιο·  επειντή, ο άνντουας 
είναι η κεφαουή τής γυναίκας, όπως και ο 
Χουιστός είναι η κεφαουή τής εκκουησίας, κι 
αυτός είναι ο σωτήουας τού σώµατος.  Αουά, 
όπως η εκκουησία υποτάσσεται στον Χουιστό, 
έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους 
άνντουες τους, σε όουα. 

Οι άνντουες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως 
και ο Χουιστός αγάπησε την εκκουησία, και 
παουέντωσε τον εαυτό του για χάουη της,  για 
να την αγιάσει, αφού την καφάουισε µε το 
ουτουό τού νεού ντιαµέσου τού ουόγου·  για 
να την παουαστήσει στον εαυτό του 
εκκουησία ένντοξη, χωουίς να έχει κάποια 
κηουίντα ή ουυτίντα ή κάτι αυτού τού είντους, 
αουά για να είναι αγία και χωουίς ψεγάντι.  
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Έτσι χουωστούν οι άνντουες να αγαπούν τις 
ντικές τους γυναίκες, σαν τα ντικά τους 
σώµατα. Όποιος αγαπάει τη ντική του 
γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του·  επειντή, 
κανένας ντεν µίσησε ποτέ τη ντική του 
σάουκα, αουά την εκτουέφει και την 
πεουιφάουπει, όπως και ο Κύουιος την 
εκκουησία.  Ντεντοµένου ότι, είµαστε µέουη 
τού σώµατός του, από τη σάουκα του, και 
από τα κόκαουά του.  «Γι' αυτό, ο άνφουωπος 
φα αφήσει τον πατέουα του και τη µητέουα, 
και φα πουοσκοουηφεί στη γυναίκα του, και 
φα είναι οι ντύο σε µία σάουκα».  Τούτο το 
µυστήουιο είναι µεγάουο· εγώ ντε το ουέω 
αυτό για τον Χουιστό και για την εκκουησία.  
Όµως, κι εσείς, κάφε ένας ξεχωουιστά, έτσι ας 
αγαπάει τη ντική του γυναίκα, σαν τον εαυτό 
του· η ντε γυναίκα, ας σέβεται τον άνντουα. 

Τα παιντιά, υπακούτε στους γονείς σας εν 
Κυουίω· επειντή, αυτό είναι ντίκαιο.  «Τίµα 
τον πατέουα σου και τη µητέουα», αυτή είναι 
η πουώτη εντοουή µε υπόσχεση·  «για να γίνει 
σε σένα καουό, και να είσαι µακουοχουόνιος 
επάνω στη γη». 

Και οι πατέουες, µη παουοουγίζετε τα παιντιά 
σας, αουά να τα ανατουέφετε µε παιντεία και 
νουφεσία Κυουίου. 

Οι ντούοι, υπακούτε στους κατά σάουκα 
κυουίους σας µε φόβο και τουόµο, µε 
απουότητα της καουντιάς σας, σαν στον 
Χουιστό·  όχι µε οφφαουµοντουεία, ως 
ανφουωπάουεσκοι, αου' ως ντούοι Χουιστού· 
εκπουηουώνοντας το φέουηµα του Φεού από 
ψυχής,  ντουεύοντας µε καουή ντιάφεση σαν 
να το κάνετε στον Κύουιο, και όχι σε 
ανφουώπους·  ξέουοντας ότι κάφε ένας ό,τι 
καουό κάνει, αυτό φα πάουει από τον Κύουιο, 
είτε ντούος είτε εουεύφεουος. 

Και οι κύουιοι, τα ίντια να κάνετε σ' αυτούς, 
αφήνοντας την απειουή· ξέουοντας ότι κι εσείς 
οι ίντιοι έχετε Κύουιον στους ουανούς, και σ' 
αυτόν ντεν υπάουχει πουοσωποουηψία. 

Τέουος, αντεουφοί µου, ενντυναµώνεστε στον 
Κύουιο, και στην κυουιαουχική εξουσία τής 
ντύναµής του·  ντυφείτε την πανοπουία τού 

Φεού, για να µποουέσετε να σταφείτε ενάντια 
στις µεφοντείες τού ντιαβόου·  επειντή, η 
πάουη µας ντεν είναι ενάντια σε αίµα και 
σάουκα, αουά ενάντια στις αουχές, ενάντια 
στις εξουσίες, ενάντια στους 
κοσµοκουάτοουες του σκότους τούτου τού 
αιώνα, ενάντια στα πνεύµατα της πονηουίας 
στα επουάνια.  Γι' αυτό, πάουτε στα χέουια 
σας την πανοπουία τού Φεού, για να 
µποουέσετε να αντισταφείτε κατά την 
πονηουή ηµέουα, και αφού καταποουεµήσετε 
τα πάντα, να σταφείτε. 

Σταφείτε, ουοιπόν, πεουιζωσµένοι την οσφύ 
σας µε αουήφεια, και ντυµένοι τον φώουακα 
της ντικαιοσύνης,  και έχοντας φοουεµένα τα 
υποντήµατα στα πόντια µε την ετοιµασία τού 
ευαγγεουίου τής ειουήνης·  πάνω ντε απ' όουα, 
πάουτε στα χέουια σας την ασπίντα τής 
πίστης, µε την οποία φα µποουέσετε να 
σβήσετε όουα τα πυουωµένα βέουη τού 
πονηού·  και πάουτε τήν πεουικεφαουαία τής 
σωτηουίας, και τη µάχαιουα του Πνεύµατος, 
που είναι ο ουόγος τού Φεού·  
πουοσευχόµενοι σε κάφε καιουό, µε κάφε 
πουοσευχή και ντέηση εν Πνεύµατι, και 
αγουυπνώντας σ' αυτό τούτο µε κάφε 
πουοσκαουτέουηση και ντέηση για όους τούς 
αγίους.  Και για µένα, για να µου ντοφεί 
ουόγος να ανοίξω το στόµα µου µε παουησία, 
ώστε να κάνω γνωστό το µυστήουιο του 
ευαγγεουίου,  χάουη τού οποίου είµαι 
πουέσβης, φοουώντας αουυσίντα, για να 
µιουήσω γι' αυτό µε φάουος, όπως πουέπει να 
µιουήσω. 

Αουά, για να ξέουετε κι εσείς τα ντικά µου, τι 
κάνω, φα σας φανεουώσει τα πάντα ο Τυχικός, 
ο αγαπητός αντεουφός και πιστός ντιάκονος 
στον Κύουιο·  τον οποίο έστειουα σε σας, 
ακουιβώς γι' αυτό, για να µάφετε τα όσα 
σχετίζονται µε µας, και να παουηγοουήσει τις 
καουντιές σας. 

Ειουήνη στους αντεουφούς και αγάπη, µαζί 
µε πίστη στον Φεό Πατέουα και στον Κύουιο 
Ιησού Χουιστό.  Η χάουη είφε να είναι µαζί 
µε όους εκείνους που αγαπούν τον Κύουιό 
µας Ιησού Χουιστό µε καφαουότητα. Αµήν. 
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Ο ΠΑΥΟΥΟΣ και ο Τιµόφεος, ντούοι τού 
Ιησού Χουιστού, σε όους τούς αγίους τού 
Ιησού Χουιστού, που είναι στους Φιουίππους, 
µαζί µε τους επισκόπους και τους ντιακόνους·  
είφε να είναι χάουη σε σας και ειουήνη από 
τον Πατέουα µας Φεό και τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό. 

Ευχαουιστώ τον Φεό µου κάφε φοουά που 
σας φυµάµαι,  πάντοτε, σε κάφε πουοσευχή 
µου, καφώς ντέοµαι για όους σας µε χαουά,  
εξαιτίας τής κοινωνίας σας στο ευαγγέουιο 
από την πουώτη ηµέουα µέχουι τώουα·  
επειντή, είµαι βέβαιος, ακουιβώς σε τούτο, ότι 
εκείνος που άουχισε σε σας ένα καουό έουγο, 
φα το επιτεουέσει µέχουι την ηµέουα τού 
Ιησού Χουιστού.  Όπως είναι ντίκαιο σε µένα 
να φουονώ τούτο για όους σας, επειντή σας 
έχω στην καουντιά µου, και είστε όουοι εσείς, 
και στα ντεσµά µου και στην αποουογία, και 
στην επιβεβαίωση του ευαγγεουίου, 
συγκοινωνοί µου στη χάουη·  επειντή, είναι 
µάουτυουάς µου ο Φεός, ότι σας επιποφώ 
όους µε σπουάχνα Ιησού Χουιστού· 

και πουοσεύχοµαι τούτο, να πεουισσεύσει η 
αγάπη σας ακόµα πεουισσότεουο και 
πεουισσότεουο σε επίγνωση και σε κάφε 
νόηση·  για να ντιακουίνετε τα ντιαφέουοντα, 
ώστε να είστε ειουικουινείς και απουόσκοπτοι 
µέχουι την ηµέουα τού Χουιστού,  γεµάτοι 
από καουπούς ντικαιοσύνης, που παουάγονται 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού, σε ντόξαν και 
έπαινον του Φεού. 

Και φέουω να ξέουετε, αντεουφοί, ότι αυτά 
που µου συνέβησαν συνέτουεξαν 
πεουισσότεουο σε πουόοντο του ευαγγεουίου·  
ώστε τα ντεσµά µου για τον Χουιστό έγιναν 
φανεουά σε όουο το πουαιτώουιο, και σε όους 
τούς υπόουοιπους·  και οι πεουισσότεουοι των 
αντεουφών εν Κυουίω, καφώς πείστηκαν στα 
ντεσµά µου, τοουµούν πεουισσότεουο άφοβα 
να κηουύττουν τον ουόγο.  Μεουικοί µεν 
εξαιτίας φφόνου και φιουονικίας, µεουικοί ντε 
και από καουή φέουηση κηουύττουν τον 
Χουιστό.  Οι µεν κηουύττουν τον Χουιστό 
από αντιζηουία, όχι µε καφαουότητα, 
νοµίζοντας ότι πουοσφέτουν φουίψη στα 
ντεσµά µου·  οι άουοι, όµως, από αγάπη, 

ξέουοντας ότι είµαι ταγµένος σε αποουογία 
τού ευαγγεουίου.  Τι, ουοιπόν; Πάντως, µε 
κάφε τουόπο, είτε µε πουόφαση είτε µε 
αουήφεια, ο Χουιστός κηουύττεται, και σ' 
αυτό χαίουοµαι, αουά και φα χαίουοµαι. 

Επειντή, ξέουω ότι αυτό φα αποβεί πουος 
απεουευφέουωσή µου, ντιαµέσου τής ντέησής 
σας, και ντιαµέσου τής πουόσφετης 
χοουήγησης του Πνεύµατος του Ιησού 
Χουιστού,  σύµφωνα µε τη σταφεουή 
πουοσντοκία και εουπίντα µου, ότι ντεν φα 
ντουοπιαστώ σε τίποτε, αουά µε κάφε 
παουησία, όπως πάντοτε, ο Χουιστός και 
τώουα φα µεγαουυνφεί στο σώµα µου, είτε 
ντιαµέσου ζωής είτε ντιαµέσου φανάτου·  
επειντή, σε µένα το να ζω είναι ο Χουιστός, 
και το να πεφάνω είναι κέουντος.  Αουά, αν το 
να ζω µέσα στη σάουκα, αυτό συµβάουει σε 
καουποφοουία του έουγου µου, και τι να 
εκουέξω ντεν γνωουίζω·  επειντή, 
στενοχωούµαι από τα ντύο, έχοντας µεν την 
επιφυµία να αναχωουήσω, και να είµαι µε τον 
Χουιστό· ντεντοµένου ότι, είναι ποουύ πουέον 
καουύτεουα·  το να µένω, όµως, µέσα στο 
σώµα είναι για σας αναγκαιότεουο.  Και 
ξέουω µε πεποίφηση τούτο, ότι φα µείνω και 
φα συµπαουαµείνω µαζί µε όους σας, για την 
πουοκοπή σας και τη χαουά στην πίστη·  
ώστε, εξαιτίας µου, να πεουισσεύει το 
καύχηµά σας στον Ιησού Χουιστό, ντιαµέσου 
τής ντικής µου παουσίας σε σας. 

Μονάχα, ποουιτεύεστε επάξια πουος το 
ευαγγέουιο του Χουιστού, για να ακούσω, είτε 
όταν έουφω και σας ντω είτε ενώ είµαι απών, 
την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα 
πνεύµα, αγωνιζόµενοι µαζί, µε µια ψυχή, για 
την πίστη τού ευαγγεουίου·  και χωουίς να 
φοβάστε σε τίποτε από τους ενάντιους· που σ' 
αυτούς µεν είναι ένντειξη απώουειας, σε σας 
όµως σωτηουίας, κι αυτό από τον Φεό·  
επειντή, σε σας χαουίστηκε το υπέου τού 
Χουιστού όχι µονάχα να πιστεύετε σ' αυτόν, 
αουά και να πάσχετε υπέου αυτού·  έχοντας 
τον ίντιον αγώνα, τον οποίο είντατε σε µένα, 
και τώουα ακούτε ότι υπάουχει σε µένα. 

ΑΝ, ουοιπόν, υπάουχει κάποια παουηγοουία 
εν Χουιστώ ή κάποια παουαίνεση αγάπης ή 
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κάποια κοινωνία τού Πνεύµατος ή κάποια 
σπουάχνα και οικτιουµοί,  κάντε πουήουη τη 
χαουά µου, να φουονείτε το ίντιο, έχοντας την 
ίντια αγάπη, να είστε οµόψυχοι, και 
οµόφουονες·  µη κάνοντας τίποτε από 
αντιζηουία ή κενοντοξία, αουά µε 
ταπεινοφουοσύνη, φεωουώντας ο ένας τον 
άουον ότι υπεουέχει από τον εαυτό του.  
Κάφε ένας µη αποβουέπετε στα ντικά του, 
αουά κάφε ένας ας αποβουέπει και σ' εκείνα 
που είναι των άουων. 

Να είναι, µάουιστα, σε σας το ίντιο 
φουόνηµα, που ήταν και στον Ιησού Χουιστό·  
ο οποίος ενώ υπήουχε σε µοουφή Φεού, ντεν 
νόµισε αουπαγή το να είναι ίσα µε τον Φεό·  
αουά, κένωσε τον εαυτό του, παίουνοντας 
µοουφή ντού, αφού έγινε όµοιος µε τους 
ανφουώπους·  και, καφώς βουέφηκε κατά το 
σχήµα ως άνφουωπος, ταπείνωσε τον εαυτό 
του, γινόµενος υπάκουος µέχουι φανάτου, 
φανάτου µάουιστα σταυού.  Γι' αυτό, και ο 
Φεός τον υπεουύψωσε, και του χάουισε 
όνοµα, που είναι το όνοµα πάνω από κάφε 
άουο·  ώστε στο όνοµα του Ιησού να ουυγίσει 
κάφε γόνατο επουανίων και επιγείων και 
καταχφονίων·  και κάφε γουώσσα να 
οµοουογήσει ότι ο Ιησούς Χουιστός είναι 
Κύουιος, σε ντόξα τού Πατέουα Φεού. 

Ώστε, αγαπητοί µου, καφώς πάντοτε 
υπακούσατε, όχι µονάχα όπως στην παουσία 
µου, αουά ποουύ πεουισσότεουο τώουα στην 
απουσία µου, µε φόβο και τουόµο να 
κατεουγάζεστε τη ντική σας σωτηουία·  
επειντή, ο Φεός είναι που ενεουγεί µέσα σας 
και το να φέουετε και το να ενεουγείτε, κατά 
την ευντοκία του. 

Όουα να τα κάνετε χωουίς γογγυσµούς και 
αµφισβητήσεις·  για να γίνεστε άµεµπτοι και 
ακέουαιοι, παιντιά τού Φεού, χωουίς ψεγάντι, 
µέσα σε µια γενεά στουεβουή και 
ντιεστουαµµένη· ανάµεσα στους οποίους 
ουάµπετε σαν φωστήουες µέσα στον κόσµο,  
κουατώντας τον ουόγο τής ζωής, για καύχηµά 
µου στην ηµέουα τού Χουιστού, ότι ντεν 
έτουεξα µάταια ούτε µάταια κοπίασα. 

Αουά, αν και πουοσφέουω τον εαυτό µου 
σπονντή επάνω στη φυσία και στη ουειτουγία 
τής πίστης σας, χαίουοµαι και συγχαίουοµαι 
µαζί µε όους εσάς·  το ίντιο, µάουιστα, κι 
εσείς χαίουεστε και συγχαίουεστε µαζί µου. 

Εουπίζω, µάουιστα, στον Κύουιο Ιησού, να 
στείουω γουήγοουα σε σας τον Τιµόφεο, για 
να ευφουαίνοµαι και εγώ µαφαίνοντας την 
κατάστασή σας.  Επειντή, ντεν έχω κανέναν 
ισόψυχον, που φα µεουιµνήσει γνήσια για την 
κατάστασή σας.  Επειντή, όουοι ζητούν τα 
ντικά τους, όχι εκείνα τού Ιησού Χουιστού.  
Και γνωουίζετε τη ντοκιµασία του, ότι 
ντούεψε µαζί µου στο ευαγγέουιο σαν παιντί 
µαζί µε τον πατέουα.  Αυτόν, ουοιπόν, 
εουπίζω να τον στείουω αµέσως, καφώς φα 
ντω το τέουος των υποφέσεών µου. 

Έχω µάουιστα την πεποίφηση στον Κύουιο 
ότι και εγώ φάουφω γουήγοουα.  
Στοχάστηκα, όµως, αναγκαίο να στείουω σε 
σας τον Επαφουόντιτο, τον αντεουφό και 
συνεουγό και συστουατιώτη µου, σταουµένον 
ντε από σας, και ο οποίος υπηουέτησε στην 
ανάγκη µου.  Επειντή, σας επιποφούσε όους 
σας, και ουυπόταν, επειντή ακούσατε ότι 
ασφένησε.  Και, πουαγµατικά, ασφένησε 
µέχουι φανάτου· ο Φεός, όµως, τον εουέησε· 
και όχι µονάχα αυτόν, αουά κι εµένα, για να 
µη πάουω ουύπη επάνω σε ουύπη.  Γι' αυτό, 
τον έστειουα µε µεγαουύτεουη βιασύνη, για 
να χαουείτε µόουις τον ξαναντείτε, και εγώ να 
έχω ουιγότεουη ουύπη.  Ντεχφείτε τον, 
ουοιπόν, εν Κυουίω µε κάφε χαουά, και 
τιµάτε αυτού τού είντους τούς ανφουώπους·  
επειντή, εξαιτίας τού έουγου τού Χουιστού 
πουησίασε µέχουι τον φάνατο, 
καταφουονώντας τη ζωή του, για να 
αναπουηουώσει την έουειψη της υπηουεσίας 
σας σε µένα. 

ΤΕΟΥΟΣ, αντεουφοί µου, να χαίουεστε στον 
Κύουιο· το να σας γουάφω τα ίντια, σε µένα 
µεν ντεν είναι ενοχουητικό, σε σας όµως είναι 
ασφαουές.  Πουοσέχετε τα σκυουιά, 
πουοσέχετε τους κακούς εουγάτες, 
πουοσέχετε την κατατοµή·  επειντή, εµείς 
είµαστε η πεουιτοµή, αυτοί που 
ουατουεύουµε τον Φεό µε το πνεύµα, και 
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καυχώµαστε στον Ιησού Χουιστό, και µη 
έχοντας την πεποίφηση στη σάουκα. 

Παουόουο που εγώ έχω πεποίφηση και στη 
σάουκα. Αν κάποιος άουος νοµίζει ότι έχει 
πεποίφηση στη σάουκα, εγώ πεουισσότεουο·  
µου έχει γίνει πεουιτοµή την όγντοη ηµέουα, 
είµαι από το γένος Ισουαήου, από τη φυουή 
Βενιαµίν, Εβουαίος από Εβουαίους, 
Φαουισαίος σύµφωνα µε τον νόµο,  ντιώκτης 
τής εκκουησίας µε ζήουο, σύµφωνα µε τη 
ντικαιοσύνη που φανεουώνεται ντιαµέσου τού 
νόµου υπήουξα άµεµπτος·  όµως, εκείνα που 
ήσαν σε µένα κέουντη, αυτά τα φεώουησα 
ζηµία για τον Χουιστό.  Μάουιστα ντε και 
φεωουώ ότι τα πάντα είναι ζηµία απέναντι στο 
έξοχο της γνώσης τού Ιησού Χουιστού τού 
Κυουίου µου· για τον οποίο ζηµιώφηκα τα 
πάντα, και φεωουώ ότι είναι σκύβαουα, για να 
κεουντίσω τον Χουιστό,  και να βουεφώ σ' 
αυτόν, µη έχοντας ντική µου ντικαιοσύνη, 
αυτή από τον νόµο, αουά εκείνη ντιαµέσου 
τής πίστης τού Χουιστού, τη ντικαιοσύνη, 
αυτή από τον Φεό ντιαµέσου τής πίστης·  για 
να γνωουίσω αυτόν, και τη ντύναµη της 
ανάστασής του, και την κοινωνία των 
παφηµάτων του, συµµοουφούµενος µε τον 
φάνατό του·  αν κατά κάποιον τουόπο φτάσω 
στην εξανάσταση των νεκουών. 

Όχι ότι έουαβα κιόουας το βουαβείο ή έγινα 
ήντη τέουειος· τουέχω, όµως, πίσω απ' αυτό, 
ίσως το αποκτήσω, για το οποίο και 
αποκτήφηκα από τον Ιησού Χουιστό.  
Αντεουφοί, εγώ ντεν στοχάζοµαι τον εαυτό 
µου ότι το έχω αποκτήσει.  Αουά, ένα 
πουάγµα κάνω, ουησµονώντας µεν όσα 
βουίσκονται πίσω, επεκτεινόµενος ντε σε όσα 
βουίσκονται µπουοστά, τουέχω πουος τον 
σκοπό, για το βουαβείο τής άνω κουήσης τού 
Φεού εν Χουιστώ Ιησού. 

Όσοι, ουοιπόν, είµαστε τέουειοι, ας 
φουονούµε τούτο· και αν φουονείτε κάτι 
κάπως ντιαφοουετικά, κι αυτό φα σας το 
αποκαουύψει ο Φεός.  Όµως, σ' εκείνο που 
φτάσαµε, ας πεουπατάµε σύµφωνα µ' αυτόν 
τον κανόνα, ας φουονούµε το ίντιο. 

Αντεουφοί, γίνεστε συµµιµητές µου, και 
παουατηουείτε όσους απ' αυτούς πεουπατούν 
έτσι, όπως έχετε εµάς ως υπόντειγµα.  
Επειντή, ποουοί πεουπατούν, για τους 
οποίους ποουές φοουές σάς έουεγα, τώουα 
και κουαίγοντας σας ουέω, ότι είναι οι 
εχφουοί τού σταυού τού Χουιστού·  το τέουος 
των οποίων είναι η απώουεια, των οποίων ο 
Φεός είναι η κοιουιά, και η ντόξα τους µέσα 
στη ντουοπή τους, οι οποίοι φουονούν τα 
επίγεια.  Επειντή, το ποουίτευµά µας είναι 
στους ουανούς, απ' όπου και πουοσµένουµε 
Σωτήουα, τον Κύουιο Ιησού Χουιστό·  ο 
οποίος φα µετασχηµατίσει το σώµα τής 
ταπείνωσής µας, ώστε να γίνει σύµµοουφο µε 
το σώµα τής ντόξας του, σύµφωνα µε την 
ενέουγεια µε την οποία µποουεί και να 
υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. 

Γι' αυτό, αντεουφοί µου, αγαπητοί και 
επιπόφητοι, χαουά και στεφάνι µου, έτσι να 
στέκεστε στον Κύουιο, αγαπητοί. 

ΠΑΟΥΑΚΑΟΥΩ την Ευωντία, παουακαουώ 
και τη Συντύχη, να φουονούν το ίντιο εν 
Κυουίω.  Και παουακαουώ κι εσένα, γνήσιε 
σύντουοφε, να τις βοηφάς, αυτές που 
συναγωνίστηκαν µαζί µου στο ευαγγέουιο, 
µαζί και µε τον Κουήµη και τους 
υπόουοιπους συνεουγάτες µου, των οποίων τα 
ονόµατα είναι στο βιβουίο τής ζωής. 

Να χαίουεστε στον Κύουιο πάντοτε· φα το πω 
ξανά: Να χαίουεστε.  Η επιείκειά σας ας γίνει 
γνωστή σε όους τούς ανφουώπους· ο Κύουιος 
είναι κοντά. 

Μη µεουιµνάτε για τίποτε· αουά, σε κάφε τι, 
τα ζητήµατά σας ας γνωουίζονται στον Φεό 
µε ευχαουιστία ντιαµέσου τής πουοσευχής και 
της ντέησης.  Και η ειουήνη τού Φεού, που 
υπεουέχει κάφε νου, φα ντιαφυουάξει τις 
καουντιές σας και τα ντιανοήµατά σας 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού. 

Τέουος, αντεουφοί µου, όσα είναι αουηφινά, 
όσα είναι σεµνά, όσα είναι ντίκαια, όσα είναι 
καφαουά, όσα είναι πουοσφιουή, όσα έχουν 
καουή φήµη, αν υπάουχει κάποια αουετή, και 
αν υπάουχει κάποιος έπαινος, αυτά να 
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συουογίζεστε.  Εκείνα που και µάφατε, και 
παουαουάβατε, και ακούσατε, και είντατε σε 
µένα, αυτά να κάνετε· και ο Φεός τής 
ειουήνης φα είναι µαζί σας. 

Χάουηκα, µάουιστα, ποουύ εν Κυουίω, ότι 
τώουα τέουος πάντων ντείξατε να αναφάουει η 
φουοντίντα σας για µένα, για τον οποίο και 
φουοντίζατε, όµως ντεν είχατε την ευκαιουία.  
Όχι ότι το ουέω, επειντή βουίσκοµαι σε 
στέουηση· ντεντοµένου ότι, εγώ έµαφα να 
είµαι αυτάουκης σε όσα έχω.  Ξέουω να 
πεουνώ µε στέουηση, ξέουω και να έχω 
πεουίσσευµα· σε κάφε τι, και σε όουα, είµαι 
ντινταγµένος, και να χοουταίνω και να πεινάω, 
και να έχω πεουίσσευµα και να στεούµαι.  
Όουα τα µποουώ, ντιαµέσου τού Χουιστού 
που µε ενντυναµώνει.  Όµως, καουά κάνατε, 
ότι γίνατε συγκοινωνοί στη φουίψη µου.  
Ξέουετε, µάουιστα, κι εσείς, Φιουιππήσιοι, 
ότι στην αουχή τού ευαγγεουίου, όταν βγήκα 
από τη Μακεντονία, καµιά εκκουησία ντεν 
είχε κοινωνία µαζί µου σε υουικές 
ντοσοουηψίες, παουά µονάχα εσείς·  επειντή, 
και στη Φεσσαουονίκη και µια και ντυο 
φοουές στείουατε στην ανάγκη µου·  όχι ότι 
ζητάω το ντώουο, αουά ζητάω τον καουπό, 
που πουεονάζει για ουογαουιασµό σας.  Τα 
έχω, όµως, όουα, και µου πεουισσεύουν· έγινα 
πουήουης καφώς ντέχφηκα από τον 
Επαφουόντιτο αυτά που στάουφηκαν από σας, 
οσµή ευωντίας, φυσία ντεκτή, ευάουεστη στον 
Φεό.  Ο ντε Φεός µου φα εκπουηουώσει 
κάφε ανάγκη σας, σύµφωνα µε τον πούτο του, 
µε ντόξα, ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού. 

Στον Φεό και Πατέουα µας ας είναι η ντόξα 
στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Χαιουετήστε κάφε άγιον εν Χουιστώ Ιησού· 
σας χαιουετούν οι αντεουφοί που είναι µαζί 
µου.  Σας χαιουετούν όουοι οι άγιοι, 
µάουιστα αυτοί από το ανάκτοουο του 
Καίσαουα. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
είφε να είναι µαζί µε όους σας. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού µε το φέουηµα του Φεού, και ο 

αντεουφός Τιµόφεος,  πουος τους αγίους και 
πιστούς αντεουφούς εν Χουιστώ, που είναι 
στις Κοουοσσές· είφε να είναι χάουη σε σας 
και ειουήνη από τον Πατέουα µας Φεό, και 
τον Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Ευχαουιστούµε τον Φεό και Πατέουα τού 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, καφώς 
πουοσευχόµαστε πάντοτε για σας,  όταν 
ακούσαµε την πίστη σας στον Ιησού Χουιστό, 
και την αγάπη σε όους τούς αγίους,  για την 
εουπίντα που είναι για σας αποταµιευµένη 
στους ουανούς· την οποία από πουιν 
ακούσατε στον ουόγο τής αουήφειας τού 
ευαγγεουίου,  το οποίο ήουφε σε σας, όπως 
και σε οουόκουηουο τον κόσµο· και 
καουποφοουεί, όπως και σε σας, από την 
ηµέουα που ακούσατε και γνωουίσατε τη 
χάουη τού Φεού αουηφινά·  καφώς και 
µάφατε από τον Επαφουά, τον αγαπητό 
σύνντουό µας, που είναι για σας πιστός 
ντιάκονος του Χουιστού·  ο οποίος και 
φανέουωσε σε µας την αγάπη σας, που 
ντίνεται από το Πνεύµα. 

Γι' αυτό κι εµείς, από την ηµέουα που το 
ακούσαµε, ντεν παύουµε να πουοσευχόµαστε 
για σας, και να ντεόµαστε να γίνετε πουήουεις 
από την επίγνωση του φεουήµατός του µε 
κάφε σοφία και πνευµατική σύνεση·  για να 
πεουπατήσετε αντάξια στον Κύουιο, 
ευαουεστώντας σε όουα, καουποφοουώντας σε 
κάφε έουγο αγαφό, και αυξανόµενοι στην 
επίγνωση του Φεού.  Καφώς ενντυναµώνεστε 
µε κάφε ντύναµη σύµφωνα µε την 
κυουιαουχική εξουσία τής ντόξας του, σε κάφε 
υποµονή και µακουοφυµία µε χαουά· 

ευχαουιστώντας τον Πατέουα, που µας έκανε 
άξιους της µεουίντας τού κουήου των αγίων 
µέσα στο φως·  ο οποίος µας εουευφέουωσε 
από την εξουσία τού σκότους, και µας 
µετέφεουε στη βασιουεία τού αγαπητού Υιού 
του·  στον οποίο έχουµε την αποουύτουωση 
ντιαµέσου τού αίµατός του, την άφεση των 
αµαουτιών· 

ο οποίος είναι εικόνα τού αόουατου Φεού, 
πουωτότοκος κάφε κτίσης·  επειντή, 
ντιαµέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά 
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που είναι µέσα στους ουανούς κι αυτά που 
είναι επάνω στη γη, τα οουατά και τα 
αόουατα, είτε φουόνοι είτε κυουιότητες είτε 
αουχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν 
ντιαµέσου αυτού και γι' αυτόν·  κι αυτός είναι 
πουιν από όουα, και όουα συντηούνται 
ντιαµέσου αυτού·  κι αυτός είναι η κεφαουή 
τού σώµατος, της εκκουησίας· ο οποίος είναι 
αουχή, πουωτότοκος από τους νεκούς, για να 
γίνει αυτός πουωτεύων σε όουα.  Επειντή, ο 
Πατέουας ευντόκησε µέσα σ' αυτόν να 
κατοικήσει οουόκουηουο το πουήουωµα,  και 
ντιαµέσου αυτού, να συµφιουιώσει τα πάντα 
µε τον εαυτό του, αφού ειουηνοποίησε 
ντιαµέσου τού αίµατος του σταυού του, 
ντιαµέσου αυτού, είτε αυτά που είναι επάνω 
στη γη είτε αυτά που είναι µέσα στους 
ουανούς. 

Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε 
απαουοτουιωµένοι, και εχφουοί στη ντιάνοια 
µε τα πονηουά έουγα·  τώουα, όµως, σας 
συµφιουίωσε πουος τον εαυτό του, ντιαµέσου 
τού σώµατος της σάουκας του, ντιαµέσου τού 
φανάτου, για να σας παουαστήσει µπουοστά 
του αγίους και χωουίς ψεγάντι και χωουίς 
κατηγοουία·  αν επιµένετε στην πίστη, 
φεµεουιωµένοι και στεουεοί, και χωουίς να 
µετακινείστε από την εουπίντα τού 
ευαγγεουίου, που ακούσατε, αυτό που 
κηουύχφηκε σε οουόκουηουη την κτίση, που 
είναι κάτω από τον ουανό· για το οποίο εγώ, ο 
Παύουος, έγινα υπηουέτης.  Τώουα 
χαίουοµαι στα παφήµατά µου για σας, και 
αναπουηουώνω µε τη σειουά µου τα 
υστεουήµατα των φουίψεων του Χουιστού στη 
σάουκα µου, για χάουη τού σώµατός του, που 
είναι η εκκουησία· 

για την οποία εγώ έγινα υπηουέτης, σύµφωνα 
µε την οικονοµία τού Φεού, που ντόφηκε σε 
µένα για σας, για να εκπουηουώσω το 
κήουυγµα του ουόγου τού Φεού,  το 
µυστήουιο που ήταν κουυµµένο από τους 
αιώνες και από τις γενεές, τώουα όµως 
φανεουώφηκε στους αγίους του·  στους 
οποίους ο Φεός φέουησε να φανεουώσει, 
ποιος είναι ο πούτος τής ντόξας τούτου τού 
µυστηουίου στα έφνη, που είναι ο Χουιστός 
µέσα σας, η εουπίντα τής ντόξας·  τον οποίο 

εµείς κηουύττουµε νουφετώντας κάφε 
άνφουωπο, και ντιντάσκοντας κάφε άνφουωπο 
µε κάφε σοφία, για να παουαστήσουµε κάφε 
άνφουωπο τέουειον εν Χουιστώ Ιησού·  στο 
οποίο και κοπιάζω, ντιεξάγοντας αγώνα, 
σύµφωνα µε την ενέουγεια, που ενεουγείται 
µέσα µου µε ντύναµη. 

Επειντή, φέουω να ξέουετε ποιον µεγάουο 
αγώνα έχω για σας και γι' αυτούς που είναι 
στη Ουαοντίκεια, και για όσους ντεν έχουν 
ντει σωµατικά το πουόσωπό µου·  για να 
παουηγοουηφούν οι καουντιές τους, καφώς φα 
ενωφούν µαζί, µε αγάπη, και σε κάφε πούτο 
τής πουηουοφοουίας τής σύνεσης, ώστε να 
γνωουίσουν το µυστήουιο του Φεού και 
Πατέουα και του Χουιστού·  στον οποίο είναι 
κουυµµένοι όουοι οι φησαυουοί τής σοφίας 
και της γνώσης.  Και το ουέω αυτό, για να µη 
σας εξαπατάει κάποιος µε πιφανοουογία·  
επειντή, αν και κατά το σώµα είµαι απών, 
όµως µε το πνεύµα είµαι µαζί σας, 
χαίουοντας και βουέποντας την τάξη σας, και 
τη σταφεουότητα της πίστης σας στον 
Χουιστό. 

Όπως, ουοιπόν, παουαουάβατε τον Ιησού 
Χουιστό, τον Κύουιο, πεουπατάτε ενωµένοι µ' 
αυτόν,  ουιζωµένοι και εποικοντοµούµενοι σ' 
αυτόν, και στεουεωνόµενοι στην πίστη, όπως 
ντινταχφήκατε, πεουισσεύοντας σ' αυτή µε 
ευχαουιστία.  Βουέπετε µη σας εξαπατήσει 
κάποιος ντιαµέσου τής φιουοσοφίας και της 
µάταιης απάτης, σύµφωνα µε την παουάντοση 
των ανφουώπων, σύµφωνα µε τα στοιχεία τού 
κόσµου, και όχι σύµφωνα µε τον Χουιστό.  
Επειντή, µέσα σ' αυτόν κατοικεί 
οουόκουηουο το πουήουωµα της φεότητας 
σωµατικά·  και µέσα σ' αυτόν είστε πουήουεις, 
αυτός που είναι η κεφαουή κάφε αουχής και 
εξουσίας·  στον οποίο πεουιτµηφήκατε, µε 
αχειουοποίητη πεουιτοµή, όταν ξεντυφήκατε 
το σώµα των αµαουτιών της σάουκας 
ντιαµέσου τής πεουιτοµής τού Χουιστού,  
καφόσον συνφαφτήκατε µαζί του στο 
βάπτισµα· µε τον οποίο και συναναστηφήκατε 
ντιαµέσου τής πίστης τής ενέουγειας του 
Φεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους 
νεκούς.  Κι εσάς, που ήσασταν νεκουοί στα 
αµαουτήµατα και στην ακουοβυστία τής 
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σάουκας σας, σας ζωοποίησε µαζί του, καφώς 
σας συγχώουεσε όουα τα πταίσµατα,  όταν 
εξάουειψε το χειουόγουαφο µε τα 
ντιατάγµατα, που ήταν εναντίον σας, και το 
αφαίουεσε από το µέσον, καουφώνοντάς το 
επάνω στον σταυουό·  και αφού απογύµνωσε 
τις αουχές και τις εξουσίες, τις 
καταντουόπιασε ντηµόσια, όταν, επάνω του, 
φουιάµβευσε εναντίον τους. 

Ας µη σας κουίνει, ουοιπόν, κανένας για 
φαγητό ή για ποτό ή για ουόγον γιοουτής ή 
νεοµηνίας ή σαββάτων·  που είναι σκιά των 
µεουοντικών πουαγµάτων, το σώµα όµως 
είναι τού Χουιστού.  Κανένας ας µη σας 
στεουήσει το βουαβείο, µε πουοσποίηση 
ταπεινοφουοσύνης, και µε φουησκεία των 
αγγέουων, ασχοούµενος µε πουάγµατα που 
ντεν είντε, φουσκώνοντας µάταια από τον νου 
τής σάουκας του,  και µη κουατώντας την 
κεφαουή, τον Χουιστό, από τον οποίο 
οουόκουηουο το σώµα ντιαµέσου των αουµών 
και συνντέσµων, καφώς ντιατηουείται και 
καφώς συνντέεται, αυξάνει σύµφωνα µε την 
αύξηση του Φεού.  Αν, ουοιπόν, πεφάνατε 
µαζί µε τον Χουιστό από τα στοιχεία τού 
κόσµου, γιατί, ενώ ζείτε µέσα στον κόσµο, 
υποβάουετε τον εαυτό σας σε ντιατάγµατα:  
(Μη πιάσεις, µη γευφείς, µη αγγίξεις·  τα 
οποία όουα φφείουονται µε τη χουήση)· 
σύµφωνα µε τα εντάουµατα και τις 
ντιντασκαουίες των ανφουώπων;  Τα οποία 
έχουν µονάχα µια φαινοµενική πουευουά 
σοφίας, σε εφεουοφουησκεία και 
ταπεινοφουοσύνη και σκουηουαγώγηση του 
σώµατος, χωουίς να έχουν σε καµιά τιµή την 
ευχαουίστηση της σάουκας. 

Αν, ουοιπόν, συναναστηφήκατε µαζί µε τον 
Χουιστό, τα άνω ζητάτε, όπου είναι ο 
Χουιστός καφισµένος στα ντεξιά τού Φεού.  
Τα άνω φουονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω 
στη γη.  Επειντή, πεφάνατε, και η ζωή σας 
είναι κουυµµένη µαζί µε τον Χουιστό µέσα 
στον Φεό.  Όταν ο Χουιστός, η ζωή µας, 
φανεουωφεί, τότε κι εσείς φα φανεουωφείτε 
µαζί του µέσα σε ντόξα. 

Νεκουώσετε, ουοιπόν, τα µέουη σας που είναι 
επάνω στη γη: Ποουνεία, ακαφαουσία, πάφος, 

κακή επιφυµία, και την πουεονεξία, που είναι 
ειντωουοουατουεία·  για τα οποία έουχεται η 
οουγή τού Φεού επάνω στους γιους τής 
απείφειας·  στα οποία κι εσείς πεουπατήσατε 
κάποτε, όταν ζούσατε ανάµεσά τους.  Τώουα, 
όµως, αποουίψτε κι εσείς από το στόµα σας 
όουα αυτά: Οουγή, φυµό, κακία, βουασφηµία, 
αισχουοουογία.  Μη ουέτε ψέµατα ο ένας 
στον άουον, αφού ξεντυφήκατε τον παουιό 
άνφουωπο, µαζί µε τις πουάξεις του·  και 
ντυφήκατε τον καινούγιο, αυτόν που 
ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύµφωνα µε την 
εικόνα εκείνου που τον έκτισε·  όπου ντεν 
υπάουχει Έουηνας και Ιουνταίος, πεουιτοµή 
και ακουοβυστία, βάουβαουος, Σκύφης, 
ντούος, εουεύφεουος, αουά τα πάντα και µέσα 
σε όουα είναι ο Χουιστός. 

Ντυφείτε, ουοιπόν, ως εκουεκτοί τού Φεού, 
άγιοι και αγαπηµένοι, σπουάχνα οικτιουµών, 
καουοσύνη, ταπεινοφουοσύνη, πουαότητα, 
µακουοφυµία·  υποφέουοντας ο ένας τον 
άουον, και συγχωουώντας ο ένας τον άουον, 
αν κάποιος έχει παουάπονο ενάντια σε 
κάποιον· όπως και ο Χουιστός συγχώουεσε σε 
σας, έτσι κι εσείς.  Και σε όουα τούτα, 
ντυφείτε την αγάπη, που είναι ο σύνντεσµος 
της τεουειότητας.  Και η ειουήνη τού Φεού 
ας βασιουεύει στις καουντιές σας, στην οποία 
και πουοσκουηφήκατε σε ένα σώµα· και 
γίνεστε ευγνώµονες.  Ο ουόγος τού Χουιστού 
ας κατοικεί µέσα σας πούσια, µε κάφε σοφία· 
ντιντάσκοντας και νουφετώντας ο ένας τον 
άουον, µε ψαουµούς και ύµνους και 
πνευµατικές ωντές, ψάουοντας µε χάουη από 
την καουντιά σας στον Κύουιο.  Και κάφε τι, 
ό,τι αν κάνετε, µε ουόγο ή µε έουγο, όουα να 
τα κάνετε στο όνοµα του Κυουίου Ιησού, 
ευχαουιστώντας ντιαµέσου αυτού τον Φεό και 
Πατέουα. 

Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνντουες 
σας, όπως αουµόζει εν Κυουίω. 

Οι άνντουες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, και µη 
είστε πικουοί απέναντί τους. 

Τα παιντιά, υπακούτε στους γονείς, σε όουα· 
επειντή, αυτό είναι ευάουεστο στον Κύουιο. 
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Οι πατέουες, µη εουεφίζετε τα παιντιά σας, 
για να µη µικουοψυχούν. 

Οι ντούοι, υπακούτε σε όουα στους κατά 
σάουκα κυουίους σας, όχι µε 
οφφαουµοντουεία, ως ανφουωπάουεσκοι, 
αουά µε απουότητα καουντιάς, έχοντας φόβο 
πουος τον Φεό.  Και κάφε τι, ό,τι αν κάνετε, 
να το εουγάζεστε από ψυχής, σαν στον 
Κύουιο, και όχι σε ανφουώπους·  ξέουοντας 
ότι από τον Κύουιο φα πάουετε την 
ανταπόντοση της κουηουονοµιάς· επειντή, 
υπηουετείτε ως ντούοι στον Κύουιο, τον 
Χουιστό·  όποιος, όµως, αντικεί, φα πάουει 
την αµοιβή τής αντικίας του, και 
πουοσωποουηψία ντεν υπάουχει. 

ΟΙ ΚΥΟΥΙΟΙ, αποντίντετε το ντίκαιο και το 
ίσον στους ντούς σας, ξέουοντας ότι κι εσείς 
έχετε Κύουιο στους ουανούς. 

ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ στην πουοσευχή, 
αγουυπνώντας σ' αυτή µε ευχαουιστία·  
ταυτόχουονα, πουοσεύχεστε και για µας, για 
να µας ανοίξει ο Φεός φύουα τού ουόγου, για 
να µιουήσουµε το µυστήουιο του Χουιστού, 
για το οποίο και είµαι φυουακισµένος·  για να 
το φανεουώσω, όπως πουέπει να µιουήσω. 

Πεουπατάτε µε φουόνηση πουος τους έξω, 
εξαγοουαζόµενοι τον καιουό.  Ο ουόγος σας 
ας είναι πάντοτε µε χάουη, αουτυµένος µε 
αουάτι, για να ξέουετε πώς πουέπει να 
αποκουίνεστε πουος κάφε έναν ξεχωουιστά. 

Όουα όσα αφοούν εµένα φα σας τα 
φανεουώσει ο Τυχικός, ο αγαπητός 
αντεουφός, και πιστός ντιάκονος και 
σύνντουος εν Κυουίω·  που τον έστειουα σε 
σας γι' αυτόν ακουιβώς τον ουόγο, για να 
µάφει την κατάστασή σας, και να 
παουηγοουήσει τις καουντιές σας·  µαζί µε 
τον Ονήσιµο, τον πιστό και αγαπητό 
αντεουφό, που είναι από σας· φα σας 
φανεουώσουν όουα όσα γίνονται εντώ. 

Σας χαιουετάει ο Αουίσταουχος, ο 
συναιχµάουωτός µου, και ο Μάουκος, ο 
ανεψιός τού Βαουνάβα, (για τον οποίο 
πήουατε παουαγγεουίες· αν έουφει σε σας, να 
τον υποντεχφείτε)·  και ο Ιησούς, που 

ουέγεται Ιούστος, οι οποίοι είναι από την 
πεουιτοµή· αυτοί είναι οι µόνοι συνεουγοί µου 
στη βασιουεία τού Φεού, οι οποίοι έγιναν σε 
µένα παουηγοουία.  Σας χαιουετάει ο 
Επαφουάς, ο οποίος είναι από σας, ο ντούος 
τού Χουιστού, που πάντοτε αγωνίζεται για 
σας στις πουοσευχές, για να σταφείτε τέουειοι 
και πουήουεις σε κάφε φέουηµα του Φεού.  
Επειντή, ντίνω µαουτυουία γι' αυτόν ότι, έχει 
ποουύ ζήουο για σας, και για όσους είναι στη 
Ουαοντίκεια, και για όσους είναι στην 
Ιεουάποουη.  Σας χαιουετάει και ο γιατουός, 
ο Ουκάς, ο αγαπητός, και ο Ντηµάς. 

Χαιουετήστε τούς αντεουφούς που είναι στη 
Ουαοντίκεια, και τον Νυµφά, και την κατ' 
οίκο του εκκουησία.  Και αφού η επιστοουή 
ντιαβαστεί ανάµεσά σας, κάντε να ντιαβαστεί 
και στην εκκουησία των Ουαοντικέων· και 
εκείνη από τη Ουαοντίκεια να τη ντιαβάσετε 
κι εσείς.  Και πείτε στον Άουχιππο: Πουόσεχε 
τη ντιακονία, που παουέουαβες εν Κυουίω, 
ώστε να την εκπουηουώνεις. 

Ο χαιουετισµός γουάφτηκε µε το ντικό µου 
χέουι, του Παύου· να φυµάστε τα ντεσµά µου. 
Η χάουη τού Κυουίου είφε να είναι µαζί σας. 
Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, και ο Σιουανός και ο 
Τιµόφεος, πουος την εκκουησία των 
Φεσσαουονικέων, που είναι σε ενότητα µε τον 
Πατέουα Φεό, και τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό· είφε να είναι σε σας χάουη και 
ειουήνη από τον Πατέουα µας Φεό, και τον 
Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Ευχαουιστούµε τον Φεό πάντοτε για όους 
εσάς και σας αναφέουµε στις πουοσευχές µας,  
καφώς αντιάκοπα φυµόµαστε το έουγο σας 
στην πίστη, και τον κόπο τής αγάπης, και την 
υποµονή τής εουπίντας τού Κυουίου µας 
Ιησού Χουιστού, µπουοστά στον Φεό και 
Πατέουα µας· 

ξέουοντας, αντεουφοί, αγαπηµένοι από τον 
Φεό, την εκουογή σας·  επειντή, το 
ευαγγέουιό µας ντεν έγινε σε σας µονάχα µε 
ουόγο, αουά και µε ντύναµη, και µε Άγιο 
Πνεύµα, και µε ποουή πουηουοφοουία, 
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καφώς ξέουετε ποιοι υπήουξαµε ανάµεσά σας 
για σας.  Κι εσείς γίνατε µιµητές µας και του 
Κυουίου, καφώς ντεχφήκατε τον ουόγο µέσα 
σε ποουή φουίψη, µαζί µε χαουά Πνεύµατος 
Αγίου· 

ώστε, γίνατε τύποι σε όους εκείνους που 
πιστεύουν στη Μακεντονία και στην Αχαϊα.  
Επειντή, από σας ο ουόγος τού Κυουίου 
ντιασαουπίστηκε, όχι µονάχα στη Μακεντονία 
και στην Αχαϊα, αουά η φήµη τής πίστης σας 
πουος τον Φεό έφτασε και σε κάφε τόπο· 
ώστε, εµείς ντεν έχουµε ανάγκη να ουέµε 
κάτι·  επειντή, οι ίντιοι ντιηγούνται για µας, τι 
είντους είσοντο είχαµε πουος εσάς, και πώς 
επιστουέψατε στον Φεό από τα είντωουα, για 
να ντουεύετε έναν Φεό ζωντανό και αουηφινό,  
και να πουοσµένετε τον Υιό του από τους 
ουανούς, που τον ανέστησε από τους νεκούς, 
τον Ιησού, που µας εουευφεουώνει από τη 
µέουουσα οουγή. 

Επειντή, εσείς ξέουετε, αντεουφοί, την είσοντό 
µας πουος εσάς, ότι ντεν έγινε µάταιη·  αουά, 
και ενώ πουοηγουµένως πάφαµε και 
υποφέουαµε ύβουεις στους Φιουίππους, όπως 
ξέουετε, πήουαµε φάουος στον Φεό µας να 
µιουήσουµε σε σας το ευαγγέουιο του Φεού 
µε ποουύν αγώνα.  Επειντή, η πουοτουοπή 
µας ντεν ήταν από πουάνη ούτε από 
ακαφαουσία ούτε µε ντόουο·  αουά, καφώς 
ντοκιµαστήκαµε από τον Φεό για να µας 
εµπιστευφεί το ευαγγέουιο, έτσι µιουάµε, όχι 
σαν τέτοιοι που αουέσουν σε ανφουώπους, 
αουά στον Φεό, που ντοκιµάζει τις καουντιές 
µας.  Επειντή, ούτε ουόγο κοουακείας 
µεταχειουιστήκαµε ποτέ, καφώςξέουετε, ούτε 
πουόφαση πουεονεξίας· ο Φεός είναι 
µάουτυουας.  Ούτε ζητήσαµε ντόξα από 
ανφουώπους, ούτε από σας ούτε από άουους, 
παουόουο που µποούσαµε να ντίνουµε 
βάουος ως απόστοουοι του Χουιστού·  αουά, 
σταφήκαµε γουυκείς ανάµεσά σας· όπως η 
τουοφός πεουιφάουπει τα ντικά της παιντιά·  
έτσι, έχοντας ένφεουµη αγάπη πουος εσάς, 
έχουµε ευχαουίστηση να µεταντώσουµε όχι 
µονάχα το ευαγγέουιο του Φεού, αουά και τις 
ψυχές µας, για τον ουόγο ότι σταφήκατε 
αγαπητοί σε µας.  Επειντή, φυµάστε, 
αντεουφοί, τον κόπο µας και τον µόχφο· 

ντεντοµένου ότι, νύχτα και ηµέουα 
εουγαζόµενοι, για να µη επιβαουύνουµε 
κάποιον από σας, σας κηουύξαµε το 
ευαγγέουιο του Φεού.  Εσείς είστε 
µάουτυουες, και ο Φεός, ότι µε όσιο τουόπο 
και ντίκαιο και άµεµπτο φεουφήκαµε σε σας 
που πιστεύετε·  καφώς ξέουετε, ότι κάφε έναν 
από σας ξεχωουιστά, όπως ο πατέουας τα 
ντικά του παιντιά, σας πουοτουέπαµε και 
παουηγοούσαµε·  και ντιαµαουτυουόµασταν 
να πεουπατήσετε αντάξια του Φεού, που µας 
πουοσκαουεί στη ντική του βασιουεία και 
ντόξα. 

Γι' αυτό κι εµείς ευχαουιστούµε αντιάκοπα 
τον Φεό ότι, όταν παουαουάβατε τον ουόγο 
τού Φεού, που ακούσατε από µας, τον 
ντεχφήκατε όχι ως ουόγον ανφουώπων, αουά, 
(όπως, αουηφινά, είναι), ως ουόγον Φεού, ο 
οποίος και ενεουγείται ανάµεσα σε σας που 
πιστεύετε.  Επειντή, εσείς, αντεουφοί, γίνατε 
µιµητές των εκκουησιών τού Φεού, που είναι 
στην Ιουνταία, εν Χουιστώ Ιησού, 
ντεντοµένου ότι, κι εσείς πάφατε τα ίντια από 
τους ντικούς σας οµοεφνείς, όπως κι αυτοί 
από τους Ιουνταίους·  οι οποίοι και τον 
Κύουιο Ιησού φανάτωσαν και τους ντικούς 
τους πουοφήτες, κι εµάς έφεσαν υπό ντιωγµό, 
και στον Φεό ντεν αουέσουν, και σε όους τούς 
ανφουώπους είναι ενάντιοι·  οι οποίοι µάς 
εµποντίζουν να µιουήσουµε πουος τα έφνη 
για να σωφούν, για να αναπουηουώσουν τις 
ντικές τους αµαουτίες πάντοτε· έφτασε, όµως, 
επάνω τους η οουγή σε τέουειο βαφµό. 

ΕΜΕΙΣ, όµως, αντεουφοί, αφού µείναµε για 
ουίγο καιουό οουφανοί από σας, όσον αφοουά 
την πουοσωπική µας παουσία, όχι µε την 
καουντιά, φουοντίσαµε πεουισσσότεουο µε 
ποουή επιφυµία να ντούµε το πουόσωπό σας.  
Γι' αυτό, φεουήσαµε νάουφουµε σε σας (εγώ, 
µάουιστα, ο Παύουος) και µια και ντυο 
φοουές, αουά µας εµπόντισε ο σατανάς.  
Επειντή, ποια είναι η εουπίντα µας ή η χαουά 
ή το στεφάνι τής καύχησης, αν όχι κι εσείς 
µπουοστά στον Κύουιό µας Ιησού Χουιστό 
κατά την παουσία του;  Ντεντοµένου ότι, 
εσείς είστε η ντόξα µας και η χαουά. 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1240 από 1298 

Γι' αυτό, µη υποφέουοντας πουέον, κουίναµε 
εύουογο να αποµείνουµε µόνοι στην Αφήνα,  
και στείουαµε τον Τιµόφεο, τον αντεουφό 
µας, και ντιάκονο του Φεού, και συνεουγάτη 
µας στο ευαγγέουιο του Χουιστού, για να σας 
στηουίξει, και να σας παουηγοουήσει σε 
σχέση µε την πίστη σας·  για να µη 
κουονίζεται κανείς µέσα σ' αυτές τις φουίψεις· 
ντεντοµένου ότι, εσείς ξέουετε ότι σ' αυτό 
είµαστε ταγµένοι.  Επειντή, όταν ήµασταν 
κοντά σας, σας τα πουοουέγαµε, ότι 
πουόκειται να υποφέουµε φουίψεις, καφώς και 
έγινε, και ξέουετε.  Γι' αυτό και εγώ, µη 
υποφέουοντας πουέον, έστειουα για να µάφω 
την πίστη σας, µήπως σας πείουαξε αυτός που 
πειουάζει, και ο κόπος µας αποβεί εις µάτην. 

Τώουα, όµως, όταν ο Τιµόφεος ήουφε από 
σας σε µας, και µας έφεουε καουές αγγεουίες 
για την πίστη σας και την αγάπη σας, και ότι 
πάντοτε έχετε αγαφή ενφύµηση για µας, 
επιποφώντας να µας ντείτε, όπως κι εµείς 
εσάς·  γι' αυτό, παουηγοουηφήκαµε, 
αντεουφοί, για σας µέσα σε όουη τη φουίψη 
και τη στενοχώουια µας, εξαιτίας τής πίστης 
σας·  ντεντοµένου ότι, τώουα ζούµε, αν εσείς 
µένετε σταφεουοί στον Κύουιο.  Επειντή, 
ποια ευχαουιστία µποούµε να 
ανταποντώσουµε στον Φεό για σας, για όουη 
τη χαουά που χαιουόµαστε για σας µπουοστά 
στον Φεό µας,  καφώς νύχτα και ηµέουα 
ντεόµαστε, σε υπεουβοουικό βαφµό, να 
ντούµε το πουόσωπό σας, και να 
αναπουηουώσουµε τις εουείψεις τής πίστης 
σας; 

Αυτός, µάουιστα, ο Φεός και Πατέουας µας, 
και ο Κύουιός µας Ιησούς Χουιστός, είφε να 
κατευφύνει τον ντουόµο µας πουος εσάς.  Κι 
εσάς, ο Κύουιος να αυξήσει και να 
πεουισσεύσει στην αγάπη, του ενός πουος τον 
άουον και πουος όους, καφώς κι εµείς πουος 
εσάς·  για να στηουίξει τις καουντιές σας 
άµεµπτες στην αγιοσύνη, µπουοστά στον Φεό 
και Πατέουα µας, στην παουσία τού Κυουίου 
µας Ιησού Χουιστού, µαζί µε όους τους 
αγίους του. 

ΓΙ' ΑΥΤΟ, στο εξής, αντεουφοί, σας 
παουακαούµε και σας πουοτουέπουµε 

ντιαµέσου τού Κυουίου Ιησού, όπως 
παουαουάβατε από µας το πώς πουέπει να 
πεουπατάτε και να αουέσετε στον Φεό, έτσι 
να πεουισσεύετε όουο και πεουισσότεουο.  
Ντεντοµένου ότι, ξέουετε ποιες 
παουαγγεουίες σάς ντώσαµε ντιαµέσου τού 
Κυουίου Ιησού.  Επειντή, τούτο είναι το 
φέουηµα του Φεού, ο αγιασµός σας, να 
απέχετε από την ποουνεία·  να ξέουει κάφε 
ένας από σας να κουατάει το ντικό του σκεύος 
σε αγιασµό και τιµή·  όχι σε πάφος επιφυµίας, 
όπως και τα έφνη, αυτά που ντεν γνωουίζουν 
τον Φεό.  Να µη υπεουβαίνει κάποιος και 
αντικεί τον αντεουφό του σ' αυτό το πουάγµα· 
επειντή, ο Φεός είναι εκντικητής για όουα 
αυτά, όπως και σας πουοείπαµε, και 
βεβαιώσαµε µε µαουτυουίες.  Ντεντοµένου 
ότι, ο Φεός ντεν µας κάουεσε σε ακαφαουσία, 
αουά σε αγιασµό.  Γι' αυτό, εκείνος που τα 
αφετεί αυτά, ντεν αφετεί άνφουωπο, αουά τον 
Φεό, ο οποίος και µας έντωσε το Πνεύµα του 
το Άγιο. 

Μάουιστα, για τη φιουαντεουφία, ντεν έχετε 
ανάγκη να σας γουάφω· επειντή, εσείς οι ίντιοι 
είστε φεοντίντακτοι στο να αγαπάτε ο ένας 
τον άουον·  για τον ουόγο ότι, αυτό και 
κάνετε πουος όους τούς αντεουφούς, που είναι 
σε οουόκουηουη τη Μακεντονία. Σας 
παουακαούµε, µάουιστα, αντεουφοί, να 
πεουισσεύετε σ' αυτό ακόµα πεουισσότεουο·  
και να ντείχνετε φιουοτιµία στο να ησυχάζετε, 
και να καταγίνεστε µε τα ντικά σας, και να 
εουγάζεστε µε τα ίντια σας τα χέουια, καφώς 
σας παουαγγείουαµε·  για να πεουπατάτε µε 
ευπουέπεια πουος τους έξω, και να µη έχετε 
ανάγκη από τίποτε. 

ΝΤΕΝ φέουω, µάουιστα, να αγνοείτε, 
αντεουφοί, για όσους έχουν κοιµηφεί, για να 
µη ουυπάστε, όπως και οι υπόουοιποι, που 
ντεν έχουν εουπίντα.  Επειντή, αν πιστεύουµε 
ότι ο Ιησούς πέφανε και αναστήφηκε, έτσι και 
ο Φεός, αυτούς που κοιµήφηκαν µε πίστη 
στον Ιησού, φα τους φέουει µαζί του.  
Επειντή, σας ουέµε τούτο ντιαµέσου του 
ουόγου τού Κυουίου, ότι εµείς που ζούµε, 
όσοι αποµένουµε στην παουσία τού Κυουίου, 
ντεν φα πουοουάβουµε αυτούς που 
κοιµήφηκαν·  ντεντοµένου ότι, ο ίντιος ο 
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Κύουιος φα κατέβει από τον ουανό µε 
πουόσταγµα, µε φωνή αουχαγγέου, και µε 
σάουπιγγα Φεού, κι αυτοί που πέφαναν εν 
Χουιστώ φα αναστηφούν πουώτα·  έπειτα, 
εµείς που ζούµε, όσοι αποµένουµε, φα 
αουπαχτούµε µαζί τους, ταυτόχουονα, µε 
σύννεφα σε συνάντηση του Κυουίου στον 
αέουα· και έτσι, φα είµαστε πάντοτε µαζί µε 
τον Κύουιο.  Ουοιπόν, παουηγοουείτε ο ένας 
τον άουον µ' αυτά τα ουόγια. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ντε µε τους χουόνους και τους 
καιούς, αντεουφοί, ντεν έχετε ανάγκη να σας 
γουάφει κάποιος·  ντεντοµένου ότι, εσείς 
ξέουετε ακουιβώς πως, η ηµέουα τού 
Κυουίου, σαν κουέφτης µέσα στη νύχτα, έτσι 
έουχεται.  Επειντή, όταν ουένε: Ειουήνη και 
ασφάουεια, τότε έουχεται επάνω τους 
αιφνίντιος όουεφουος, όπως οι πόνοι τής 
γέννας στην έγκυο γυναίκα· και ντεν φα 
ξεφύγουν.  Αουά, εσείς, αντεουφοί, ντεν είστε 
σε σκοτάντι, ώστε η ηµέουα να σας 
καταφτάσει σαν κουέφτης.  Όουοι εσείς είστε 
γιοι τού φωτός και γιοι τής ηµέουας· ντεν 
είµαστε της νύχτας ούτε του σκότους.  Άουα, 
ουοιπόν, ας µη κοιµόµαστε, όπως και οι 
υπόουοιποι, αουά ας αγουυπνούµε, και ας 
εγκουατευόµαστε.  Επειντή, αυτοί που 
κοιµούνται, τη νύχτα κοιµούνται· κι αυτοί που 
µεφούν, τη νύχτα µεφούν·  εµείς, όµως, καφώς 
είµαστε της ηµέουας, ας εγκουατευόµαστε, 
αφού ντυφούµε τον φώουακα της πίστης και 
της αγάπης, και για πεουικεφαουαία την 
εουπίντα τής σωτηουίας.  Ντεντοµένου ότι, ο 
Φεός ντεν µας πουοσντιόουισε για οουγή, 
αουά για απόουαυση σωτηουίας, ντιαµέσου 
τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού,  ο οποίος 
πέφανε για χάουη µας, ώστε, είτε 
αγουυπνούµε είτε κοιµόµαστε, να ζήσουµε 
µαζί του.  Γι' αυτό, παουηγοουείτε ο ένας τον 
άουον, και οικοντοµείτε ο ένας τον άουον, 
όπως και κάνετε. 

Σας παουακαούµε ντε, αντεουφοί, να 
γνωουίζετε αυτούς που κοπιάζουν ανάµεσά 
σας, και πουοϊστανται σε σας εν Κυουίω, και 
σας νουφετούν·  και τιµάτε τους µε ένα 
υπεουπεουίσσευµα αγάπης για το έουγο τους. 
Ειουηνεύετε µεταξύ σας. 

Σας παουακαούµε, µάουιστα, αντεουφοί, 
νουφετείτε τούς ατάκτους, παουηγοουείτε 
τούς οουιγόψυχους, στηουίζετε τους ασφενείς, 
µακουοφυµείτε πουος όους.  Πουοσέχετε, να 
µη ανταποντίντει κανείς κακό σε κάποιον αντί 
κακού· αουά, ζητάτε πάντοτε το αγαφό και 
µεταξύ σας, και σε όους. 

Πάντοτε να χαίουεστε.  Αντιάκοπα να 
πουοσεύχεστε.  Σε όουα να ευχαουιστείτε· 
επειντή, αυτό είναι το φέουηµα του Φεού σε 
σας εν Χουιστώ Ιησού. 

Το Πνεύµα µη το σβήνετε·  πουοφητείες µη 
τις εξουφενείτε.  Όουα να τα εξετάζετε, το 
καουό να κατέχετε.  Από κάφε είντους κακό 
να απέχετε. 

Και ο ίντιος ο Φεός τής ειουήνης είφε να σας 
αγιάσει οουοκουηουωτικά· και να 
ντιατηουηφεί οουόκουηουο το πνεύµα σας, 
και η ψυχή, και το σώµα, άµεµπτα στην 
παουσία τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  
Πιστός είναι εκείνος ο οποίος σας καουεί, ο 
οποίος και φα το εκτεουέσει. 

Αντεουφοί, πουοσεύχεστε για µας.  
Χαιουετήστε όους τούς αντεουφούς µε άγιο 
φίουηµα.  Σας οουκίζω στον Κύουιο, να 
ντιαβαστεί η επιστοουή σε όους τούς αγίους 
αντεουφούς. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
είφε να είναι µαζί σας. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ και ο Σιουανός και ο 
Τιµόφεος πουος την εκκουησία των 
Φεσσαουονικέων, που είναι σε ενότητα µε τον 
Πατέουα µας Φεό, και τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό·  είφε να είναι σε σας χάουη και 
ειουήνη από τον Πατέουα µας Φεό, και τον 
Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Οφείουµε να ευχαουιστούµε πάντοτε τον Φεό 
για σας, αντεουφοί, όπως είναι άξιο, επειντή 
υπεουαυξάνει η πίστη σας, και πουεονάζει η 
αγάπη τού καφενός ξεχωουιστά, όουων σας, 
του ενός πουος τον άουον·  ώστε εµείς οι 
ίντιοι καυχώµαστε για σας στις εκκουησίες 
τού Φεού, για την υποµονή σας και την πίστη 
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µέσα σε όους τούς ντιωγµούς σας και τις 
φουίψεις που υποφέουετε· 

που είναι ένντειξη της ντίκαιης κουίσης τού 
Φεού για να αξιωφείτε τής βασιουείας τού 
Φεού, χάουη τής οποίας και πάσχετε.  
Επειντή, είναι ντίκαιο µπουοστά στον Φεό να 
ανταποντώσει φουίψη σε όσους σας φουίβουν·  
σε σας, όµως, που φουίβεστε, άνεση µαζί µας, 
όταν ο Κύουιος Ιησούς αποκαουυφφεί από 
τον ουανό µαζί µε τους αγγέους τής ντύναµής 
του,  µέσα σε φουόγα φωτιάς, κάνοντας 
εκντίκηση σ' αυτούς που ντεν γνωουίζουν τον 
Φεό, και σ' αυτούς που ντεν υπακούν στο 
ευαγγέουιο του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού·  
οι οποίοι φα τιµωουηφούν µε αιώνιο 
όουεφουο από το πουόσωπο του Κυουίου, και 
από τη ντόξα τής ντύναµής του,  όταν έουφει 
να ενντοξαστεί ανάµεσα στους αγίους του, και 
να φαυµαστεί ανάµεσα σε όους που τον 
πιστεύουν, (επειντή, εσείς πιστέψατε στη 
µαουτυουία µας), κατά την ηµέουα εκείνη. 

Για το οποίο και πουοσευχόµαστε πάντοτε 
για σας, για να σας κάνει ο Φεός µας 
αντάξιους της κουήσης του, και να 
εκπουηουώσει κάφε ευντοκία αγαφοσύνης, και 
το έουγο τής πίστης µε ντύναµη·  για να 
ενντοξαστεί το όνοµα του Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού σε σας, κι εσείς σ' αυτόν, σύµφωνα 
µε τη χάουη τού Φεού µας και Κυουίου 
Ιησού Χουιστού. 

ΣΑΣ παουακαούµε, µάουιστα, αντεουφοί, για 
την παουσία τού Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού, και την επισύναξή µας σ' αυτόν,  
µη σαουευτείτε γουήγοουα από το φουόνηµά 
σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε µε πνεύµα 
ούτε µε ουόγο ούτε µε επιστοουή, σαν ντήφεν 
να γουάφεται από µας, ότι τάχα πουησίασε η 
ηµέουα τού Χουιστού.  Ας µη σας εξαπατήσει 
κάποιος µε κανέναν τουόπο· επειντή, ντεν 
φάουφει εκείνη η ηµέουα, αν πουώτα ντεν 
έουφει η αποστασία, και αποκαουυφφεί ο 
άνφουωπος της αµαουτίας, ο γιος τής 
απώουειας,  αυτός που φα αντιτάσσεται και φα 
υπεουυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάφε 
έναν που ουέγεται φεός ή σέβασµα, ώστε να 
καφήσει στον ναό τού Φεού ως Φεός, 
αποντεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι 

Φεός.  Ντεν φυµάστε ότι, ενώ ήµουν ακόµα 
µαζί σας, σας τα έουεγα αυτά;  Και τώουα 
γνωουίζετε εκείνο που τον εµποντίζει, ώστε να 
αποκαουυφφεί στον ντικό του καιουό.  
Επειντή, το µυστήουιο της ανοµίας ήντη 
ενεουγείται· µονάχα µέχουις ότου βγει από τη 
µέση αυτός που τώουα εµποντίζει·  και, τότε, 
ο άνοµος φα αποκαουυφφεί, τον οποίο ο 
Κύουιος φα τον αποουέσει µε το πνεύµα τού 
στόµατός του, και φα τον καταουγήσει µε την 
επιφάνεια της παουσίας του·  ο οποίος 
φάουφει µε ενέουγεια του σατανά µε κάφε 
ντύναµη και σηµεία και τέουατα ψεύντους,  
και µε κάφε απάτη τής αντικίας, ανάµεσα σ' 
αυτούς που χάνονται· επειντή, ντεν ντέχφηκαν 
την αγάπη τής αουήφειας για να σωφούν.  Και 
γι' αυτό, ο Φεός φα στείουει επάνω τους 
ενέουγεια πουάνης, ώστε να πιστέψουν στο 
ψέµα·  για να κατακουιφούν όουοι αυτοί που 
ντεν πίστεψαν στην αουήφεια, αουά οι οποίοι 
βουήκαν ευχαουίστηση στην αντικία. 

Εµείς, όµως, οφείουµε πάντοτε να 
ευχαουιστούµε τον Φεό για σας, αντεουφοί 
αγαπηµένοι από τον Κύουιο, ότι ο Φεός σάς 
έκουεξε εξαουχής πουος σωτηουίαν ντιαµέσου 
τού αγιασµού τού Πνεύµατος, και της πίστης 
τής αουήφειας·  στον οποίο σας κάουεσε 
ντιαµέσου τού ευαγγεουίου µας, πουος 
απόουαυση της ντόξας τού Κυουίου µας 
Ιησού Χουιστού. 

Ουοιπόν, αντεουφοί, µένετε σταφεουοί, και 
κουατάτε τις παουαντόσεις, που 
ντινταχφήκατε, είτε µε ουόγο είτε µε 
επιστοουή µας.  Και ο ίντιος ο Κύουιός µας 
Ιησούς Χουιστός και ο Φεός και Πατέουας 
µας, που µας αγάπησε και έντωσε αιώνια 
παουηγοουία και εουπίντα αγαφή ντιαµέσου 
τής χάουης του,  είφε να παουηγοουήσει τις 
καουντιές σας, και να σας στηουίξει σε κάφε 
ουόγο και έουγο αγαφό. 

ΤΕΟΥΟΣ, αντεουφοί, πουοσεύχεστε για µας, 
για να τουέχει ο ουόγος τού Κυουίου και να 
ντοξάζεται, καφώς και σε σας,  και για να 
εουευφεουωφούµε από τους παουάουογους 
και πονηούς ανφουώπους· επειντή, η πίστη 
ντεν υπάουχει σε όους. 
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Πιστός, όµως, είναι ο Κύουιος, ο οποίος φα 
σας στηουίξει και φυουάξει από τον πονηουό.  
Έχουµε, όµως, πεποίφηση στον Κύουιο για 
σας, ότι εκείνα που σας παουαγγέουουµε, και 
τα εκτεουείτε και φα τα εκτεουείτε.  Ο ντε 
Κύουιος είφε να κατευφύνει τις καουντιές σας 
στην αγάπη τού Φεού, και στην υποµονή τού 
Χουιστού. 

Σας παουαγγέουουµε µάουιστα, αντεουφοί, 
στο όνοµα του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, 
να αποµακουύνεστε από κάφε έναν αντεουφό, 
που πεουπατάει άτακτα, και όχι σύµφωνα µε 
την παουάντοση που παουέουαβε από µας. 

Επειντή, ξέουετε πώς πουέπει να µας 
µιµείστε· ντεντοµένου ότι, ντεν φεουφήκαµε 
άτακτα µεταξύ σας,  ούτε φάγαµε ντωουεάν 
ψωµί από κάποιον, αουά µε κόπο και µόχφο, 
εουγαζόµενοι νύχτα και ηµέουα, για να µη 
επιβαουύνουµε κανέναν από σας.  Όχι ότι 
ντεν έχουµε εξουσία, αουά για να σας 
ντώσουµε τον εαυτό µας υπόντειγµα στο να 
µας µιµείστε. 

Επειντή, και όταν ήµασταν κοντά σας, αυτό 
σας παουαγγέουαµε, ότι, αν κάποιος ντεν 
φέουει να εουγάζεται, ντεν πουέπει ούτε και να 
τουώει·  επειντή, ακούµε µεουικούς ότι 
πεουπατούν ανάµεσά σας άτακτα, οι οποίοι 
καφόου ντεν εουγάζονται, αουά 
πεουιεουγάζονται.  Όµως, παουαγγέουουµε σ' 
αυτού τού είντους τούς ανφουώπους, και τους 
πουοτουέπουµε ντιαµέσου τού Κυουίου µας 
Ιησού Χουιστού, να τουώνε το ψωµί τους 
εουγαζόµενοι µε ησυχία. 

Εσείς, µάουιστα, αντεουφοί, µη αποκάµετε 
στο να πουάττετε το καουό.  Και αν κάποιος 
ντεν υπακούει στον ουόγο µας, που 
γουάφουµε µε την επιστοουή, αυτόν να τον 
σηµειώνετε· και µη συναναστουέφεστε µαζί 
του, για να ντουαπεί.  Όµως, µη τον 
φεωουείτε ως εχφουό, αουά να τον νουφετείτε 
ως αντεουφό. 

Αυτός ντε ο Κύουιος της ειουήνης είφε να σας 
ντώσει ειουήνη µέσα σε κάφε τι, µε κάφε 
τουόπο. Ο Κύουιος είφε να είναι µαζί µε όους 
σας. 

Ο χαιουετισµός γουάφτηκε µε το ντικό µου 
χέουι, του Παύου, που είναι σηµείο σε κάφε 
επιστοουή· έτσι γουάφω:  Η χάουη τού 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού είφε να είναι 
µαζί µε όους σας. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού, µε επιταγή τού Φεού τού Σωτήουα 
µας, και του Κυουίου Ιησού Χουιστού, την 
εουπίντα µας,  πουος τον Τιµόφεο, το γνήσιο 
παιντί στην πίστη, είφε να είναι χάουη, έουεος, 
ειουήνη, από τον Πατέουα µας Φεό, και τον 
Ιησού Χουιστό τον Κύουιό µας. 

Καφώς σε παουακάουεσα, όταν έφευγα για τη 
Μακεντονία, να παουαµείνεις στην Έφεσο, 
και να παουαγγείουεις σε µεουικούς να µη 
ντιντάσκουν ντιαφοουετικές ντιντασκαουίες,  
ούτε να πουοσέχουν σε µύφους και 
απέουαντες γενεαουογίες, που πουοξενούν 
φιουονικίες µάουον παουά την οικοντοµή τού 
Φεού στην πίστη, έτσι να κάνεις.  Το τέουος 
ντε της παουαγγεουίας είναι αγάπη από 
καουντιά καφαουή και συνείντηση αγαφή, και 
πίστη ανυπόκουιτη·  από τα οποία µεουικοί, 
καφώς αποπουανήφηκαν, εκτουάπηκαν σε 
µαταιοουογία,  φέουοντας να είναι ντάσκαουοι 
του νόµου, ενώ ντεν καταουαβαίνουν ούτε 
όσα ουένε ούτε για ποια πουάγµατα ντίνουν 
ντιαβεβαιώσεις. 

Και ξέουµε ότι ο νόµος είναι καουός, αν 
κάποιος τον µεταχειουίζεται νόµιµα,  
γνωουίζοντας τούτο, ότι ο νόµος ντεν τέφηκε 
για τον ντίκαιο, αουά για τους άνοµους και 
ανυπότακτους, τους ασεβείς και τους 
αµαουτωούς, τους ανόσιους και βέβηους, τους 
πατουοκτόνους και µητουοκτόνους, τους 
φονιάντες,  πόουνους, αουσενοκοίτες, 
ντουέµποους, ψεύτες, επίοουκους, και 
οτιντήποτε άουο αντιβαίνει στην υγιαίνουσα 
ντιντασκαουία,  σύµφωνα µε το ευαγγέουιο 
της ντόξας τού µακαουίου Φεού, που µου 
έχει εµπιστευφεί. 

Και ευχαουιστώ τον Ιησού Χουιστό, τον 
Κύουιό µας, που µε ενντυνάµωσε, ότι µε 
φεώουησε πιστό, και µε έταξε στη ντιακονία,  
εµένα που άουοτε ήµουν βουάσφηµος, και 
ντιώκτης και υβουιστής· εουεήφηκα, όµως, 
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επειντή, καφώς ήµουν σε άγνοια, έπουαξα 
µέσα σε απιστία·  αουά η χάουη τού Κυουίου 
µας υπεουπεουίσσευσε µε πίστη και αγάπη 
που υπάουχει στον Ιησού Χουιστό. 

Πιστός ο ουόγος και άξιος κάφε αποντοχής, 
ότι ο Ιησούς Χουιστός ήουφε στον κόσµο για 
να σώσει τούς αµαουτωούς, από τους οποίους 
πουώτος είµαι εγώ·  αουά, γι' αυτό 
εουεήφηκα, ώστε ο Ιησούς Χουιστός να 
ντείξει πουώτα σε µένα την όουη 
µακουοφυµία του, για παουάντειγµα αυτών 
που πουόκειται να πιστεύουν σ' αυτόν για 
αιώνια ζωή.  Και στον βασιουιά των αιώνων, 
τον άφφαουτο, τον αόουατο, τον µόνο σοφό 
Φεό, είφε να είναι τιµή και ντόξα στους 
αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Αυτή την παουαγγεουία παουαντίνω σε σένα, 
παιντί µου Τιµόφεε, σύµφωνα µε τις 
πουοφητείες που πουοηγήφηκαν για σένα, να 
στουατεύεις, σύµφωνα µ' αυτές, την καουή 
στουατεία,  έχοντας πίστη και συνείντηση 
αγαφή, την οποία µεουικοί, αφού την 
απέβαουαν, ναυάγησαν στην πίστη·  από τους 
οποίους είναι ο Υµέναιος και ο 
Αουέξανντουος, που τους παουέντωσα στον 
σατανά, για να µάφουν να µη βουασφηµούν. 

Ο ΠΟΥΑΤΥΣ ΟΟΥΙΖΟΝΤΑΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΠΟΥΟΣΕΥΧΗΣ 

ΠΑΟΥΑΚΑΟΥΩ, ουοιπόν, πουώτα απ' όουα 
να κάνετε ντεήσεις, πουοσευχές, 
παουακουήσεις, ευχαουιστίες, για όους τούς 
ανφουώπους,  για βασιουιάντες, και όους 
εκείνους που είναι σε αξιώµατα, ώστε να 
ζούµε βίο ατάουαχο και ήσυχο µε κάφε 
ευσέβεια και σεµνότητα. 

Επειντή, αυτό είναι καουό και ευπουόσντεκτο 
µπουοστά στον Σωτήουα µας Φεό·  ο οποίος 
φέουει να σωφούν όουοι οι άνφουωποι, και 
νάουφουν στην επίγνωση της αουήφειας.  
Επειντή, ένας Φεός υπάουχει, ένας είναι και ο 
µεσίτης µεταξύ Φεού και ανφουώπων, ο 
άνφουωπος Ιησούς Χουιστός,  ο οποίος 
έντωσε τον εαυτό του αντίουυτουο για χάουη 

όουων, µια µαουτυουία που έγινε σε 
οουισµένους καιούς,  στο οποίο εγώ τάχφηκα 
κήουυκας και απόστοουος, (αουήφεια ουέω εν 
Χουιστώ, ντεν ψεύντοµαι), ντάσκαουος των 
εφνών στην πίστη και στην αουήφεια. 

Φέουω, ουοιπόν, οι άνντουες να 
πουοσεύχονται σε κάφε τόπο, υψώνοντας 
καφαουά χέουια, χωουίς οουγή και ντισταγµό. 

Το ίντιο και οι γυναίκες, µε ενντυµασία σεµνή, 
να στοουίζουν τον εαυτό τους µε συστοουή 
και σωφουοσύνη, όχι µε πουέγµατα ή 
χουυσάφι ή µαουγαουιτάουια ή ποουυτεουή 
ενντυµασία·  αουά, µε έουγα αγαφά (αυτό που 
ταιουιάζει σε γυναίκες, οι οποίες ντηµόσια 
φανεουώνουν φεοσέβεια).  Η γυναίκα ας 
µαφαίνει µέσα σε ησυχία µε κάφε υποταγή·  
σε γυναίκα, όµως, ντεν επιτουέπω να 
ντιντάσκει ούτε να αυφεντεύει επάνω στον 
άνντουα, αουά να ησυχάζει.  Επειντή, ο 
Αντάµ πουάστηκε πουώτος, έπειτα η Εύα.  
Και ο Αντάµ ντεν απατήφηκε· αουά, η 
γυναίκα, αφού εξαπατήφηκε, ντιέπουαξε 
παουάβαση·  όµως, φα σωφεί ντιαµέσου τής 
τεκνογονίας, αν µείνουν στην πίστη και αγάπη 
και αγιασµό µε σωφουοσύνη. 

ΠΙΣΤΟΣ ο ουόγος: Αν κάποιος οουέγεται 
επισκοπή, καουό έουγο επιφυµεί.  Ο 
επίσκοπος, ουοιπόν, πουέπει να είναι 
άµεµπτος, άνντουας µιας γυναίκας, 
άγουυπνος, σώφουονας, κόσµιος, φιουόξενος, 
ντιντακτικός·  όχι µέφυσος, όχι πουήκτης, όχι 
αισχουοκεουντής· αουά, επιεικής, άµαχος, 
αφιουάουγυουος·  κυβεουνώντας καουά το 
ντικό του σπίτι, έχοντας τα παιντιά του σε 
υποταγή µε κάφε σεµνότητα·  (επειντή, αν 
κάποιος ντεν ξέουει να κυβεουνάει τη ντική 
του οικογένεια, πώς φα επιµεουηφεί την 
εκκουησία τού Φεού;).  Να µη είναι 
νεοκατήχητος, για να µη υπεουηφανευφεί και 
πέσει στην καταντίκη τού ντιαβόου.  Πουέπει, 
µάουιστα, αυτός να έχει και καουή 
µαουτυουία από τους έξω, για να µη πέσει σε 
ονειντισµό και παγίντα τού ντιαβόου. 

Το ίντιο οι ντιάκονοι, πουέπει να είναι σεµνοί, 
όχι ντίγουωσσοι, όχι ντοσµένοι σε ποουύ 
κουασί, όχι αισχουοκεουντείς,  έχοντας το 
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µυστήουιο της πίστης µέσα σε καφαουή 
συνείντηση·  κι αυτοί, µάουιστα, πουώτα ας 
ντοκιµάζονται, έπειτα ας γίνονται ντιάκονοι, 
αν είναι άµεµπτοι.  Οι γυναίκες το ίντιο, να 
είναι σεµνές, όχι κατάουαουες, εγκουατείς, 
πιστές σε όουα·  οι ντιάκονοι ας είναι άνντουες 
µιας γυναίκας, κυβεουνώντας καουά τα 
παιντιά τους και το σπίτι τους.  Επειντή, αυτοί 
που ντιακόνησαν καουά, αποκτούν για τον 
εαυτό τους καουόν βαφµό, και µεγάουη 
παουησία στην πίστη, την πίστη στον Ιησού 
Χουιστό. 

Σου τα γουάφω αυτά, εουπίζοντας νάουφω σε 
σένα γουηγοουότεουα·  αουά, αν 
καφυστεουήσω, για να ξέουεις πώς πουέπει να 
ποουιτεύεσαι στον οίκο τού Φεού, που είναι η 
εκκουησία τού ζωντανού Φεού, στύουος και 
στεουέωµα της αουήφειας. 

Και αναντίουητα, το µυστήουιο της ευσέβειας 
είναι µεγάουο· ο Φεός φανεουώφηκε µε 
σάουκα, ντικαιώφηκε µε Πνεύµα, φάνηκε σε 
αγγέους, κηουύχφηκε στα έφνη, έγινε 
αποντεκτός µε πίστη στον κόσµο, 
αναουήφφηκε µε ντόξα. 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, µάουιστα, ουέει µε σαφήνεια, 
ότι στους έσχατους καιούς µεουικοί φα 
αποστατήσουν από την πίστη, πουοσέχοντας 
σε πνεύµατα πουάνης και σε ντιντασκαουίες 
νταιµονίων,  ντιαµέσου τής υπόκουισης 
ψευντοουόγων, που έχουν τη συνείντησή τους 
καυτηουιασµένη,  οι οποίοι εµποντίζουν τον 
γάµο, πουοστάζοντας αποχή από οουισµένα 
φαγητά, τα οποία ο Φεός τα έκτισε για να τα 
παίουνουν µε ευχαουιστία οι πιστοί και 
εκείνοι που γνώουισαν την αουήφεια.  
Επειντή, κάφε κτίσµα τού Φεού είναι καουό, 
και κανένα ντεν είναι αποουίψιµο, όταν 
παίουνεται µε ευχαουιστία·  επειντή, αγιάζεται 
ντιαµέσου τού ουόγου τού Φεού και 
ντιαµέσου τής πουοσευχής. 

Συµβουεύοντας αυτά στους αντεουφούς, φα 
είσαι καουός ντιάκονος του Ιησού Χουιστού, 
που φα τουέφεσαι µε τα ουόγια τής πίστης, 
και της καουής ντιντασκαουίας που 
παουακοούφησες·  τους ντε βέβηους µύφους 
και κατάουηους για γουιές, απόφευγέ τους· 

και γύµναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια.  
Επειντή, η σωµατική εξάσκηση είναι 
ωφέουιµη για ουίγο· η ευσέβεια, όµως, είναι 
για όουα ωφέουιµη, έχοντας υπόσχεση για 
την παούσα ζωή και για τη µέουουσα.  Πιστός 
ο ουόγος και άξιος κάφε αποντοχής.  Επειντή, 
γι' αυτό και κοπιάζουµε και χουευαζόµαστε, 
επειντή εουπίζουµε στον ζωντανό Φεό, που 
είναι Σωτήουας όουων των ανφουώπων, 
µάουιστα των πιστών.  Αυτά να παουαγγέουεις 
και να ντιντάσκεις. 

Κανένας ας µη καταφουονεί τη νεότητά σου, 
αουά γίνε τύπος των πιστών σε ουόγο, σε 
συναναστουοφή, σε αγάπη, σε πνεύµα, σε 
πίστη, σε αγνότητα.  Μέχουις ότου έουφω, να 
καταγίνεσαι στην ανάγνωση, στην 
πουοτουοπή, στη ντιντασκαουία.  Μη 
παουαµεουείς το χάουισµα που υπάουχει 
µέσα σου, το οποίο ντόφηκε σε σένα 
ντιαµέσου πουοφητείας, µε επίφεση των 
χεουιών τού πουεσβυτεουίου.  Αυτά να 
µεουετάς, σ' αυτά να µένεις, για να είναι σε 
όους φανεουή η πουοκοπή σου.  Πουόσεχε 
στον εαυτό σου και στη ντιντασκαουία· 
επίµενε σ' αυτά. Επειντή, κάνοντας αυτό, φα 
σώσεις και τον εαυτό σου και εκείνους που σε 
ακούν. 

ΠΟΥΕΣΒΥΤΕΟΥΟΝ µη επιπουήξεις, αουά 
να τον πουοτουέπεις ως πατέουα· τους 
νεότεους, ως αντεουφούς·  τις πουεσβύτεουες, 
ως µητέουες· τις νεότεουες, ως αντεουφές, µε 
κάφε αγνότητα. 

Να τιµάς τις χήουες, αυτές που είναι 
πουαγµατικά χήουες.  Και αν µια χήουα έχει 
παιντιά ή εγγόνια, ας µαφαίνουν πουώτα να 
κάνουν ευσεβή την ίντια τους την οικογένεια, 
και να αποντίντουν τιµές στους πουογόνους 
τους· επειντή, αυτό είναι καουό και 
ευπουόσντεκτο µπουοστά στον Φεό.  Η ντε 
πουαγµατικά χήουα και αποµονωµένη 
εουπίζει στον Φεό, και εµµένει στις 
πουοσευχές νύχτα και ηµέουα·  αυτή, όµως, 
που είναι ντοσµένη στις ηντονές, ενώ ζει, είναι 
νεκουή.  Κι αυτά να τα παουαγγέουεις, για να 
είναι άµεµπτοι.  Αν, όµως, κάποιος ντεν 
πουονοεί για τους ντικούς του, µάουιστα για 
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τους οικείους, αουνήφηκε την πίστη, και είναι 
χειουότεουος από έναν άπιστο. 

Ως χήουα ας καταγουάφεται εκείνη που είναι 
όχι ουιγότεουο των 60 χουόνων, η οποία να 
υπήουξε γυναίκα ενός άνντουα,  που να έχει 
µαουτυουία για τα καουά της έουγα· αν 
ανέφουεψε παιντιά, αν πεουιέφαουψε ξένους, 
αν έπουυνε πόντια αγίων, αν βοήφησε αυτούς 
που φουίβονταν, αν συνέτουεξε σε κάφε αγαφό 
έουγο.  Ενώ, τις νεότεουες χήουες να τις 
αποφεύγεις· επειντή, όταν σαουκικά κίνητουα 
τις στουέψουν ενάντια στον Χουιστό, φέουν να 
παντουεύονται·  έχοντας την καταντίκη, 
επειντή αφέτησαν την πουώτη πίστη.  
Ταυτόχουονα ντε, µαφαίνουν να είναι και 
αουγόσχοουες, να πεουιέουχονται τα σπίτια· 
και όχι µονάχα αουγόσχοουες, αουά και 
φουύαουες και πεουίεουγες, ουέγοντας όσα 
ντεν πουέπει.  Φέουω, ουοιπόν, οι νεότεουες 
να παντουεύονται, να κάνουν παιντιά, να 
κυβεουνούν το σπιτικό τους, να µη ντίνουν 
καµιά αφοουµή στον ενάντιο να ουοιντοουεί.  
Επειντή, µεουικοί εκτουάπηκαν ήντη πίσω 
από τον σατανά.  Αν κάποιος πιστός ή πιστή 
έχει χήουες, ας πουοµηφεύει σ' αυτές τα 
αναγκαία, και ας µη επιβαουύνεται η 
εκκουησία· για να µποουεί να βοηφάει τις 
πουαγµατικά χήουες. 

Οι πουεσβύτεουοι, που πουοϊστανται καουά, 
ας αξιώνονται µε ντιπουή τιµή· µάουιστα, 
όσοι κοπιάζουν σε ουόγο και ντιντασκαουία.  
Επειντή, η γουαφή ουέει: «Ντεν φα βάουεις 
φίµωτουο στο στόµα βοντιού που αουωνίζει»· 
και: «Άξιος είναι ο εουγάτης τού µισφού του». 

Κατηγοουία ενάντια σε πουεσβύτεουο, µη την 
παουαντέχεσαι, εκτός µε επιβεβαίωση ντύο ή 
τουιών µαουτύουων.  Αυτούς που 
αµαουτάνουν, έουεγχέ τους µπουοστά σε 
όους, για να έχουν φόβο Φεού και οι 
υπόουοιποι. 

Παουαγγέουω σε σένα επίσηµα µπουοστά 
στον Φεό και στον Κύουιο Ιησού Χουιστό 
και στους εκουεκτούς αγγέους, να τα 
φυουάξεις όουα χωουίς µεουοουηψία, χωουίς 
να κάνεις τίποτε κατά χάουη.  Μη επιφέτεις 
χέουια, γουήγοουα, σε κανέναν, ούτε να 

γίνεσαι κοινωνός ξένων αµαουτιών· φύουαγε 
τον εαυτό σου αγνόν. 

Μη πίνεις πουέον νεουό, αουά να 
µεταχειουίζεσαι ουίγο κουασί για το στοµάχι 
σου και τις συχνές σου ασφένειες. 

Μεουικών ανφουώπων οι αµαουτίες είναι 
φανεουές, και πουοποουεύονται απ' αυτούς 
στην κουίση· σε µεουικούς, µάουιστα, και 
ακοουφούν.  Το ίντιο και τα καουά έουγα 
µεουικών είναι φανεουά· και όσα είναι µε 
άουον τουόπο, ντεν µποούν να κουυφτούν. 

ΟΣΟΙ είναι κάτω από ζυγό ντουείας, ας 
φεωούν τούς κυουίους τους άξιους κάφε τιµής, 
για να µη ντυσφηµείται το όνοµα του Φεού 
και η ντιντασκαουία.  Εκείνοι ντε που έχουν 
κυουίους πιστούς, ας µη τους καταφουονούν, 
επειντή είναι αντεουφοί· αουά, ας ντουεύουν 
πουοφυµότεουα, επειντή, αυτοί που 
αποουαµβάνουν την ευεουγεσία, είναι πιστοί 
και αγαπητοί. 

Αυτά να ντιντάσκεις και να νουφετείς.  Αν 
κάποιος ντιντάσκει ντιαφοουετικές 
ντιντασκαουίες, και ντεν ακοουφεί τα 
υγιαίνοντα ουόγια τού Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού, και τη ντιντασκαουία, αυτή 
σύµφωνα µε την ευσέβεια,  είναι τυφουωµένος 
από υπεουηφάνεια, και ντεν ξέουει τίποτε, 
αουά νοσεί για συζητήσεις και ουογοµαχίες· 
από τις οποίες πουοέουχεται φφόνος, 
φιουονικία, βουασφηµίες, πονηουές υπόνοιες,  
µάταιες συζητήσεις ανφουώπων µε 
ντιεφφαουµένον τον νου, και οι οποίοι έχουν 
αποστεουηφεί την αουήφεια, νοµίζουν ντε την 
ευσέβεια ότι είναι µέσον για πουτισµό. Από 
τέτοιου είντους ανφουώπους να 
αποµακουύνεσαι. 

Μεγάουος ντε πουτισµός είναι η ευσέβεια, µε 
αυτάουκεια.  Επειντή, ντεν φέουαµε τίποτε 
µέσα στον κόσµο· είναι φανεουό ότι ούτε και 
µποούµε να µεταφέουµε έξω απ' αυτόν κάτι 
µαζί µας.  Έχοντας, µάουιστα, ντιατουοφές 
και σκεπάσµατα, ας αουκούµαστε σ' αυτά.  
Όσοι, βέβαια, φέουν να πουτίζουν, πέφτουν σε 
πειουασµό και παγίντα, και σε ποουές ανόητες 
και βουαβεουές επιφυµίες, που βυφίζουν τους 
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ανφουώπους σε όουεφουο και απώουεια.  
Επειντή, ουίζα όουων των κακών είναι η 
φιουαουγυουία· την οποία µεουικοί, καφώς 
την οουέχφηκαν, αποπουανήφηκαν από την 
πίστη και πέουασαν τον εαυτό τους µέσα από 
ποουές οντύνες. 

Εσύ, όµως, ω άνφουωπε του Φεού, αυτά 
απόφευγέ τα· και επιντίωκε ντικαιοσύνη, 
ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υποµονή, πουαότητα.  
Αγωνίζου τον καουό αγώνα τής πίστης, 
κουάτα την αιώνια ζωή, στην οποία και 
πουοσκουήφηκες, και οµοουόγησες την 
καουή µαουτυουία, µπουοστά σε ποούς 
µάουτυουες. 

Παουαγγέουω σε σένα µπουοστά στον Φεό, ο 
οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και στον Ιησού 
Χουιστό, που έντωσε µαουτυουία τής καουής 
οµοουογίας µπουοστά στον Πόντιο Πιουάτο,  
φύουαξε την εντοουή αµόουυντη, άµεµπτη, 
µέχουι την επιφάνεια του Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού·  την οποία φα ντείξει σε 
καφοουισµένους καιούς ο µακάουιος και 
µόνος Ντεσπότης, ο Βασιουιάς αυτών που 
βασιουεύουν και ο Κύουιος αυτών που 
κυουιεύουν,  ο οποίος αυτός µόνος έχει την 
αφανασία, που κατοικεί σε απουόσιτο φως, 
τον οποίο κανένας από τους ανφουώπους ντεν 
είντε ούτε µποουεί να ντει· στον οποίο ας είναι 
τιµή και αιώνια κυουιαουχική εξουσία. Αµήν. 

Στους πουσίους αυτού τού κόσµου να 
παουαγγέουεις να µη υψηουοφουονούν ούτε 
να εουπίζουν στην αβεβαιότητα του πούτου, 
αουά στον ζωντανό Φεό, που µας τα ντίνει 
όουα, πούσια, για απόουαυση·  να 
αγαφοεουγούν, να πουτίζουν σε καουά έουγα, 
να είναι ευµετάντοτοι, κοινωνικοί,  
φησαυουίζοντας στον εαυτό τους ένα καουό 
φεµέουιο στο µέουον, για να αποουαύσουν 
την αιώνια ζωή. 

Ω Τιµόφεε, φύουαξε την παουακαταφήκη, 
αποστουεφόµενος τις βέβηουες 
µαταιοουογίες, και τις αντιουογίες τής 
ψευντώνυµης γνώσης·  την οποία υποσχόµενοι 
µεουικοί, πουανήφηκαν γύουω από την πίστη. 
Είφε η χάουη να είναι µαζί σου. Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού µε το φέουηµα του Φεού, σύµφωνα 
µε την υπόσχεση της ζωής, που υπάουχει 
στον Ιησού Χουιστό,  πουος τον Τιµόφεο, το 
αγαπητό µου παιντί, είφε να είναι χάουη, 
έουεος, ειουήνη από τον Πατέουα µας Φεό, 
και τον Ιησού Χουιστό τον Κύουιό µας. 

Ευχαουιστώ τον Φεό, τον οποίο ουατουεύω 
από πουογόνων µε καφαουή συνείντηση, ότι 
αντιάκοπα σε φυµάµαι στις ντεήσεις µου 
νύχτα και ηµέουα,  επιποφώντας να σε ντω, 
καφώς φυµάµαι τα ντάκουυά σου, για να 
γεµίσω από χαουά·  ανακαουώντας στη µνήµη 
µου την ανυπόκουιτη πίστη, που είναι µέσα 
σου, η οποία πουώτα κατοίκησε στη γιαγιά 
σου Ουωίντα, και στη µητέουα σου Ευνίκη· 
είµαι ντε πεπεισµένος ότι και µέσα σε σένα. 

Για την οποία αιτία σού υπενφυµίζω να 
αναζωπυουώνεις το χάουισµα του Φεού, που 
είναι µέσα σου µε επίφεση των χεουιών µου.  
Επειντή, ο Φεός ντεν µας έντωσε πνεύµα 
ντειουίας, αουά ντύναµης και αγάπης και 
σωφουονισµού.  Μη ντουαπείς, ουοιπόν, για 
τη µαουτυουία τού Κυουίου µας ούτε για 
µένα τον φυουακισµένο για χάουη του· αουά, 
συγκακοπάφησε µαζί µε το ευαγγέουιο, µε τη 
ντύναµη του Φεού·  ο οποίος µάς έσωσε, και 
µας κάουεσε µε άγια κουήση, όχι σύµφωνα µε 
τα έουγα µας, αουά σύµφωνα µε τη ντική του 
πουόφεση και χάουη, που ντόφηκε σε µας εν 
Χουιστώ Ιησού πουοαιώνια,  φανεουώφηκε 
όµως τώουα ντιαµέσου τής επιφάνειας του 
Σωτήουα µας Ιησού Χουιστού, ο οποίος, 
αφενός µεν κατήουγησε τον φάνατο, αφετέου 
ντε έφεουε σε φως τη ζωή και την αφφαουσία 
ντιαµέσου τού ευαγγεουίου.  Στο οποίο εγώ 
τάχφηκα κήουυκας και απόστοουος και 
ντάσκαουος των εφνών·  για την οποία αιτία 
και πάσχω αυτά· όµως, ντεν ντουέποµαι· 
επειντή, ξέουω σε ποιον πίστεψα, και είµαι 
πεπεισµένος ότι είναι ντυνατός να φυουάξει 
την παουακαταφήκη µου µέχουι εκείνη την 
ηµέουα. 

Κουάτα το υπόντειγµα των υγιαινόντων 
ουόγων, που άκουσες από µένα, µε πίστη και 
αγάπη που υπάουχει στον Ιησού Χουιστό.  
Φύουαξε την καουή παουακαταφήκη 
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ντιαµέσου τού Πνεύµατος του Αγίου, που 
κατοικεί µέσα µας. 

Το ξέουεις, ότι µε αποστουάφηκαν όουοι 
αυτοί που είναι στην Ασία, από τους οποίους 
είναι ο Φύγεουος και ο Εουµογένης.  Είφε ο 
Κύουιος να ντώσει έουεος στην οικογένεια 
του Ονησιφόου· επειντή, ποουές φοουές µε 
παουηγόουησε, και ντεν ντουάπηκε την 
αουυσίντα µου,  αουά όταν ήουφε στη 
Ουώµη, µε ζήτησε µε ποουύ ενντιαφέουον, 
και µε βουήκε.  Είφε ο Κύουιος να του ντώσει 
να βουει έουεος από τον Κύουιο κατά την 
ηµέουα εκείνη. Και όσες ντιακονίες έκανε 
στην Έφεσο, εσύ ξέουεις καουύτεουα. 

ΕΣΥ, ουοιπόν, παιντί µου, να ενντυναµώνεσαι 
ντιαµέσου τής χάουης που υπάουχει στον 
Ιησού Χουιστό·  και όσα άκουσες από µένα 
ντιαµέσου ποουών µαουτύουων, αυτά 
παουάντωσέ τα σε πιστούς ανφουώπους, που 
φα είναι ικανοί και άουους να ντιντάξουν. 

Εσύ, ουοιπόν, κακοπάφησε ως καουός 
στουατιώτης τού Ιησού Χουιστού,  Κανένας 
στουατευόµενος ντεν εµπουέκεται στις 
βιοτικές υποφέσεις, για να αουέσει σ' αυτόν 
που τον στουατοουόγησε.  Αν, µάουιστα, και 
αγωνίζεται κάποιος, ντεν στεφανώνεται, αν 
ντεν αγωνιστεί νόµιµα.  Ο γεωουγός που 
κοπιάζει πουέπει πουώτος να µετέχει στους 
καουπούς.  Να εννοείς αυτά που ουέω· και 
είφε ο Κύουιος να σου ντώσει σύνεση σε 
όουα· 

να φυµάσαι τον Ιησού Χουιστό από το 
σπέουµα τού Νταβίντ, που αναστήφηκε από 
τους νεκούς, σύµφωνα µε το ευαγγέουιό µου·  
για το οποίο κακοπαφώ µέχουι ντεσµών, σαν 
κακούγος· αουά, ο ουόγος τού Φεού ντεν 
ντεσµεύεται.  Γι' αυτό, τα υποµένω όουα για 
τους εκουεκτούς, για να αποουαύσουν κι αυτοί 
τη σωτηουία που είναι στον Ιησού Χουιστό 
µαζί µε αιώνια ντόξα.  Πιστός είναι ο ουόγος· 
επειντή, αν πεφάναµε µαζί του, φα ζήσουµε 
και µαζί του·  αν υποµένουµε, φα 
βασιουεύσουµε και µαζί του· αν τον 
αουνούµαστε, κι εκείνος φα µας αουνηφεί·  αν 
απιστούµε, εκείνος µένει πιστός· να αουνηφεί 
τον εαυτό του ντεν µποουεί. 

Αυτά να τα υπενφυµίζεις, ντιαµαουτυουόµενος 
µπουοστά στον Κύουιο, να µη ουογοµαχούν, 
το οποίο ντεν είναι χουήσιµο σε τίποτε, αουά 
φέουνει καταστουοφή σ' αυτούς που ακούν. 

Φουόντισε µε επιµέουεια να παουαστήσεις 
τον εαυτό σου ντόκιµον στον Φεό, ως 
εουγάτη που ντεν έχει το παουαµικουό να 
ντουέπεται, ο οποίος οουφοτοµεί τον ουόγο 
τής αουήφειας.  Τις ντε βέβηουες 
µαταιοφωνίες απόφευγέ τες· επειντή, φα 
πουοχωουήσουν σε πεουισσότεουη ασέβεια·  
και ο ουόγος τους φα κατατουώει σαν 
γάγγουαινα· από τους οποίους είναι ο 
Υµέναιος και ο Φιουητός,  οι οποίοι 
αποπουανήφηκαν από την αουήφεια, 
ουέγοντας ότι η ανάσταση έχει ήντη γίνει· και 
ανατουέπουν την πίστη µεουικών.  Όµως, το 
στεουεό φεµέουιο του Φεού µένει, έχοντας 
τούτη τη σφουαγίντα: Ο Κύουιος γνωουίζει 
αυτούς που είναι ντικοί του· και: Ας 
αποµακουυνφεί από την αντικία καφένας που 
ονοµάζει το όνοµα του Χουιστού.  Μάουιστα, 
µέσα σ' ένα µεγάουο σπίτι ντεν υπάουχουν 
µονάχα σκεύη χουυσά και ασηµένια, αουά και 
ξύουινα και πήουινα· και άουα µεν για χουήση 
τιµητική, άουα όµως για χουήση όχι τιµητική.  
Αν, ουοιπόν, κάποιος καφαουίσει τον εαυτό 
του απ' αυτά, φα είναι σκεύος για τιµητική 
χουήση, αγιασµένο, και εύχουηστο στον 
οικοντεσπότη, ετοιµασµένο για κάφε αγαφό 
έουγο. 

Τις ντε νεοτεουιστικές επιφυµίες αππόφευγέ 
τες· και επιντίωκε τη ντικαιοσύνη, την πίστη, 
την αγάπη, την ειουήνη µαζί µ' εκείνους που 
επικαούνται τον Κύουιο από καφαουή 
καουντιά.  Ενώ, τις µωουές και απαίντευτες 
φιουονικίες απόφευγέ τες, ξέουοντας ότι 
γεννούν µάχες.  Ο ντούος τού Κυουίου, όµως, 
ντεν πουέπει να µάχεται, αουά να είναι πουάος 
πουος όους, ντιντακτικός, ανεξίκακος,  
ντιντάσκοντας µε πουαότητα αυτούς που 
αντιφουονούν· µήπως και ο Φεός ντώσει σ' 
αυτούς µετάνοια, ώστε να γνωουίσουν την 
αουήφεια,  και να συνέουφουν από την 
παγίντα τού ντιαβόου, από τον οποίο είναι 
παγιντευµένοι στο φέουηµα εκείνου. 
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ΓΝΩΟΥΙΖΕ, µάουιστα, τούτο, ότι στις 
έσχατες ηµέουες φάουφουν κακοί καιουοί·  
επειντή, οι άνφουωποι φα είναι φίουαυτοι, 
φιουάουγυουοι, αουαζόνες, υπεουήφανοι, 
βουάσφηµοι, απειφείς στους γονείς, 
αχάουιστοι, ανόσιοι,  άσπουαχνοι, 
ασυµφιουίωτοι, συκοφάντες, ακουατείς, 
άγουιοι, αφιουάγαφοι,  πουοντότες, 
πουοπετείς, τυφουωµένοι από εγωισµό, 
πεουισσότεουο φιουήντονοι παουά φιουόφεοι,  
ενώ µεν έχουν µοουφή ευσέβειας, όµως έχουν 
αουνηφεί τη ντύναµή της· κι αυτούς, απόφευγέ 
τους.  Επειντή, απ' αυτούς είναι εκείνοι που 
µπαίνουν µέσα στα σπίτια, και 
αιχµαουωτίζουν τα γυναικάουια, που είναι 
φοουτωµένα µε αµαουτίες, καφώς σέουνονται 
από ντιάφοουες επιφυµίες,  τα οποία πάντα 
µαφαίνουν, και ποτέ ντεν µποούν νάουφουν 
στη γνώση τής αουήφειας.  Με τον ίντιο 
τουόπο που ο Ιαννής και ο Ιαµβουής 
αντιστάφηκαν στον Μωυσή, έτσι κι αυτοί 
αντιστέκονται στην αουήφεια, άνφουωποι 
ντιεφφαουµένοι στον νου, αντόκιµοι στην 
πίστη.  Αουά, ντεν φα πουοκόψουν 
πεουισσότεουο· επειντή, η ανοησία τους φα 
γίνει καταφάνεουη σε όους, όπως έγινε και η 
ανοησία εκείνων. 

Εσύ, όµως, παουακοούφησες τη 
ντιντασκαουία µου, τη ντιαγωγή, την 
πουόφεση, την πίστη, τη µακουοφυµία, την 
αγάπη, την υποµονή,  τους ντιωγµούς, τα 
παφήµατα, που µου συνέβησαν στην 
Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Ουύστουα, ποιους 
ντιωγµούς υπέφεουα· και απ' όουα ο Κύουιος 
µε εουευφέουωσε.  Και, µάουιστα, όουοι όσοι 
φέουν να ζουν µε τουόπο ευσεβή εν Χουιστώ 
Ιησού, φα ντιωχφούν.  Πονηουοί άνφουωποι, 
όµως, και γόητες φα πουοκόψουν πουος το 
χειουότεουο, πουανώντας και πουανώµενοι.  
Αουά, εσύ να µένεις σ' εκείνα που έµαφες και 
πιστώφηκες, ξέουοντας από ποιον τα έµαφες·  
και ότι, από βουέφος γνωουίζεις τα ιεουά 
γουάµµατα, που µποούν να σε σοφίσουν σε 
σωτηουία ντιαµέσου τής πίστης εν Χουιστώ 
Ιησού.  Οουόκουηουη η γουαφή είναι 
φεόπνευστη, και ωφέουιµη για ντιντασκαουία, 
για έουεγχο, για επανόουφωση, για 
ντιαπαινταγώγηση, που γίνεται µε 
ντικαιοσύνη·  για να είναι ο άνφουωπος του 

Φεού τέουειος, ετοιµασµένος για κάφε έουγο 
αγαφό. 

ΠΑΟΥΑΓΓΕΟΥΩ, ουοιπόν, εγώ επίσηµα σε 
σένα µπουοστά στον Φεό, και στον Κύουιο 
Ιησού Χουιστό, ο οποίος πουόκειται να 
κουίνει ζωντανούς και νεκούς, κατά την 
επιφάνειά του και τη βασιουεία του·  κήουυξε 
τον ουόγο· επίµενε έγκαιουα, άκαιουα· 
έουεγξε, επίπουηξε, πουότουεψε µε κάφε 
µακουοφυµία και ντιντασκαουία.  Επειντή, 
φάουφει καιουός, όταν ντεν φα υποφέουν την 
υγιαίνουσα ντιντασκαουία· αουά, φα 
συγκεντουώσουν στον εαυτό τους έναν σωουό 
ντασκάους, σύµφωνα µε τις ντικές τους 
επιφυµίες, για να γαουγαουίζονται στην ακοή·  
και από µεν την αουήφεια φα αποστουέψουν 
την ακοή τους, πουος ντε τους µύφους φα 
εκτουαπούν.  Εσύ, όµως, αγουύπνα σε όουα, 
κακοπάφησε, εουγάσου έουγο ευαγγεουιστή, 
τη ντιακονία σου κάνε πουήουη. 

Επειντή, εγώ γίνοµαι ήντη σπονντή, και ο 
καιουός τής αναχώουησής µου έφτασε.  Τον 
αγώνα τον καουό αγωνίστηκα, τον ντουόµο 
τεουείωσα, την πίστη ντιατήουησα·  τώουα, 
πουέον, µου αποµένει το στεφάνι τής 
ντικαιοσύνης, το οποίο ο Κύουιος φα µου 
αποντώσει κατά την ηµέουα εκείνη, ο ντίκαιος 
κουιτής· και όχι µονάχα σε µένα, αουά και σε 
όους όσους επιποφούν την επιφάνειά του. 

Φουόντισε νάουφεις σε µένα γουήγοουα.  
Επειντή, ο Ντηµάς µε εγκατέουειψε, επειντή 
αγάπησε τον παουόντα κόσµο, και έφυγε για 
τη Φεσσαουονίκη· ο Κουήσκης στη 
Γαουατία, ο Τίτος στη Νταουµατία·  ο Ουκάς 
είναι ο µόνος µαζί µου. Αφού παουαουάβεις 
τον Μάουκο, φέου' τον µαζί σου· επειντή, µου 
είναι χουήσιµος στη ντιακονία.  Τον ντε 
Τυχικό τον έστειουα στην Έφεσο.  Καφώς 
φάουχεσαι, φέουε το χοντουό επανωφόουι, 
που άφησα στον Κάουπο, στην Τουωάντα, και 
τα βιβουία, µάουιστα τις µεµβουάνες. 

Ο Αουέξανντουος, ο χαουκουγός, ποουά 
κακά µου έκανε· ο Κύουιος να του 
ανταποντώσει σύµφωνα µε τα έουγα του·  από 
τον οποίο να φυουάγεσαι κι εσύ· επειντή, 
ποουύ αντιστέκεται στα ουόγια µας. 
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Κατά την πουώτη µου αποουογία ντεν µου 
παουαστάφηκε κανένας, αουά όουοι µε 
εγκατέουειψαν· (είφε να µη τους 
ουογαουιαστεί)·  όµως, µου παουαστάφηκε ο 
Κύουιος, και µε ενντυνάµωσε, για να 
ντιακηουυχφεί ντιαµέσου εµού πουήουως το 
κήουυγµα, και όουα τα έφνη να ακούσουν· και 
εουευφεουώφηκα από το στόµα τού 
ουιονταουιού.  Και ο Κύουιος φα µε 
εουευφεουώσει από κάφε πονηουό έουγο, και 
φα µε ντιασώσει για την επουάνια βασιουεία 
του· στον οποίο ας είναι ντόξα στους αιώνες 
των αιώνων. Αµήν. 

Χαιουέτησε την Πουίσκα και τον Ακύουα, και 
την οικογένεια του Ονησιφόου.  Ο Έουαστος 
έµεινε στην Κόουινφο· τον ντε Τουόφιµο τον 
άφησα ασφενή στη Μίουητο.  Φουόντισε 
νάουφεις πουιν από τον χειµώνα. Σε 
χαιουετάει ο Εύβουος, και ο Πούντης, και ο 
Ουίνος, και η Κουαυντία, και όουοι οι 
αντεουφοί. 

Ο Κύουιος Ιησούς Χουιστός να είναι µαζί µε 
το πνεύµα σου. Η χάουη να είναι µαζί σας. 
Αµήν. 

Ο ΠΑΥΟΥΟΣ, ντούος τού Φεού, 
απόστοουος ντε του Ιησού Χουιστού, 
σύµφωνα µε την πίστη των εκουεκτών τού 
Φεού, και την επίγνωση της αουήφειας, που 
είναι σύµφωνα µε την ευσέβεια·  µε εουπίντα 
τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευντής Φεός 
υποσχέφηκε πουοαιώνια,  φανέουωσε ντε τον 
ουόγο του σε καφοουισµένους καιούς, 
ντιαµέσου τού κηουύγµατος, που µου 
εµπιστεύφηκε, σύµφωνα µε την επιταγή τού 
Σωτήουα µας Φεού·  πουος τον Τίτο, το 
γνήσιο παιντί µου, σύµφωνα µε την κοινή µας 
πίστη· είφε να είναι χάουη, έουεος, ειουήνη 
από τον Πατέουα Φεό, και τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό τον Σωτήουα µας. 

Γι' αυτό σε άφησα στην Κουήτη, για να 
ντιοουφώσεις αυτά που ουείπουν, και να 
βάουεις σε κάφε πόουη πουεσβύτεους, όπως 
εγώ σε ντιέταξα·  όποιος είναι χωουίς 
κατηγοουία, άνντουας µιας γυναίκας, που έχει 
παιντιά πιστά, που ντεν κατηγοούνται ως 
άσωτα ή ανυπότακτα.  Επειντή, ο επίσκοπος 

πουέπει να είναι χωουίς κατηγοουία, ως 
οικονόµος τού Φεού· όχι αυφάντης, όχι 
οουγίουος, όχι µέφυσος, όχι πουήκτης, όχι 
αισχουοκεουντής·  αουά φιουόξενος, 
φιουάγαφος, σώφουονας, ντίκαιος, όσιος, 
εγκουατής·  πουοσκοουηµένος στον πιστό 
ουόγο τής ντιντασκαουίας, για να είναι 
ντυνατός και να πουοτουέπει ντιαµέσου τής 
υγιαίνουσας ντιντασκαουίας, και να εξεουέγχει 
αυτούς που αντιουέγουν. 

Επειντή, υπάουχουν ποουοί ανυπότακτοι 
µαταιοουόγοι και φουενοπουάνοι, µάουιστα 
αυτοί από την πεουιτοµή·  τους οποίους 
πουέπει να αποστοµώνουµε· οι οποίοι 
ανατουέπουν οουόκουηουες οικογένειες, 
ντιντάσκοντας όσα ντεν πουέπει, χάουη 
αισχού κέουντους.  Κάποιος απ' αυτούς, 
ντικός τους πουοφήτης, είπε: «Οι Κουητικοί 
είναι πάντοτε ψεύτες, κακά φηουία, οκνηουοί 
αντηφάγοι».  Η µαουτυουία αυτή είναι 
αουηφινή· για την οποία αιτία να τους 
εουέγχεις απότοµα, για να υγιαίνουν στην 
πίστη·  και να µη πουοσέχουν σε Ιουνταϊκούς 
µύφους, και εντοουές ανφουώπων, που 
αποστουέφονται την αουήφεια. 

Στους µεν καφαούς όουα είναι καφαουά· 
στους µοουυσµένους, όµως, και απίστους 
τίποτε ντεν είναι καφαουό, αουά και ο νους 
τους και η συνείντηση είναι µοουυσµένα.  
Οµοουογούν ότι γνωουίζουν τον Φεό, µε τα 
έουγα όµως τον αουνούνται, καφώς είναι 
βντεουυκτοί και απειφείς, και σε κάφε έουγο 
αγαφό αντόκιµοι. 

ΕΣΥ, όµως, να ουες όσα αουµόζουν στην 
υγιαίνουσα ντιντασκαουία· 

οι ηουικιωµένοι να είναι άγουυπνοι, σεµνοί, 
σώφουονες, να υγιαίνουν στην πίστη, στην 
αγάπη, στην υποµονή· 

οι ηουικιωµένες το ίντιο, να έχουν 
ιεουοπουεπή τουόπο, όχι κατάουαουες, όχι 
ντουωµένες σε ποουή οινοποσία, να είναι 
ντασκάουες των καουών,  για να νουφετούν τις 
νέες, να είναι φίουανντουες, φιουότεκνες,  
σώφουονες, αγνές, οικοφύουακες, αγαφές, να 
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υπακούν πουόφυµα στους άνντουες τους, για 
να µη ντυσφηµείται ο ουόγος τού Φεού. 

Το ίντιο και τους νεότεους να τους νουφετείς 
να σωφουονούν·  παουέχοντας τον εαυτό σου 
τύπο των καουών έουγων σε όουα, 
φυουάττοντας στη ντιντασκαουία 
αντιαφφοουία, σεµνότητα,  ουόγον υγιή και 
ακατάκουιτο· για να ντουαπεί ο ενάντιος, µη 
έχοντας να ουέει για σας τίποτε το κακό· 

τους ντούς να τους νουφετείς να υποτάσσονται 
στους ντικούς τους κυουίους, να τους 
ευαουεστούν σε όουα, να µη αντιµιούν·  να µη 
οικειοποιούνται τα ξένα πουάγµατα, αουά να 
ντείχνουν κάφε αγαφή πίστη· για να 
στοουίζουν σε όουα τη ντιντασκαουία τού 
Σωτήουα µας Φεού. 

Επειντή, φανεουώφηκε η σωτήουια χάουη τού 
Φεού πουος όους τούς ανφουώπους,  η οποία 
µάς ντιντάσκει να αουνηφούµε την ασέβεια 
και τις κοσµικές επιφυµίες, και να ζήσουµε µε 
σωφουοσύνη και µε ντικαιοσύνη και µε 
ευσέβεια στον παουόντα αιώνα,  
πουοσµένοντας τη µακάουια εουπίντα, και την 
επιφάνεια της ντόξας τού µεγάου Φεού και 
Σωτήουα µας Ιησού Χουιστού·  ο οποίος 
έντωσε τον εαυτό του για χάουη µας, για να 
µας ουυτουώσει από κάφε ανοµία, και να µας 
καφαουίσει για τον εαυτό του ουαόν 
εκουεκτό, ζηουωτήν καουών έουγων.  Αυτά να 
ουες, και να πουοτουέπεις, και να εουέγχεις µε 
κάφε εξουσία· ας µη σε πεουιφουονεί κανένας. 

ΥΠΕΝΦΥΜΙΖΕ σ' αυτούς να υποτάσσονται 
στις αουχές και στις εξουσίες, να πειφαουχούν, 
να είναι έτοιµοι σε κάφε αγαφό έουγο,  να µη 
βουασφηµούν κανέναν, να είναι άµαχοι, 
συµβιβαστικοί, να ντείχνουν κάφε πουαότητα 
σε όους τούς ανφουώπους. 

Επειντή, ήµασταν κάποτε κι εµείς ανόητοι, 
απειφείς, πουανώµενοι, καφώς ήµασταν ντούοι 
σε ντιάφοουες επιφυµίες και ηντονές, ζώντας 
µέσα σε κακία και φφόνο, µισητοί και 
µισώντας ο ένας τον άουον. 

Όταν, όµως, φανεουώφηκε η αγαφότητα και η 
φιουανφουωπία τού Σωτήουα µας Φεού,  όχι 
από έουγα ντικαιοσύνης, που εµείς πουάξαµε, 

αουά σύµφωνα µε το έουεός του µας έσωσε, 
ντιαµέσου ουτού παουιγγενεσίας και 
ανακαίνισης του Αγίου Πνεύµατος,  το οποίο 
ξέχυσε επάνω µας πούσια, ντιαµέσου τού 
Ιησού Χουιστού τού Σωτήουα µας·  ώστε, 
αφού ντικαιωφήκαµε ντιαµέσου τής χάουης 
εκείνου, να γίνουµε κουηουονόµοι σύµφωνα 
µε την εουπίντα τής αιώνιας ζωής. 

Πιστός είναι ο ουόγος· και φέουω αυτά να τα 
ντιαβεβαιώνεις, ώστε αυτοί που πίστεψαν να 
φουοντίζουν να πουοϊστανται σε καουά έουγα. 
Αυτά είναι τα καουά και ωφέουιµα στους 
ανφουώπους. 

Όµως, µωουές συζητήσεις, και γενεαουογίες, 
και φιουονικίες, και µάχες νοµικές, απόφευγέ 
τες· επειντή, είναι ανωφεουείς και µάταιες. 

Άνφουωπον αιουετικό, ύστεουα από µια 
πουώτη και ντεύτεουη νουφεσία, άφησέ τον  
ξέουοντας ότι ο άνφουωπος αυτού του είντους 
έχει ντιαστουαφεί, και αµαουτάνει, καφώς 
είναι αυτοκατάκουιτος. 

ΟΤΑΝ στείουω σε σένα τον Αουτεµά ή τον 
Τυχικό, φουόντισε νάουφεις σε µένα στη 
Νικόποουη· επειντή, εκεί αποφάσισα να 
παουαχειµάσω.  Τον νοµικό Ζηνά και τον 
Αποουώ πουόπεµψέ τους µε επιµέουεια, για 
να µη τους ουείπει τίποτε.  Ας µαφαίνουν, 
µάουιστα, και οι ντικοί µας να πουοϊστανται 
σε καουά έουγα στις ουσιαστικές ανάγκες, για 
να µη είναι άκαουποι. 

Σε χαιουετούν όουοι αυτοί που είναι µαζί 
µου· χαιουέτησε αυτούς που µας αγαπούν 
µέσα στην πίστη. Η χάουη είφε να είναι µαζί 
µε όους σας. Αµήν. 

ΠΑΥΟΥΟΣ, ντέσµιος του Ιησού Χουιστού, 
και ο αντεουφός Τιµόφεος, πουος τον 
Φιουήµονα, τον αγαπητό και συνεουγάτη 
µας,  και την αγαπητή Απφία, και τον 
Άουχιππο, τον συστουατιώτη µας, και την 
κατ' οίκο σου εκκουησία·  είφε να είναι χάουη 
σε σας και ειουήνη από τον Πατέουα µας 
Φεό, και τον Κύουιο Ιησού Χουιστό. 

Ευχαουιστώ τον Φεό µου, και σε αναφέουω 
πάντοτε στις πουοσευχές µου,  ακούγοντας 
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για την αγάπη σου και την πίστη, που έχεις 
πουος τον Κύουιο Ιησού, και σε όους τούς 
αγίους·  για να γίνει η κοινωνία τής πίστης σου 
ενεουγός µε τη φανέουωση κάφε καού, που 
υπάουχει ανάµεσά σας, σε σχέση µε τον 
Ιησού Χουιστό.  Επειντή, έχουµε ποουή 
χαουά και παουηγοουία για την αγάπη σου, 
για τον ουόγο ότι τα σπουάχνα των αγίων 
αναπαύφηκαν εξαιτίας σου, αντεουφέ. 

Γι' αυτό, αν και εν Χουιστώ έχω ποουήν 
παουησία να σου επιτάσσω αυτό που πουέπει,  
όµως, πεουισσότεουο εξαιτίας τής αγάπης, σε 
παουακαουώ, τέτοιος που είµαι, ο γέουοντας 
Παύουος, τώουα µάουιστα και φυουακισµένος 
εξαιτίας τού Ιησού Χουιστού.  Σε 
παουακαουώ χάουη τού παιντιού µου, που το 
γέννησα µέσα στα ντεσµά µου, χάουη τού 
Ονήσιµου·  που κάποτε ήταν σε σένα 
άχουηστος, τώουα όµως σε σένα και σε µένα 
χουήσιµος, τον οποίο στέουνω πίσω.  Κι εσύ, 
αυτόν, ντηουαντή, τα σπουάχνα µου, ντέξου 
τον.  Τον οποίο εγώ ήφεουα να τον κουατώ 
κοντά µου, για να µε υπηουετεί αντί για σένα 
στα ντεσµά τού ευαγγεουίου·  χωουίς, όµως, 
τη γνώµη σου ντεν φέουησα να κάνω τίποτε, 
για να µη είναι το αγαφό σου σαν εξ ανάγκης, 
αουά εφεούσια.  Επειντή, ίσως γι' αυτό τον 
αποχωουίστηκες για ουίγο, για να τον 
αποουαµβάνεις για πάντα·  όχι πουέον ως 
ντούον, αουά πεουισσότεουο από ντούον, 
αντεουφόν αγαπητό, µάουιστα σε µένα, πόσο 
ντε µάουον σε σένα, και κατά σάουκα και εν 
Κυουίω. 

Αν, ουοιπόν, µε έχεις κοινωνόν, ντέξου τον 
σαν εµένα.  Και αν σε αντίκησε σε κάτι ή 
χουωστάει, ουογάουιαζέ το σε µένα.  Εγώ ο 
Παύουος το έγουαψα µε το χέουι µου, εγώ φα 
το πουηουώσω, για να µη σου ουέω ότι και 
τον εαυτό σου χουωστάς ακόµα σε µένα.  
Ναι, αντεουφέ, είφε να ουάβω εγώ αυτή τη 
χάουη από σένα εν Κυουίω· ανάπαυσέ µου τα 
σπουάχνα εν Κυουίω. 

Έχοντας πεποίφηση στην υπακοή σου, 
έγουαψα σε σένα, ξέουοντας ότι και 
πεουισσότεουο φα κάνεις από ό,τι ουέω.  
Ταυτόχουονα, µάουιστα, ετοίµαζέ µου και 

κατάουυµα· επειντή, εουπίζω ότι ντιαµέσου 
των πουοσευχών σας φα σας χαουιστώ. 

Σε χαιουετούν ο Επαφουάς, ο 
συναιχµάουωτός µου εν Χουιστώ Ιησού,  ο 
Μάουκος, ο Αουίσταουχος, ο Ντηµάς, ο 
Ουκάς, οι συνεουγάτες µου. 

Η χάουη τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού 
είφε να είναι µαζί µε το πνεύµα σας. Αµήν. 

Ο ΦΕΟΣ, τον παουιό καιουό, αφού, ποουές 
φοουές και µε ποούς τουόπους, µίουησε 
στους πατέουες µας ντιαµέσου των 
πουοφητών, σ' αυτές τις έσχατες ηµέουες 
µίουησε σε µας ντιαµέσου τού Υιού,  τον 
οποίο έφεσε κουηουονόµο των πάντων, 
ντιαµέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες·  
αυτός, που είναι το απαύγασµα της ντόξας και 
ο χαουακτήουας τής υπόστασής του, και 
βαστάζει τα πάντα µε τον ουόγο τής ντύναµής 
του, αφού ντιαµέσου τού εαυτού του έκανε 
καφαουισµό των αµαουτιών µας, κάφησε στα 
ντεξιά τής µεγαουοσύνης στα υψηουά· 

τόσο ποουύ ανώτεουος έγινε από τους 
αγγέους, όσο εξοχότεουο απ' αυτούς 
κουηουονόµησε όνοµα.  Επειντή, σε ποιον 
από τους αγγέους είπε ποτέ: «Εσύ είσαι Υιός 
µου, εγώ σήµεουα σε γέννησα;». Και πάουι: 
«Εγώ φα είµαι σ' αυτόν Πατέουας, κι αυτός 
φα είναι σε µένα Υιός;».  Και όταν πάουι 
εισαγάγει τον πουωτότοκο στην οικουµένη, 
ουέει: «Και ας πουοσκυνήσουν σ' αυτόν όουοι 
οι άγγεουοι του Φεού».  Και για µεν τους 
αγγέους ουέει: «Αυτός που κάνει τους αγγέους 
του πνεύµατα, και τους ουειτουγούς του 
φουόγα φωτιάς».  Για τον Υιό, όµως, ουέει: 
«Ο φουόνος σου, ω Φεέ, είναι στον αιώνα τού 
αιώνα· σκήπτουο ευφύτητας είναι το 
σκήπτουο τής βασιουείας σου.  Αγάπησες 
ντικαιοσύνη, και µίσησες ανοµία· γι' αυτό, ο 
Φεός, ο Φεός σου, σε έχουισε µε ουάντι 
αγαουίασης πεουισσότεουο από τους 
µετόχους σου».  Κι: «Εσύ, Κύουιε, 
καταουχάς, φεµεουίωσες τη γη, και οι ουανοί 
είναι έουγα των χεουιών σου.  Αυτοί φα 
αποουεστούν, εσύ όµως παουαµένεις· και 
όουοι φα παουιώσουν σαν ιµάτιο,  και φα τους 
τυουίξεις σαν πεουικάουυµµα, και φα 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1253 από 1298 

αουαχτούν· εσύ, όµως, είσαι ο ίντιος, και τα 
χουόνια σου ντεν φα εκουείψουν».  Μάουιστα, 
πουος ποιον από τους αγγέους είπε ποτέ: 
«Κάφησε από τα ντεξιά µου, µέχουις ότου 
βάουω τους εχφούς σου ως υποπόντιο των 
ποντιών σου;».  Ντεν είναι όουοι ουειτουγικά 
πνεύµατα, που αποστέουονται πουος 
υπηουεσία, για εκείνους που πουόκειται να 
κουηουονοµήσουν σωτηουία; 

Γι' αυτό, εµείς πουέπει να πουοσέχουµε 
πεουισσότεουο σε όσα ακούσαµε, για να µη 
ξεπέσουµε ποτέ.  Επειντή, αν ο ουόγος που 
µιουήφηκε ντιαµέσου αγγέουων έγινε βέβαιος, 
και κάφε παουάβαση και παουακοή έουαβε 
ντίκαιη ανταπόντοση,  πώς εµείς φα 
ξεφύγουµε, αν αµεουήσουµε µια τόσο 
µεγάουη σωτηουία; Η οποία, αφού άουχισε 
να ντιακηουύσσεται ντιαµέσου τού Κυουίου, 
βεβαιώφηκε σε µας από εκείνους που 
άκουσαν·  και ο Φεός έντινε επιπουόσφετη 
µαουτυουία µε σηµεία και τέουατα, και µε 
ντιάφοουα φαύµατα, και µε ντιανοµές τού 
Αγίου Πνεύµατος, σύµφωνα µε τη φέουησή 
του. 

Επειντή, ντεν υπέταξε σε αγγέους τη 
µεουοντική οικουµένη, για την οποία 
µιουάµε.  Μάουιστα, κάποιος έντωσε κάπου 
µαουτυουία, ουέγοντας: «Τι είναι ο 
άνφουωπος, ώστε να τον φυµάσαι· ή ο γιος 
τού ανφουώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι;  
Τον έκανες για ουίγο κατώτεουον από τους 
αγγέους· µε ντόξα και τιµή τον στεφάνωσες, 
και τον έβαουες επάνω στα έουγα των χεουιών 
σου·  όουα τα υπέταξες κάτω από τα πόντια 
του»· επειντή, καφώς υπέταξε σ' αυτόν τα 
πάντα, ντεν άφησε τίποτε ανυπότακτο σ' 
αυτόν. Τώουα, όµως, ντεν βουέπουµε να είναι 
ακόµα τα πάντα υποταγµένα σ' αυτόν.  Αουά 
βουέπουµε τον Ιησού για ουίγο εουαττωµένον 
έναντι των αγγέουων, εξαιτίας τού παφήµατος 
του φανάτου, στεφανωµένον µε ντόξα και 
τιµή, για να γευτεί φάνατο για χάουη κάφε 
ανφουώπου, ντιαµέσου τής χάουης τού Φεού.  
Επειντή, έπουεπε σ' αυτόν, για τον οποίο 
υπάουχουν τα πάντα, και ντιαµέσου τού 
οποίου έγιναν τα πάντα, φέουνοντας στη 
ντόξα ποούς γιους, να παουαστήσει τέουειον 

τον αουχηγό τής σωτηουίας τους ντιαµέσου 
των παφηµάτων. 

Επειντή, κι αυτός που αγιάζει κι αυτοί που 
αγιάζονται είναι όουοι από έναν· για την 
οποία αιτία ντεν ντουέπεται να τους ονοµάζει 
αντεουφούς,  ουέγοντας: «Φα αναγγείουω το 
όνοµά σου πουος τους αντεουφούς µου, µέσα 
σε εκκουησία φα σε υµνήσω».  Και πάουι: 
«Εγώ φα έχω την πεποίφησή µου επάνω σ' 
αυτόν». Και πάουι: «Ντέστε, εγώ, και τα 
παιντιά που µου έντωσε ο Φεός».  Επειντή, 
ουοιπόν, τα παιντιά έγιναν κοινωνοί σάουκας 
και αίµατος, κι αυτός παουόµοια έγινε 
µέτοχος από τα ίντια, για να καταουγήσει, 
ντιαµέσου τού φανάτου, αυτόν που έχει το 
κουάτος τού φανάτου, ντηουαντή, τον 
ντιάβοουο,  και να εουευφεουώσει εκείνους, 
όσους εξαιτίας τού φόβου τού φανάτου ήσαν 
σε οουόκουηουη τη ζωή υποκείµενοι στη 
ντουεία. 

Επειντή, βέβαια, ντεν πήουε φύση αγγέουων, 
αουά πήουε από το σπέουµα τού Αβουαάµ.  
Γι' αυτό, έπουεπε να οµοιωφεί σε όουα µε 
τους αντεουφούς, για να γίνει εουεήµονας και 
πιστός αουχιεουέας σ' αυτά που αφοούν τον 
Φεό, για να κάνει εξιουέωση χάουη των 
αµαουτιών τού ουαού.  Επειντή, σε ό,τι αυτός 
έπαφε, όταν πειουάστηκε, µποουεί να 
βοηφήσει αυτούς που πειουάζονται. 

ΓΙ' ΑΥΤΟ, άγιοι αντεουφοί, µέτοχοι ουάνιας 
πουόσκουησης, κατανοήστε τον απόστοουο 
και αουχιεουέα τής οµοουογίας µας, τον 
Ιησού Χουιστό·  που ήταν πιστός σ' αυτόν 
που τον κατέστησε, όπως και ο Μωυσής σε 
οουόκουηουο τον οίκο του.  Επειντή, αυτός 
αξιώφηκε πεουισσότεουης ντόξας παουά ο 
Μωυσής, καφόσον πεουισσότεουη τιµή από 
τον οίκο έχει αυτός που τον κατασκεύασε·  
ντεντοµένου ότι, κάφε οίκος κατασκευάζεται 
από κάποιον· αυτός, όµως, που κατασκεύασε 
τα πάντα είναι ο Φεός.  Και ο µεν Μωυσής 
υπήουξε πιστός σε οουόκουηουο τον οίκο 
του, ως υπηουέτης, πουος µαουτυουίαν 
εκείνων που επουόκειτο να ουεχφούν·  ο 
Χουιστός, όµως, ως υιός επάνω στον ντικό 
του οίκο· του οποίου εµείς είµαστε ο οίκος, 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1254 από 1298 

αν κουατήσουµε µέχουι τέους βέβαιη την 
παουησία και το καύχηµα της εουπίντας. 

 

Γι' αυτό, το Πνεύµα το Άγιο ουέει: 
«Σήµεουα, αν ακούσετε τη φωνή του,  µη 
σκουηουύνετε τις καουντιές σας, όπως στην 
πουόκουηση της έντονης πικουίας, κατά την 
ηµέουα τού πειουασµού µέσα στην έουηµο·  
όπου οι πατέουες σας µε πείουαξαν, µε 
ντοκίµασαν, και είνταν τα έουγα µου, 40 
χουόνια·  γι' αυτό, ντυσαουεστήφηκα στη 
γενεά εκείνη, και είπα: Πάντοτε πουανιούνται 
µέσα στην καουντιά τους· κι αυτοί ντεν 
γνώουισαν τους ντουόµους µου.  Έτσι, µέσα 
στην οουγή µου, οουκίστηκα: Ντεν φα µπουν 
µέσα στην κατάπαυσή µου».  Πουοσέχετε, 
αντεουφοί, να µη υπάουχει σε κανέναν από 
σας πονηουή καουντιά απιστίας, ώστε κάποιος 
να αποστατήσει από τον ζωντανό Φεό·  αουά, 
πουοτουέπετε ο ένας τον άουον κάφε µία 
ηµέουα ξεχωουιστά, ενόσω ονοµάζεται το 
«σήµεουα»· για να µη σκουηουυνφεί κάποιος 
από σας από την απάτη τής αµαουτίας·  
επειντή, µέτοχοι γίναµε του Χουιστού, αν 
µέχουι τέους κουατήσουµε βέβαιη την αουχή 
τής πεποίφησης·  καφόσον ουέγεται: 
«Σήµεουα αν ακούσετε τη φωνή του, µη 
σκουηουύνετε τις καουντιές σας, όπως στην 
πουόκουηση της έντονης πικουίας». 

Επειντή, µεουικοί, αφού άκουσαν, 
πουοκάουεσαν σ' αυτόν έντονη πικουία· όχι, 
όµως, όουοι που βγήκαν από την Αίγυπτο µε 
τον Μωυσή.  Σε ποιους, όµως, 
παουοουγίστηκε για 40 χουόνια; Όχι σ' 
αυτούς που αµάουτησαν, των οποίων τα 
κόκαουα έπεσαν µέσα στην έουηµο;  Σε 
ποιους, µάουιστα, οουκίστηκε ότι ντεν φα 
µπουν µέσα στην κατάπαυσή του, παουά σ' 
εκείνους που απείφησαν;  Και βουέπουµε ότι 
από απιστία ντεν µπόουεσαν να µπουν µέσα. 

Ας φοβηφούµε, ουοιπόν, µήπως και, ενώ µένει 
σε µας η υπόσχεση να µπούµε µέσα στην 
κατάπαυσή του, φανεί κάποιος από µας ότι τη 
στεουήφηκε.  Επειντή, εµείς έχουµε 
ευαγγεουιστεί όπως και εκείνοι· αουά, 
εκείνους, ο ουόγος που άκουσαν, ντεν τους 

ωφέουησε, ντεντοµένου ότι, ντεν ήταν σ' 
αυτούς που άκουσαν ενωµένος µε την πίστη.  
Επειντή, µπαίνουµε µέσα στην κατάπαυση 
εµείς που πιστέψαµε, όπως είπε: «Έτσι 
οουκίστηκα µέσα στην οουγή µου: Ντεν φα 
µπουν µέσα στην κατάπαυσή µου»· αν και τα 
έουγα του τεουείωσαν από τη ντηµιουγία τού 
κόσµου.  Επειντή, είπε σε κάποιο µέουος για 
την έβντοµη ηµέουα τα εξής: «Και ο Φεός, 
κατά την έβντοµη ηµέουα, κατέπαυσε από 
όουα τα έουγα του».  Και σε τούτο το σηµείο 
πάουι: «Ντεν φα µπουν µέσα στην κατάπαυσή 
µου».  Εφόσον, ουοιπόν, αποµένει µεουικοί 
να µπουν µέσα σ' αυτήν, και εκείνοι που είχαν 
πουωτύτεουα ευαγγεουιστεί ντεν µπήκαν µέσα 
εξαιτίας απείφειας,  οουίζει ξανά κάποια 
ηµέουα: «Σήµεουα», ουέγοντας ντιαµέσου τού 
Νταβίντ, ύστεουα από τόσο ποουύ καιουό, 
όπως ειπώφηκε: «Σήµεουα, αν ακούσετε τη 
φωνή του, µη σκουηουύνετε τις καουντιές 
σας».  Επειντή, αν ο Ιησούς τού Ναυή είχε 
ντώσει σ' αυτούς κατάπαυση, ντεν φα µιούσε 
ύστεουα απ' αυτά για µια άουη ηµέουα.  
Εποµένως, αποµένει κατάπαυση στον ουαό 
τού Φεού.  Επειντή, αυτός που µπήκε µέσα 
στην κατάπαυσή του, κατέπαυσε και ο ίντιος 
από τα έουγα του, όπως και ο Φεός από τα 
ντικά του. 

Ας φουοντίσουµε, ουοιπόν, µε επιµέουεια να 
µπούµε µέσα σ' εκείνη την κατάπαυση, για να 
µη υποπέσει κάποιος στο ίντιο παουάντειγµα 
της απείφειας. 

Επειντή, ο ουόγος τού Φεού είναι ζωντανός, 
και ενεουγός, και κοφτεουότεουος 
πεουισσότεουο από κάφε ντίκοπη µάχαιουα, 
και εισχωουεί βαφιά, µέχουι ντιαίουεσης και 
της ψυχής και του πνεύµατος, µέχουι τους 
συνντέσµους και τους µυεούς, και ντιεουευνάει 
τούς συουογισµούς και τις έννοιες της 
καουντιάς.  Και κανένα κτίσµα ντεν είναι 
αφανές µπουοστά του, αου' είναι όουα γυµνά 
και εκτεφειµένα στα µάτια του, πουος τον 
οποίο έχουµε να ντώσουµε ουόγο. 

ΕΧΟΝΤΑΣ, ουοιπόν, έναν µεγάουο 
αουχιεουέα, που έχει πεουάσει µέσα από τους 
ουανούς, τον Ιησού, τον Υιό τού Φεού, ας 
κουατάµε την οµοουογία.  Επειντή, ντεν 
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έχουµε αουχιεουέα, που ντεν µποουεί να 
συµπαφήσει στις ασφένειές µας, αουά ο 
οποίος πειουάστηκε σε όουα, κατά τη ντική 
µας οµοιότητα, χωουίς αµαουτία.  Ας 
πουησιάζουµε, ουοιπόν, µε παουησία στον 
φουόνο τής χάουης, για να πάουµε έουεος, 
και να βούµε χάουη πουος βοήφεια σε καιουό 
ανάγκης. 

ΕΠΕΙΝΤΗ, κάφε αουχιεουέας, που 
παίουνεται από ανφουώπους, γίνεται υπέου 
των ανφουώπων, σ' αυτά που σχετίζονται µε 
τον Φεό, για να πουοσφέουει και ντώουα και 
φυσίες για τις αµαουτίες·  που να µποουεί να 
ντείχνει συµπάφεια σ' αυτούς που είναι σε 
άγνοια και πουανιούνται· επειντή, κι αυτός 
πεουιβάουεται από αντυναµία.  Και γι' αυτή 
οφείουει, όπως και για τον ουαό, έτσι και για 
τον εαυτό του, να πουοσφέουει φυσία για τις 
αµαουτίες. 

Και κανένας ντεν παίουνει αυτή την τιµή για 
τον εαυτό του, αουά αυτός που καουείται από 
τον Φεό, όπως και ο Ααουών.  Έτσι και ο 
Χουιστός, ντεν ντόξασε τον εαυτό του για να 
γίνει αουχιεουέας, αουά αυτός που του είπε: 
«Υιός µου είσαι εσύ, εγώ σήµεουα σε 
γέννησα».  Όπως και σε άουο µέουος ουέει: 
«Εσύ είσαι ιεουέας στον αιώνα, σύµφωνα µε 
την τάξη Μεουχισεντέκ». 

Ο οποίος κατά τις ηµέουες τής σάουκας του, 
αφού µε ντυνατή κουαυγή και ντάκουυα 
πουόσφεουε ντεήσεις και ικεσίες πουος 
εκείνον που µποουεί να τον σώζει από τον 
φάνατο, και εισακούστηκε εξαιτίας τής 
ευουάβειάς του,  παουόουο που ήταν υιός, 
έµαφε την υπακοή από όσα έπαφε.  Και αφού 
έγινε τέουειος, καταστάφηκε αίτιος αιώνιας 
σωτηουίας σε όους αυτούς που τον υπακούν,  
καφώς ονοµάστηκε από τον Φεό αουχιεουέας 
σύµφωνα µε την τάξη Μεουχισεντέκ. 

Για τον οποίο έχουµε να πούµε ποουά και 
ντυσεουµήνευτα· για τον ουόγο ότι, γίνατε 
νωφουοί στο να ακούτε.  Επειντή, ενώ ως 
πουος τον καιουό έπουεπε να είστε 
ντάσκαουοι, έχετε πάουι ανάγκη στο να σας 
ντιντάσκει κάποιος τα αουχικά στοιχεία των 
ουόγων τού Φεού· και καταντήσατε να έχετε 

ανάγκη από γάουα, και όχι από στεουεή 
τουοφή.  Επειντή, καφένας που τουέφεται µε 
γάουα, είναι άπειουος του ουόγου τής 
ντικαιοσύνης· αφού είναι νήπιος.  Η στεουεή 
τουοφή, όµως, είναι για τους τεουείους, οι 
οποίοι, χάουη στη συνεχή χουήση, έχουν τα 
αισφητήουια γυµνασµένα, στο να ντιακουίνουν 
το καουό και το κακό. 

Γι' αυτό, αφού αφήσουµε την αουχική 
ντιντασκαουία τού Χουιστού, ας πουοχωούµε 
πουος την τεουειότητα, χωουίς να βάζουµε 
εξαουχής φεµέουιο µετάνοιας από έουγα 
νεκουά, και πίστης στον Φεό,  της ντινταχής 
για τους βαπτισµούς, και της επίφεσης των 
χεουιών, και της ανάστασης των νεκουών, και 
της αιώνιας κουίσης.  Κι αυτό φα το κάνουµε, 
αν επιτουέπει ο Φεός. 

Επειντή, είναι αντύνατον αυτοί που µια φοουά 
φωτίστηκαν, και γεύτηκαν την επουάνια 
ντωουεά, που έγιναν µέτοχοι του Αγίου 
Πνεύµατος,  και γεύτηκαν τον καουό ουόγο 
τού Φεού, και τις ντυνάµεις τού µέουοντα 
αιώνα,  και έπειτα, αφού παουέπεσαν, είναι 
αντύνατον να τους ανακαινίζει κανείς ξανά σε 
µετάνοια, ανασταυουώνοντας στον εαυτό τους 
τον Υιό τού Φεού, και καταντουοπιάζοντας.  
Επειντή, η γη η οποία πίνει τη βουοχή, που 
ποουές φοουές έουχεται επάνω της, και 
γεννάει ωφέουιµη βουάστηση σ' εκείνους για 
τους οποίους και καουιεουγείται, παίουνει 
ευουογία από τον Φεό.  Όταν, όµως, βγάζει 
αγκάφια και τουιβόουια, είναι αντόκιµη και 
κοντά σε κατάουα, της οποίας το τέουος είναι 
να καεί. 

Για σας, όµως, αγαπητοί, αν και µιουάµε έτσι, 
είµαστε πεπεισµένοι ότι έχετε τα καουύτεουα 
κι αυτά που σχετίζονται µε τη σωτηουία.  
Επειντή, ο Φεός ντεν είναι άντικος, να 
ξεχάσει το έουγο σας, και τον κόπο τής 
αγάπης που ντείξατε στο όνοµά του, καφώς 
υπηουετήσατε τους αγίους και τους 
υπηουετείτε.  Επιφυµούµε, όµως, κάφε ένας 
από σας να ντείχνει την ίντια επιµέουεια 
πουος την πουήουη βεβαιότητα της εουπίντας 
µέχουι τέους·  για να µη γίνετε νωφουοί, αουά 
µιµητές αυτών που µε πίστη και µακουοφυµία 
κουηουονοµούν τις υποσχέσεις. 
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Επειντή, ο Φεός, ντίνοντας υπόσχεση στον 
Αβουαάµ, µια που ντεν είχε να οουκιστεί σε 
κανέναν µεγαουύτεουόν του, οουκίστηκε στον 
εαυτό του,  ουέγοντας: «Οπωσντήποτε, 
ευουογώντας φα σε ευουογήσω, και 
πουηφύνοντας φα σε πουηφύνω».  Και έτσι, 
πουοσµένοντας µε υποµονή, απήουαυσε την 
υπόσχεση.  Επειντή, οι άνφουωποι µεν 
οουκίζονται σε έναν µεγαουύτεουό τους, και ο 
όουκος είναι σ' αυτούς το τέουος κάφε 
αντιουογίας πουος επιβεβαίωση.  Πουος τον 
οποίο, ο Φεός, φέουοντας να ντείξει 
πεουισσότεουο πουος τους κουηουονόµους 
τής υπόσχεσης το αµετάφετο της βουής του, 
µεταχειουίστηκε ως µέσον τον όουκο·  ώστε, 
ντιαµέσου ντύο πουαγµάτων αµετάφετων, στα 
οποία είναι αντύνατον να πει ψέµατα ο Φεός, 
να έχουµε ισχυουή παουηγοουιά όσοι 
καταφύγαµε στο να κουατήσουµε την 
εουπίντα που βουίσκεται µπουοστά µας·  την 
οποία έχουµε, ως άγκυουα της ψυχής και 
ασφαουή και βέβαιη, και η οποία µπαίνει 
µέσα στο εσωτεουικό τού καταπετάσµατος·  
όπου ο Ιησούς µπήκε µέσα ως πουόντουοµος, 
για χάουη µας, καφώς έγινε αουχιεουέας στον 
αιώνα, σύµφωνα µε την τάξη Μεουχισεντέκ. 

Επειντή, αυτός ο Μεουχισεντέκ, βασιουιάς 
τής Σαουήµ, ιεουέας τού Ύψιστου Φεού, ο 
οποίος συνάντησε τον Αβουαάµ, καφώς 
επέστουεφε από την καταστουοφή των 
βασιουιάντων, και τον ευουόγησε·  στον οποίο 
ο Αβουαάµ έντωσε και ντέκατο από όουα τα 
ουάφυουα· ο οποίος πουώτα µεν εουµηνεύεται 
ως βασιουιάς ντικαιοσύνης, έπειτα ντε ως 
βασιουιάς τής Σαουήµ, που σηµαίνει 
βασιουιάς ειουήνης·  χωουίς πατέουα, χωουίς 
µητέουα, χωουίς γενεαουογία· µη έχοντας 
ούτε αουχή ηµεουών ούτε τέουος ζωής· αουά, 
αφοµοιωµένος µε τον Υιό τού Φεού· µένει 
ιεουέας πάντοτε. 

Στοχαστείτε, µάουιστα, πόσο µεγάουος ήταν 
αυτός, στον οποίο ο Αβουαάµ, ο 
πατουιάουχης, του έντωσε και ντέκατο από τα 
ουάφυουα.  Και όσοι µεν από τους γιους τού 
Ουευί παίουνουν την ιεουατεία, έχουν 
εντοουή να αποντεκατίζουν τον ουαό, 
σύµφωνα µε τον νόµο, ντηουαντή, τους 
αντεουφούς τους, παουόουο που βγήκαν από 

την οσφύ τού Αβουαάµ·  εκείνος, όµως, του 
οποίου η γενεαουογία ντεν πουοέουχεται απ' 
αυτούς, αποντεκάτισε τον Αβουαάµ, και 
ευουόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις.  
Χωουίς, µάουιστα, καµιά αντιουογία, το 
µικουότεουο ευουογείται από το 
µεγαουύτεουο.  Και εντώ µεν οι φνητοί 
άνφουωποι παίουνουν ντέκατα· εκεί, όµως, 
παίουνει αυτός που έχει τη µαουτυουία ότι 
ζει.  Και, για να το πω έτσι, ντιαµέσου τού 
Αβουαάµ, και ο Ουευί, που έπαιουνε ντέκατα, 
αποντεκατίστηκε.  Επειντή, ήταν ακόµα στην 
οσφύ τού πατέουα του, όταν τον συνάντησε ο 
Μεουχισεντέκ. 

Αν, ουοιπόν, η τεουειότητα υπήουχε 
ντιαµέσου τής Ουευιτικής ιεουοσύνης, 
(επειντή, ο ουαός πήουε τον νόµο όταν αυτή 
υπήουχε), ποια ανάγκη υπήουχε πουέον να 
σηκωφεί ένας άουος ιεουέας, σύµφωνα µε την 
τάξη Μεουχισεντέκ, και όχι να ουέγεται 
σύµφωνα µε την τάξη Ααουών;  Για τον 
ουόγο ότι, καφώς µετατίφεται η ιεουοσύνη, 
από ανάγκη γίνεται και µετάφεση του νόµου.  
Ντεντοµένου ότι, εκείνος για τον οποίο 
ουέγονται αυτά, ήταν µέτοχος άουης φυουής, 
από την οποία κανένας ντεν πουησίασε στο 
φυσιαστήουιο.  Επειντή, είναι πουοφανές, ότι 
ο Κύουιός µας ανέτειουε από τη φυουή τού 
Ιούντα· στην οποία φυουή ο Μωυσής ντεν 
µίουησε τίποτε για ιεουοσύνη.  Και είναι 
ακόµα πεουισσότεουο καταφάνεουο, για τον 
ουόγο ότι, σύµφωνα µε την οµοιότητα του 
Μεουχισεντέκ σηκώνεται ένας άουος ιεουέας,  
ο οποίος ντεν έγινε σύµφωνα µε νόµο 
σαουκικής εντοουής, αουά σύµφωνα µε 
ντύναµη ατεουεύτητης ζωής.  Επειντή, ντίνει 
τη µαουτυουία, ουέγοντας ότι: «Εσύ είσαι 
ιεουέας στον αιώνα σύµφωνα µε την τάξη 
Μεουχισεντέκ».  Εποµένως, γίνεται µεν 
αφέτηση της πουοηγούµενης εντοουής, 
εξαιτίας τού ότι αυτή ήταν ανίσχυουη και 
ανώφεουη·  (επειντή, ο νόµος ντεν έφεουε 
τίποτε στο τέουειο), πουοστέφηκε όµως µια 
καουύτεουη εισαγωγή εουπίντας, ντιαµέσου τή 
οποίας πουησιάζουµε τον Φεό. 

Και καφόσον ντεν έγινε ιεουέας χωουίς 
οουκωµοσία·  (επειντή, εκείνοι έγιναν ιεουείς 
χωουίς οουκωµοσία, τούτος όµως µε 
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οουκωµοσία, ντιαµέσου αυτού που του είπε: 
«Οουκίστηκε ο Κύουιος και ντεν φα 
µεταµεουηφεί: Εσύ είσαι ιεουέας στον αιώνα, 
σύµφωνα µε την τάξη Μεουχισεντέκ»)·  κατά 
τέτοιον µεγαουύτεουο βαφµό ανώτεουης 
ντιαφήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς. 

Και εκείνοι µεν έγιναν ποουοί ιεουείς, επειντή 
εµποντίζονταν από τον φάνατο να 
παουαµένουν·  εκείνος, όµως, επειντή µένει 
στον αιώνα, έχει αµετάφετη την ιεουοσύνη.  
Γι' αυτό, µποουεί και να σώζει 
οουοκουηουωτικά αυτούς που 
πουοσέουχονται στον Φεό ντιαµέσου αυτού, 
ζώντας πάντοτε για να µεσιτεύσει για χάουη 
τους. 

Επειντή, τέτοιου είντους αουχιεουέας έπουεπε 
σε µας: Όσιος, άκακος, αµόουυντος, 
ξεχωουισµένος από τους αµαουτωούς, και ο 
οποίος έγινε ψηουότεουος από τους ουανούς·  
αυτός ντεν έχει ανάγκη καφηµεουινά, όπως οι 
αουχιεουείς, να πουοσφέουει πουωτύτεουα 
φυσίες για χάουη των ντικών του αµαουτιών, 
έπειτα για χάουη τού ουαού· επειντή, το έκανε 
αυτό µια φοουά για πάντα, όταν πουόσφεουε 
τον εαυτό του·  ντεντοµένου ότι, ο νόµος 
βάζει αουχιεουείς ανφουώπους, που έχουν 
αντυναµία· ο ουόγος, όµως, της οουκωµοσίας, 
που έγινε µετά τον νόµο, τοποφέτησε τον Υιό, 
που έχει αποντειχφεί τέουειος στον αιώνα. 

Η ΣΥΝΟΨΙΣΗ, όµως, όουων αυτών που 
ουέγονται είναι τούτη: Έχουµε τέτοιου 
είντους αουχιεουέα, ο οποίος κάφησε στα 
ντεξιά τού φουόνου τής µεγαουοσύνης µέσα 
στους ουανούς,  ουειτουγός στα άγια, και στην 
αουηφινή σκηνή, την οποία ο Κύουιος 
κατασκεύασε, και όχι άνφουωπος.  Επειντή, 
κάφε αουχιεουέας εγκαφίσταται για να 
πουοσφέουει ντώουα και φυσίες· γι' αυτό, είναι 
αναγκαίο να έχει κι αυτός κάτι, που να 
πουοσφέουει.  Επειντή, αν ήταν επάνω στη γη, 
ούτε φα υπήουχε ιεουέας, ντεντοµένου ότι 
υπήουχαν ιεουείς που πουόσφεουαν τα 
ντώουα, σύµφωνα µε τον νόµο·  οι οποίοι 
ουειτουγούν ως υπόντειγµα και σκιά των 
επουανίων, όπως ειπώφηκε στον Μωυσή, όταν 
επουόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή· 
επειντή, ουέει: «Πουόσεχε να τα κάνεις όουα 

σύµφωνα µε τον τύπο που σου ντείχφηκε στο 
βουνό».  Τώουα, όµως, ο Χουιστός έουαβε 
µια εξοχότεουη υπηουεσία, καφόσον είναι και 
µεσίτης µιας ανώτεουης ντιαφήκης, που 
νοµοφετήφηκε µε ανώτεουες υποσχέσεις. 

Επειντή, αν η πουώτη εκείνη σκηνή ήταν 
άµεµπτη, ντεν φα υπήουχε ανάγκη να ζητηφεί 
τόπος για µια ντεύτεουη·  επειντή, καφώς τούς 
κατηγοουεί, ουέει: «Ντέστε, έουχονται 
ηµέουες, ουέει ο Κύουιος, και φα 
πουαγµατοποιήσω επάνω στον οίκο Ισουαήου 
κι επάνω στον οίκο Ιούντα µια καινούγια 
ντιαφήκη·  όχι σύµφωνα µε τη ντιαφήκη που 
έκανα πουος τους πατέουες τους, κατά την 
ηµέουα που τους έπιασα από το χέουι, για να 
τους βγάουω έξω από τη γη τής Αιγύπτου· 
ντεντοµένου ότι, αυτοί ντεν έµειναν στη 
ντιαφήκη µου, και εγώ τους παουαµέουησα, 
ουέει ο Κύουιος.  Επειντή, αυτή είναι η 
ντιαφήκη που φα κάνω πουος τον οίκο τού 
Ισουαήου ύστεουα από τις ηµέουες εκείνες, 
ουέει ο Κύουιος: Φα ντώσω τους νόµους µου 
στη ντιάνοιά τους, και φα τους γουάψω επάνω 
στην καουντιά τους, και φα είµαι σ' αυτούς 
Φεός, κι αυτοί φα είναι σε µένα ουαός.  Και 
ντεν φα ντιντάσκουν κάφε ένας τον πουησίον 
του, και κάφε ένας τον αντεουφό του, 
ουέγοντας: Γνώουισε τον Κύουιο· για τον 
ουόγο ότι, όουοι τους φα µε γνωουίζουν, από 
µικουόν µέχουι µεγάουον.  Επειντή, φα είµαι 
εουεήµονας στις αντικίες τους, και τις 
αµαουτίες τους, και τις ανοµίες τους ντεν φα 
τις φυµάµαι πουέον».  Ουέγοντας, όµως, 
«καινούγια», έκανε παουιά την πουώτη· αυτό 
ντε που παουιώνει και γεουνάει, είναι κοντά σε 
αφανισµό. 

ΕΙΧΕ µεν, ουοιπόν, και η πουώτη σκηνή 
ντιατάξεις ουατουείας, και το κοσµικό άγιο·  
επειντή, κατασκευάστηκε η πουώτη σκηνή, 
στην οποία ήταν και η ουυχνία, και το 
τουαπέζι, και η πουόφεση των άουτων, που 
ουέγεται Άγια.  Μετά το ντεύτεουο 
καταπέτασµα, όµως, ήταν η σκηνή που 
ουεγόταν τα Άγια των αγίων,  η οποία είχε το 
χουυσό φυµιατήουιο, και την κιβωτό τής 
ντιαφήκης, που από παντού ήταν 
πεουικαουυµµένη µε χουυσάφι, µέσα στην 
οποία ήταν η χουυσή στάµνα, που είχε το 
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µάννα, και η ουάβντος τού Ααουών, η οποία 
βουάστησε, και οι πουάκες τής ντιαφήκης·  
και από πάνω της ήσαν Χεουβείµ ντόξας, που 
επισκίαζαν το ιουαστήουιο· για τα οποία ντεν 
είναι τώουα ανάγκη να τα ουέµε ένα πουος 
ένα. 

Και καφώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασµένα, 
στην πουώτη µεν σκηνή µπαίνουν µέσα 
πάντοτε οι ιεουείς που εκτεούν τις ουατουείες·  
στη ντεύτεουη, όµως, µια φοουά τον χουόνο 
µπαίνει µέσα µονάχα ο αουχιεουέας, όχι 
χωουίς αίµα, το οποίο πουοσφέουει για τον 
εαυτό του και για τα αµαουτήµατα του ουαού 
που έγιναν από άγνοια,  και το Πνεύµα το 
Άγιο έκανε µε τούτο σαφές ότι, ντεν ήταν 
φανεουωµένος ο ντουόµος πουος τα άγια, 
επειντή η πουώτη σκηνή στεκόταν ακόµα·  η 
οποία ήταν υπόντειγµα στον τότε παουόντα 
καιουό, κατά τον οποίο πουοσφέουονταν 
ντώουα και φυσίες, οι οποίες ντεν µποούσαν 
να κάνουν τέουειο κατά τη συνείντηση εκείνον 
που ουάτουευε,  επειντή, ήσαν ντιαταγµένα 
µονάχα για φαγητά και ποτά, και ντιάφοους 
βαπτισµούς, και σαουκικές ντιατάξεις, µέχουι 
καιού ντιόουφωσης. 

Και όταν ήουφε ο Χουιστός, ο αουχιεουέας 
των αγαφών που επουόκειτο να ακοουφήσουν, 
ντιαµέσου τής µεγαουύτεουης και 
τεουειότεουης σκηνής, όχι χειουοποίητης, 
ντηουαντή, όχι αυτής τής κατασκευής,  ούτε 
µε αίµα τουάγων και µοσχαουιών, αουά 
ντιαµέσου τού ντικού του αίµατος, µια φοουά 
για πάντα µπήκε µέσα στα άγια, αφού 
απέκτησε αιώνια ουύτουωση.  Επειντή, αν το 
αίµα των ταύουων και των τουάγων και η 
στάχτη τής ντάµαουης, που ουαντίζει τούς 
µοουυσµένους, αγιάζει πουος την 
καφαουότητα της σάουκας,  πόσο µάουον το 
αίµα τού Χουιστού, ο οποίος ντιαµέσου τού 
αιωνίου Πνεύµατος πουόσφεουε τον εαυτό 
του χωουίς ψεγάντι στον Φεό, φα καφαουίσει 
τη συνείντησή σας από νεκουά έουγα, στο να 
ουατουεύετε τον ζωντανό Φεό; 

Και γι' αυτό είναι µεσίτης καινούγιας 
ντιαφήκης, ώστε, ντιαµέσου τού φανάτου, που 
έγινε για αποουύτουωση των παουαβάσεων 
κατά την πουώτη ντιαφήκη, να πάουν την 

υπόσχεση οι καουεσµένοι τής αιώνιας 
κουηουονοµιάς.  Επειντή, όπου υπάουχει 
ντιαφήκη, είναι ανάγκη να υπάουχει ο φάνατος 
εκείνου που έκανε τη ντιαφήκη·  ντεντοµένου 
ότι, η ντιαφήκη είναι ισχυουή για όσους έχουν 
πεφάνει· επειντή, ποτέ ντεν ισχύει ενόσω ο 
ντιαφέτης ζει.  Γι' αυτό, ούτε η πουώτη ντεν 
ήταν εγκαινιασµένη χωουίς αίµα·  επειντή, 
αφού κάφε εντοουή τού νόµου ειπώφηκε από 
τον Μωυσή σε οουόκουηουο τον ουαό, 
παίουνοντας το αίµα των µοσχαουιών και των 
τουάγων, µε νεουό και κόκκινο µαουί και 
ύσσωπο, ουάντισε και το ίντιο το βιβουίο και 
οουόκουηουο τον ουαό,  ουέγοντας: «Αυτό 
είναι το αίµα τής ντιαφήκης, που ο Φεός 
ντιέταξε σε σας».  Μάουιστα, και τη σκηνή και 
όουα τα σκεύη τής υπηουεσίας, κατά τον ίντιο 
τουόπο, τα ουάντισε µε αίµα.  Και σχεντόν µε 
αίµα καφαουίζονται όουα σύµφωνα µε τον 
νόµο, και χωουίς χύση αίµατος ντεν γίνεται 
άφεση. 

Ήταν, ουοιπόν, ανάγκη οι µεν τύποι των 
επουανίων να καφαουίζονται µ' αυτά· όµως, 
αυτά τα επουάνια µε φυσίες ανώτεουες από 
ό,τι αυτές. 

Επειντή, ο Χουιστός ντεν µπήκε µέσα σε 
χειουοποίητα άγια, αντίτυπα των αουηφινών, 
αουά στον ίντιο τον ουανό, για να εµφανιστεί 
τώουα µπουοστά στον Φεό για χάουη µας·  
ούτε για να πουοσφέουει ποουές φοουές τον 
εαυτό του, όπως ο αουχιεουέας µπαίνει µέσα 
στα άγια κάφε χουόνο µε ξένο αίµα·  (επειντή, 
έπουεπε τότε, από τη ντηµιουγία τού κόσµου, 
να πάφει ποουές φοουές)· τώουα, όµως, 
φανεουώφηκε µια φοουά, στο τέουος των 
αιώνων, για να αφετήσει την αµαουτία 
ντιαµέσου τής ντικής του φυσίας.  Και καφώς 
είναι αποφασισµένο στους ανφουώπους µια 
φοουά να πεφάνουν, ύστεουα ντε από τούτο 
είναι κουίση·  έτσι και ο Χουιστός, ο οποίος 
µια φοουά για πάντα πουοσφέουφηκε για να 
σηκώσει τις αµαουτίες ποουών, φα φανεί για 
µια ντεύτεουη φοουά χωουίς αµαουτία σ' 
εκείνους που τον πουοσµένουν για σωτηουία. 

Επειντή, ο νόµος, ο οποίος αποτεουεί σκιά 
των µεουοντικών αγαφών, όχι την ίντια την 
εικόνα των πουαγµάτων, ντεν µποουεί ποτέ µε 
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τις ίντιες φυσίες που πουοσφέουονται, 
πάντοτε, κάφε χουόνο, να τεουειοποιήσει 
αυτούς που πουοσέουχονται.  Για τον ουόγο 
ότι, τότε φα έπαυαν να πουοσφέουονται· 
ντεντοµένου ότι, οι ουατουευτές, αφού 
καφαουίστηκαν µια φοουά, ντεν φα είχαν 
πουέον καµιά συνείντηση αµαουτιών.  Αουά, 
µε τις φυσίες αυτές γίνεται κάφε χουόνο 
ανάµνηση των αµαουτιών.  Επειντή, είναι 
αντύνατον το αίµα ταύουων και τουάγων να 
αφαιουεί αµαουτίες.  Γι' αυτό, µπαίνοντας 
µέσα στον κόσµο, ουέει: «Φυσία και 
πουοσφοουά ντεν φέουησες, αουά µου 
ετοίµασες ένα σώµα.  Σε οουοκαυτώµατα και 
πουοσφοουές πεουί αµαουτίας ντεν 
ευαουεστήφηκες.  Τότε, είπα: Ντες, έουχοµαι, 
(στον τόµο τού βιβουίου είναι γουαµµένο για 
µένα), για να κάνω, ω Φεέ, το φέουηµά σου».  
Αφού πιο πάνω είπε, ότι: «Φυσία και 
πουοσφοουά, και οουοκαυτώµατα, και 
πουοσφοουές πεουί αµαουτίας, ντεν φέουησες, 
ούτε ευαουεστήφηκες σ' αυτές»· (που 
πουοσφέουονται σύµφωνα µε τον νόµο)·  τότε 
είπε: «Ντες, έουχοµαι, για να κάνω, ω Φεέ, το 
φέουηµά σου». Αναιουεί το πουώτο, για να 
συστήσει το ντεύτεουο.  Με το οποίο 
φέουηµα είµαστε αγιασµένοι ντιαµέσου τής 
πουοσφοουάς τού σώµατος του Ιησού 
Χουιστού, που έγινε µια φοουά για πάντα. 

Και κάφε ιεουέας µεν στέκεται καφηµεουινά 
ουειτουγώντας, και ποουές φοουές 
πουοσφέουοντας τις ίντιες φυσίες, οι οποίες 
ντεν µποούν να αφαιουέσουν αµαουτίες.  
Αουά, αυτός, αφού πουόσφεουε µία φυσία 
υπέου των αµαουτιών, κάφησε για πάντα στα 
ντεξιά τού Φεού,  πουοσµένοντας στο εξής 
µέχουις ότου οι εχφουοί του φα µπουν ως 
υποπόντιο των ποντιών του.  Επειντή, µε µία 
πουοσφοουά τεουειοποίησε για πάντα αυτούς 
που αγιάζονται.  Μάουιστα, µας ντίνει τη 
µαουτυουία και το Πνεύµα το Άγιο· επειντή, 
αφού είπε πουωτύτεουα:  «Αυτή είναι η 
ντιαφήκη που φα κάνω σ' αυτούς ύστεουα από 
τις ηµέουες εκείνες, ουέει ο Κύουιος: Φα 
ντώσω τούς νόµους µου στις καουντιές τους, 
και φα τους γουάψω επάνω στις ντιάνοιές 
τους», πουοσφέτει:  «Και τις αµαουτίες τους 
και τις ανοµίες τους ντεν φα τις φυµάµαι 
πουέον».  Και όπου υπάουχει άφεση τούτων, 

ντεν υπάουχει πουέον πουοσφοουά για 
αµαουτία. 

ΕΧΟΝΤΑΣ, ουοιπόν, αντεουφοί, την 
παουησία να µπούµε µέσα στα άγια, 
ντιαµέσου τού αίµατος του Ιησού,  µέσα από 
έναν νέο και ζωντανό ντουόµο, τον οποίο 
καφιέουωσε σε µας ντιαµέσου τού 
καταπετάσµατος, ντηουαντή, της σάουκας 
του,  και έχοντας µεγάουον ιεουέα για τον 
οίκο τού Φεού,  ας πουησιάζουµε µε 
αουηφινή καουντιά, µε πουηουοφοουία 
πίστης, έχοντας τις καουντιές µας 
καφαουισµένες από πονηουή συνείντηση, 

και ουσµένοι το σώµα µε καφαουό νεουό, ας 
κουατάµε την οµοουογία τής εουπίντας 
ασάουευτη· επειντή, είναι πιστός αυτός που 
υποσχέφηκε·  και ας φουοντίζουµε ο ένας για 
τον άουον, παουακινώντας σε αγάπη και 
καουά έουγα·  µη αφήνοντας το να 
συνεουχόµαστε µαζί, όπως είναι συνήφεια σε 
µεουικούς, αουά πουοτουέποντας ο ένας τον 
άουον· και µάουιστα, τόσο πεουισσότεουο, 
όσο βουέπετε να πουησιάζει η ηµέουα. 

Επειντή, αν εµείς αµαουτάνουµε εφεούσια, 
αφού ουάβαµε τη γνώση τής αουήφειας, ντεν 
αποουείπεται πουέον φυσία για τις αµαουτίες·  
αουά κάποια φοβεουή αναµονή κουίσης και 
έξαψη φωτιάς, η οποία πουόκειται να 
κατατουώει τούς ενάντιους.  Αν κάποιος 
αφετήσει τον νόµο τού Μωυσή, µε βάση τη 
µαουτυουία ντύο ή τουιών µαουτύουων, 
πεφαίνει χωουίς έουεος·  στοχάζεστε πόσο 
χειουότεουης τιµωουίας φα κουιφεί άξιος 
αυτός που καταπάτησε τον Υιό τού Φεού, και 
νόµισε κοινό το αίµα τής ντιαφήκης µε το 
οποίο αγιάστηκε, και έβουισε το πνεύµα τής 
χάουης;  Επειντή, ξέουµε αυτόν που είπε: «Σε 
µένα ανήκει η εκντίκηση, εγώ φα κάνω 
ανταπόντοση», ουέει ο Κύουιος. Και πάουι: 
«Ο Κύουιος φα κουίνει τον ουαό του».  Είναι 
φοβεουό το να πέσει κάποιος σε χέουια τού 
ζωντανού Φεού. 

Φέουτε, ουοιπόν, ξανά στη µνήµη σας τις 
πουοηγούµενες ηµέουες, κατά τις οποίες, 
αφού φωτιστήκατε, υποµείνατε µεγάουον 
αγώνα παφηµάτων·  άουοτε µεν, καφώς 
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γινόσασταν φέατουο µε ονειντισµούς και 
φουίψεις· άουοτε πάουι, καφώς γινόσασταν 
κοινωνοί αυτών που έπαφαν τέτοιου είντους 
παφήµατα.  Επειντή, ντείξατε συµπάφεια στα 
ντεσµά µου, και ντεχφήκατε µε χαουά την 
αουπαγή των υπαουχόντων σας, ξέουοντας ότι 
έχετε για τον εαυτό σας πεουιουσία στους 
ουανούς καουύτεουη και η οποία µένει. 

Μη αποβάουετε, ουοιπόν, την παουησία σας, 
που έχει µεγάουη µισφαποντοσία.  Επειντή, 
έχετε ανάγκη από υποµονή, για να κάνετε το 
φέουηµα του Φεού, και να ουάβετε την 
υπόσχεση.  Ντεντοµένου ότι, ακόµα ουίγον 
καιουό, και φάουφει ο εουχόµενος και ντεν φα 
βουαντύνει·  «ο ντίκαιος, όµως, φα ζήσει µε 
βάση την πίστη». Και «αν κάποιος συουφεί 
πουος τα πίσω, η ψυχή µου ντεν ευαουεστείται 
σ' αυτόν».  Εµείς, όµως, ντεν είµαστε απ' 
αυτούς που σέουνονται πουος τα πίσω για 
απώουεια, αουά απ' αυτούς που πιστεύουν για 
σωτηουία τής ψυχής. 

ΕΙΝΑΙ ντε η πίστη, πεποίφηση γι' αυτά που 
εουπίζονται, βεβαίωση για πουάγµατα που 
ντεν βουέπονται. 

Επειντή, µ' αυτή απέκτησαν καουή 
µαουτυουία οι πουεσβύτεουοι. 

Ντιαµέσου τής πίστης νοούµε ότι κτίστηκαν 
οι αιώνες µε τον ουόγο τού Φεού, ώστε αυτά 
που βουέπονται ντεν έγιναν από εκείνα που 
φαίνονται. 

Με πίστη ο Άβεου πουόσφεουε στον Φεό 
καουύτεουη φυσία παουά ο Κάιν, ντιαµέσου 
τής οποίας ντόφηκε µαουτυουία ότι ήταν 
ντίκαιος, επειντή ο Φεός έντωσε µαουτυουία 
για τα ντώουα του· και µ' αυτή, παουόουο που 
πέφανε, µιουάει ακόµα. 

Με πίστη µετατέφηκε ο Ενώχ, για να µη ντει 
φάνατο, και ντεν βουισκόταν, για τον ουόγο 
ότι, τον µετέφεσε ο Φεός· επειντή, πουιν από 
τη µετάφεσή του, ντόφηκε µαουτυουία ότι 
ευαουέστησε τον Φεό.  Χωουίς, µάουιστα, 
πίστη είναι αντύνατον κάποιος να τον 
ευαουεστήσει· επειντή, αυτός που 
πουοσέουχεται στον Φεό, πουέπει να 

πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται µισφαποντότης 
σ' αυτούς που τον εκζητούν. 

Με πίστη ο Νώε, αφού ειντοποιήφηκε από 
τον Φεό για εκείνα που ακόµα ντεν 
βουέπονταν, φοβήφηκε, και κατασκεύασε µια 
κιβωτό για σωτηουία τής οικογένειάς του· 
ντιαµέσου τής οποίας κατέκουινε τον κόσµο, 
και έγινε κουηουονόµος τής ντικαιοσύνης 
ντιαµέσου τής πίστης. 

Με πίστη ο Αβουαάµ υπάκουσε, όταν τον 
καούσε να βγει έξω, στον τόπο που 
επουόκειτο να πάουει για κουηουονοµιά, και 
βγήκε έξω, µη ξέουοντας πού πηγαίνει.  Με 
πίστη παουοίκησε στη γη τής υπόσχεσης ως 
ξένη, κατοικώντας σε σκηνές, µαζί µε τον 
Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους 
συγκουηουονόµους τής ίντιας υπόσχεσης·  
επειντή, πεουίµενε την πόουη που είχε τα 
φεµέουια, της οποίας τεχνίτης και ντηµιουγός 
είναι ο Φεός. 

Με πίστη και η ίντια η Σάουα πήουε ντύναµη 
στο να συουάβει σπέουµα, και παουά τον 
καιουό τής ηουικίας γέννησε, επειντή 
στοχάστηκε πιστόν εκείνον που υποσχέφηκε.  
Γι' αυτό, και από έναν, µάουιστα 
νεκουωµένον, γεννήφηκαν σαν τα αστέουια 
τού ουανού κατά το πουήφος, σαν την άµµο 
που είναι κοντά στην άκουη τής φάουασσας, η 
οποία ντεν µποουεί να απαουιφµηφεί. 

Με πίστη πέφαναν όουοι αυτοί, χωουίς να 
πάουν τις υποσχέσεις, αουά αφού τις είνταν 
από µακουιά, και πείστηκαν, και τις 
εγκοουπώφηκαν, και οµοουόγησαν ότι είναι 
ξένοι και παουεπίντηµοι επάνω στη γη.  
Ντεντοµένου ότι, αυτοί που ουένε αυτού τού 
είντους τα πουάγµατα, ντείχνουν ότι ζητούν 
πατουίντα.  Και αν φυµόνταν εκείνη από την 
οποία βγήκαν, φα έβουισκαν καιουό να 
επιστουέψουν.  Τώουα, όµως, επιφυµούν µια 
καουύτεουη, ντηουαντή, επουάνια· γι' αυτό, ο 
Φεός ντεν ντουέπεται γι' αυτούς, να ουέγεται 
Φεός τους· επειντή, ετοίµασε γι'αυτούς 
πόουη. 

Με πίστη, ο Αβουαάµ, όταν ντοκιµαζόταν, 
πουόσφεουε τον Ισαάκ· και πουόσφεουε τον 
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µονογενή του, εκείνος που αποντέχφηκε τις 
υποσχέσεις,  πουος τον οποίο ειπώφηκε ότι: 
«Στον Ισαάκ φα κουηφεί σε σένα σπέουµα»·  
κάνοντας τον συουογισµό ότι ο Φεός µποουεί 
και από τους νεκούς να τον σηκώσει· γι' αυτό 
και τον πήουε πίσω, παουαβοουικά. 

Με πίστη ο Ισαάκ ευουόγησε τον Ιακώβ και 
τον Ησαύ για τα µεουοντικά πουάγµατα. 

Με πίστη ο Ιακώβ, καφώς πέφαινε, ευουόγησε 
κάφε έναν από τους γιους τού Ιωσήφ, και 
πουοσκύνησε στηουιζόµενος επάνω στην 
άκουη τής ουάβντου του. 

Με πίστη ο Ιωσήφ καφώς πέφαινε 
πουοανήγγειουε για την έξοντο των γιων 
Ισουαήου, και παουήγγειουε για τα κόκαουά 
του. 

Με πίστη ο Μωυσής, αφού γεννήφηκε, 
κουύφτηκε από τους γονείς του τουεις µήνες, 
επειντή είνταν χαουιτωµένο το παιντί· και ντεν 
φοβήφηκαν το ντιάταγµα του βασιουιά. 

Με πίστη ο Μωυσής, αφού µεγάουωσε, 
αουνήφηκε να ουέγεται γιος τής φυγατέουας 
τού Φαουαώ,  πουοκουίνοντας να κακουχείται 
µε τον ουαό τού Φεού, µάουον, παουά να 
έχει πουόσκαιουη απόουαυση αµαουτίας·  
κουίνοντας τον ονειντισµό χάουη τού 
Χουιστού µεγαουύτεουον πούτο παουά τούς 
φησαυούς τής Αιγύπτου· επειντή, απέβουεπε 
στη µισφαποντοσία. 

Με πίστη άφησε την Αίγυπτο, χωουίς να 
φοβηφεί τον φυµό τού βασιουιά· επειντή, 
πεουίµενε υποµονετικά, σαν να έβουεπε τον 
αόουατο.  Με πίστη έκανε το Πάσχα και την 
πουόσχυση του αίµατος, για να µη τους 
αγγίξει αυτός που εξοουόφουευε τα 
πουωτότοκα.  Με πίστη ντιάβηκαν την 
Εουυφουά Φάουασσα σαν ντιαµέσου ξηουάς· 
που, όταν ντοκίµασαν το ίντιο και οι 
Αιγύπτιοι, καταποντίστηκαν. 

Με πίστη έπεσαν τα τείχη τής Ιεουιχώ, αφού 
κυκουώφηκαν για επτά ηµέουες.  Με πίστη η 
πόουνη Ουαάβ ντεν αποουέστηκε µαζί µ' 
εκείνους που απείφησαν, επειντή ντέχφηκε µε 
ειουήνη τούς κατασκόπους. 

Και τι να ουέω ακόµα; Επειντή, φα µου 
ουείψει ο καιουός να ντιηγούµαι για τον 
Γεντεών, και τον Βαουάκ και τον Σαµψών και 
τον Ιεφφάε, και τον Νταβίντ και τον 
Σαµουήου και τους πουοφήτες·  οι οποίοι µε 
την πίστη καταποουέµησαν βασιουείες, 
εουγάστηκαν ντικαιοσύνη, πέτυχαν τις 
υποσχέσεις, έφουαξαν στόµατα ουιονταουιών,  
έσβησαν ντύναµη φωτιάς, ντιέφυγαν από 
στόµατα µάχαιουας, ενντυναµώφηκαν από 
ασφένεια, έγιναν ισχυουοί σε πόουεµο, 
έτουεψαν σε φυγή στουατεύµατα ξένων·  
πήουαν γυναίκες τούς νεκούς τους, αφού 
αναστήφηκαν· άουοι, όµως, βασανίστηκαν, 
χωουίς να ντεχφούν την αποουύτουωση, για 
να αξιωφούν µιας καουύτεουης ανάστασης·  
και άουοι ντοκίµασαν εµπαιγµούς και 
µάστιγες, ακόµα ντε και ντεσµά και φυουακή·  
ουιφοβοουήφηκαν, πουιονίστηκαν, πέουασαν 
από πειουασµούς, πέφαναν µε σφαγή 
µάχαιουας, πεουιπουανήφηκαν µε ντέουµατα 
πουοβάτων, µε ντέουµατα κατσικιών· µε 
στεουήσεις, µε φουίψεις, µε κακουχίες,  για 
τους οποίους ο κόσµος ντεν ήταν άξιος· 
πεουιπουανώµενοι µέσα σε εουηµιές και σε 
βουνά και σε σπήουαια και στις τουύπες τής 
γης.  Και όουοι αυτοί, αν και έουαβαν καουή 
µαουτυουία ντιαµέσου τής πίστης, ντεν 
απόουαυσαν την υπόσχεση·  επειντή, ο Φεός 
πουοέβουεψε για µας κάτι καουύτεουο, για να 
µη πάουν την τεουειότητα χωουίς εµάς. 

Κι εµείς, ουοιπόν, καφώς είµαστε 
πεουικυκουωµένοι από ένα τόσο µεγάουο 
σύννεφο µαουτύουων, ας αποουίψουµε κάφε 
βάουος και την αµαουτία που εύκοουα µας 
πεουιπουέκει, και ας τουέχουµε µε υποµονή 
τον αγώνα που είναι µπουοστά µας·  
αποβουέποντας στον Ιησού, τον αουχηγό και 
τεουειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής 
χαουάς που ήταν µπουοστά του, υπέφεουε 
σταυουό, καταφουονώντας τη ντουοπή, και 
κάφησε στα ντεξιά τού φουόνου τού Φεού. 

Γι' αυτό, συουογιστείτε αυτόν που υπέµεινε 
µια τέτοια αντιουογία στον εαυτό του από 
τους αµαουτωούς, για να µη αποκάµετε, 
αποφαουύοντας τις ψυχές σας.  Ντεν 
αντισταφήκατε ακόµα µέχουις αίµατος, 
αγωνιζόµενοι ενάντια στην αµαουτία·  και 



Η Αγία Γραφή 
 
 

 

 
 

Σελίδα 1262 από 1298 

ουησµονήσατε τη νουφεσία, που µιουάει σε 
σας ως πουος γιους, ουέγοντας: «Γιε µου, µη 
καταφουονείς την παιντεία τού Κυουίου· ούτε 
να αποφαουύνεσαι, όταν εουέγχεσαι απ' 
αυτόν.  Επειντή, όποιον ο Κύουιος αγαπάει, 
τον πεουνάει από παιντεία· και µαστιγώνει 
κάφε γιο τον οποίο παουαντέχεται».  Αν 
υποµένετε την παιντεία, ο Φεός 
συµπεουιφέουεται απέναντί σας ως πουος 
γιους· επειντή, ποιος γιος υπάουχει, τον οποίο 
ο πατέουας του ντεν τον παινταγωγεί;  Αν, 
όµως, είστε χωουίς παιντεία, της οποίας όουοι 
έγιναν µέτοχοι, άουα είστε νόφοι και όχι γιοι.  
Έπειτα, τους µεν πατέουες µας κατά σάουκα 
τούς είχαµε παινταγωγούς, και τους 
σεβόµασταν· ντεν φα υποταχφούµε ποουύ 
πεουισσότεουο στον Πατέουα των πνευµάτων, 
και φα ζήσουµε;  Επειντή, εκείνοι µεν για 
ουίγο καιουό µάς παινταγωγούσαν, σύµφωνα 
µε την αουέσκειά τους· ο Φεός, όµως, για το 
συµφέουον µας, για να γίνουµε µέτοχοι της 
αγιότητάς του. 

Κάφε παιντεία, βέβαια, για µεν το παουόν 
ντεν φαίνεται ότι είναι πουόξενος χαουάς, 
αουά ουύπης· έπειτα, όµως, σ' αυτούς, που 
ντιαµέσου αυτής γυµνάστηκαν, αποντίντει 
ειουηνικό καουπό ντικαιοσύνης. 

«Γι' αυτό, ανοουφώστε τα εξασφενηµένα 
χέουια και τα παουαουυµένα γόνατα».  Και 
«κάντε στα πόντια σας ίσιους ντουόµους»· 
ώστε, το χωουό να µη εκτουαπεί, αουά 
µάουον να φεουαπευφεί.  Επιντιώκετε ειουήνη 
µε όους, και τον αγιασµό, χωουίς τον οποίο 
κανένας ντεν φα ντει τον Κύουιο·  
παουατηουώντας µήπως κάποιος στεουείται 
τη χάουη τού Φεού· «µήπως κάποια ουίζα 
πικουίας, που αναφύεται, φέουνει ενόχουηση», 
και ντιαµέσου αυτής µοουυνφούν ποουοί·  
µήπως υπάουχει κάποιος πόουνος ή 
βέβηουος, όπως ο Ησαύ, ο οποίος για ένα 
πιάτο φαγητό πούησε τα πουωτοτόκιά του·  
ξέουετε, βέβαια, ότι και µετέπειτα, φέουοντας 
να κουηουονοµήσει την ευουογία, 
αποντοκιµάστηκε· ντεντοµένου ότι, ντεν 
βουήκε τόπο µετάνοιας, αν και την εκζήτησε 
µε ντάκουυα. 

Επειντή, ντεν πουοσήουφατε σε ένα βουνό 
που ψηουαφείται και καίγεται µε φωτιά, και σε 
ένα µαύουο σύννεφο και σκοτάντι και 
ανεµοστουόβιουο,  και σε ήχο σάουπιγγας, 
και φωνή ουόγων, που, αυτοί οι οποίοι την 
άκουσαν, παουακάουεσαν να µη τους 
µιουηφεί πουέον ο ουόγος·  (επειντή, ντεν 
υπέφεουαν αυτό που πουοσταζόταν: «Και ζώο 
αν αγγίξει το βουνό, φα ουιφοβοουηφεί ή φα 
κατατοξευτεί µε βέουη».  Και το φαινόµενο 
ήταν τόσο φοβεουό, ώστε ο Μωυσής είπε: 
Είµαι γεµάτος φόβο και έντουοµος)·  αουά, 
πουοσήουφατε στο βουνό Σιών, και σε πόουη 
τού ζωντανού Φεού, την επουάνια 
Ιεουσαουήµ, και σε µυουιάντες αγγέουων,  σε 
πανηγύουι και εκκουησία πουωτοτόκων, που 
έχουν καταγουαφεί στους ουανούς, και στον 
Φεό, που είναι ο κουιτής όουων, και σε 
πνεύµατα ντικαίων, οι οποίοι έουαβαν την 
τεουειότητα·  και σε µεσίτην καινούγιας 
ντιαφήκης, τον Ιησού, και σε αίµα 
καφαουισµού, που µιουάει καουύτεουα από 
εκείνο τού Άβεου. 

Πουοσέχετε µη καταφουονήσετε αυτόν που 
µιουάει· επειντή, αν εκείνοι ντεν απέφυγαν, 
όταν καταφουόνησαν αυτόν που τους µιούσε 
επάνω στη γη, ποουύ πεουισσότεουο εµείς, αν 
αποστουαφούµε αυτόν που µιουάει από τους 
ουανούς·  του οποίου η φωνή, τότε, σάουευσε 
τη γη· τώουα, όµως, υποσχέφηκε, ουέγοντας: 
«Μια φοουά ακόµα εγώ σείω όχι µονάχα τη 
γη, αουά και τον ουανό».  Και το «µια φοουά 
ακόµα» φανεουώνει τη µετάφεση αυτών που 
σαουεύονται, ως χειουοποίητων, για να 
µείνουν αυτά που ντεν σαουεύονται.  Γι' αυτό, 
παουαουαµβάνοντας µια ασάουευτη 
βασιουεία, ας κουατάµε τη χάουη, ντιαµέσου 
τής οποίας να ουατουεύουµε ευάουεστα τον 
Φεό, µε σεβασµό και ευουάβεια.  Επειντή, ο 
Φεός µας είναι φωτιά που κατατουώει. 

Η φιουαντεουφία ας µένει·  µη ξεχνάτε τη 
φιουοξενία· επειντή, ντιαµέσου αυτής µεουικοί 
φιουοξένησαν αγγέους, µη γνωουίζοντας.  Να 
φυµάστε τούς φυουακισµένους, σαν να είστε 
φυουακισµένοι µαζί τους· τους 
ταουαιπωούµενους, όπως κι εσείς που είστε 
µέσα σε σώµα.  Ο γάµος ας είναι τίµιος σε 
όουα, και το συζυγικό κουεβάτι αµόουυντο· 
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τους πόουνους, όµως, και τους µοιχούς φα 
τους κουίνει ο Φεός.  Ο τουόπος σας ας είναι 
αφιουάουγυουος· αουκείστε στα παουόντα· 
επειντή, αυτός είπε: «Ντεν φα σε αφήσω ούτε 
φα σε εγκαταουείψω»·  ώστε, εµείς, 
παίουνοντας φάουος, να ουέµε: «Ο Κύουιος 
είναι βοηφός µου, και ντεν φα φοβηφώ, τι φα 
µου κάνει ο άνφουωπος». 

Να φυµάστε τούς πουοεστώτες σας, που σας 
µίουησαν τον ουόγο τού Φεού· των οποίων 
µιµείστε την πίστη, έχοντας µπουοστά στα 
µάτια σας το αποτέουεσµα του 
ποουιτεύµατός τους.  Ο Ιησούς Χουιστός 
είναι ο ίντιος χφες και σήµεουα, και στους 
αιώνες.  Μη πουανιέστε µε ντινταχές 
ποικίουες και ξένες· επειντή, είναι καουό η 
καουντιά να στεουεώνεται µε τη χάουη, όχι 
µε φαγητά, στα οποία όσοι πεουπάτησαν ντεν 
ωφεουήφηκαν. 

Έχουµε φυσιαστήουιο, από το οποίο ντεν 
έχουν εξουσία να φάνε αυτοί που ουατουεύουν 
στη σκηνή.  Επειντή, τα σώµατα των ζώων, 
των οποίων το αίµα φέουνεται µέσα στα άγια 
από τον αουχιεουέα πεουί αµαουτίας, τα 
σώµατά τους κατακαίγονται έξω από το 
στουατόπεντο.  Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να 
αγιάσει τον ουαό ντιαµέσου τού ντικού του 
αίµατος, έπαφε έξω από την πύουη.  Ας 
εξεουχόµαστε, ουοιπόν, σ' αυτόν έξω από το 
στουατόπεντο, φέουνοντας τον ονειντισµό 
του.  Επειντή, ντεν έχουµε εντώ µόνιµη 
πόουη, αουά τη µέουουσα επιζητούµε.  
Ντιαµέσου αυτού, ουοιπόν, ας πουοσφέουµε 
πάντοτε φυσία αίνεσης στον Φεό, ντηουαντή, 
καουπόν από τα χείουη µας, που οµοουογούν 
το όνοµά του.  Μάουιστα, µη ουησµονείτε 
την αγαφοεουγία και τη µεταντοτικότητα· 
επειντή, σε τέτοιες φυσίες ευαουεστείται ο 
Φεός. 

Πείφεστε στους πουοεστώτες σας, και 
υπακούτε· επειντή, αυτοί αγουυπνούν για τις 
ψυχές σας, ως έχοντας να ντώσουν ουόγο· για 
να το κάνουν αυτό µε χαουά, και χωουίς να 
στενάζουν· επειντή, αυτό ντεν σας ωφεουεί. 

Πουοσεύχεστε για µας· επειντή, είµαστε 
πεπεισµένοι, ότι έχουµε καουή συνείντηση, 

φέουοντας να ποουιτευόµαστε καουά, σε 
όουα.  Πεουισσότεουο, µάουιστα, 
παουακαουώ, να το κάνετε αυτό, για να 
αποκατασταφώ γουηγοουότεουα σε σας. 

Και ο Φεός τής ειουήνης, που ανέβασε από 
τους νεκούς τον µεγάουο ποιµένα των 
πουοβάτων, ντιαµέσου τού αίµατος της 
αιώνιας ντιαφήκης, τον Κύουιό µας, τον 
Ιησού,  είφε να σας κάνει τέουειους σε κάφε 
αγαφό έουγο, για να εκτεουείτε το φέουηµά 
του, ενεουγώντας µέσα σας το ευάουεστο 
µπουοστά του, ντιαµέσου τού Ιησού 
Χουιστού· στον οποίο ανήκει η ντόξα στους 
αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Σας παουακαουώ, µάουιστα, αντεουφοί, να 
υποφέουετε τον ουόγο τής νουφεσίας· επειντή, 
σας έγουαψα µε συντοµία.  Ξέουοντας ότι ο 
αντεουφός Τιµόφεος αποουύφηκε από τη 
φυουακή, µε τον οποίο, αν έουφει 
γουηγοουότεουα, φα σας ντω. 

Χαιουετήστε όους τούς πουοεστώτες σας, και 
όους τούς αγίους. Σας χαιουετούν οι 
αντεουφοί από την Ιταουία. 

Η χάουη είφε να είναι µαζί µε όους σας. 
Αµήν. 

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ, ντούος τού Φεού και του 
Κυουίου Ιησού Χουιστού, πουος τις ντώντεκα 
φυουές, που είναι στη ντιασποουά, χαίουετε. 

Κάφε χαουά φεωουήστε, αντεουφοί µου, όταν 
πεουιπέσετε σε ντιάφοους πειουασµούς·  
γνωουίζοντας ότι η ντοκιµασία τής πίστης σας 
εουγάζεται υποµονή·  η ντε υποµονή ας έχει 
τέουειο έουγο, για να είστε τέουειοι και 
οουόκουηουοι, χωουίς να είστε σε τίποτε 
εουειπείς. 

Αν, όµως, κάποιος από σας είναι εουειπής σε 
σοφία, ας ζητάει από τον Φεό, που ντίνει σε 
όους πούσια, και χωουίς να ονειντίζει· και φα 
του ντοφεί.  Ας ζητάει, όµως, µε πίστη, 
χωουίς να ντιστάζει καφόου· επειντή, αυτός 
που ντιστάζει µοιάζει µε κύµα τής 
φάουασσας, που κινείται από τους ανέµους 
και συνταουάζεται. 0  Επειντή, ας µη νοµίζει 
ο άνφουωπος εκείνος ότι φα πάουει κάτι από 
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τον Κύουιο.  Άνφουωπος ντίγνωµος είναι 
ακατάστατος σε όους τούς ντουόµους του. 

Ας καυχάται ντε ο ταπεινός αντεουφός στο 
ύψος του·  και ο πούσιος, στην ταπείνωσή του· 
µια που, σαν άνφος χόουτου φα παουέουφει.  
Επειντή, ο ήουιος ανέτειουε µε τον καύσωνα, 
και ξέουανε το χοουτάουι, και το άνφος του 
ξέπεσε, και η οµοουφιά τού πουοσώπου του 
αφανίστηκε· έτσι και ο πούσιος φα µαουαφεί 
στους ντουόµους του. 

Μακάουιος ο άνφουωπος που υποµένει 
πειουασµό· επειντή, αφού ντοκιµαστεί, φα 
πάουει το στεφάνι τής ζωής, το οποίο ο 
Κύουιος υποσχέφηκε σ' αυτούς που τον 
αγαπούν. 

Κανένας, όταν πειουάζεται, ας µη ουέει ότι: 
Από τον Φεό πειουάζοµαι· επειντή, ο Φεός 
είναι απείουαστος κακών, κι αυτός ντεν 
πειουάζει κανέναν.  Πειουάζεται, όµως, κάφε 
ένας, από τη ντική του επιφυµία, καφώς 
παουασύουεται και ντεουεάζεται.  Έπειτα, η 
επιφυµία, αφού συουάβει, γεννάει την 
αµαουτία· και η αµαουτία, µόουις 
εκτεουεστεί, γεννάει τον φάνατο.  Μη 
πουανιέστε, αντεουφοί µου αγαπητοί· 

κάφε αγαφή ντόση, και κάφε τέουειο 
ντώουηµα, είναι από πάνω, το οποίο 
κατεβαίνει από τον Πατέουα των φώτων, στον 
οποίο ντεν υπάουχει αουοίωση ή σκιά 
µεταβοουής.  Από τη ντική του φέουηση µας 
γέννησε ντιαµέσου τού ουόγου τής αουήφειας, 
για να είµαστε εµείς κάποια απαουχή των 
κτισµάτων του. 

Ουοιπόν, αντεουφοί µου αγαπητοί, ας είναι 
κάφε άνφουωπος γουήγοουος στο να ακούει, 
αουγός στο να µιουάει, αουγός σε οουγή·  
επειντή, η οουγή τού ανφουώπου ντεν 
εουγάζεται τη ντικαιοσύνη τού Φεού.  Γι' 
αυτό, αφού αποουίψετε κάφε ουυπαουότητα 
και πεουίσσεια κακίας, ντεχφείτε µε 
πουαότητα τον ουόγο που φυτεύφηκε µέσα 
σας, αυτόν που µποουεί να σώσει τις ψυχές 
σας. 

Γίνεστε ντε εκτεουεστές τού ουόγου, και όχι 
µονάχα ακουοατές, εξαπατώντας τον εαυτό 

σας.  Επειντή, αν κάποιος είναι ακουοατής 
τού ουόγου, και όχι εκτεουεστής, αυτός 
µοιάζει µε έναν άνφουωπο, που κοιτάζει το 
φυσικό του πουόσωπο µέσα σε καφουέφτη·  
επειντή, κοίταξε τον εαυτό του, και 
αναχώουησε, κι αµέσως ουησµόνησε ποιος 
ήταν.  Όποιος, όµως, εγκύψει στον τέουειο 
νόµο τής εουευφεουίας, και επιµείνει σ' αυτόν, 
αυτός που έγινε όχι ακουοατής, που 
ουησµονεί, αουά εκτεουεστής έουγου, αυτός 
φα είναι µακάουιος κατά την εκτέουεσή του. 

Αν κάποιος ανάµεσά σας νοµίζει ότι είναι 
φουήσκος, και ντεν χαουινώνει τη γουώσσα 
του, αουά εξαπατάει την καουντιά του, η 
φουησκεία του είναι µάταιη.  Φουησκεία 
καφαουή και χωουίς ψεγάντι µπουοστά στον 
Φεό και Πατέουα είναι τούτη: Να 
επισκέπτεται τους οουφανούς και τις χήουες 
στη φουίψη τους, και να τηουεί τον εαυτό του 
αµόουυντο από τον κόσµο. 

ΑΝΤΕΟΥΦΟΙ µου, µη έχετε µε 
πουοσωποουηψία την πίστη τού ντοξασµένου 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  Επειντή, αν 
µπει µέσα στη συναγωγή σας ένας άνφουωπος 
που φοουάει χουυσό νταχτυουίντι, µε 
ουαµπουό ένντυµα, µπει όµως µέσα κι ένας 
φτωχός µε ακάφαουτο ένντυµα,  και κοιτάξετε 
µε φαυµασµό σ' αυτόν που φοουάει το 
ουαµπουό ενντυµα, και του πείτε: Εσύ, 
κάφησε εντώ, επίσηµα· και πείτε στον φτωχό: 
Εσύ, στάσου εκεί όουφιος, ή: Κάφησε εντώ 
κάτω από το υποπόντιό µου·  ντεν κάνατε, 
άουαγε, ντιάκουιση µέσα σας, και γίνατε 
κουιτές σκεφτόµενοι πονηουά; 

Ακούστε, αγαπητοί µου αντεουφοί: Ο Φεός 
ντεν ντιάουεξε τους φτωχούς τούτου τού 
κόσµου, πούσιους σε πίστη, και 
κουηουονόµους τής βασιουείας, που την 
υποσχέφηκε σ' εκείνους που τον αγαπούν;  
Εσείς, όµως, ατιµάσατε τον φτωχό. Ντεν σας 
καταντυναστεύουν οι πούσιοι, κι αυτοί σάς 
σέουνουν σε ντικαστήουια;  Αυτοί ντεν 
βουασφηµούν το καουό όνοµα µε το οποίο 
ονοµάζεστε;  Αν µεν εκτεουείτε τον βασιουικό 
νόµο, σύµφωνα µε τη γουαφή: «Φα αγαπάς 
τον πουησίον σου σαν τον εαυτό σου», κάνετε 
καουά·  αν, όµως, πουοσωποουηπτείτε, κάνετε 
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αµαουτία και εουέγχεστε από τον νόµο ως 
παουαβάτες.  Επειντή, όποιος φυουάξει 
οουόκουηουο τον νόµο, φταίξει όµως σε ένα, 
έγινε ένοχος σε όουα.  Για τον ουόγο ότι, 
αυτός που είπε: «Μη µοιχεύσεις», είπε και: 
«Μη φονεύσεις». Αουά, αν ντεν µοιχεύσεις, 
όµως φονεύσεις, έγινες παουαβάτης τού 
νόµου.  Έτσι να µιουάτε, και έτσι να κάνετε, 
ως µέουοντες να κουιφείτε ντιαµέσου τού 
νόµου τής εουευφεουίας·  επειντή, η κουίση 
φα είναι ανεουέητη σ' εκείνον που ντεν έκανε 
έουεος· και το έουεος καυχάται ενάντια στην 
κουίση. 

Ποιο το όφεουος, αντεουφοί µου, αν κάποιος 
ουέει ότι έχει πίστη, και ντεν έχει έουγα; 
Μήπως η πίστη µποουεί να τον σώσει;  Και 
αν ένας αντεουφός ή αντεουφή είναι γυµνοί, 
και στεούνται την καφηµεουινή τουοφή,  και 
κάποιος από σας πει σ' αυτούς: Πηγαίνετε µε 
ειουήνη, είφε να φεουµαίνεστε και να 
χοουταίνετε, και ντεν τους ντώσετε τα 
αναγκαία τού σώµατος, ποιο το όφεουος;  
Έτσι και η πίστη, αν ντεν έχει έουγα, είναι 
από µόνη της νεκουή.  Αουά, φα πει κάποιος: 
Εσύ έχεις πίστη, και εγώ έχω έουγα· ντείξε 
µου την πίστη σου από τα έουγα σου, και εγώ 
φα σου ντείξω από τα έουγα µου την πίστη 
µου.  Εσύ πιστεύεις ότι ο Φεός είναι ένας· 
καουά κάνεις· και τα νταιµόνια πιστεύουν, και 
φουίττουν.  Φέουεις, όµως, ω µάταιε 
άνφουωπε, να γνωουίσεις ότι η πίστη χωουίς 
τα έουγα είναι νεκουή;  Ο πατέουας µας ο 
Αβουαάµ ντεν ντικαιώφηκε από τα έουγα, 
όταν πουόσφεουε τον γιο του τον Ισαάκ 
επάνω στο φυσιαστήουιο;  Βουέπεις ότι η 
πίστη συνεουγούσε στα έουγα του, και από τα 
έουγα η πίστη αποντείχφηκε τέουεια;  Και 
εκπουηουώφηκε η γουαφή, που έουεγε: «Ο 
ντε Αβουαάµ πίστεψε στον Φεό, και του 
ουογαουιάστηκε σε ντικαιοσύνη»· και 
ονοµάστηκε «φίουος τού Φεού».  Βουέπετε, 
ουοιπόν, ότι από έουγα ντικαιώνεται ο 
άνφουωπος, και όχι µονάχα από πίστη;  
Παουόµοια ντε και η πόουνη Ουαάβ ντεν 
ντικαιώφηκε από έουγα, όταν υποντέχφηκε 
τους αποσταουµένους, και τους έβγαουε έξω 
από άουον ντουόµο;  Επειντή, όπως το σώµα 
χωουίς πνεύµα είναι νεκουό, έτσι και η πίστη 
χωουίς τα έουγα είναι νεκουή. 

ΜΗ γίνεστε ποουοί ντάσκαουοι, αντεουφοί 
µου, ξέουοντας ότι µεγαουύτεουη κατάκουιση 
φα πάουµε·  επειντή, σε ποουά φταίµε όουοι 
µας. 

Αν κάποιος ντεν φταίει σε ουόγο, αυτός είναι 
τέουειος άνντουας, είναι ντυνατός να 
χαουιναγωγήσει και οουόκουηουο το σώµα.  
Ντέστε, στα στόµατα των αουόγων βάζουµε 
τα χαουινάουια, για να πείφονται σε µας, και 
µεταφέουµε οουόκουηουο το σώµα τους.  
Ντέστε, και τα πουοία, που είναι τόσο 
µεγάουα, ωφούµενα από σφοντούς ανέµους, 
µεταφέουονται από ένα εουάχιστο πηντάουιο, 
όπου αν φέουει η επιφυµία εκείνου που το 
κυβεουνά.  Έτσι και η γουώσσα, είναι µικουό 
µέουος, όµως, κοµπάζει για µεγάουα 
πουάγµατα. Ντέστε, ουίγη φωτιά πόσο 
µεγάουη ύουη ανάβει·  και η γουώσσα είναι 
φωτιά, ο κόσµος τής αντικίας. Έτσι, ανάµεσα 
στα µέουη µας, η γουώσσα είναι που µοουύνει 
οουόκουηουο το σώµα, και η οποία φουογίζει 
τον τουοχό τού βίου, και φουογίζεται από τη 
γέεννα. 

Επειντή, κάφε είντος φηουίων και πουιών, 
εουπετών και φαουάσσιων όντων, νταµάζεται, 
και νταµάστηκε από την ανφουώπινη φύση·  
τη γουώσσα, όµως, κανένας από τους 
ανφουώπους ντεν µποουεί να νταµάσει· είναι 
ασυγκουάτητο κακό, γεµάτη από 
φανατηφόουο φάουµακο.  Ντιαµέσου αυτής 
ευουογούµε τον Φεό και Πατέουα, και 
ντιαµέσου αυτής καταουιόµαστε τους 
ανφουώπους, που πουάστηκαν καφ' οµοίωση 
του Φεού.  Από το ίντιο στόµα βγαίνει 
ευουογία και κατάουα. Ντεν πουέπει, 
αντεουφοί µου, έτσι να γίνονται αυτά.  Μήπως 
η πηγή από την ίντια τουύπα αναβουύζει το 
γουυκό και το πικουό;  Μήπως είναι ντυνατόν, 
αντεουφοί µου, η συκιά να κάνει εουιές ή η 
άµπεουος σύκα; Έτσι, καµιά πηγή ντεν είναι 
ντυνατόν να κάνει νεουό αουµυουό και 
γουυκό. 

Ποιος, ανάµεσά σας, είναι σοφός και καουός 
γνώστης; Ας ντείξει από την καουή ντιαγωγή 
τα ντικά του έουγα µε πουαότητα σοφίας.  Αν, 
όµως, έχετε στην καουντιά σας πικουό φφόνο 
και φιουονικία, µη κατακαυχάστε και 
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ψεύντεστε ενάντια στην αουήφεια.  Αυτή η 
σοφία ντεν είναι εκείνη που κατεβαίνει από 
πάνω, αουά είναι επίγεια, ζωώντης, 
νταιµονική·  επειντή, όπου υπάουχει φφόνος 
και φιουονικία, εκεί είναι ακαταστασία, και 
κάφε αχουείο πουάγµα.  Η σοφία, όµως, που 
κατεβαίνει από πάνω, πουώτα µεν είναι 
καφαουή, έπειτα ειουηνική, επιεικής, ευπειφής, 
πουήουης από έουεος και καούς καουπούς, 
αµεουόουηπτη και ανυπόκουιτη.  Και ο 
καουπός τής ντικαιοσύνης σπέουνεται µε 
ειουήνη από τους ειουηνοποιούς. 

ΑΠΟ πού πουοέουχονται οι πόουεµοι και οι 
ντιαµάχες ανάµεσά σας; Όχι από εντώ, από 
τις ηντονές σας, οι οποίες αντιµάχονται µέσα 
στα µέουη σας;  Επιφυµείτε, και ντεν έχετε· 
φονεύετε και φφονείτε, και ντεν µποουείτε να 
επιτύχετε· µάχεστε και ποουεµάτε, αουά ντεν 
έχετε, επειντή ντεν ζητάτε.  Ζητάτε, και ντεν 
παίουνετε, επειντή ζητάτε µε κακή πουόφεση, 
για να νταπανήσετε στις ηντονές σας. 

Μοιχοί και µοιχαουίντες, ντεν ξέουετε ότι η 
φιουία τού κόσµου είναι έχφουα πουος τον 
Φεό; Όποιος, ουοιπόν, φεουήσει να είναι 
φίουος τού κόσµου, γίνεται εχφουός τού 
Φεού.  Ή νοµίζετε ότι µάταια ουέει η 
γουαφή: Πουος φφόνον επιποφεί το πνεύµα, 
που κατοίκησε µέσα σας;  Αουά, 
µεγαουύτεουη χάουη ντίνει ο Φεός, γι' αυτό 
ουέει: «Ο Φεός στους υπεουήφανους 
αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όµως ντίνει 
χάουη». 

Υποταχφείτε, ουοιπόν, στον Φεό· 
αντισταφείτε στον ντιάβοουο, και φα φύγει 
από σας.  Πουησιάσετε στον Φεό, και φα 
πουησιάσει σε σας. Καφαουίστε τα χέουια 
σας, αµαουτωουοί, και αγνίστε τις καουντιές, 
ντίγνωµοι.  Κακοπαφήστε και πενφήστε και 
κουάψτε· το γέουιο σας ας µεταστουαφεί σε 
πένφος, και η χαουά σε κατήφεια.  
Ταπεινωφείτε µπουοστά στον Κύουιο και φα 
σας υψώσει. 

Αντεουφοί, µη καταουαουείτε ο ένας τον 
άουον· όποιος καταουαουεί αντεουφό, και 
κουίνει τον αντεουφό του, καταουαουεί τον 
νόµο, και κουίνει τον νόµο· και αν κουίνεις 

τον νόµο, ντεν είσαι εκτεουεστής τού νόµου, 
αουά κουιτής.  Ένας είναι ο νοµοφέτης, που 
µποουεί να σώσει και να αποουέσει· εσύ ποιος 
είσαι που κουίνεις τον άουον; 

Εουάτε, τώουα, εσείς που ουέτε: Σήµεουα ή 
αύουιο φα πάµε σ' αυτή την πόουη, και φα 
κάνουµε εκεί έναν χουόνο, και φα 
εµποουευτούµε και φα κεουντίσουµε·  οι 
οποίοι ντεν ξέουετε το τι φα συµβεί αύουιο· 
επειντή, ποια είναι η ζωή σας; Είναι, 
πουαγµατικά, ατµός που φαίνεται για ουίγο, 
και έπειτα εξαφανίζεται·  αντί να ουέτε: Αν ο 
Κύουιος φεουήσει, και ζήσουµε, φα κάνουµε 
τούτο ή εκείνο.  Τώουα, όµως, καυχάστε στις 
αουαζονείες σας· κάφε τέτοια καύχηση είναι 
κακή.  Σ' αυτόν, ουοιπόν, που ξέουει να κάνει 
το καουό, και ντεν το κάνει, σ' αυτόν είναι 
αµαουτία. 

ΕΟΥΑΤΕ, τώουα, οι πούσιοι, κουάψτε 
οουοουύζοντας για τις επεουχόµενες 
ταουαιπωουίες σας.  Ο πούτος σας σάπισε, 
και τα ιµάτιά σας έγιναν σκωουηκόβουωτα.  
Το χουυσάφι σας και το ασήµι σας σκούιασε, 
και η σκουιά τους φα είναι ως µαουτυουία 
εναντίον σας, και φα φάει τις σάουκες σας σαν 
φωτιά· φησαυουίσατε για τις έσχατες ηµέουες.  
Ντέστε, ο µισφός των εουγατών που φέουισαν 
τα χωουάφια σας, τον οποίο στεουήφηκαν 
από σας, κουάζει· και οι κουαυγές αυτών που 
φέουισαν µπήκαν µέσα στα αυτιά τού 
Κυουίου, του Σαβαώφ.  Ζήσατε µέσα σε 
αποουαύσεις επάνω στη γη, και 
σπαταουήσατε· φουέψατε τις καουντιές σας 
σαν σε ηµέουα σφαγής·  καταντικάσατε, 
φονεύσατε τον ντίκαιο· ντεν σας αντιστέκεται. 

Μακουοφυµήστε, ουοιπόν, αντεουφοί, µέχουι 
την παουσία τού Κυουίου. Ντέστε, ο 
γεωουγός πεουιµένει τον ποουύτιµο καουπό 
τής γης, και µακουοφυµεί γι' αυτόν, µέχουις 
ότου ουάβει βουοχή πουώιµη και όψιµη.  
Μακουοφυµήστε κι εσείς, στηουίξτε τις 
καουντιές σας· επειντή, η παουσία τού 
Κυουίου πουησίασε.  Αντεουφοί, µη 
στενάζετε ο ένας ενάντια στον άουον, για να 
µη κατακουιφείτε· ντέστε, ο κουιτής στέκεται 
µπουοστά στις φύουες. 
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Πάουτε, αντεουφοί µου, παουάντειγµα της 
κακοπάφειας και της µακουοφυµίας τούς 
πουοφήτες, οι οποίοι µίουησαν στο όνοµα 
του Κυουίου.  Ντέστε, µακαουίζουµε αυτούς 
που υποµένουν· ακούσατε την υποµονή τού 
Ιώβ, και είντατε το τέουος τού Κυουίου, ότι ο 
Κύουιος είναι ποουυεύσπουαχνος και 
οικτίουµονας. 

Πουοπάντων, µάουιστα, αντεουφοί µου, µη 
οουκίζεστε, ούτε στον ουανό ούτε στη γη ούτε 
κάποιον άουον όουκο· αουά, ο ουόγος σας ας 
είναι το Ναι, ναι, και το Όχι, όχι· για να µη 
πέσετε υπό κουίση. 

Κακοπαφεί κάποιος ανάµεσά σας; Ας 
πουοσεύχεται· ευφυµεί κάποιος; Ας ψάουει.  
Ασφενεί κάποιος ανάµεσά σας; Ας 
πουοσκαουέσει τούς πουεσβύτεους της 
εκκουησίας, και ας πουοσευχηφούν επάνω 
του, αφού τον αουείψουν µε ουάντι στο όνοµα 
του Κυουίου.  Και η πουοσευχή µε πίστη φα 
σώσει αυτόν που πάσχει, και ο Κύουιος φα 
τον εγείουει· και αµαουτίες αν έπουαξε, φα 
του συγχωουηφούν. 

Εξοµοουογείστε ο ένας στον άουον τα 
πταίσµατά σας, και πουοσεύχεστε ο ένας για 
τον άουον για να γιατουευτείτε. Ποουύ ισχύει 
η ντέηση του ντικαίου που γίνεται ένφεουµα.  
Ο Ηουίας ήταν άνφουωπος οµοιοπαφής µε 
µας, και πουοσευχήφηκε ένφεουµα για να µη 
βουέξει· και ντεν έβουεξε επάνω στη γη για 
τουία χουόνια και έξι µήνες·  και πάουι 
πουοσευχήφηκε, και ο ουανός έντωσε 
βουοχή, και η γη βουάστησε τον καουπό της. 

Αντεουφοί, αν κάποιος ανάµεσά σας 
αποπουανηφεί από την αουήφεια, και κάποιος 
άουος τον φέουει πίσω,  ας ξέουει ότι, αυτός 
που έφεουε πίσω έναν αµαουτωουό από την 
πουάνη τού ντουόµου του, φα σώσει µια ψυχή 
από τον φάνατο, και φα σκεπάσει πουήφος 
αµαουτιών. 

 

Ο ΠΕΤΟΥΟΣ, απόστοουος του Ιησού 
Χουιστού, πουος τους παουεπίντηµους, τους 
ντιασκοουπισµένους στον Πόντο, τη 
Γαουατία, την Καππαντοκία, την Ασία και τη 

Βιφυνία,  εκουεκτούς, σύµφωνα µε την 
πουόγνωση του Πατέουα Φεού, µε τον 
αγιασµό τού Πνεύµατος, σε υπακοή και 
ουαντισµό τού αίµατος του Ιησού Χουιστού· 
είφε χάουη και ειουήνη να πουηφύνει σε σας. 

Άξιος ευουογίας είναι ο Φεός και Πατέουας 
τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, ο οποίος, 
σύµφωνα µε το ποουύ του έουεος µας 
αναγέννησε σε µια ζωντανή εουπίντα, 
ντιαµέσου τής ανάστασης του Ιησού 
Χουιστού από τους νεκούς,  σε µια 
κουηουονοµία άφφαουτη και αµόουυντη και 
αµάουαντη, που είναι φυουαγµένη για µας 
στους ουανούς·  οι οποίοι φουούµαστε µε τη 
ντύναµη του Φεού ντιαµέσου τής πίστης, σε 
σωτηουία έτοιµη να αποκαουυφφεί κατά τον 
έσχατο καιουό.  Για το οποίο νιώφετε 
αγαουίαση, αν και τώουα, (εφόσον 
χουειαστεί), ουυπηφείτε ουίγο µέσα σε 
ντιάφοους πειουασµούς,  ώστε η ντοκιµή τής 
πίστης σας, η οποία είναι ποουυτιµότεουη 
από το χουυσάφι που φφείουεται, 
ντοκιµάζεται όµως ντιαµέσου τής φωτιάς, 
βουεφεί σε έπαινο και τιµή και ντόξα, όταν ο 
Ιησούς Χουιστός φανεουωφεί· 

τον οποίο, αν και ντεν είντατε, αγαπάτε· στον 
οποίο, αν και τώουα ντεν τον βουέπετε, 
πιστεύοντας όµως, νιώφετε αγαουίαση µε 
χαουά ανεκουάουητη και ένντοξη,  
αποουαµβάνοντας το τέουος τής πίστης σας, 
τη σωτηουία των ψυχών·  για την οποία 
σωτηουία αναζήτησαν µε επιµέουεια και 
εουεύνησαν οι πουοφήτες, που πουοφήτευσαν 
για τη χάουη, που επουόκειτο νάουφει σε σας·  
εουευνώνας, σε ποια πεουίσταση και σε ποιον 
καιουό φανέουωνε το Πνεύµα τού Χουιστού 
που ήταν µέσα τους, όταν από πουιν έντινε 
µαουτυουία για τα παφήµατα του Χουιστού, 
και τις ντόξες ύστεουα απ' αυτά·  στους 
οποίους αποκαουύφφηκε ότι, όχι για τον 
εαυτό τους, αουά για µας υπηουετούσαν αυτά, 
που σας αναγγέουφηκαν τώουα ντιαµέσου 
εκείνων που σας κήουυξαν το ευαγγέουιο, µε 
το Άγιο Πνεύµα που στάουφηκε από τον 
ουανό, στα οποία οι άγγεουοι επιφυµούν, 
σκύβοντας, να εµβαφύνουν. 
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Γι' αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες τής 
ντιάνοιάς σας, εγκουατεύεστε, και έχετε 
τέουεια εουπίντα στη χάουη που έουχεται σε 
σας, όταν αποκαουυφφεί ο Ιησούς Χουιστός·  
ως παιντιά υπακοής, χωουίς να 
συµµοουφώνεστε µε τις πουοηγούµενες 
επιφυµίες, που είχατε εν αγνοία σας·  αουά, 
καφώς εκείνος που σας κάουεσε είναι άγιος, 
έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάφε ντιαγωγή·  
επειντή, είναι γουαµµένο: «Άγιοι να είστε, 
επειντή εγώ είµαι άγιος». 

Και αν επικαουείστε Πατέουα, αυτόν που 
κουίνει χωουίς πουοσωποουηψία, σύµφωνα µε 
το έουγο τού καφενός, να ντιάγετε µε φόβο 
τον καιουό τής παουοικίας σας·  ξέουοντας ότι 
ντεν ουυτουωφήκατε από τη µάταιη 
πατουοπαουάντοτη ντιαγωγή σας µε φφαουτά, 
ασήµι ή χουυσάφι,  αουά µε το ποουύτιµο 
αίµα τού Χουιστού, ως αµνού χωουίς ψεγάντι 
και χωουίς κηουίντα·  ο οποίος ήταν µεν 
πουοοουισµένος πουιν από τη ντηµιουγία τού 
κόσµου, φανεουώφηκε όµως στους έσχατους 
καιούς για σας,  που πιστεύετε ντιαµέσου 
αυτού στον Φεό, ο οποίος τον ανέστησε από 
τους νεκούς, και του έντωσε ντόξα, ώστε η 
πίστη σας και η εουπίντα να είναι στον Φεό. 

Αφού, ουοιπόν, καφαουίσατε τις ψυχές σας µε 
την υπακοή της αουήφειας ντιαµέσου του 
Πνεύµατος, πουος ανυπόκουιτη 
φιουαντεουφία, αγαπήστε ένφεουµα ο ένας τον 
άουον, από καφαουή καουντιά·  επειντή, 
αναγεννηφήκατε όχι από φφαουτό σπέουµα, 
αουά από άφφαουτο, ντιαµέσου τού ουόγου 
τού ζωντανού Φεού και ο οποίος µένει στον 
αιώνα.  Επειντή, «κάφε σάουκα είναι σαν 
χοουτάουι και κάφε ντόξα ανφουώπου σαν 
άνφος τού χοουταουιού· ξεουάφηκε το 
χοουτάουι, και το άνφος του ξέπεσε·  ο 
ουόγος, όµως, του Κυουίου µένει στον 
αιώνα». Κι αυτός είναι ο ουόγος, που 
ευαγγεουίστηκε σε σας. 

Αφού, ουοιπόν, αποουίψετε κάφε κακία και 
κάφε ντόουο, και υποκουίσεις, και φφόνους, 
και όουες τις καταουαουιές,  επιποφήστε, ως 
νεογέννητα βουέφη, το ουογικό άντοουο 
γάουα, για να αυξηφείτε ντιαµέσου αυτού·  

επειντή γευφήκατε «ότι ο Κύουιος είναι 
αγαφός». 

 

Στον οποίο καφώς πουοσέουχεστε, σαν σε 
µια ζωντανή πέτουα, αποντοκιµασµένη µεν 
από τους ανφουώπους, στον Φεό όµως 
εκουεκτή, ποουύτιµη,  κι εσείς, σαν ζωντανές 
πέτουες, οικοντοµείστε ως πνευµατικός οίκος, 
άγιο ιεουάτευµα, για να πουοσφέουετε 
πνευµατικές φυσίες, ευπουόσντεκτες στον Φεό 
ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού.  Γι' αυτό και 
πεουιέχεται µέσα στη γουαφή: «Ντέστε, βάζω 
στη Σιών µια ακουογωνιαία πέτουα, εκουεκτή, 
ποουύτιµη· και εκείνος που πιστεύει σ' αυτή 
ντεν φα ντουοπιαστεί».  Η τιµή, ουοιπόν, είναι 
σε σας που πιστεύετε· ενώ σ' αυτούς που 
απειφούν, «η πέτουα που αποντοκίµασαν 
εκείνοι που οικοντοµούν, αυτή έγινε 
ακουογωνιαία πέτουα», και «πέτουα 
πουοσκόµµατος, και πέτουα σκανντάου»·  οι 
οποίοι πουοσκόπτουν στον ουόγο, καφώς 
είναι απειφείς· στο οποίο και τοποφετήφηκαν.  
Εσείς, όµως, είστε «γένος εκουεκτό, βασίουειο 
ιεουάτευµα, έφνος άγιο», ουαός τον οποίο ο 
Φεός απέκτησε, για να εξαγγείουετε τις 
αουετές εκείνου, ο οποίος σας κάουεσε από 
το σκοτάντι στο φαυµαστό του φως·  οι οποίοι 
άουοτε ντεν ήσασταν ουαός, τώουα όµως 
είστε ουαός τού Φεού· οι οποίοι άουοτε ντεν 
είχατε εουεηφεί, τώουα όµως εουεηφήκατε». 

Αγαπητοί, σας παουακαουώ, ως ξένους και 
παουεπίντηµους, να απέχετε από τις 
σαουκικές επιφυµίες, οι οποίες αντιµάχονται 
ενάντια στην ψυχή·  να έχετε καουή τη 
ντιαγωγή σας ανάµεσα στα έφνη, ώστε, ενώ 
σας καταουαούν σαν κακοποιούς, από τα 
καουά έουγα, όταν τα ντουν, να ντοξάσουν 
τον Φεό κατά την ηµέουα τής επίσκεψης. 

Υποταχφείτε, ουοιπόν, σε κάφε ανφουώπινη 
ντιάταξη για τον Κύουιο· είτε σε βασιουιά, ως 
υπεουέχοντα,  είτε σε ηγεµόνες, ως 
αποστεουόµενους απ' αυτόν για εκντίκηση 
µεν των κακοποιών, πουος έπαινο όµως των 
αγαφοποιών·  επειντή, έτσι είναι το φέουηµα 
του Φεού, αγαφοποιώντας να αποστοµώνετε 
την αγνωσία των άφουονων ανφουώπων·  ως 
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εουεύφεουοι, και όχι ως έχοντας την 
εουευφεουία για επικάουυµµα της κακίας, 
αουά ως ντούοι τού Φεού.  Όους να τους 
τιµήσετε· την αντεουφότητα να αγαπάτε· τον 
Φεό να φοβάστε· τον βασιουιά να τιµάτε. 

Οι ντούοι, υποτάσσεστε µε κάφε φόβο στους 
κυουίους σας, όχι µονάχα στους αγαφούς και 
επιεικείς, αουά και στους ντιεστουαµµένους·  
επειντή, αυτό είναι χάουη, το να υποφέουει 
κάποιος ουύπες εξαιτίας τής συνείντησης στον 
Φεό, πάσχοντας άντικα.  Επειντή, ποια ντόξα 
υπάουχει, αν αµαουτάνοντας και ντεχόµενοι 
χτυπήµατα υποµένετε; Αν, όµως, 
αγαφοποιώντας και πάσχοντας υποµένετε, 
αυτό είναι χάουη µπουοστά στον Φεό.  
Ντεντοµένου ότι, σε τούτο 
πουοσκουηφήκατε, επειντή και ο Χουιστός 
έπαφε για χάουη σας, αφήνοντας 
παουάντειγµα σε σας, για να ακοουφήσετε τα 
ίχνη του·  ο οποίος «ντεν έκανε αµαουτία ούτε 
βουέφηκε ντόουος στο στόµα του».  Ο 
οποίος, καφώς τον ουοιντοούσαν, ντεν 
ανταπέντιντε ουοιντοουίες, πάσχοντας ντεν 
απειούσε, αουά παουέντινε τον εαυτό του σ' 
αυτόν που κουίνει ντίκαια·  ο οποίος τις 
αµαουτίες µας βάσταξε ο ίντιος στο σώµα του 
επάνω στο ξύουο, για να ζήσουµε στη 
ντικαιοσύνη, αφού πεφάναµε ως πουος τις 
αµαουτίες· «µε την πουηγή τού οποίου 
γιατουευτήκατε».  Επειντή, ήσασταν «ως 
πουόβατα που πεουιπουανιόνταν»· αουά, 
τώουα, επιστουαφήκατε στον ποιµένα και 
επίσκοπο των ψυχών σας. 

Παουόµοια, οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους 
άνντουες σας, ώστε, και αν κάποιοι απειφούν 
στον ουόγο, να κεουντηφούν χωουίς τον 
ουόγο, ντιαµέσου τής ντιαγωγής των 
γυναικών,  αφού ντουν την καφαουή, µε 
σεβασµό ντιαγωγή σας.  Των οποίων ο 
στοουισµός ας είναι όχι ο εξωτεουικός, αυτός 
µε το πουέξιµο των τουιχών και της 
πεουίφεσης των χουυσών αντικειµένων ή της 
ένντυσης των ιµατίων,  αουά ο κουυφός 
άνφουωπος της καουντιάς, κοσµηµένος µε την 
αφφαουσία τού πουάου και ησύχιου 
πνεύµατος, το οποίο µπουοστά στον Φεό 
είναι ποουύτιµο.  Επειντή, έτσι και άουοτε οι 
άγιες γυναίκες, αυτές που έουπιζαν στον Φεό, 

στόουιζαν τον εαυτό τους, καφώς 
υποτάσσονταν στους άνντουες τους.  Όπως η 
Σάουα υπάκουσε στον Αβουαάµ, 
αποκαουώντας αυτόν κύουιο· από την οποία 
εσείς γίνατε παιντιά, οι οποίες αγαφοποιούσαν 
και ντεν φοβόνταν κανέναν εκφοβισµό. 

2.  Οι άνντουες, παουόµοια, συνοικείτε µε τις 
γυναίκες σας µε φουόνηση, αποντίντοντας 
τιµή στο γυναικείο γένος ως σε ασφενέστεουο 
σκεύος, και ως σε συγκουηουονόµους τής 
χάουης τής ζωής, για να µη εµποντίζονται οι 
πουοσευχές σας. 

ΚΑΙ, τέουος, γίνεστε όουοι οµόφουονες, µε 
συµπάφεια, φιουάντεουφοι, εύσπουαχνοι, 
φιουόφουονες·  µη αποντίντοντας κακό αντί 
για κακού ή ουοιντοουία αντί ουοιντοουίας· 
αουά, το αντίφετο, αποντίντοντας ευουογίες· 
µια που ξέουετε ότι σε τούτο 
πουοσκουηφήκατε, για να κουηουονοµήσετε 
ευουογία·  «επειντή, όποιος φέουει να αγαπάει 
τη ζωή, και να ντει αγαφές ηµέουες, ας 
σταµατήσει τη γουώσσα του από κακό, και τα 
χείουη του από το να µιούν ντόουο.  Ας 
ξεκουίνει από κακό, και ας πουάξει αγαφό· ας 
ζητήσει ειουήνη, και ας την ακοουφήσει.  
Επειντή, τα µάτια τού Κυουίου είναι επάνω 
στους ντικαίους, και τα αυτιά του στη ντέησή 
τους· το πουόσωπο, όµως, του Κυουίου είναι 
ενάντια σ' αυτούς που πουάττουν τα κακά». 

Και ποιος φα σας κακοποιήσει, αν γίνετε 
µιµητές τού αγαφού;  Αουά, αν και πάσχετε 
για τη ντικαιοσύνη, είστε µακάουιοι, «και τον 
φόβο τους µη φοβηφείτε ούτε να 
ταουαχφείτε»,  αουά «αγιάστε τον Κύουιο τον 
Φεό» µέσα στις καουντιές σας· και να είστε 
πάντοτε έτοιµοι σε αποουογία µε πουαότητα 
και φόβο, πουος καφέναν που ζητάει από σας 
ουόγο για την εουπίντα που είναι µέσα σας·  
έχοντας αγαφή συνείντηση, ώστε, ενώ σας 
καταουαούν ως κακοποιούς, να 
καταντουοπιαστούν αυτοί που συκοφαντούν 
την καουή σας εν Χουιστώ ντιαγωγή. 

Καουύτεουα, ντηουαντή, να πάσχετε 
αγαφοποιώντας, αν έτσι είναι το φέουηµα του 
Φεού, παουά κακοποιώντας.  Επειντή, και ο 
Χουιστός έπαφε µια φοουά για πάντα για τις 
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αµαουτίες, ο ντίκαιος για χάουη των αντίκων, 
για να µας φέουει στον Φεό, ο οποίος, ενώ 
µεν φανατώφηκε κατά τη σάουκα, 
ζωοποιήφηκε όµως ντιαµέσου τού 
Πνεύµατος·  µε το οποίο, αφού ποουεύτηκε, 
κήουυξε και πουος τα πνεύµατα που ήσαν στη 
φυουακή,  τα οποία κάποτε απείφησαν, όταν η 
µακουοφυµία τού Φεού, στις ηµέουες τού 
Νώε, τους πουόσµενε, καφώς κατασκευαζόταν 
η κιβωτός, στην οποία ντιασώφηκαν από το 
νεουό ουίγες (ντηουαντή, οκτώ) ψυχές·  
αντίτυπο του οποίου σώζει σήµεουα κι εµάς 
το βάπτισµα, (όχι η αποβοουή τής 
ακαφαουσίας τής σάουκας, αουά η 
µαουτυουία τής αγαφής συνείντησης πουος 
τον Φεό), ντιαµέσου τής ανάστασης του 
Ιησού Χουιστού.  Ο οποίος είναι στα ντεξιά 
τού Φεού, καφώς ποουεύτηκε στον ουανό, και 
στον οποίο υποτάχφηκαν άγγεουοι και 
εξουσίες και ντυνάµεις. 

Επειντή, ουοιπόν, ο Χουιστός έπαφε κατά 
σάουκα για χάουη µας, οπουιστείτε κι εσείς 
το ίντιο φουόνηµα· ντεντοµένου ότι, αυτός 
που έπαφε κατά σάουκα, έπαυσε από την 
αµαουτία·  για να ζήσετε τον υπόουοιπο 
χουόνο µέσα στη σάουκα, όχι πουέον στις 
επιφυµίες των ανφουώπων, αουά στο φέουηµα 
του Φεού.  Επειντή, αουκετός είναι σε µας ο 
πεουασµένος καιουός τού βίου, όταν 
πουάξαµε το φέουηµα των εφνών, καφώς 
πεουπατήσαµε σε ασέουγειες, επιφυµίες, 
οινοποσίες, γουεντοκόπια, συµπόσια και 
αφέµιτες ειντωουοουατουείες·  και γι' αυτό 
παουαξενεύονται, που εσείς ντεν συντουέχετε 
µαζί τους στο ίντιο ξεχείουισµα της ασωτίας, 
και σας βουασφηµούν·  οι οποίοι φα 
αποντώσουν ουόγο σ' εκείνον που είναι 
έτοιµος να κουίνει, ζωντανούς και νεκούς.  
Επειντή, γι' αυτό κηουύχφηκε το ευαγγέουιο 
και πουος τους νεκούς, για να κουιφούν µεν 
σύµφωνα µε τους ανφουώπους κατά τη 
σάουκα, να ζουν όµως σύµφωνα µε τον Φεό 
κατά το πνεύµα. 

Όουων ντε το τέουος πουησίασε· ζήστε, 
ουοιπόν, µε σωφουοσύνη, και αγουυπνείτε 
στις πουοσευχές.  Πουοπάντων, όµως, έχετε 
ένφεουµη την αγάπη ο ένας πουος τον άουον· 
επειντή, «η αγάπη φα σκεπάσει πουήφος 

αµαουτιών».  Γίνεστε φιουόξενοι ο ένας στον 
άουον, χωουίς γογγυσµούς.  Κάφε ένας, 
ανάουογα µε το χάουισµα που πήουε, 
υπηουετείτε ο ένας τον άουον σύµφωνα µ' 
αυτό, ως καουοί οικονόµοι τής ποουυειντούς 
χάουης τού Φεού.  Αν κάποιος µιουάει, ας 
µιουάει σαν κάποιον που µιουάει ουόγια 
Φεού· αν κάποιος υπηουετεί, ας υπηουετεί 
σαν κάποιον που υπηουετεί από τη ντύναµη 
που χοουηγεί ο Φεός, για να ντοξάζεται σε 
όουα ο Φεός ντιαµέσου τού Ιησού Χουιστού, 
στον οποίο είναι η ντόξα και η κυουιαουχική 
εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Αγαπητοί, µη παουαξενεύεστε εξαιτίας τού 
βασανισµού που γίνεται σε σας για 
ντοκιµασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι 
παουάντοξο·  αουά, ντεντοµένου ότι είστε 
κοινωνοί των παφηµάτων τού Χουιστού, να 
χαίουεστε, ώστε και όταν η ντόξα του 
φανεουωφεί, να χαουείτε νιώφοντας 
αγαουίαση.  Αν ονειντίζεστε εξαιτίας τού 
ονόµατος του Χουιστού, είστε µακάουιοι· 
επειντή, το Πνεύµα τής ντόξας και το Πνεύµα 
τού Φεού αναπαύεται επάνω σας· από µεν το 
ντικό τους µέουος βουασφηµείται, από ντε το 
ντικό σας ντοξάζεται.  Επειντή, κανένας από 
σας ας µη πάσχει ως φονιάς ή κουέφτης ή 
κακοποιός ή ως κάποιος που πεουιεουγάζεται 
τα ξένα πουάγµατα·  αουά, αν κάποιος πάσχει 
ως Χουιστιανός, ας µη ντουέπεται, αουά ας 
ντοξάζει τον Φεό ως πουος αυτό·  επειντή, 
έφτασε ο καιουός το να αουχίσει η κουίση 
από τον οίκο τού Φεού· και αν αουχίζει 
πουώτα από µας, τι φα είναι το τέουος εκείνων 
που απειφούν στο ευαγγέουιο του Φεού;  Και 
«αν ο ντίκαιος µόουις σώζεται, ο ασεβής και ο 
αµαουτωουός πού φα φανεί;».  Ώστε, κι αυτοί 
που πάσχουν σύµφωνα µε το φέουηµα του 
Φεού, ας εµπιστεύονται τις ντικές τους ψυχές 
σ' αυτόν, ως σε πιστόν ντηµιουγό, µε 
αγαφοποιία. 

ΤΟΥΣ αναµεταξύ σας πουεσβύτεους 
παουακαουώ εγώ ο συµπουεσβύτεουος και 
µάουτυουας των παφηµάτων τού Χουιστού, 
και ταυτόχουονα κοινωνός τής ντόξας που 
πουόκειται να αποκαουυφφεί·  να ποιµάνετε 
το αναµεταξύ σας ποίµνιο του Φεού, 
επιβουέποντας όχι αναγκαστικά, αουά 
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εκούσια·  ούτε µε αισχουοκέουντεια, αουά 
πουόφυµα· ούτε ως κατεξουσιάζοντας την 
κουηουονοµία τού Φεού, αουά γίνεστε τύποι 
τού ποιµνίου·  και όταν ο αουχιποιµένας 
φανεουωφεί, φα πάουετε το αµαουάντινο 
στεφάνι τής ντόξας. 

2.  Παουόµοια, οι νεότεουοι, υποταχφείτε 
στους πουεσβύτεους· όουοι, µάουιστα, καφώς 
φα υποτάσσεστε ο ένας στον άουον, ντυφείτε 
την ταπεινοφουοσύνη· επειντή, «ο Φεός 
αντιτάσσεται στους υπεουήφανους, στους 
ταπεινούς, όµως, ντίνει χάουη».  
Ταπεινωφείτε, ουοιπόν, κάτω από το 
πανίσχυουο χέουι τού Φεού, για να σας 
υψώσει εν καιουώ·  και όουη τη µέουιµνά σας 
ουίξτε την επάνω σ' αυτόν, επειντή αυτός 
φουοντίζει για σας. 

3.  Εγκουατευφείτε, αγουυπνήστε· επειντή, ο 
αντίντικός σας ο ντιάβοουος 
πεουιτουιγυουίζει, σαν ωουυόµενο ουιοντάουι, 
ζητώντας ποιον να καταπιεί.  Στον οποίο 
αντισταφείτε µένοντας στεουεοί στην πίστη, 
ξέουοντας ότι τα ίντια παφήµατα γίνονται 
στους αντεουφούς σας που είναι µέσα στον 
κόσµο. 

4.  Και ο Φεός κάφε χάουης, που µας 
κάουεσε στην αιώνια ντόξα του ντιαµέσου τού 
Ιησού Χουιστού, αφού πάφετε ουίγο, αυτός να 
σας τεουειοποιήσει, στηουίξει, ενισχύσει, 
φεµεουιώσει,  σ' αυτόν ας είναι η ντόξα και η 
κυουιαουχική εξουσία στους αιώνες των 
αιώνων. Αµήν. 

Σας έγουαψα µε συντοµία ντιαµέσου τού 
Σιουανού, του πιστού αντεουφού, όπως τον 
φεωουώ, πουοτουέποντας και ντίνοντας 
επιπουέον µαουτυουία ότι αυτή είναι η 
αουηφινή χάουη τού Φεού, στην οποία 
στέκεστε.  Σας χαιουετάει η συνεκουεκτή 
εκκουησία που είναι στη Βαβυουώνα, και ο 
γιος µου ο Μάουκος.  Χαιουετήστε ο ένας 
τον άουον µε φίουηµα αγάπης. 

Ειουήνη σε όους εσάς που είστε στον Ιησού 
Χουιστό. Αµήν. 

Ο ΣΥΜΕΩΝ Πέτουος, ντούος και 
απόστοουος του Ιησού Χουιστού, πουος 

όσους έουαχαν µαζί µας ισότιµη πίστη στη 
ντικαιοσύνη τού Φεού µας και Σωτήουα, του 
Ιησού Χουιστού.  Ας πουηφύνει σε σας χάουη 
και ειουήνη ντιαµέσου τής επίγνωσης του 
Φεού, και του Ιησού τού Κυουίου µας. 

Καφώς η φεία ντύναµή του χάουισε σε µας 
όουα τα απαουαίτητα πουος ζωή και 
ευσέβεια, ντιαµέσου τής επίγνωσης εκείνου 
που µας κάουεσε µε τη ντόξα του και την 
αουετή·  ντιαµέσου των οποίων ντωουήφηκαν 
σε µας οι πιο µεγάουες και ποουύτιµες 
υποσχέσεις, ώστε ντιαµέσου αυτών να γίνετε 
κοινωνοί φείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη 
ντιαφφοουά, που υπάουχει µέσα στον κόσµο, 
ντιαµέσου τής επιφυµίας. 

Και ακουιβώς ντε γι' αυτό, αφού καταβάουετε 
κάφε επιµέουεια, πουοσφέστε στην πίστη σας 
την αουετή, στην αουετή ντε τη γνώση,  και 
στη γνώση την εγκουάτεια, στην εγκουάτεια 
ντε την υποµονή, και στην υποµονή την 
ευσέβεια,  στην ευσέβεια ντε τη 
φιουαντεουφία, και στη φιουαντεουφία την 
αγάπη.  Επειντή, αν όουα αυτά υπάουχουν σε 
σας και πεουισσεύουν, σας κάνουν όχι 
αουγούς ούτε άκαουπους στην επίγνωση του 
Κυουίου µας Ιησού Χουιστού.  Επειντή, σε 
όποιον αυτά ντεν υπάουχουν, είναι τυφουός, 
είναι µύωπας, και ουησµόνησε τον 
καφαουισµό των παουιών του αµαουτιών.  Γι' 
αυτό, αντεουφοί, επιµεουηφείτε 
πεουισσότεουο να κάνετε βέβαιη την κουήση 
και την εκουογή σας· καφόσον, κάνοντας 
αυτά, ντεν φα φταίξετε ποτέ.  Επειντή, έτσι φα 
σας ντοφεί κατά πούσιο τουόπο η είσοντος 
στην αιώνια βασιουεία τού Κυουίου µας και 
Σωτήουα Ιησού Χουιστού. 

Γι' αυτό, ντεν φα αµεουήσω να σας 
υπενφυµίζω γι' αυτά πάντοτε, παουόουο που 
είστε γνώστες και είστε στηουιγµένοι στην 
παούσα αουήφεια.  Φεωουώ, όµως, ντίκαιο, 
εφόσον είµαι σε τούτο το σκήνωµα, να σας 
ντιεγείουω ντιαµέσου τής υπόµνησης·  επειντή 
ξέουω ότι, σε ουίγο φα αποφέσω το σκήνωµά 
µου, όπως και ο Κύουιός µας Ιησούς 
Χουιστός φανέουωσε σε µένα.  Όµως, φα 
επιµεουηφώ, ώστε εσείς, και µετά την 
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αναχώουησή µου, να µποουείτε πάντοτε να τα 
φυµάστε αυτά. 

Επειντή, σας γνωστοποιήσαµε τη ντύναµη και 
παουσία τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού, 
ότι ντεν ακοουφήσαµε σοφιστικούς µύφους, 
αουά ότι γίναµε αυτόπτες µάουτυουες της 
µεγαουειότητας εκείνου.  Επειντή, πήουε από 
τον Πατέουα Φεό τιµή και ντόξα, όταν ήουφε 
σ' αυτόν από τη µεγαουόπουεπη ντόξα µια 
τέτοια φωνή: «Αυτός είναι ο Υιός µου ο 
αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαουεστήφηκα».  
Κι αυτή τη φωνή την ακούσαµε εµείς, καφώς 
ήουφε από τον ουανό, όταν ήµασταν µαζί του 
στο άγιο βουνό. 

Και έχουµε βεβαιότεουο τον πουοφητικό 
ουόγο, στον οποίο κάνετε καουά να 
πουοσέχετε, σαν σε ουυχνάουι που φέγγει 
µέσα σε σκοτεινόν τόπο, µέχουις ότου έουφει 
η αυγή τής ηµέουας, και ο φωσφόουος 
ανατείουει µέσα στις καουντιές σας,  
ξέουοντας πουώτα τούτο, ότι καµιά 
πουοφητεία τής γουαφής ντεν γίνεται από την 
πουοσωπική εξήγηση εκείνου που 
πουοφητεύει.  Επειντή, ντεν ήουφε ποτέ 
πουοφητεία από φέουηµα ανφουώπου, αουά, 
οντηγούµενοι από το Άγιο Πνεύµα, µίουησαν 
οι άγιοι άνφουωποι του Φεού. 

Υπήουξαν, όµως, και ψευντοπουοφήτες 
ανάµεσα στον ουαό, όπως και µεταξύ σας φα 
υπάουξουν ψευντοντάσκαουοι, οι οποίοι φα 
εισαγάγουν µε πουάγιο τουόπο αιουέσεις 
απώουειας, καφώς φα αουνούνται και τον 
Ντεσπότη που τους αγόουασε, φέουνοντας 
επάνω στον εαυτό τους γουήγοουη απώουεια.  
Και ποουοί φα ακοουφήσουν στις απώουειές 
τους, για τους οποίους ο ντουόµος τής 
αουήφειας φα ντυσφηµηφεί.  Και φα σας 
εµποουευφούν µε πουαστά ουόγια, χάουη 
πουεονεξίας· των οποίων η καταντίκη, από τον 
παουιό καιουό, ντεν µένει αουγή, και η 
απώουειά τους ντεν νυστάζει. 

Επειντή, αν ο Φεός ντεν ουυπήφηκε αγγέους 
που αµάουτησαν, αουά αφού τους έουιξε στον 
τάουταουο ντεµένους µε αουυσίντες σκότους, 
τους παουέντωσε για να φυουάγονται πουος 
κουίση·  και αν ντεν ουυπήφηκε τον αουχαίο 

κόσµο, αουά, φέουνοντας κατακουυσµό 
επάνω στον κόσµο των ασεβών, φύουαξε 
όγντοον τον Νώε, ως κήουυκα ντικαιοσύνης·  
και κατέκουινε σε καταστουοφή τις πόουεις 
των Σοντόµων και της Γοµόουας, και τις 
αποτέφουωσε, κάνοντάς τες παουάντειγµα 
εκείνων που πουόκειται να ασεβούν· 

και εουευφέουωσε τον ντίκαιο Ουωτ, που 
καταφουιβόταν από την ακόουαστη ντιαγωγή 
των ανόµων·  (επειντή, ο ντίκαιος, 
κατοικώντας ανάµεσά τους, µε το βουέµµα 
και µε την ακοή βασάνιζε από ηµέουα σε 
ηµέουα τη ντίκαιη ψυχή του, εξαιτίας των 
άνοµων έουγων τους)·  ο Κύουιος ξέουει να 
εουευφεουώνει από τον πειουασµό τούς 
ευσεβείς, τους ντε άντικους να τους ντιατηουεί 
για την ηµέουα τής κουίσης, ώστε να 
τιµωούνται· 

µάουιστα, κι αυτούς που ακοουφούν πίσω από 
τη σάουκα µε επιφυµία ακαφαουσίας, και 
καταφουονούν την εξουσία· είναι τοουµητές, 
αυφάντεις, ντεν τουέµουν βουασφηµώντας τα 
αξιώµατα·  ενώ, οι άγγεουοι, καίτοι είναι 
µεγαουύτεουοι σε ισχύ και ντύναµη, ντεν 
φέουνουν εναντίον τους βουάσφηµη κουίση 
µπουοστά στον Κύουιο.  Αυτοί, όµως, σαν τα 
φυσικά άουογα ζώα, γεννηµένα για κυουίευση 
και φφοουά, βουασφηµούν για πουάγµατα 
που αγνοούν, και φα καταφφαούν µέσα στη 
ντική τους φφοουά,  και φα πάουν τον µισφό 
τής αντικίας τους· 

στοχάζονται για ηντονή την καφηµεουινή 
απόουαυση, είναι κηουίντες και ψεγάντια, ζουν 
αποουαυστικά µέσα στις απάτες τους, 
συµποσιάζουν µαζί σας·  έχουν µάτια γεµάτα 
από µοιχεία, και χωουίς να σταµατούν από 
την αµαουτία· ντεουεάζουν αστήουικτες 
ψυχές, έχουν την καουντιά γυµνασµένη σε 
πουεονεξίες, είναι παιντιά κατάουας·  αφού 
άφησαν τον ίσιο ντουόµο, πουανήφηκαν, και 
ακοούφησαν τον ντουόµο τού Βαουαάµ, του 
γιου τού Βοσόου, που αγάπησε τον µισφό τής 
αντικίας·  εουέγχφηκε, όµως, για τη ντική του 
παουανοµία· ένα άφωνο υποζύγιο, που 
µίουησε µε φωνή ανφουώπου, εµπόντισε την 
παουαφουοσύνη τού πουοφήτη. 
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Αυτοί είναι άνυντουες πηγές, σύννεφα που 
παουασύουονται από ανεµοστουόβιουο, για 
τους οποίους το πυκνό σκοτάντι φυουάγεται 
στον αιώνα.  Επειντή, µιουώντας υπεουήφανα 
ουόγια µαταιότητας, µε τις επιφυµίες τής 
σάουκας, µε τις ασέουγειες, ντεουεάζουν 
εκείνους οι οποίοι πουαγµατικά απέφυγαν 
αυτούς που ζουν µέσα σε πουάνη· 

οι οποίοι τούς υπόσχονται εουευφεουία, ενώ 
οι ίντιοι είναι ντούοι τής ντιαφφοουάς· 
ντεντοµένου ότι, από όποιον κάποιος πέφτει 
νικηµένος, γίνεται και ντούος του.  Επειντή, 
αν, αφού απέφυγαν τα µοουύσµατα του 
κόσµου, ντιαµέσου τής επίγνωσης του 
Κυουίου και Σωτήουα, του Ιησού Χουιστού, 
µπουέχτηκαν ξανά σ' αυτά και πέφτουν 
νικηµένοι, έγιναν σ' αυτούς τα τεουευταία 
χειουότεουα από τα πουώτα.  Επειντή, ήταν 
καουύτεουα σ' αυτούς να µη γνωουίσουν τον 
ντουόµο τής ντικαιοσύνης, παουά, αφού τον 
γνώουισαν, να κάνουν πίσω από την άγια 
εντοουή που τους παουαντόφηκε.  Συνέβηκε 
ντε σ' αυτούς εκείνο τής αουηφινής 
παουοιµίας: «Ο σκύουος γύουισε ξανά στο 
ντικό του ξέουασµα»· και: «Το γούνι, αφού 
ούστηκε, γύουισε ξανά στο κύουισµα του 
βούκου». 

ΑΥΤΗ είναι ήντη η ντεύτεουη επιστοουή που 
σας γουάφω, αγαπητοί, µε τις οποίες 
ντιεγείουω µε υπόµνηση την ειουικουινή σας 
ντιάνοια·  για να φυµηφείτε τα ουόγια, που 
πουοηγούµενα µιουήφηκαν από τους άγιους 
πουοφήτες, και την παουαγγεουία τη ντική 
µας, των αποστόουων τού Κυουίου και 
Σωτήουα·  γνωουίζοντας πουώτα τούτο, ότι 
στις έσχατες ηµέουες φάουφουν εµπαίκτες, 
που φα πεουπατούν σύµφωνα µε τις ντικές 
τους επιφυµίες·  καιουέγοντας: Πού είναι η 
υπόσχεση της παουσίας του; Ντεντοµένου 
ότι, από την ηµέουα που οι πατέουες 
κοιµήφηκαν, όουα παουαµένουν έτσι από την 
αουχή τής κτίσης.  Επειντή, φεουηµατικά το 
αγνοούν αυτό ότι, από παουιά, µε τον ουόγο 
τού Φεού έγιναν οι ουανοί, και η γη 
συγκουοτήφηκε από νεουό και ντιαµέσου 
νεού·  ντιαµέσου των οποίων ο τότε κόσµος 
αποουέστηκε, καφώς καακουύστηκε από το 
νεουό·  οι ντε σηµεουινοί ουανοί και η γη, 

είναι αποταµιευµένοι ντιαµέσου τού ίντιου 
ουόγου, καφώς φυουάγονται για τη φωτιά 
κατά την ηµέουα τής κουίσης και της 
απώουειας των ασεβών ανφουώπων. 

Όµως, αυτό το ένα ας µη σας ντιαφεύγει, 
αγαπητοί, ότι στον Κύουιο µία ηµέουα είναι 
σαν 1.000 χουόνια, και 1.000 χουόνια σαν µία 
ηµέουα.  Ντεν βουαντύνει ο Κύουιος την 
υπόσχεσή του, όπως µεουικοί το φεωούν αυτό 
βουαντύτητα· αουά µακουοφυµεί σε µας, µη 
φέουοντας µεουικοί να αποουεστούν, αουά 
όουοι νάουφουν σε µετάνοια. 

Φάουφει, όµως, η ηµέουα τού Κυουίου, σαν 
κουέφτης µέσα στη νύχτα· κατά την οποία οι 
ουανοί φα παουέουφουν µε οουµητικόν 
συουιστό ήχο, και τα στοιχεία, καφώς φα 
καίγονται, φα ντιαουυφούν, και η γη, και τα 
έουγα που βουίσκονται σ' αυτή, φα 
κατακαούν. 

Επειντή, ουοιπόν, όουα αυτά ντιαουύονται, 
ποιοι πουέπει να είστε εσείς σε άγια ντιαγωγή 
και ευσέβεια,  πουοσµένοντας και 
σπεύντοντας στην παουσία τής ηµέουας τού 
Φεού, κατά την οποία οι ουανοί, καφώς φα 
φουέγονται, φα ντιαουυφούν, και τα στοιχεία, 
ενώ φα καίγονται, φα χωνευτούν;  Όµως, 
σύµφωνα µε την υπόσχεσή του, καινούγιους 
ουανούς και καινούγια γη πουοσµένουµε, 
στους οποίους ντικαιοσύνη κατοικεί. 

Γι' αυτό, αγαπητοί, ενώ τα πουοσµένουµε 
αυτά, επιµεουηφείτε να βουεφείτε µπουοστά 
του µε ειουήνη, χωουίς κηουίντα και χωουίς 
ψεγάντι .  Και φεωουείτε σωτηουία τη 
µακουοφυµία τού Κυουίου µας· όπως σας 
έγουαψε και ο αγαπητός µας αντεουφός 
Παύουος, σύµφωνα µε τη σοφία που του 
ντόφηκε,  καφώς και σε όουες τις επιστοουές 
του, µιουώντας γι' αυτά µέσα σ' αυτές· 
ανάµεσα στα οποία είναι και µεουικά 
ντυσνόητα, τα οποία οι αµαφείς και 
αστήουικτοι στουεβουώνουν, όπως και τις 
υπόουοιπες γουαφές, για τη ντική τους 
απώουεια. 

Εσείς, ουοιπόν, αγαπητοί, καφώς τα 
γνωουίζετε αυτά από πουιν, φυουάγεστε, για 
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να µη παουασυουφείτε µε την πουάνη των 
ανόµων, και εκπέσετε από τον στηουιγµό σας.  
Αυξάνεστε ντε στη χάουη και στη γνώση τού 
Κυουίου µας και Σωτήουα, του Ιησού 
Χουιστού. Σ' αυτόν ας είναι η ντόξα και 
τώουα και στην ηµέουα τού αιώνα. Αµήν. 

Εκείνο που ήταν από την αουχή, εκείνο που 
ακούσαµε, εκείνο που είνταµε µε τα µάτια 
µας, εκείνο που τη φέα του κοιτάξαµε και τα 
χέουια µας ψηουάφησαν, για τον Ουόγο τής 
ζωής,  (και η ζωή φανεουώφηκε, και είνταµε 
και ντίνουµε µαουτυουία και εξαγγέουουµε σε 
σας την αιώνια ζωή, που ήταν πουος τον 
Πατέουα και φανεουώφηκε σε µας·)  εκείνο 
που είνταµε και ακούσαµε, εξαγγέουουµε και 
σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία µαζί 
µας· και η ντική µας, µάουιστα, κοινωνία είναι 
µαζί µε τον Πατέουα και µαζί µε τον Υιό του, 
τον Ιησού Χουιστό.  Κι αυτά τα γουάφουµε 
σε σας, ώστε η χαουά σας να είναι πουήουης. 

Και αυτή είναι η υπόσχεση, την οποία 
ακούσαµε απ' αυτόν και την αναγγέουουµε σε 
σας, ότι: Ο Φεός είναι φως και σ' αυτόν ντεν 
υπάουχει κανένα σκοτάντι.  Αν πούµε ότι 
έχουµε κοινωνία µαζί του και πεουπατάµε στο 
σκοτάντι, ουέµε ψέµατα και ντεν πουάττουµε 
την αουήφεια.  Αν, όµως, πεουπατάµε µέσα 
στο φως, όπως αυτός είναι µέσα στο φως, 
έχουµε κοινωνία ο ένας µε τον άουον, και το 
αίµα τού Ιησού Χουιστού, του Υιού του, µας 
καφαουίζει από κάφε αµαουτία. 

Αν πούµε ότι ντεν έχουµε αµαουτία, 
εξαπατούµε τον εαυτό µας και η αουήφεια 
ντεν υπάουχει µέσα µας.  Αν οµοουογούµε τις 
αµαουτίες µας, ο Φεός είναι πιστός και 
ντίκαιος ώστε να συγχωουήσει σε µας τις 
αµαουτίες, και να µας καφαουίσει από κάφε 
αντικία.  Αν πούµε ότι ντεν αµαουτήσαµε, 
κάνουµε αυτόν ψεύτη και ο ουόγος του ντεν 
υπάουχει µέσα µας. 

Παιντάκια µου, αυτά σας τα γουάφω, για να 
µη αµαουτήσετε· αν, όµως, κάποιος 
αµαουτήσει, έχουµε παουάκουητο πουος τον 
Πατέουα, τον Ιησού Χουιστό τον Ντίκαιο.  
Κι αυτός είναι µέσον εξιουασµού για τις 
αµαουτίες µας· και όχι µονάχα για τις ντικές 

µας, αουά και για τις αµαουτίες όου τού 
κόσµου. 

Και µε τούτο γνωουίζουµε ότι τον 
γνωουίσαµε, αν τηούµε τις εντοουές του.  
Εκείνος που ουέει ότι: Τον γνώουισα, και ντεν 
τηουεί τις εντοουές του, είναι ψεύτης, και 
µέσα σ' αυτόν η αουήφεια ντεν υπάουχει·  
όποιος, όµως, τηουεί τον ουόγο του, η αγάπη 
τού Φεού µέσα σ' αυτόν έφτασε πουαγµατικά 
σε τέουειο βαφµό. Με τούτο γνωουίζουµε ότι 
βουισκόµαστε συνντεντεµένοι µ' αυτόν.  
Όποιος ουέει ότι µένει σ' αυτόν, οφείουει, 
όπως εκείνος πεουπάτησε, έτσι κι αυτός να 
πεουπατάει. 

Αντεουφοί, ντεν σας γουάφω καινούγια 
εντοουή, αουά παουιά εντοουή, που είχατε 
από την αουχή· η παουιά εντοουή είναι ο 
ουόγος που ακούσατε εξαουχής.  Πάουι 
καινούγια εντοουή γουάφω σε σας, αυτό που 
είναι αουηφινό σ' αυτόν και σε σας· επειντή, 
το σκοτάντι παουέουχεται, και το αουηφινό 
φως ήντη φέγγει. 

Εκείνος που ουέει ότι είναι µέσα στο φως, 
αουά µισεί τον αντεουφό του, είναι µέχουι 
τώουα µέσα στο σκοτάντι.  Εκείνος που 
αγαπάει τον αντεουφό του µένει µέσα στο 
φως, και σκάννταουο σ' αυτόν ντεν υπάουχει.  
Εκείνος, όµως, που µισεί τον αντεουφό του 
είναι µέσα στο σκοτάντι και πεουπατάει µέσα 
στο σκοτάντι, και ντεν ξέουει πού πηγαίνει, 
επειντή το σκοτάντι έχει τυφουώσει τα µάτια 
του. 

Γουάφω σε σας, παιντάκια, επειντή 
συγχωουήφηκαν οι αµαουτίες σας, για χάουη 
τού ονόµατός του.  Γουάφω σε σας, πατέουες, 
επειντή γνωουίσατε εκείνον που υπήουχε 
εξαουχής. Γουάφω σε σας, νεαουοί, επειντή 
νικήσατε τον πονηουό· γουάφω σε σας, 
παιντάκια, επειντή γνωουίσατε τον πατέουα.  
Έγουαψα σε σας, πατέουες, επειντή 
γνωουίσατε εκείνον που υπήουχε εξαουχής· 
έγουαψα σε σας, νεαουοί, επειντή είστε 
ντυνατοί και ο ουόγος τού Φεού µένει µέσα 
σας και νικήσατε τον πονηουό. 
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Μη αγαπάτε τον κόσµο, ούτε αυτά που 
υπάουχουν µέσα στον κόσµο. Αν κάποιος 
αγαπάει τον κόσµο, η αγάπη τού Πατέουα 
ντεν υπάουχει µέσα σ' αυτόν·  επειντή, κάφε τι 
που υπάουχει στον κόσµο: Η επιφυµία τής 
σάουκας και η επιφυµία των µατιών και η 
αουαζονεία τού βίου, ντεν είναι από τον 
Πατέουα, αουά είναι από τον κόσµο.  Και ο 
κόσµος παουέουχεται και η επιφυµία του· 
εκείνος, όµως, που πουάττει το φέουηµα του 
Φεού, µένει στον αιώνα. 

Παιντάκια µου, είναι έσχατη ώουα· και καφώς 
ακούσατε ότι ο αντίχουιστος έουχεται, και 
τώουα ποουοί αντίχουιστοι υπάουχουν· γι' 
αυτό γνωουίζουµε ότι είναι έσχατη ώουα.  
Βγήκαν από ανάµεσά µας, αουά ντεν ήσαν 
από µας· επειντή, αν ήσαν από µας, φα έµεναν 
µαζί µας. Αουά βγήκαν από ανάµεσά µας, για 
να φανεουωφούν ότι όουοι ντεν είναι από µας. 

Κι εσείς έχετε χουίσµα από τον Άγιο, και τα 
γνωουίζετε όουα.  Ντεν σας έγουαψα επειντή 
ντεν γνωουίζετε την αουήφεια, αουά επειντή 
τη γνωουίζετε, και επειντή κάφε ψέµα ντεν 
είναι από την αουήφεια. 

Ποιος είναι ο ψεύτης, παουά αυτός που 
αουνείται ότι ο Ιησούς ντεν είναι ο Χουιστός; 
Αυτός είναι ο αντίχουιστος, αυτός που 
αουνείται τον Πατέουα και τον Υιό.  Καφένας 
που αουνείται τον Υιό ντεν έχει ούτε τον 
Πατέουα· εκείνος που οµοουογεί τον Υιό έχει 
και τον Πατέουα. 

Εκείνο, ουοιπόν, που εσείς ακούσατε 
εξαουχής, ας µένει µέσα σας. Αν µένει µέσα 
σας αυτό που ακούσατε εξαουχής, κι εσείς φα 
µένετε στον Υιό και στον Πατέουα.  Κι αυτή 
είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέφηκε σε 
µας: Την αιώνια ζωή. 

Αυτά σας τα έγουαψα γι' αυτούς που σας 
πουανούν.  Κι εσείς, το χουίσµα που ουάβατε 
απ' αυτόν, µένει µέσα σας, και ντεν έχετε 
ανάγκη κάποιος να σας ντιντάσκει· αουά, 
όπως σας ντιντάσκει το ίντιο το χουίσµα για 
όουα, έτσι και είναι αουήφεια και ντεν είναι 
ψέµα· και καφώς σας ντίνταξε, φα µένετε σ' 
αυτόν. 

Και τώουα, παιντάκια, µένετε σ' αυτόν· ώστε, 
όταν φανεουωφεί, να έχουµε παουησία και να 
µη ντουοπιαστούµε απ' αυτόν κατά την 
παουσία του.  Εφόσον γνωουίζετε ότι είναι 
ντίκαιος, γνωουίζετε, επίσης, ότι και καφένας 
που πουάττει τη ντικαιοσύνη, έχει γεννηφεί 
απ' αυτόν. 

Ντέστε τι είντους αγάπη έντωσε σε µας ο 
Πατέουας, ώστε να ονοµαστούµε παιντιά τού 
Φεού. Γι' αυτό ο κόσµος ντεν µας γνωουίζει, 
επειντή ντεν γνώουισε αυτόν.  Αγαπητοί, 
τώουα είµαστε παιντιά τού Φεού· κι ακόµα 
ντεν φανεουώφηκε τι πουόκειται να είµαστε· 
γνωουίζουµε, όµως, ότι, όταν φανεουωφεί, φα 
είµαστε όµοιοι µ' αυτόν· επειντή φα τον 
ντούµε καφώς είναι. 

Και καφένας που έχει αυτή την εουπίντα 
επάνω σ' αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του, όπως 
εκείνος είναι αγνός. 

Καφένας που πουάττει την αµαουτία, 
πουάττει και την ανοµία· επειντή, η αµαουτία 
είναι η ανοµία.  Και γνωουίζετε ότι εκείνος 
φανεουώφηκε για να σηκώσει τις αµαουτίες 
µας· και σ' αυτόν αµαουτία ντεν υπάουχει.  
Καφένας ο οποίος µένει σ' αυτόν, ντεν 
αµαουτάνει· καφένας που αµαουτάνει ντεν τον 
είντε ούτε τον γνώουισε.  Παιντάκια, ας µη 
σας πουανάει κανένας· αυτός που πουάττει τη 
ντικαιοσύνη είναι ντίκαιος, όπως εκείνος είναι 
ντίκαιος.  Αυτός που πουάττει την αµαουτία 
είναι από τον ντιάβοουο, επειντή ο 
ντιάβοουος απαουχής αµαουτάνει. Γι' αυτό 
φανεουώφηκε ο Υιός τού Φεού, για να 
καταστουέψει τα έουγα τού ντιαβόου. 

Καφένας που έχει γεννηφεί από τον Φεό, ντεν 
πουάττει αµαουτία, για τον ουόγο ότι ντικό 
του σπέουµα µένει µέσα σ' αυτόν, και ντεν 
µποουεί να αµαουτάνει, επειντή γεννήφηκε 
από τον Φεό. 

Από τούτο είναι φανεουά τα παιντιά τού Φεού 
και τα παιντιά τού ντιαβόου· καφένας που ντεν 
πουάττει ντικαιοσύνη ντεν είναι από τον Φεό, 
κι εκείνος που ντεν αγαπάει τον αντεουφό του. 

Επειντή, αυτή είναι η παουαγγεουία, που 
εξαουχής ακούσατε, να αγαπάµε ο ένας τον 
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άουον·  όχι όπως ο Κάιν, που ήταν από τον 
πονηουό και έσφαξε τον αντεουφό του· και για 
ποια αιτία τον έσφαξε; Επειντή, τα έουγα του 
ήσαν πονηουά, ενώ του αντεουφού του ήσαν 
ντίκαια.  Μη εκπουήττεστε, αντεουφοί µου, αν 
ο κόσµος σάς µισεί.  Εµείς γνωουίζουµε ότι 
έχουµε µεταβεί από τον φάνατο στη ζωή, 
επειντή αγαπάµε τους αντεουφούς· εκείνος 
που ντεν αγαπάει τον αντεουφό του, µένει 
µέσα στον φάνατο.  Καφένας που µισεί τον 
αντεουφό του, είναι ανφουωποκτόνος· και 
ξέουετε ότι κάφε ανφουωποκτόνος ντεν έχει 
αιώνια ζωή, που να µένει µέσα του.  Από 
τούτο έχουµε γνωουίσει την αγάπη, επειντή 
εκείνος την ψυχή του έβαουε για χάουη µας· 
κι εµείς οφείουµε να βάζουµε τις ψυχές µας 
για χάουη των αντεουφών.  Και αν κάποιος 
έχει την υουική ευχέουεια του βίου τού 
κόσµου και βουέπει τον αντεουφό του να έχει 
ανάγκη, κουείσει όµως τα σπουάχνα του 
απέναντί του, πώς η αγάπη τού Φεού µποουεί 
να µένει µέσα του; 

Παιντάκια µου, µη αγαπάµε µε ουόγια ούτε 
µε τη γουώσσα, αουά µε έουγα και αουήφεια.  
Και από τούτο γνωουίζουµε ότι είµαστε από 
την αουήφεια, και φα πείσουµε την καουντιά 
µας µπουοστά του·  επειντή, αν η καουντιά 
µας µάς κατακουίνει, ο Φεός βέβαια είναι 
µεγαουύτεουος από την καουντιά µας και 
γνωουίζει τα πάντα. 

Αγαπητοί, αν η καουντιά µας ντεν µας 
κατακουίνει, έχουµε παουησία πουος τον 
Φεό·  και ό,τι αν ζητάµε το παίουνουµε απ' 
αυτόν, επειντή τηούµε τις εντοουές του και 
πουάττουµε τα αουεστά µπουοστά του.  Και 
η εντοουή του είναι τούτη: Να πιστέψουµε 
στο όνοµα του Υιού του, του Ιησού 
Χουιστού, και να αγαπάµε ο ένας τον άουον, 
καφώς µας έντωσε εντοουή.  Και όποιος 
τηουεί τις εντοουές του, µένει σε ενότητα µ' 
αυτόν, κι αυτός σε ενότητα µε εκείνον· και 
από τούτο γνωουίζουµε ότι µένει µέσα µας, 
από το Πνεύµα που µας έντωσε. 

Αγαπητοί, µη πιστεύετε σε κάφε πνεύµα, αουά 
ντοκιµάζετε τα πνεύµατα αν είναι από τον 
Φεό· επειντή, ποουοί ψευντοπουοφήτες έχουν 
βγει στον κόσµο.  Από τούτο γνωουίζεται το 

Πνεύµα τού Φεού· κάφε πνεύµα που 
οµοουογεί τον Ιησού Χουιστό ότι έχει έουφει 
µε σάουκα πουοέουχεται από τον Φεό·  και 
κάφε πνεύµα που ντεν οµοουογεί ότι ο Ιησούς 
Χουιστός ήουφε µε σάουκα, ντεν 
πουοέουχεται από τον Φεό · κι αυτό είναι το 
πνεύµα τού αντιχουίστου, που ακούσατε ότι 
έουχεται, και τώουα βουίσκεται κιόουας µέσα 
στον κόσµο. 

Εσείς, παιντάκια, είστε από τον Φεό και τους 
έχετε νικήσει· επειντή, µεγαουύτεουος είναι 
αυτός που είναι µέσα σε σας, παουά αυτός 
που είναι µέσα στον κόσµο.  Αυτοί είναι από 
τον κόσµο· γι' αυτό µιούν από τον κόσµο, και 
ο κόσµος τούς ακούει.  Εµείς είµαστε από 
τον Φεό· εκείνος που γνωουίζει τον Φεό, 
ακούει εµάς, όποιος ντεν είναι από τον Φεό, 
ντεν ακούει εµάς. Από τούτο γνωουίζουµε το 
πνεύµα τής αουήφειας και το πνεύµα τής 
πουάνης. 

Αγαπητοί, ας αγαπάµε ο ένας τον άουον, 
επειντή η αγάπη πουοέουχεται από τον Φεό· 
και καφένας που αγαπάει έχει γεννηφεί από 
τον Φεό και γνωουίζει τον Φεό.  Εκείνος που 
ντεν αγαπάει, ντεν γνώουισε τον Φεό· επειντή, 
ο Φεός είναι αγάπη.  Με τούτο φανεουώφηκε 
η αγάπη τού Φεού σε µας, επειντή ο Φεός 
τον Υιό του τον µονογενή απέστειουε στον 
κόσµο για να ζήσουµε ντιαµέσου αυτού.  Σε 
τούτο βουίσκεται η αγάπη, όχι ότι εµείς 
αγαπήσαµε τον Φεό, αου' ότι αυτός µας 
αγάπησε και απέστειουε τον Υιό του ως µέσον 
εξιουασµού για τις αµαουτίες µας.  Αγαπητοί, 
επειντή µε τέτοιον τουόπο µάς αγάπησε ο 
Φεός, οφείουµε κι εµείς να αγαπάµε ο ένας 
τον άουον.  Κανένας ντεν είντε ποτέ τον Φεό. 
Αν, όµως, αγαπάµε ο ένας τον άουον, ο Φεός 
µένει µέσα µας· και η αγάπη του είναι µέσα 
µας οουοκουηουωµένη.  Από τούτο 
γνωουίζουµε ότι µένουµε σε ενότητα µ' αυτόν 
κι αυτός σε ενότητα µε µας, επειντή από το 
Πνεύµα του έντωσε σε µας. 

Κι εµείς είνταµε και ντίνουµε µαουτυουία ότι 
ο Πατέουας απέστειουε τον Υιό Σωτήουα τού 
κόσµου.  Όποιος οµοουογήσει ότι ο Ιησούς 
είναι ο Υιός τού Φεού, ο Φεός µένει σε 
ενότητα µ' αυτόν, κι αυτός µένει σε ενότητα 
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µε τον Φεό.  Κι εµείς γνωουίσαµε και 
πιστέψαµε την αγάπη που έχει για µας ο 
Φεός. Ο Φεός είναι αγάπη· και εκείνος που 
µένει µέσα στην αγάπη, µένει σε ενότητα µε 
τον Φεό και ο Φεός µένει σε ενότητα µ' 
αυτόν.  Με τούτο η αγάπη έχει φτάσει σε 
τέουειο βαφµό µαζί µας, για να έχουµε 
παουησία κατά την ηµέουα τής κουίσης: 
Επειντή, όπως είναι εκείνος, έτσι είµαστε κι 
εµείς µέσα σ' αυτό τον κόσµο. Φόβος ντεν 
υπάουχει µέσα στην αγάπη,  αουά, η τέουεια 
αγάπη βγάζει έξω τον φόβο· επειντή, ο φόβος 
έχει κόουαση· και εκείνος που φοβάται ντεν 
έχει φτάσει σε τέουειο βαφµό µέσα στην 
αγάπη.  Εµείς τον αγαπάµε, επειντή αυτός 
πουώτος µάς αγάπησε. 

Αν κάποιος πει, ότι: Αγαπάω τον Φεό, όµως 
µισεί τον αντεουφό του, είναι ψεύτης· επειντή, 
όποιος ντεν αγαπάει τον αντεουφό του, που 
τον είντε, τον Φεό που ντεν τον είντε, πώς 
µποουεί να τον αγαπάει;  Και απ' αυτόν 
έχουµε τούτη την εντοουή, ντηουαντή, 
εκείνος που αγαπάει τον Φεό, να αγαπάει και 
τον αντεουφό του. 

ΚΑΦΕΝΑΣ που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι 
ο Χουιστός γεννήφηκε από τον Φεό· και 
καφένας που αγαπάει αυτόν που τον γέννησε, 
αγαπάει και εκείνον που γεννήφηκε απ' αυτόν. 

Από τούτο γνωουίζουµε ότι αγαπάµε τα 
παιντιά τού Φεού, όταν αγαπάµε τον Φεό και 
τηούµε τις εντοουές του.  Επειντή, αυτή είναι 
η αγάπη τού Φεού, στο να τηούµε τις 
εντοουές του· και οι εντοουές του ντεν είναι 
βαουιές. 

Επειντή, κάφε τι που γεννήφηκε από τον Φεό, 
νικάει τον κόσµο, και η νίκη που νίκησε τον 
κόσµο είναι τούτη: Η πίστη µας.  Και ποιος 
είναι εκείνος που νικάει τον κόσµο, παουά 
αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός 
τού Φεού; 

Αυτός είναι που ήουφε ντιαµέσου νεού και 
αίµατος, ο Ιησούς Χουιστός· όχι µονάχα 
ντιαµέσου του νεού, αουά ντιαµέσου του νεού 
και του αίµατος· και το Πνεύµα είναι που 
ντίνει τη µαουτυουία, για τον ουόγο ότι το 

Πνεύµα είναι η αουήφεια.  Επειντή, τουεις 
είναι αυτοί που ντίνουν µαουτυουία στον 
ουανό: Ο Πατέουας, ο Ουόγος, και το Άγιο 
Πνεύµα· και οι τουεις αυτοί είναι ένα.  Και 
τουεις είναι αυτοί που ντίνουν µαουτυουία στη 
γη: Το Πνεύµα και το νεουό και το αίµα, και 
οι τουεις αυτοί αναφέουονται στο ένα. 

Αν ντεχόµαστε τη µαουτυουία των 
ανφουώπων, η µαουτυουία τού Φεού είναι 
µεγαουύτεουη· επειντή, αυτή είναι η 
µαουτυουία τού Φεού, ο οποίος έντωσε 
µαουτυουία για τον Υιό του.  Όποιος πιστεύει 
στον Υιό τού Φεού, έχει µέσα του τη 
µαουτυουία· όποιος ντεν πιστεύει στον Φεό, 
έκανε τον Φεό ψεύτη, επειντή ντεν πίστεψε 
στη µαουτυουία, την οποία µαουτυουία ο 
Φεός έντωσε για τον Υιό του.  Και η 
µαουτυουία είναι τούτη, ότι: Ο Φεός έντωσε 
σε µας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι µέσα 
στον Υιό του.  Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει 
τη ζωή· εκείνος που ντεν έχει τον Υιό τού 
Φεού, τη ζωή ντεν έχει. 

Αυτά τα έγουαψα σε σας που πιστεύετε στο 
όνοµα του Υιού τού Φεού, για να γνωουίζετε 
ότι έχετε αιώνια ζωή, και για να πιστεύετε στο 
όνοµα του Υιού τού Φεού.  Κι αυτή είναι η 
παουησία που έχουµε πουος αυτόν, ότι: Αν 
ζητάµε κάτι σύµφωνα µε το φέουηµά του, µας 
εισακούει.  Και αν γνωουίζουµε ότι µας 
εισακούει, ό,τι αν ζητήσουµε, γνωουίζουµε ότι 
παίουνουµε τα αιτήµατα που ζητήσαµε απ' 
αυτόν. 

Αν κάποιος ντει τον αντεουφό του να 
αµαουτάνει µε αµαουτία όχι φανάσιµη, φα 
ζητήσει· και ο Φεός φα του ντώσει ζωή, σ' 
εκείνους που αµαουτάνουν όχι φανάσιµα. 
Υπάουχει µία φανάσιµη αµαουτία· ντεν ουέω 
να παουακαουέσει για εκείνη.  Κάφε αντικία 
είναι αµαουτία· και είναι αµαουτία όχι 
φανάσιµη. 

Γνωουίζουµε ότι καφένας που έχει γεννηφεί 
από τον Φεό ντεν αµαουτάνει· αου' αυτός που 
γεννήφηκε από τον Φεό ντιαφυουάττει τον 
εαυτό του, και ο πονηουός ντεν τον αγγίζει.  
Γνωουίζουµε ότι είµαστε από τον Φεό· και 
οουόκουηουος ο κόσµος είναι στην 
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κυουιαουχία τού πονηού.  Ξέουµε, όµως, ότι 
ο Υιός τού Φεού ήουφε, και µας έντωσε 
νόηση για να γνωουίζουµε τον αουηφινό· και 
είµαστε σε ενότητα µε τον αουηφινό, µε τον 
Υιό του, τον Ιησού Χουιστό· αυτός είναι ο 
αουηφινός Φεός, και η αιώνια ζωή. 

Παιντάκια, φυουάξτε τον εαυτό σας από τα 
είντωουα. Αµήν. 

ΠΟΥΕΣΒΥΤΕΟΥΟΣ, πουος την εκουεκτή 
κυουία και πουος τα παιντιά της, τους οποίους 
εγώ αγαπώ αουηφινά, και όχι µονάχα εγώ, 
αουά και εκείνοι που γνώουισαν την αουήφεια·  
εξαιτίας τής αουήφειας που µένει µέσα µας, 
και φα είναι µαζί µας στον αιώνα.  Είφε να 
είναι µαζί σας χάουη, έουεος, ειουήνη από τον 
Πατέουα Φεό, και από τον Κύουιο Ιησού 
Χουιστό, τον Υιό τού Πατέουα, µε αουήφεια 
και αγάπη. 

Χάουηκα πάουα ποουύ, που βουήκα µεουικά 
από τα παιντιά σου να πεουπατούν στην 
αουήφεια, όπως πήουαµε εντοουή από τον 
Πατέουα. 

Και, τώουα, σε παουακαουώ, κυουία, όχι σαν 
να σου γουάφω κάποια καινούγια εντοουή, 
αουά εκείνη που είχαµε από την αουχή, να 
αγαπάµε ο ένας τον άουον.  Και τούτη είναι η 
αγάπη, να πεουπατάµε σύµφωνα µε τις 
εντοουές του. Τούτη είναι η εντοουή, όπως 
ακούσατε από την αουχή, ώστε να 
πεουπατάτε σ' αυτή. 

Επειντή, ποουοί πουάνοι µπήκαν µέσα στον 
κόσµο, αυτοί που ντεν οµοουογούν τον Ιησού 
Χουιστό ότι ήουφε µε σάουκα· αυτός είναι ο 
πουάνος και ο αντίχουιστος.  Πουοσέχετε 
στον εαυτό σας, για να µη χάσουµε αυτά που 
εουγαστήκαµε, αουά να αποουαύσουµε 
οουόκουηουο τον µισφό. 

Καφένας που παουαβαίνει και ντεν µένει στη 
ντιντασκαουία τού Χουιστού, ντεν έχει τον 
Φεό· εκείνος που µένει στη ντιντασκαουία, 
αυτός έχει και τον Πατέουα και τον Υιό.  Αν 
κάποιος έουχεται σε σας και ντεν φέουνει 
αυτή τη ντιντασκαουία, µη τον ντέχεστε σε 
σπίτι, και µη του ουέτε το «χαίουε»·  επειντή, 

εκείνος που ουέει σ' αυτόν το «χαίουε», γίνεται 
κοινωνός στα πονηουά του έουγα. 

Αν και είχα ποουά να σας γουάψω, ντεν 
φέουησα να το κάνω µε χαουτί και µεουάνι· 
εουπίζω, όµως, νάουφω σε σας, και να 
µιουήσω µαζί σας στόµα µε στόµα, ώστε να 
είναι πουήουης η χαουά µας. 

Σε χαιουετούν τα παιντιά τής εκουεκτής 
αντεουφής σου. Αµήν. 

ΠΟΥΕΣΒΥΤΕΟΥΟΣ πουος τον Γάιο, τον 
αγαπητό, τον οποίο εγώ αγαπώ αουηφινά. 

Αγαπητέ, εύχοµαι σε όουα να ευοντώνεσαι 
και να υγιαίνεις, καφώς ευοντώνεται η ψυχή 
σου. 

Επειντή, χάουηκα υπεουβοουικά, που 
έουχονται αντεουφοί και ντίνουν µαουτυουία 
για την πιστότητά σου στην αουήφεια, καφώς 
εσύ πεουπατάς µέσα στην αουήφεια.  
Μεγαουύτεουη χαουά απ' αυτό ντεν έχω, από 
το να ακούω ότι τα ντικά µου παιντιά 
πεουπατούν µέσα στην αουήφεια. 

Αγαπητέ, κάνεις ένα άξιο έουγο πιστού, σε 
ό,τι κάνεις στους αντεουφούς και στους 
ξένους,  οι οποίοι έντωσαν µαουτυουία 
µπουοστά στην εκκουησία για την αγάπη σου· 
τους οποίους φα κάνεις καουά να τους 
πουοπέµψεις µε τουόπον αντάξιον του Φεού.  
Επειντή, για χάουη τού ονόµατός του βγήκαν 
πουος τα έξω, χωουίς να παίουνουν τίποτε 
από τους Εφνικούς.  Εµείς, ουοιπόν, οφείουµε 
να υποντεχόµαστε αυτού τού είντους τούς 
ανφουώπους, για να γινόµαστε συνεουγοί στην 
αουήφεια. 

Έγουαψα στην εκκουησία· αουά, ο 
Ντιοτουεφής, που αουέσκεται σε πουωτεία 
ανάµεσά τους, ντεν µας ντέχεται·  γι' αυτό, 
όταν έουφω φα του υπενφυµίσω τα έουγα του, 
αυτά που κάνει, φουυαουώντας εναντίον µας 
µε πονηουά ουόγια· και µη αουκούµενος σ' 
αυτά, ούτε αυτός ντέχεται τους αντεουφούς, 
αουά κι αυτούς που φέουν να τους ντεχφούν, 
τους εµποντίζει, και τους βγάζει έξω από την 
εκκουησία. 
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Αγαπητέ, µη µιµείσαι το κακό, αουά το 
αγαφό. Αυτός που πουάττει το αγαφό, είναι 
από τον Φεό· αυτός που πουάττει το κακό, 
ντεν είντε τον Φεό. 

Για τον Ντηµήτουιο ντίνεται καουή 
µαουτυουία από όους, και από την ίντια την 
αουήφεια· κι εµείς, όµως, ντίνουµε 
µαουτυουία, και ξέουετε ότι η µαουτυουία 
µας είναι αουηφινή. 

Ποουά είχα να γουάφω· αουά, ντεν φέουω να 
σου γουάψω µε µεουάνι και κάουαµο·  
εουπίζω, όµως, γουήγοουα να σε ντω, και φα 
µιουήσουµε στόµα µε στόµα. 15 Ειουήνη σε 
σένα. Σε χαιουετούν οι φίουοι. Χαιουέτα τούς 
φίους έναν-έναν ονοµαστικά. 

ΙΟΥΝΤΑΣ, ντούος τού Ιησού Χουιστού, 
αντεουφός ντε του Ιακώβου, πουος τους 
καουεσµένους, τους αγιασµένους από τον 
Φεό Πατέουα, και ντιατηουηµένους από τον 
Ιησού Χουιστό·  είφε να πουηφύνει σε σας 
έουεος, και ειουήνη, και αγάπη. 

Αγαπητοί, επειντή καταβάουω κάφε 
επιµέουεια να σας γουάφω για την κοινή 
σωτηουία, αναγκάστηκα να σας γουάψω, 
πουοτουέποντας στο να αγωνίζεστε για την 
πίστη, η οποία µια φοουά για πάντα 
παουαντόφηκε στους αγίους.  Επειντή, 
µεουικοί άνφουωποι εισχώουησαν ουαφουαία, 
οι οποίοι είχαν από τον παουιό καιουό 
πουοαναγγεουφεί σ' αυτή την καταντίκη, 
ασεβείς, που µεταστουέφουν τη χάουη τού 
Φεού µας σε ασέουγεια, και αουνούνται τον 
µόνο ντεσπότη Φεό και Κύουιό µας, τον 
Ιησού Χουιστό. 

Φέουω, µάουιστα, να σας υπενφυµίσω, αν κι 
εσείς το γνωουίσατε ήντη αυτό, ότι ο 
Κύουιος, αφού έσωσε τον ουαό από τη γη τής 
Αιγύπτου, έπειτα απόουεσε αυτούς που ντεν 
πίστεψαν·  και αγγέους, οι οποίοι ντεν 
φύουαξαν το ντικό τους αξίωµα, αουά 
εγκατέουειψαν το ίντιο τους κατοικητήουιο, 
τους φύουαξε µε παντοτινά ντεσµά κάτω από 
το σκοτάντι, για την κουίση τής µεγάουης 
ηµέουας·  όπως τα Σόντοµα και τα Γόµοουα, 
και οι οουόγυουα απ' αυτές πόουεις, που, 

κατά τον ίντιο τουόπο µ' αυτούς, 
παουαντόφηκαν στην ποουνεία, και 
ακοούφησαν πίσω από άουη σάουκα, 
αποτεούν µπουοστά µας παουάντειγµα, που 
πουόκειται να τιµωουηφούν µε την αιώνια 
φωτιά. 

Παουόµοια κι αυτοί, βουέποντας όνειουα, τη 
µεν σάουκα µοουύνουν, την ντε κυουιαουχική 
εξουσία καταφουονούν, και αξιώµατα ντόξας 
βουασφηµούν.  Ενώ, ο αουχάγγεουος 
Μιχαήου, όταν, φιουονικώντας µε τον 
ντιάβοουο, συνοµιούσε για το σώµα τού 
Μωυσή, ντεν τόουµησε να επιφέουει εναντίον 
του κάποια βουάσφηµη κατηγοουία, αουά 
είπε: Ο Κύουιος να σε επιτιµήσει. 

Κι αυτοί, όσα µεν ντεν ξέουν, τα 
βουασφηµούν· όσα, όµως, σαν τα άουογα 
ζώα, από ένστικτο ξέουν, σ' αυτά φφείουονται.  
Αουοίµονο σ' αυτούς· επειντή, πεουπάτησαν 
στον ντουόµο τού Κάιν, και για χάουη µισφού 
ξεχύφηκαν στην πουάνη τού Βαουαάµ, και 
αποουέστηκαν στην αντιουογία τού Κοουέ. 

Αυτοί είναι κηουίντες στις αγάπες σας, οι 
οποίοι συµποσιάζουν άφοβα, βόσκουν τον 
εαυτό τους· είναι άνυντουα σύννεφα, 
πεουιφεουόµενα από ανέµους· είναι 
φφινοπωουινά ντέντουα, άκαουπα, που 
πέφαναν ντύο φοουές, ξεουιζωµένα·  είναι 
άγουια κύµατα της φάουασσας, που αφουίζουν 
τις ντικές τους µοουφές ντουοπής· είναι 
αστέουια που πεουιπουανιούνται, για τους 
οποίους το βαφύ σκοτάντι είναι φυουαγµένο 
στον αιώνα. 

Πουοφήτευσε, µάουιστα, γι' αυτούς και ο 
Ενώχ, έβντοµος µετά τον Αντάµ, ουέγοντας: 
«Να! ήουφε ο Κύουιος µε µυουιάντες αγίων 
του,  για να κάνει κουίση ενάντια σε όους, και 
να εουέγξει όους τούς ασεβείς απ' αυτούς, για 
όουα τα έουγα τής ασέβειάς τους, που 
έπουαξαν, και για όουα τα σκουηουά ουόγια, 
που µίουησαν εναντίον του οι ασεβείς 
αµαουτωουοί. 

Αυτοί είναι γογγυστές, µεµψίµοιουοι, που 
πεουπατούν σύµφωνα µε τις επιφυµίες τους· 
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και το στόµα τους µιουάει υπεουήφανα, και 
κοουακεύουν πουόσωπα για χάουη ωφέουειας. 

Αουά, εσείς, αγαπητοί, φυµηφείτε τα ουόγια 
που από πουιν έχουν ειπωφεί από τους 
αποστόους τού Κυουίου µας Ιησού Χουιστού,  
ότι, σας έουεγαν πως, «στον έσχατο καιουό 
φάουφουν εµπαίκτες, οι οποίοι φα πεουπατούν 
σύµφωνα µε τις ασεβείς επιφυµίες τους».  
Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωουίζουν τον 
εαυτό τους, είναι άνφουωποι ζωώντεις, οι 
οποίοι Πνεύµα ντεν έχουν. 

Εσείς, όµως, αγαπητοί, ενώ φα 
εποικοντοµείτε τον εαυτό σας επάνω στην 
αγιότατη πίστη σας, πουοσευχόµενοι εν 
Πνεύµατι Αγίω,  φυουάξτε τον εαυτό σας στην 
αγάπη τού Φεού, πουοσµένοντας το έουεος 
του Κυουίου µας Ιησού Χουιστού σε αιώνια 
ζωή.  Και άουους µεν εουεείτε, κάνοντας 
ντιάκουιση·  άουους, ντε, σώζετε µε φόβο, 
αουπάζοντάς τους από τη φωτιά, µισώντας και 
τον µοουυσµένο από τη σάουκα χιτώνα. 

Σ' αυτόν, όµως, που µποουεί να σας φυουάξει 
άπταιστους, και να σας στήσει µπουοστά στη 
ντόξα του, χωουίς ψεγάντι, µε αγαουίαση,  
στον µόνο σοφό Φεό, τον Σωτήουα µας, ας 
είναι ντόξα και µεγαουοσύνη, κυουιαουχία και 
εξουσία, και τώουα και σε όους τούς αιώνες. 
Αµήν. 

Η ΑΠΟΚΑΟΥΥΨΗ του Ιησού Χουιστού, 
που έντωσε σ' αυτόν ο Φεός, για να ντείξει 
στους ντούς του, εκείνα που σύντοµα πουέπει 
να γίνουν· και τα φανέουωσε, στέουνοντας µε 
τον άγγεουό του στον ντούο του τον Ιωάννη·  
ο οποίος µαουτύουησε για τον ουόγο τού 
Φεού, και για τη µαουτυουία τού Ιησού 
Χουιστού, και για όσα είντε.  Μακάουιος 
αυτός που ντιαβάζει, κι αυτοί που ακούν τα 
ουόγια τής πουοφητείας, και τηούν τα 
γουαµµένα µέσα σ' αυτή· επειντή, ο καιουός 
είναι κοντά. 

Ο Ιωάννης πουος τις επτά εκκουησίες, που 
είναι στην Ασία· χάουη να είναι σε σας και 
ειουήνη απ' αυτόν που είναι ο Ων και ο Ην 
και ο Εουχόµενος· και από τα επτά πνεύµατα, 
τα οποία είναι µπουοστά στον φουόνο του·  

και από τον Ιησού Χουιστό, ο οποίος είναι ο 
µάουτυουας ο πιστός, ο πουωτότοκος από 
τους νεκούς, και ο άουχοντας των 
βασιουιάντων τής γης· σ' αυτόν που µας 
αγάπησε, και µας έουσε από τις αµαουτίες 
µας µε το αίµα του,  και ο οποίος µάς έκανε 
βασιουιάντες, και ιεουείς στον Φεό και 
Πατέουα του· σ' αυτόν είφε να είναι η ντόξα 
και η κυουιαουχική εξουσία στους αιώνες των 
αιώνων. Αµήν. 

Πουοσέξτε, έουχεται µαζί µε τα σύννεφα, και 
φα τον ντει κάφε µάτι, και εκείνοι που τον 
ουόγχισαν· και φα φουηνήσουν µε την 
παουσία του όουες οι φυουές τής γης· ναι, 
αµήν. 

Εγώ είµαι το Α και το Ω, η αουχή και το 
τέουος, ουέει ο Κύουιος, ο Ων και ο Ην και ο 
Εουχόµενος, ο Παντοκουάτοουας. 

Εγώ, ο Ιωάννης, που είµαι και αντεουφός σας, 
και συγκοινωνός στη φουίψη και στη 
βασιουεία και στην υποµονή τού Ιησού 
Χουιστού, ήµουν στο νησί, που ουέγεται 
Πάτµος, εξαιτίας τού ουόγου τού Φεού, και 
εξαιτίας τής µαουτυουίας τού Ιησού 
Χουιστού.  Κατά την Κυουιακή ηµέουα 
ήουφα σε πνευµατική έκσταση· και άκουσα 
πίσω µου µια ντυνατή φωνή, σαν σάουπιγγα,  
που έουεγε: Εγώ είµαι το Α και το Ω, ο 
πουώτος και ο τεουευταίος· και: Ό,τι 
βουέπεις, γουάψ' το σε βιβουίο, και στείου' το 
στις επτά εκκουησίες που είναι στην Ασία: 
Στην Έφεσο, και στη Σµύουνη, και στην 
Πέουγαµο, και στα Φυάτειουα, και στις 
Σάουντεις, και στη Φιουαντέουφεια, και στη 
Ουαοντίκεια. 

Και στουάφηκα να ντω τη φωνή που µίουησε 
µαζί µου· και καφώς στουάφηκα, είντα επτά 
ουυχνίες,  και στο µέσον των επτά ουυχνιών 
είντα έναν, όµοιον µε υιόν ανφουώπου, 
ντυµένον µε ποντήουη χιτώνα, και 
πεουιζωσµένον µε χουυσή ζώνη κοντά στους 
µαστούς·  το ντε κεφάουι του και οι τουίχες 
ήσαν ουευκές σαν ουευκό µαουί, σαν χιόνι· 
και τα µάτια του σαν φουόγα φωτιάς·  και τα 
πόντια του όµοια µε χαουκοουίβανο, σαν να 
ήσαν πυουακτωµένα µέσα σε καµίνι· και η 
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φωνή του σαν φωνή από ποουά νεουά.  Και 
στο ντεξί του χέουι είχε επτά αστέουια· και 
από το στόµα του έβγαινε µια κοφτεουή 
ντίστοµη ουοµφαία· και η όψη του έουαµπε, 
όπως ουάµπει ο ήουιος µέσα στη 
ουαµπουότητά του. 

Και όταν τον είντα, έπεσα κοντά στα πόντια 
του σαν νεκουός· και έβαουε επάνω µου το 
ντεξί του χέουι, ουέγοντας: Μη φοβάσαι· εγώ 
είµαι ο πουώτος και ο τεουευταίος,  κι αυτός 
που ζει, και έγινα νεκουός· και ντες, είµαι 
ζωντανός στους αιώνες των αιώνων· αµήν· και 
έχω τα κουειντιά τού άντη και του φανάτου.  
Γουάψε όσα είντες, και όσα είναι, και όσα 
πουόκειται να γίνουν ύστεουα απ' αυτά·  το 
µυστήουιο των επτά αστεουιών, που είντες στο 
ντεξί µου χέουι, και τις επτά χουυσές 
ουυχνίες. Τα επτά αστέουια είναι οι άγγεουοι 
των επτά εκκουησιών· και οι επτά ουυχνίες, 
που είντες, είναι οι επτά εκκουησίες. 

ΠΟΥΟΣ τον άγγεουο της εκκουησίας, που 
είναι στην Έφεσο, γουάψε: Αυτά ουέει εκείνος 
που κουατάει τα επτά αστέουια στο ντεξί του 
χέουι, που πεουπατάει στο µέσον των επτά 
χουυσών ουυχνιών·  ξέουω τα έουγα σου, και 
τον κόπο σου, και την υποµονή σου, και ότι 
ντεν µποουείς να υποφέουεις τούς κακούς· και 
ντοκίµασες αυτούς που ουένε ότι είναι 
απόστοουοι, και ντεν είναι· και τους βουήκες 
όχι γνήσιους.  Και υπέφεουες, και έχεις 
υποµονή, και για το όνοµά µου κοπίασες, και 
ντεν απέκαµες.  Όµως, έχω κάτι εναντίον σου, 
επειντή άφησες την πουώτη σου αγάπη.  
Φυµήσου, ουοιπόν, από πού ξέπεσες, και 
µετανόησε, και κάνε τα πουώτα έουγα· 
ειντάουως, έουχοµαι σε σένα γουήγοουα, και 
φα κινήσω τη ουυχνία σου από τον τόπο της, 
αν ντεν µετανοήσεις.  Έχεις, όµως, τούτο, ότι 
µισείς τα έουγα των Νικοουαϊτών, τα οποία 
µισώ και εγώ.  Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι 
ουέει το Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. Σ' 
αυτόν που νικάει, φα του ντώσω να φάει από 
το ξύουο τής ζωής, που είναι στο µέσον τού 
παουαντείσου τού Φεού. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας των 
Σµυουναίων, γουάψε: Αυτά ουέει ο πουώτος 
και ο τεουευταίος, που έγινε νεκουός και 

έζησε·  ξέουω τα έουγα σου και τη φουίψη σου 
και τη φτώχεια σου, (είσαι, όµως, πούσιος), 
ξέουω και τη βουασφηµία αυτών που ουένε 
για τον εαυτό τους ότι είναι Ιουνταίοι, και ντεν 
είναι, αουά είναι συναγωγή τού σατανά.  Μη 
φοβάσαι τίποτε από όσα πουόκειται να 
πάφεις· πουόσεξε, ο ντιάβοουος πουόκειται να 
βάουει µεουικούς από σας σε φυουακή, για να 
ντοκιµαστείτε· και φα έχετε φουίψη ντέκα 
ηµεουών. Γίνε πιστός µέχουι φανάτου, και φα 
σου ντώσω το στεφάνι τής ζωής.  Όποιος έχει 
αυτί, ας ακούσει τι ουέει το Πνεύµα πουος τις 
εκκουησίες. Αυτός που νικάει ντεν φα 
αντικηφεί από τον ντεύτεουο φάνατο. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας στην 
Πέουγαµο, γουάψε: Αυτά ουέει εκείνος που 
έχει τη ντίστοµη, την κοφτεουή ουοµφαία:  
Ξέουω τα έουγα σου, και πού κατοικείς, όπου 
είναι ο φουόνος τού σατανά· και κουατάς το 
όνοµά µου, και ντεν αουνήφηκες την πίστη 
µου, και στις ηµέουες κατά τις οποίες 
υπήουχε ο Αντίπας, ο πιστός µου 
µάουτυουας, που φονεύφηκε κοντά σας, όπου 
κατοικεί ο σατανάς.  Έχω, όµως, ουίγα 
εναντίον σου, επειντή έχεις εκεί κάποιους που 
κουατούν τη ντιντασκαουία τού Βαουαάµ, ο 
οποίος ντίντασκε τον Βαουάκ να βάουει 
σκάννταουο µπουοστά στους γιους Ισουαήου, 
ώστε να φάνε ειντωουόφυτα και να 
ποουνεύσουν.  Έτσι κι εσύ, έχεις µεουικούς 
που κουατούν τη ντινταχή των Νικοουαϊτών· 
το οποίο µισώ.  Μετανόησε· ειντάουως, 
έουχοµαι σε σένα γουήγοουα, και φα 
ποουεµήσω εναντίον τους µε τη ουοµφαία τού 
στόµατός µου.  Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει 
τι ουέει το Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. Σ' 
αυτόν που νικάει, φα του ντώσω να φάει από 
το µάννα που είναι κουυµµένο, και φα του 
ντώσω µια ψήφο ουευκή, κι επάνω στην ψήφο 
ένα νέο όνοµα γουαµµένο, που κανένας ντεν 
γνωουίζει, παουά µονάχα αυτός που το 
παίουνει. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας στα 
Φυάτειουα, γουάψε: Αυτά ουέει ο Υιός τού 
Φεού, εκείνος που έχει τα µάτια του σαν 
φουόγα φωτιάς, και τα πόντια του είναι όµοια 
µε χαουκοουίβανο:  Ξέουω τα έουγα σου, και 
την αγάπη, και τη ντιακονία, και την πίστη, 
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και την υποµονή σου, και τα έουγα σου, και 
τα τεουευταία ότι είναι πεουισσότεουα από τα 
πουώτα.  Έχω, όµως, ουίγα εναντίον σου, 
επειντή αφήνεις τη γυναίκα, την Ιεζάβεου, που 
ουέει τον εαυτό της πουοφήτισσα, να 
ντιντάσκει και να πουανάει τούς ντούς µου 
στο να ποουνεύουν και να τουώνε 
ειντωουόφυτα.  Και της έντωσα καιουό για να 
µετανοήσει από την ποουνεία της, και ντεν 
µετανόησε.  Ντες, εγώ τη βάζω σε κουεβάτι, 
κι αυτούς, που µαζί της µοιχεύουν, σε 
µεγάουη φουίψη, αν ντεν µετανοήσουν από τα 
έουγα τους.  Και τα παιντιά της φα τα 
φονεύσω µε φάνατο. Και όουες οι εκκουησίες 
φα γνωουίσουν ότι, εγώ είµαι που εουευνώ 
νεφουά και καουντιές· και φα ντώσω σε κάφε 
έναν σύµφωνα µε τα έουγα σας.  Ουέω, 
µάουιστα, σε σας και πουος τους υπόουοιπους 
που είναι στα Φυάτειουα, όσοι ντεν έχουν 
αυτή τη ντιντασκαουία, και οι οποίοι ντεν 
γνώουισαν τα βάφη τού σατανά, όπως ουένε: 
Ντεν φα βάουω επάνω σας άουο βάουος·  
όµως, εκείνο που έχετε, κουατήστε το µέχουις 
ότου έουφω.  Και όποιος νικάει, και όποιος 
φυουάττει µέχουι τέους τα έουγα µου, φα του 
ντώσω εξουσία επάνω στα έφνη·  και φα «τους 
ποιµάνει µε µια σιντεουένια ουάβντο· φα 
συντουιφτούν, σαν τα σκεύη τού κεουαµέα»· 
όπως και εγώ πήουα από τον Πατέουα µου·  
και φα του ντώσω το πουωινό αστέουι.  
Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι ουέει το 
Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας στις 
Σάουντεις, γουάψε: Αυτά ουέει εκείνος που 
έχει τα επτά πνεύµατα του Φεού, και τα επτά 
αστέουια. Ξέουω τα έουγα σου, ότι το όνοµα 
έχεις πως ζεις, και είσαι νεκουός.  Γίνε 
άγουυπνος, και στήουιξε τα υπόουοιπα που 
πουόκειται να πεφάνουν· επειντή, ντεν βουήκα 
τα έουγα σου τέουεια µπουοστά στον Φεό.  
Φυµήσου, ουοιπόν, πώς παουέουαβες και 
άκουσες, και φύουαγέ τα, και µετανόησε· αν, 
ουοιπόν, ντεν αγουυπνήσεις, φάουφω εναντίον 
σου σαν κουέφτης, και ντεν φα γνωουίσεις 
ποια ώουα φάουφω εναντίον σου.  Έχεις ουίγα 
ονόµατα και στις Σάουντεις, που ντεν 
µόουυναν τα ιµάτιά τους· και φα 
πεουπατήσουν µαζί µου µε ουευκά, επειντή 
είναι άξιοι.  Όποιος νικάει, αυτός φα ντυφεί µε 

ουευκά ιµάτια· και ντεν φα εξαουείψω το 
όνοµά του από το βιβουίο τής ζωής, και φα 
οµοουογήσω το όνοµά του µπουοστά στον 
Πατέουα µου, και µπουοστά στους αγγέους 
του.  Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι ουέει το 
Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας στη 
Φιουαντέουφεια, γουάψε: Αυτά ουέει ο άγιος, 
ο αουηφινός, αυτός που έχει το κουειντί τού 
Νταβίντ· αυτός που ανοίγει, και κανένας ντεν 
κουείνει· και κουείνει, και κανένας ντεν 
ανοίγει.  Ξέουω τα έουγα σου· ντες, έβαουα 
µπουοστά σου µια ανοιγµένη φύουα, και 
κανένας ντεν µποουεί να την κουείσει· επειντή, 
έχεις µικουή ντύναµη, και φύουαξες τον 
ουόγο µου, και ντεν αουνήφηκες το όνοµά 
µου.  Πουόσεξε, φα κάνω αυτούς από τη 
συναγωγή τού σατανά, που ουένε τον εαυτό 
τους ότι είναι Ιουνταίοι, και ντεν είναι, αουά 
ψεύντονται· ντες, φα τους κάνω νάουφουν και 
να πουοσκυνήσουν µπουοστά στα πόντια σου, 
και να γνωουίσουν ότι εγώ σε αγάπησα.  
Επειντή, φύουαξες τον ουόγο τής υποµονής 
µου, και εγώ φα σε φυουάξω από την ώουα 
τού πειουασµού, που πουόκειται νάουφει 
επάνω σε οουόκουηουη την οικουµένη, για να 
ντοκιµάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη 
γη.  Πουόσεξε, έουχοµαι γουήγοουα· κουάτα 
εκείνο που έχεις, για να µη ουάβει κανένας το 
στεφάνι σου.  Όποιος νικάει, φα τον κάνω 
στύουο µέσα στον ναό του Φεού µου, και 
ντεν φα βγει πουέον έξω· και φα γουάψω 
επάνω του το όνοµα τού Φεού µου, και το 
όνοµα της πόουης τού Φεού µου, της νέας 
Ιεουσαουήµ, που κατεβαίνει από τον ουανό 
από τον Φεό µου, και το νέο µου όνοµα.  
Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι ουέει το 
Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. 

ΚΑΙ πουος τον άγγεουο της εκκουησίας των 
Ουαοντικέων, γουάψε: Αυτά ουέει ο Αµήν, ο 
πιστός και αουηφινός µάουτυουας, η αουχή 
τής κτίσης τού Φεού.  Ξέουω τα έουγα σου, 
ότι ούτε ψυχουός είσαι ούτε ζεστός· είφε να 
ήσουν ψυχουός ή ζεστός·  έτσι, επειντή είσαι 
χουιαουός, και ούτε ψυχουός ούτε ζεστός, 
πουόκειται να σε ξεουάσω από το στόµα µου.  
Επειντή, ουες ότι: Είµαι πούσιος, και 
πούτησα, και ντεν έχω ανάγκη από τίποτε, και 
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ντεν ξέουεις ότι εσύ είσαι ο ταουαίπωουος, και 
ο εουεεινός, και ο φτωχός, και ο τυφουός και 
ο γυµνός·  σε συµβουεύω να αγοουάσεις από 
µένα χουυσάφι ντοκιµασµένο από τη φωτιά, 
για να πουτήσεις· και ιµάτια ουευκά για να 
ντυφείς, και να µη φανεουωφεί η ντουοπή τής 
γύµνιας σου· και να χουίσεις τα µάτια σου µε 
κοουύουιο, για να βουέπεις.  Εγώ, όσους 
αγαπάω, τους εουέγχω και τους πεουνάω από 
παιντεία· γίνε, ουοιπόν, ζηουωτής και 
µετανόησε.  Πουόσεξε, στέκοµαι στη φύουα 
και κούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή µου, 
και ανοίξει τη φύουα, φα µπω µέσα σ' αυτόν, 
και φα ντειπνήσω µαζί του κι αυτός µαζί µου.  
Όποιος νικάει, φα του ντώσω να καφήσει µαζί 
µου στον φουόνο µου, όπως κι εγώ νίκησα, 
και κάφησα µαζί µε τον Πατέουα µου στον 
φουόνο του.  Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι 
ουέει το Πνεύµα πουος τις εκκουησίες. 

ΥΣΤΕΟΥΑ απ' αυτά, είντα, και ξάφνου, µια 
ανοιγµένη φύουα στον ουανό· και η πουώτη 
φωνή, την οποία άκουσα, σαν σάουπιγγα που 
µιούσε µαζί µου, έουεγε: Ανέβα εντώ, και φα 
σου ντείξω όσα πουέπει να γίνουν ύστεουα απ' 
αυτά. 

Κι αµέσως ήουφα σε πνευµατική έκσταση, και 
να! ένας φουόνος βουισκόταν στον ουανό, κι 
επάνω στον φουόνο ήταν κάποιος που 
καφόταν·  κι αυτός που καφόταν, ως πουος τη 
φέα, ήταν όµοιος µεπέτουα ίασπη και 
σάουντιο· και οουόγυουα από τον φουόνο, ως 
πουος τη φέα, ήταν ίουη όµοια µε 
σµάουαγντο.  Και οουόγυουα στον φουόνο 
ήσαν 24 φουόνοι· κι επάνω στους φουόνους 
είντα καφισµένους τούς 24 πουεσβύτεους, 
ντυµένους µε ουευκά ιµάτια· κι επάνω στα 
κεφάουια τους είχαν χουυσά στεφάνια·  και 
από τον φουόνο έβγαιναν αστουαπές και 
βουοντές και φωνές. Και ήσαν επτά 
ουαµπάντες φωτιάς που έκαιγαν µπουοστά 
από τον φουόνο, οι οποίες ήσαν τα επτά 
πνεύµατα του Φεού. 

Και µπουοστά από τον φουόνο ήταν µια 
γυάουινη φάουασσα, όµοια µε κουύσταουο· 
και στο µέσον τού φουόνου και οουόγυουα 
από τον φουόνο ήσαν τέσσεουα ζώα γεµάτα 
µε µάτια, από µπουοστά και από πίσω.  Και 

το πουώτο ζώο ήταν όµοιο µε ουιοντάουι, και 
το ντεύτεουο ζώο ήταν όµοιο µε µοσχάουι, 
και το τουίτο ζώο είχε πουόσωπο σαν 
άνφουωπος, και το τέταουτο ζώο ήταν όµοιο 
µε αετό που πετούσε.  Και τα τέσσεουα ζώα 
είχαν οουόγυουα, κάφε ένα ξεχωουιστά, από 
έξι φτεούγες, και από µέσα ήσαν γεµάτα µε 
µάτια· και ντεν σταµατούν ηµέουα και νύχτα 
να ουένε: «Άγιος, άγιος, άγιος, ο Κύουιος ο 
Φεός, ο Παντοκουάτοουας», ο Ην και ο Ων 
και ο Εουχόµενος. 

Και όταν τα ζώα πουοσφέουν ντόξα και τιµή 
και ευχαουιστία σ' αυτόν που κάφεται επάνω 
στον φουόνο, σ' αυτόν που ζει στους αιώνες 
των αιώνων,  οι 24 πουεσβύτεουοι φα πέσουν 
µπουοστά σ' αυτόν που κάφεται επάνω στον 
φουόνο, και φα πουοσκυνήσουν αυτόν που ζει 
στους αιώνες των αιώνων, και φα βάουν τα 
στεφάνια τους µπουοστά στον φουόνο, 
ουέγοντας:  Άξιος είσαι, Κύουιε, να πάουεις 
τη ντόξα και την τιµή και τη ντύναµη· επειντή, 
εσύ έκτισες τα πάντα και για το φέουηµά σου 
υπάουχουν και κτίστηκαν. 

ΚΑΙ είντα στο ντεξί χέουι εκείνου που 
καφόταν επάνω στον φουόνο ένα βιβουίο, 
γουαµµένο από µέσα και από πίσω, 
κατασφουαγισµένο µε επτά σφουαγίντες.  Και 
είντα έναν ισχυουό άγγεουο να κηουύττει µε 
ντυνατή φωνή: Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το 
βιβουίο και να ουύσει τις σφουαγίντες του;  
Και κανένας ντεν µποούσε µέσα στον ουανό 
ούτε επάνω στη γη ούτε κάτω από τη γη, να 
ανοίξει το βιβουίο ούτε και να το βουέπει.  
Και εγώ έκουαιγα ποουύ, ότι ντεν βουέφηκε 
κανένας άξιος να το ανοίξει και να ντιαβάσει 
το βιβουίο, ούτε και να το βουέπει.  Και ένας 
από τους πουεσβύτεους µου ουέει: Μη κουαις· 
πουόσεξε, υπεουίσχυσε το ουιοντάουι, που 
είναι από τη φυουή τού Ιούντα, η ουίζα τού 
Νταβίντ, να ανοίξει το βιβουίο, και να ουύσει 
τις επτά σφουαγίντες του. 

Και είντα, και να! στο µέσον τού φουόνου και 
των τεσσάουων ζώων, και στο µέσον των 
πουεσβυτέουων, ένα Αουνίο να στέκεται ως 
σφαγµέ νο, έχοντας επτά κέουατα, και επτά 
µάτια· που είναι τα επτά πνεύµατα του Φεού, 
τα οποία έχουν αποσταουεί σε οουόκουηουη 
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τη γη.  Και ήουφε και πήουε το βιβουίο από 
το ντεξί χέουι εκείνου που κάφεται επάνω 
στον φουόνο. 

Και όταν πήουε το βιβουίο, τα τέσσεουα ζώα 
και οι 24 πουεσβύτεουοι έπεσαν µπουοστά 
στο Αουνίο, έχοντας κάφε ένας κιφάουες, και 
χουυσές φιάουες γεµάτες από φυµιάµατα, οι 
οποίες είναι οι πουοσευχές των αγίων·  και 
ψάουουν µια καινούγια ωντή, ουέγοντας: 
Άξιος είσαι να πάουεις το βιβουίο, και να 
ανοίξεις τις σφουαγίντες του· επειντή, 
σφάχτηκες, και µας αγόουασες στον Φεό µε 
το αίµα σου, από κάφε φυουή και γουώσσα 
και ουαό και έφνος·  και µας έκανες 
βασιουιάντες και ιεουείς στον Φεό µας· και 
φα βασιουεύσουµε επάνω στη γη. 

Και είντα, και άκουσα µια φωνή από ποούς 
αγγέους, οουόγυουα από τον φουόνο και από 
τα ζώα και από τους πουεσβύτεους· και ο 
αουιφµός τους ήταν µυουιάντες µυουιάντων, 
και χιουιάντες χιουιάντων,  ουέγοντας µε 
ντυνατή φωνή: Το σφαγµένο Αουνίο είναι άξιο 
να πάουει τη ντύναµη και πούτο και σοφία και 
ισχύ και τιµή και ντόξα και ευουογία. 

Και κάφε κτίσµα που είναι µέσα στον ουανό, 
κι επάνω στη γη, και κάτω από τη γη, και όσα 
είναι µέσα στη φάουασσα, και όουα όσα είναι 
µέσα σ' αυτά, άκουσα ότι έουεγαν: Σ' αυτόν 
που κάφεται επάνω στον φουόνο, και στο 
Αουνίο, ας είναι η ευουογία και η τιµή και η 
ντόξα και η κυουιαουχική εξουσία στους 
αιώνες των αιώνων.  Και τα τέσσεουα ζώα 
έουεγαν: Αµήν· και οι 24 πουεσβύτεουοι 
έπεσαν και πουοσκύνησαν αυτόν που ζει 
στους αιώνες των αιώνων. 

ΚΑΙ είντα, όταν το Αουνίο άνοιξε µία από τις 
σφουαγίντες, και άκουσα ένα από τα τέσσεουα 
ζώα, σαν µε φωνή βουοντής, να ουέει: Έουα 
και βουέπε.  Και είντα, και ξάφνου, ένα 
άουογο, ουευκό· και εκείνος που καφόταν 
επάνω σ' αυτό είχε ένα τόξο· και του ντόφηκε 
ένα στεφάνι, και βγήκε νικώντας, για να 
νικήσει. 

Και όταν άνοιξε τη ντεύτεουη σφουαγίντα, 
άκουσα το ντεύτεουο ζώο να ουέει: Έουα και 

βουέπε.  Και βγήκε ένα άουο άουογο, 
κόκκινο· και σ' αυτόν που καφόταν επάνω σ' 
αυτό ντόφηκε να σηκώσει την ειουήνη από τη 
γη, και να σφάξουν ο ένας τον άουον, και του 
ντόφηκε µια µεγάουη µάχαιουα. 

Και όταν άνοιξε την τουίτη σφουαγίντα, 
άκουσα το τουίτο ζώο να ουέει: Έουα και 
βουέπε. Και είντα, και ξάφνου, ένα άουογο, 
µαύουο, και εκείνος που καφόταν επάνω σ' 
αυτό είχε µια ζυγαουιά στο χέουι του.  Και 
άκουσα µια φωνή στο µέσον των τεσσάουων 
ζώων, που έουεγε: Ένας χοίνικας σιτάουι για 
ένα ντηνάουιο· και τουεις χοίνικες κουιφάουι 
για ένα ντηνάουιο· και: Το ουάντι και το 
κουασί µη τα βουάψεις. 

Και όταν άνοιξε την τέταουτη σφουαγίντα, 
άκουσα τη φωνή τού τέταουτου ζώου να ουέει: 
Έουα και βουέπε.  Και είντα, και ξάφνου, ένα 
άουογο, ωχουό, και εκείνος που καφόταν 
επάνω σ' αυτό ονοµαζόταν Φάνατος, και ο 
Άντης ακοουφούσε µαζί του· και τους 
ντόφηκε εξουσία επάνω στο ένα τέταουτο της 
γης να φανατώσουν µε ουοµφαία και µε πείνα 
και µε φάνατο, και µε τα φηουία τής γης. 

Και όταν άνοιξε την πέµπτη σφουαγίντα, είντα 
από κάτω από το φυσιαστήουιο τις ψυχές των 
σφαγµένων εξαιτίας τού ουόγου τού Φεού, και 
εξαιτίας τής µαουτυουίας που είχαν·  και 
έκουαζαν µε ντυνατή φωνή, ουέγοντας: 
Μέχουι πότε, ω Κυουίαουχε άγιε και 
αουηφινέ, ντεν κουίνεις και ντεν εκντικείσαι το 
αίµα µας από εκείνους που κατοικούν επάνω 
στη γη;  Και σε κάφε έναν ντόφηκαν ουευκές 
στοουές, και τους ειπώφηκε να αναπαυφούν 
ακόµα ουίγο καιουό, µέχουις ότου 
συµπουηουωφούν και οι σύνντουοί τους και οι 
αντεουφοί τους, αυτοί που πουόκειται να 
φονευφούν όπως κι αυτοί. 

Και είντα, όταν άνοιξε την έκτη σφουαγίντα· 
και ξάφνου, έγινε ένας µεγάουος σεισµός, και 
ο ήουιος έγινε µαύουος, σαν τουίχινος σάκος, 
και το φεγγάουι έγινε σαν αίµα·  και τα 
αστέουια τού ουανού έπεσαν στη γη, όπως η 
συκιά ουίχνει τα ανώουιµα σύκα της, όταν 
σείεται από ντυνατόν άνεµο.  Και ο ουανός 
αποχωουίστηκε «σαν τυουιγµένο βιβουίο», και 
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κάφε βουνό και νησί κινήφηκαν από τους 
τόπους τους·  και οι βασιουιάντες τής γης, και 
οι µεγιστάνες, και οι πούσιοι, και οι 
χιουίαουχοι, και οι ντυνατοί, και κάφε ντούος, 
και κάφε εουεύφεουος, έκουυψαν τον εαυτό 
τους στα σπήουαια και στις πέτουες των 
βουνών,  και ουένε πουος τα βουνά και πουος 
τις πέτουες: Πέστε επάνω µας, και κουύψτε 
µας από το πουόσωπο εκείνου που κάφεται 
επάνω στον φουόνο, και από την οουγή τού 
Αουνίου·  επειντή, ήουφε η µεγάουη ηµέουα 
τής οουγής του· και ποιος µποουεί να σταφεί; 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά είντα τέσσεουις 
αγγέους να στέκονται επάνω στις τέσσεουις 
γωνίες τής γης, που κουατούσαν τούς 
τέσσεουις ανέµους τής γης, για να µη πνέει ο 
άνεµος επάνω στη γη ούτε επάνω στη 
φάουασσα ούτε επάνω σε κάφε ντέντουο.  Και 
είντα έναν άουον άγγεουο που ανέβηκε από 
την ανατοουή τού ήουιου, έχοντας τη 
σφουαγίντα τού ζωντανού Φεού· και έκουαξε 
µε ντυνατή φωνή πουος τους 4 αγγέους, στους 
οποίους ντόφηκε να βουάψουν τη γη και τη 
φάουασσα,  ουέγοντας: Μη βουάψετε τη γη 
ούτε τη φάουασσα ούτε τα ντέντουα, µέχουις 
ότου σφουαγίσουµε τους ντούς τού Φεού µας 
επάνω στα µέτωπά τους. 

Και άκουσα τον αουιφµό των σφουαγισµένων· 
144.000 ήσαν σφουαγισµένοι από κάφε φυουή 
των γιων Ισουαήου·  από τη φυουή τού 
Ιούντα, 12.000 σφουαγισµένοι· από τη φυουή 
τού Ουβήν, 12.000 σφουαγισµένοι· από τη 
φυουή τού Γαντ, 12.000 σφουαγισµένοι·  από 
τη φυουή τού Ασήου 12.000 σφουαγισµένοι· 
από τη φυουή τού Νεφφαουείµ, 12.000 
σφουαγισµένοι· από τη φυουή τού Μανασσή, 
12.000 σφουαγισµένοι·  από τη φυουή τού 
Συµεών, 12.000 σφουαγισµένοι· από τη φυουή 
τού Ουευί, 12.000 σφουαγισµένοι· από τη 
φυουή τού Ισσάχαου, 12.000 σφουαγισµένοι· 
από τη φυουή τού Ζαβουών, 12.000 
σφουαγισµένοι·  από τη φυουή τού Ιωσήφ, 
12.000 σφουαγισµένοι· από τη φυουή τού 
Βενιαµίν 12.000 σφουαγισµένοι. 

Ύστεουα απ' αυτά, είντα, και ξάφνου, ένα 
µεγάουο πουήφος, το οποίο κανένας ντεν 
µποούσε να απαουιφµήσει, από κάφε έφνος 

και φυουές και ουαούς και γουώσσες, οι 
οποίοι στέκονταν µπουοστά στον φουόνο και 
µπουοστά στο Αουνίο, ντυµένοι µε ουευκές 
στοουές και έχοντας στα χέουια τους φοίνικες·  
και κουάζοντας µε ντυνατή φωνή, έουεγαν: Η 
σωτηουία είναι τού Φεού µας, που κάφεται 
επάνω στον φουόνο, και του Αουνίου.  Και 
όουοι οι άγγεουοι στέκονταν οουόγυουα από 
τον φουόνο και τους πουεσβύτεους και τα 
τέσσεουα ζώα, και έπεσαν µπούµυτα 
µπουοστά στον φουόνο, και πουοσκύνησαν 
τον Φεό,  ουέγοντας: Αµήν· η ευουογία και η 
ντόξα και η σοφία και η ευχαουιστία και η 
τιµή και η ντύναµη και η ισχύ ανήκουν στον 
Φεό µας στους αιώνες των αιώνων. Αµήν.  
Και ένας από τους πουεσβύτεους 
αποκουίφηκε, ουέγοντας σε µένα: Αυτοί οι 
ντυµένοι µε τις ουευκές στοουές, ποιοι είναι, 
και από πού ήουφαν;  Και του είπα: Κύουιε, 
εσύ ξέουεις. Και µου είπε: Αυτοί είναι εκείνοι 
που έουχονται από τη µεγάουη φουίψη· και 
έπουυναν τις στοουές τους, και τις ουεύκαναν 
στο αίµα τού Αουνίου.  Γι' αυτό είναι 
µπουοστά στον φουόνο τού Φεού, και τον 
ουατουεύουν ηµέουα και νύχτα µέσα στον ναό 
του· και εκείνος που κάφεται επάνω στον 
φουόνο φα κατασκηνώσει επάνω τους.  Ντεν 
φα πεινάσουν πουέον ούτε φα ντιψάσουν 
πουέον ούτε φα πέσει επάνω τους ο ήουιος 
ούτε κανένα καύµα·  επειντή, το Αουνίο, που 
είναι ανάµεσα στον φουόνο, φα τους ποιµάνει, 
και φα τους οντηγήσει σε ζωντανές πηγές 
νεουών· και ο Φεός φα εξαουείψει κάφε 
ντάκουυ από τα µάτια τους. 

ΚΑΙ όταν άνοιξε την έβντοµη σφουαγίντα, 
έγινε σιωπή στον ουανό µέχουι µισή ώουα. 

Και είντα τούς επτά αγγέους, που στέκονταν 
µπουοστά στον Φεό· και τους ντόφηκαν επτά 
σάουπιγγες.  Και ήουφε ένας άουος άγγεουος, 
και στάφηκε µπουοστά από το φυσιαστήουιο, 
κουατώντας ένα χουυσό φυµιατήουι· και του 
ντόφηκαν ποουά φυµιάµατα, για να τα 
πουοσφέουει µαζί µε τις πουοσευχές όουων 
των αγίων επάνω στο χουυσό φυσιαστήουιο, 
που είναι µπουοστά από τον φουόνο.  Και ο 
καπνός των φυµιαµάτων, µε τις πουοσευχές 
όουων των αγίων, ανέβηκε από το χέουι τού 
αγγέου µπουοστά στον Φεό·  και ο άγγεουος 
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πήουε το φυµιατήουι, και το γέµισε από τη 
φωτιά τού φυσιαστηουίου, και την έουιξε στη 
γη· και έγιναν φωνές και βουοντές και 
αστουαπές και σεισµός.  Και οι επτά 
άγγεουοι, που είχαν τις επτά σάουπιγγες, 
ετοίµασαν τον εαυτό τους για να σαουπίσουν. 

Και σάουπισε ο πουώτος άγγεουος, και έγινε 
χαουάζι και φωτιά αναµιγµένα µε αίµα, και 
ουίχτηκαν στη γη· και το ένα τουίτο των 
ντέντουων κατακάηκε, και κάφε χουωουό 
χοουτάουι κατακάηκε. 

Και σάουπισε ο ντεύτεουος άγγεουος, και σαν 
ένα µεγάουο βουνό που καιγόταν µε φωτιά 
ουίχτηκε στη φάουασσα· και το ένα τουίτο τής 
φάουασσας έγινε αίµα·  και πέφανε το ένα 
τουίτο των έµψυχων κτισµάτων που ήσαν 
µέσα στη φάουασσα· και το ένα τουίτο των 
πουοίων καταστουάφηκε. 

Και σάουπισε ο τουίτος άγγεουος, και από 
τον ουανό έπεσε ένα µεγάουο αστέουι που 
καιγόταν σαν ουαµπάντα, και έπεσε επάνω 
στο ένα τουίτο των ποταµών, κι επάνω στις 
πηγές των νεουών·  και το όνοµα του 
αστεουιού ουέγεται Άψινφος· και το ένα 
τουίτο των νεουών έγινε άψινφος, και ποουοί 
άνφουωποι πέφαναν από τα νεουά, επειντή 
έγιναν πικουά. 

Και σάουπισε ο τέταουτος άγγεουος, και 
χτυπήφηκε το ένα τουίτο τού ήουιου, και το 
ένα τουίτο τού φεγγαουιού, και το ένα τουίτο 
των αστεουιών, ώστε να σκοτιστεί το ένα 
τουίτο απ' αυτά, και η ηµέουα να χάσει το ένα 
τουίτο από το φωτισµό της, το ίντιο και η 
νύχτα. 

Και είντα, και άκουσα έναν άγγεουο να πετάει 
στο µέσον τού ουανού, ο οποίος έουεγε µε 
ντυνατή φωνή: Αουοίµονο, αουοίµονο, 
αουοίµονο σ' αυτούς που κατοικούν επάνω 
στη γη, για τις υπόουοιπες φωνές τής 
σάουπιγγας των τουιών αγγέουων που 
πουόκειται να σαουπίσουν. 

Και σάουπισε ο πέµπτος άγγεουος, και είντα 
ότι έπεσε ένα αστέουι από τον ουανό στη γη, 
και του ντόφηκε το κουειντί τού φουέατος της 
αβύσσου.  Και άνοιξε το φουέαου τής 

αβύσσου· και ανέβηκε καπνός από το 
φουέαου σαν καπνός από ένα µεγάουο καµίνι· 
και σκοτείνιασε ο ήουιος και ο αέουας από 
τον καπνό τού φουέατος.  Και από τον καπνό 
βγήκαν στη γη ακουίντες, και ντόφηκε σ' 
αυτές εξουσία, όπως έχουν εξουσία οι 
σκοουπιοί τής γης.  Και ειπώφηκε σ' αυτές να 
µη βουάψουν το χοουτάουι τής γης ούτε 
κανένα χουωουό είντος ούτε κανένα ντέντουο· 
παουά µονάχα τούς ανφουώπους, που ντεν 
έχουν τη σφουαγίντα τού Φεού επάνω στα 
µέτωπά τους.  Και ντόφηκε σ' αυτές η 
εντοουή να µη τους φανατώσουν, αουά να 
βασανιστούν πέντε µήνες· και ο βασανισµός 
τους ήταν σαν τον βασανισµό τού σκοουπιού, 
όταν χτυπήσει άνφουωπο.  Και κατά τις 
ηµέουες εκείνες οι άνφουωποι φα ζητήσουν 
τον φάνατο, και ντεν φα τον βουν· και φα 
επιφυµήσουν να πεφάνουν, και ο φάνατος φα 
φεύγει απ' αυτούς. 

Και οι µοουφές των ακουίντων ήσαν όµοιες 
µε άουογα ετοιµασµένα για πόουεµο· κι 
επάνω στα κεφάουια τους ήσαν σαν στεφάνια 
όµοια µε χουυσάφι, και τα πουόσωπά τους 
ήσαν σαν πουόσωπα ανφουώπων.  Και είχαν 
τουίχες σαν τουίχες γυναικών, και τα ντόντια 
τους ήσαν σαν ντόντια ουιονταουιών.  Και 
είχαν φώουακες σαν φώουακες σιντεουένιους· 
και η φωνή από τις φτεούγες τους ήταν σαν 
φωνή από άµαξες ποουών αουόγων, που 
έτουεχαν σε πόουεµο.  Και είχαν ουές όµοιες 
µε σκοουπιούς, και στις ουές τους υπήουχαν 
κεντουιά· και η εξουσία τους ήταν να 
βουάψουν τους ανφουώπους για πέντε µήνες.  
Και επικεφαουής τους είχαν βασιουιά, τον 
άγγεουο της αβύσσου· που στην Εβουαϊκή 
ονοµάζεται Αβαντντών, και στην Εουηνική 
έχει το όνοµα Αποουύων. 

Το ένα Αουοίµονο πέουασε· πουοσέξτε, 
έουχονται άουα ντύο ακόµα, ύστεουα απ' 
αυτά. 

Και σάουπισε ο έκτος άγγεουος, και άκουσα 
µια φωνή από τα τέσσεουα κέουατα του 
χουυσού φυσιαστηουίου, που είναι µπουοστά 
στον Φεό,  να ουέει πουος τον έκτο άγγεουο, 
που είχε τη σάουπιγγα: Ουύσε τούς τέσσεουις 
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αγγέους που είναι ντεµένοι στον µεγάουο 
ποταµό Ευφουάτη. 

Και ουύφηκαν οι τέσσεουις άγγεουοι, που 
ήσαν ετοιµασµένοι για την ώουα και την 
ηµέουα και τον µήνα και τον χουόνο, για να 
φανατώσουν το ένα τουίτο των ανφουώπων.  
Και ο αουιφµός των στουατευµάτων τού 
ιππικού ήταν ντύο µυουιάντες µυουιάντων· και 
άκουσα τον αουιφµό τους.  Και έτσι είντα τα 
άουογα µέσα στην όουαση, και εκείνους που 
κάφονταν επάνω τους, ότι είχαν φώουακες 
πύουινους και υακίνφινους και φειαφένιους· και 
τα κεφάουια των αουόγων ήσαν σαν κεφάουια 
ουιονταουιών, και από τα στόµατά τους 
έβγαινε φωτιά και καπνός και φειάφι. 

Από τούτους τούς τουεις φανατώφηκαν το ένα 
τουίτο των ανφουώπων, από τη φωτιά και από 
τον καπνό, και από το φειάφι που έβγαινε από 
το στόµα τους,  για τον ουόγο ότι, οι εξουσίες 
τους είναι στο στόµα τους· επειντή, οι ουές 
τους είναι όµοιες µε φίντια, έχουν κεφάουια, 
και µ' αυτές βουάπτουν. 

Και οι υπόουοιποι από τους ανφουώπους, που 
ντεν φανατώφηκαν µ' αυτές τις πουηγές, ούτε 
µετανόησαν από τα έουγα των χεουιών τους, 
ώστε να µη πουοσκυνήσουν τα νταιµόνια, και 
τα είντωουα τα χουυσά και τα ασηµένια και τα 
χάουκινα και τα πέτουινα και τα ξύουινα, που 
ούτε να βουέπουν µποούν ούτε να ακούν ούτε 
να πεουπατούν·  και ντεν µετανόησαν από 
τους φόνους τους ούτε από τις φαουµακείες 
τους ούτε από την ποουνεία τους ούτε από τις 
κουοπές τους. 

ΚΑΙ είντα έναν άουον ισχυουό άγγεουο που 
κατέβαινε από τον ουανό, ντυµένον µε 
νεφέουη· κι επάνω στο κεφάουι του ήταν το 
ουάνιο τόξο· και το πουόσωπό του ήταν σαν 
τον ήουιο, και τα πόντια του σαν στύουοι 
φωτιάς.  Και στο χέουι του είχε ένα µικουό 
βιβουίο ανοιγµένο· και έβαουε το ντεξί του 
πόντι επάνω στη φάουασσα, ενώ το 
αουιστεουό του το έβαουε επάνω στη γη·  και 
έκουαξε µε ντυνατή φωνή όπως βουυχάζει το 
ουιοντάουι. Και όταν έκουαξε, µίουησαν οι 
επτά βουοντές τις φωνές τους.  Και όταν οι 
επτά βουοντές µίουησαν τις ντικές τους φωνές, 

επουόκειτο να γουάφω· και άκουσα µια φωνή 
από τον ουανό, που µου έουεγε: Σφουάγισε 
εκείνα που µίουησαν οι επτά βουοντές, και µη 
τα γουάψεις. 

Και ο άγγεουος που είντα να στέκεται επάνω 
στη φάουασσα κι επάνω στη γη, σήκωσε το 
χέουι του στον ουανό,  και οουκίστηκε σ' 
αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, ο 
οποίος έκτισε τον ουανό, και εκείνα που είναι 
µέσα σ' αυτόν, και τη γη, και εκείνα που είναι 
σ' αυτή, και τη φάουασσα, και εκείνα που είναι 
µέσα σ' αυτή, ότι καιουός ντεν φα υπάουχει 
πουέον·  αουά, κατά τις ηµέουες τής φωνής 
τού έβντοµου αγγέου, όταν πουόκειται να 
σαουπίσει, τότε φα πουαγµατοποιηφεί το 
µυστήουιο του Φεού, όπως φανέουωσε στους 
ντικούς του ντούς, τους πουοφήτες. 

Και η φωνή που άκουσα από τον ουανό, 
µιούσε πάουι µαζί µου, και έουεγε: Πήγαινε, 
πάουε το µικουό ανοιγµένο βιβουίο, που είναι 
στο χέουι του αγγέου, ο οποίος στέκεται 
επάνω στη φάουασσα κι επάνω στη γη.  Και 
πήγα πουος τον άγγεουο, ουέγοντας σ' αυτόν 
να µου ντώσει το µικουό βιβουίο. Και µου 
ουέει: Πάουε, και φά' το οουοκουηουωτικά· 
και φα πικουάνει την κοιουιά σου, όµως στο 
στόµα σου φα είναι γουυκό σαν µέουι.  Και 
πήουα το µικουό βιβουίο από το χέουι τού 
αγγέου, και το έφαγα οουοκουηουωτικά· και 
στο στόµα µου ήταν γουυκό σαν µέουι· και 
όταν το έφαγα, πικουάφηκε η κοιουιά µου.  
Και µου ουέει: Πουέπει πάουι να 
πουοφητεύσεις για ουαούς και έφνη και 
γουώσσες και ποούς βασιουιάντες. 

Και µου ντόφηκε ένα καουάµι όµοιο µε 
ουάβντο· και ο άγγεουος στεκόταν, 
ουέγοντας: Σήκω, και µέτουησε τον ναό τού 
Φεού, και το φυσιαστήουιο, κι αυτούς που 
πουοσκυνούν µέσα σ' αυτόν.  Την αυουή, 
όµως, που είναι απέξω από τον ναό, άφησέ 
την έξω, και µη τη µετουήσεις, επειντή 
ντόφηκε στα έφνη· και φα πατήσουν την άγια 
πόουη για 42 µήνες. 

Και φα ντώσω στους ντύο µάουτυουές µου να 
πουοφητεύσουν για 1.260 ηµέουες, ντυµένοι 
µε σάκους.  Αυτά είναι τα ντύο εουιόντεντουα, 
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και οι ντύο ουυχνίες, που στέκονται µπουοστά 
στον Φεό τής γης.  Και αν κάποιος φέουει να 
τους βουάψει, βγαίνει από το στόµα τους 
φωτιά και κατατουώει τους εχφούς τους· και 
αν κάποιος φέουει να τους βουάψει, έτσι 
πουέπει κι αυτός να φανατωφεί.  Αυτοί έχουν 
εξουσία να κουείσουν τον ουανό, για να µη 
βουέχει βουοχή κατά τις ηµέουες τής 
πουοφητείας τους· και έχουν εξουσία επάνω 
στα νεουά, να τα µετατουέπουν σε αίµα, και 
να χτυπήσουν τη γη µε κάφε πουηγή, όσες 
φοουές αν το φεουήσουν.  Και όταν 
τεουειώσουν τη µαουτυουία τους, το φηουίο, 
αυτό που ανεβαίνει από την άβυσσο, φα κάνει 
µαζί τους πόουεµο, και φα τους νικήσει, και 
φα τους φανατώσει.  Και τα πτώµατά τους φα 
βουίσκονται επάνω στην πουατεία της 
µεγάουης πόουης, που πνευµατικά 
αποκαουείται Σόντοµα και Αίγυπτος, όπου 
και ο Κύουιός µας σταυουώφηκε.  Και οι 
άνφουωποι από τους ουαούς και τις φυουές 
και τις γουώσσες και τα έφνη φα βουέπουν τα 
πτώµατά τους για τουεις ηµέουες και µισή, 
και ντεν φα αφήσουν τα πτώµατά τους να 
µπουν σε µνήµατα.  Και εκείνοι που 
κατοικούν στη γη φα χαούν γι' αυτούς, και φα 
ευφουανφούν· και φα στείουν ντώουα ο ένας 
πουος τον άουον, επειντή αυτοί οι ντύο 
πουοφήτες βασάνισαν εκείνους που κατοικούν 
επάνω στη γη. 

Και ύστεουα από τις τουεις ηµέουες και µισή, 
µπήκε µέσα σ' αυτούς πνεύµα ζωής από τον 
Φεό· και στάφηκαν επάνω στα πόντια τους, 
και µεγάουος φόβος έπεσε επάνω σ' εκείνους 
που τους κοίταζαν.  Και άκουσαν µια ντυνατή 
φωνή από τον ουανό που τους έουεγε: 
Ανεβείτε εντώ. Και ανέβηκαν στον ουανό 
µέσα στη νεφέουη· και τους είνταν οι εχφουοί 
τους. 

Και κατά την ώουα εκείνη έγινε µεγάουος 
σεισµός, και το ένα ντέκατο της πόουης 
έπεσε, και φανατώφηκαν στον σεισµό 7.000 
ξακουστά ονόµατα ανφουώπων· και οι 
υπόουοιποι έγιναν έντουοµοι, και έντωσαν 
ντόξα στον Φεό τού ουανού. 

Το ντεύτεουο Αουοίµονο πέουασε· 
πουοσέξτε, το τουίτο Αουοίµονο έουχεται 
γουήγοουα. 

ΚΑΙ σάουπισε ο έβντοµος άγγεουος, και 
έγιναν ντυνατές φωνές µέσα στον ουανό, που 
έουεγαν: Οι βασιουείες τού κόσµου έγιναν του 
Κυουίου µας, και του Χουιστού του, και φα 
βασιουεύσει στους αιώνες των αιώνων. 

Και οι 24 πουεσβύτεουοι, που κάφονται 
µπουοστά στον Φεό επάνω στους φουόνους 
τους, έπεσαν µε το πουόσωπό τους µπούµυτα 
και πουοσκύνησαν τον Φεό,  ουέγοντας: Σε 
ευχαουιστούµε, Κύουιε Φεέ, 
Παντοκουάτοουα, ο Ων και ο Ην και ο 
Εουχόµενος· επειντή, πήουες τη µεγάουη σου 
ντύναµη, και βασίουευσες·  και τα έφνη 
οουγίστηκαν, και ήουφε η οουγή σου, και ο 
καιουός των νεκουών, για να κουιφούν, και να 
ντώσεις τον µισφό στους ντούς σου, τους 
πουοφήτες, και στους αγίους, και σ' εκείνους 
που φοβούνται το όνοµά σου, τους µικούς και 
τους µεγάους, και να φφείουεις αυτούς που 
φφείουν τη γη. 

Και ανοίχφηκε ο ναός τού Φεού µέσα στον 
ουανό, και φάνηκε η κιβωτός τής ντιαφήκης 
του µέσα στον ναό του· και έγιναν αστουαπές 
και φωνές και βουοντές και σεισµός και 
µεγάουο χαουάζι. 

ΚΑΙ ένα µεγάουο σηµείο φάνηκε στον ουανό· 
µια γυναίκα ντυµένη τον ήουιο, και το 
φεγγάουι ήταν κάτω από τα πόντια της, κι 
επάνω στο κεφάουι της είχε ένα στεφάνι από 
ντώντεκα αστέουια·  και καφώς ήταν έγκυος, 
έκουαζε κοιουοπονώντας, και βασανιζόµενη 
για να γεννήσει.  Και φάνηκε ένα άουο σηµείο 
στον ουανό, και ξάφνου, ένας µεγάουος 
κόκκινος ντουάκοντας, που είχε επτά 
κεφάουια και ντέκα κέουατα· κι επάνω στα 
κεφάουια του υπήουχαν επτά ντιαντήµατα·  
και η ουά του έσυουε το ένα τουίτο των 
αστεουιών τού ουανού, και τα έουιξε στη γη. 
Και ο ντουάκοντας στάφηκε µπουοστά στη 
γυναίκα που επουόκειτο να γεννήσει, για να 
καταφάει το παιντί της όταν το γεννήσει.  Και 
γέννησε αουσενικό παιντί, το οποίο 
πουόκειται να ποιµάνει όουα τα έφνη µε 
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σιντεουένια ουάβντο· και το παιντί της 
αουπάχτηκε πουος τον Φεό και τον φουόνο 
του.  Και η γυναίκα έφυγε στην έουηµο, όπου 
έχει ετοιµασµένον τόπο από τον Φεό, για να 
την τουέφουν εκεί 1.260 ηµέουες. 

Και έγινε πόουεµος στον ουανό· ο Μιχαήου 
και οι άγγεουοί του ποουέµησαν ενάντια στον 
ντουάκοντα, και ο ντουάκοντας ποουέµησε 
και οι άγγεουοί του.  Και ντεν υπεουίσχυσαν 
ούτε βουέφηκε πουέον τόπος γι' αυτούς στον 
ουανό.  Και ουίχτηκε ο µεγάουος 
ντουάκοντας, το αουχαίο φίντι, που 
αποκαουείται ο ντιάβοουος, και ο σατανάς, 
που πουανάει οουόκουηουη την οικουµένη, 
ουίχτηκε στη γη· και οι άγγεουοί του 
ουίχτηκαν µαζί του. 

Και άκουσα µια ντυνατή φωνή στον ουανό 
που έουεγε: Τώουα έγινε η σωτηουία και η 
ντύναµη και η βασιουεία τού Φεού µας, και η 
εξουσία τού Χουιστού του· επειντή, ουίχτηκε 
κάτω ο κατήγοουος των αντεουφών µας, που 
τους κατηγοουεί µπουοστά στον Φεό µας 
ηµέουα και νύχτα.  Κι αυτοί τον νίκησαν µε 
το αίµα τού Αουνίου, και µε τον ουόγο τής 
µαουτυουίας τους· και ντεν αγάπησαν την 
ψυχή τους µέχουι φανάτου.  Γι' αυτό, 
ευφουαίνεστε, οι ουανοί, και εκείνοι που 
κατοικείτε µέσα σ' αυτούς. Αουοίµονο σ' 
αυτούς που κατοικούν στη γη και στη 
φάουασσα, επειντή ο ντιάβοουος κατέβηκε σε 
σας έχοντας µεγάουον φυµό, ντεντοµένου ότι 
γνωουίζει πως έχει ουίγο καιουό. 

Και όταν ο ντουάκοντας είντε ότι ουίχτηκε 
στη γη, καταντίωξε τη γυναίκα, η οποία 
γέννησε το αουσενικό.  Και στη γυναίκα 
ντόφηκαν ντύο φτεούγες τού µεγάου αετού, 
για να πετάει στην έουηµο, στον τόπο της, 
όπου εκεί τουέφεται για καιουόν και καιούς 
και µισόν καιουό, µακουιά από το φίντι·  και 
το φίντι έουιξε από το στόµα του, πίσω από 
τη γυναίκα, νεουό σαν ποταµό, για να κάνει να 
την παουασύουει ο ποταµός.  Και η γη 
βοήφησε τη γυναίκα, και η γη άνοιξε το 
στόµα της, και κατάπιε τον ποταµό, τον 
οποίο ο ντουάκοντας έουιξε από το στόµα 
του. 

Και ο ντουάκοντας οουγίστηκε ενάντια στη 
γυναίκα, και πήγε να κάνει πόουεµο µε τους 
υπόουοιπους από το σπέουµα της, που τηούν 
τις εντοουές τού Φεού και έχουν τη 
µαουτυουία τού Ιησού Χουιστού. 

ΚΑΙ στάφηκα επάνω στην άµµο τής 
φάουασσας· και είντα ένα φηουίο να ανεβαίνει 
από τη φάουασσα, το οποίο είχε επτά 
κεφάουια, και ντέκα κέουατα· κι επάνω στα 
κέουατά του ήσαν ντέκα ντιαντήµατα, κι 
επάνω στα κεφάουια του υπήουχαν ονόµατα 
βουασφηµίας.  Και το φηουίο που είντα, ήταν 
όµοιο µε πάουνταουη, και τα πόντια του σαν 
αουκούντα, και το στόµα του σαν στόµα 
ουιονταουιού· και ο ντουάκοντας έντωσε σ' 
αυτό τη ντύναµή του, και τον φουόνο του, και 
µεγάουη εξουσία.  Και είντα ένα από τα 
κεφάουια του σαν να ήταν πουηγωµένο 
φανατηφόουα· και η φανατηφόουα πουηγή 
του φεουαπεύτηκε· και φαύµασε 
οουόκουηουη η γη, που ήταν πίσω από το 
φηουίο.  Και πουοσκύνησαν τον ντουάκοντα, 
που έντωσε εξουσία στο φηουίο, και 
πουοσκύνησαν το φηουίο, ουέγοντας: Ποιος 
είναι όµοιος µε το φηουίο; Ποιος µποουεί να 
ποουεµήσει µαζί του; 

Και του ντόφηκε στόµα που µιούσε µεγάουα, 
και έουεγε ουόγια βουασφηµίας, και του 
ντόφηκε εξουσία να κάνει πόουεµο για 42 
µήνες.  Και άνοιξε το στόµα του σε 
βουασφηµία ενάντια στον Φεό, να 
βουασφηµήσει το όνοµά του, και τη σκηνή 
του, κι αυτούς που κατοικούν µέσα στον 
ουανό.  Και του ντόφηκε να κάνει πόουεµο µε 
τους αγίους, και να τους νικήσει· και του 
ντόφηκε εξουσία επάνω σε κάφε φυουή και 
γουώσσα και έφνος. 

Και φα το πουοσκυνήσουν όουοι αυτοί που 
κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα 
ονόµατα ντεν γουάφτηκαν στο βιβουίο τής 
ζωής τού Αουνίου, που είναι σφαγµένο από τη 
ντηµιουγία τού κόσµου.  Όποιος έχει αυτί, ας 
ακούσει.  Όποιος φέουνει σε αιχµαουωσία, φα 
πάει σε αιχµαουωσία· όποιος φονεύσει µε 
µάχαιουα, αυτός πουέπει να φονευφεί µε 
µάχαιουα. Εντώ είναι η υποµονή και η πίστη 
των αγίων. 
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Και είντα ένα άουο φηουίο να ανεβαίνει από 
τη γη, και είχε ντύο κέουατα, όµοια µε 
κέουατα αουνιού, και µιούσε σαν 
ντουάκοντας.  Και ενεουγούσε οουόκουηουη 
την εξουσία τού πουώτου φηουίου µπουοστά 
του, και έκανε τη γη και εκείνους που 
κατοικούν σ' αυτή να πουοσκυνήσουν το 
πουώτο φηουίο, του οποίου η φανατηφόουα 
πουηγή φεουαπεύφηκε.  Και έκανε µεγάουα 
σηµεία, ώστε έκανε να κατεβαίνει και φωτιά 
από τον ουανό στη γη µπουοστά στους 
ανφουώπους.  Και πουανούσε αυτούς που 
κατοικούσαν επάνω στη γη, εξαιτίας των 
σηµείων που του ντόφηκαν να κάνει µπουοστά 
στο φηουίο, ουέγοντας πουος εκείνους που 
κατοικούσαν επάνω στη γη να κάνουν µια 
εικόνα στο φηουίο, που έχει την πουηγή τής 
µάχαιουας, και έζησε. 

Και του ντόφηκε η ικανότητα να ντώσει 
πνεύµα στην εικόνα τού φηουίου, ώστε η 
εικόνα τού φηουίου να µιουήσει, και να κάνει, 
όσοι ντεν πουοσκυνήσουν την εικόνα τού 
φηουίου, να φανατωφούν.  Και έκανε όους, 
τους µικούς και τους µεγάους, και τους 
πουσίους και τους φτωχούς, και τους 
εουεύφεους και τους ντούς, να πάουν 
χάουαγµα επάνω στο ντεξί τους χέουι ή 
επάνω στα µέτωπά τους·  και να µη µποουεί 
κανένας να αγοουάσει ή να πουήσει, παουά 
µονάχα αυτός που έχει το χάουαγµα ή το 
όνοµα του φηουίου ή τον αουιφµό τού 
ονόµατός του. 

Εντώ είναι η σοφία· όποιος έχει τον νου, ας 
ουογαουιάσει τον αουιφµό του φηουίου· 
επειντή, είναι αουιφµός ανφουώπου, και ο 
αουιφµός του είναι 666. 

ΚΑΙ είντα, και ξάφνου ένα Αουνίο στεκόταν 
επάνω στο βουνό Σιών, και µαζί του 144.000, 
που είχαν το όνοµά του και το όνοµα του 
Πατέουα του γουαµµένο επάνω στα µέτωπά 
τους.  Και άκουσα µια φωνή από τον ουανό, 
σαν φωνή από ποουά νεουά, και σαν φωνή 
ντυνατής βουοντής· και άκουσα µια φωνή από 
κιφαουωντούς, που έπαιζαν µε τις κιφάουες 
τους.  Και έψαουαν σαν µια καινούγια ωντή 
µπουοστά στον φουόνο, και µπουοστά στα 
τέσσεουα ζώα και τους πουεσβύτεους· και 

κανένας ντεν µποούσε να µάφει την ωντή, 
παουά µονάχα οι 144.000, που ήσαν 
αγοουασµένοι από τη γη.  Αυτοί είναι εκείνοι 
που ντεν µοουύνφηκαν µε γυναίκες· επειντή, 
είναι παουφένοι· αυτοί είναι που ακοουφούν 
το Αουνίο όπου και αν πάει, αυτοί 
αγοουάστηκαν από τους ανφουώπους, ως 
απαουχή στον Φεό και στο Αουνίο.  Και στο 
στόµα τους ντεν βουέφηκε ντόουος· επειντή, 
είναι χωουίς ψεγάντι µπουοστά στον φουόνο 
τού Φεού. 

ΚΑΙ είντα έναν άουον άγγεουο να πετάει στο 
µέσον τού ουανού, ο οποίος είχε ένα αιώνιο 
ευαγγέουιο, για να κηουύξει σ' αυτούς που 
κατοικούν επάνω στη γη, και σε κάφε έφνος 
και φυουή και γουώσσα και ουαό·  και έουεγε 
µε ντυνατή φωνή: Φοβηφείτε τον Φεό, και 
ντώστε ντόξα σ' αυτόν, επειντή ήουφε η ώουα 
τής κουίσης του· και πουοσκυνήστε αυτόν ο 
οποίος ντηµιούγησε τον ουανό και τη γη και 
τη φάουασσα και τις πηγές των νεουών. 

Και ένας άουος άγγεουος ακοούφησε, 
ουέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυουώνα, η 
µεγάουη πόουη· επειντή, από το κουασί τού 
φυµού τής ποουνείας της πότισε όουα τα 
έφνη. 

Και ένας τουίτος άγγεουος τους ακοούφησε, 
ουέγοντας µε ντυνατή φωνή: Όποιος 
πουοσκυνάει το φηουίο και την εικόνα του, 
και παίουνει το χάουαγµα επάνω στο µέτωπό 
του ή επάνω στο χέουι του,  φα πιει κι αυτός 
από το κουασί τού φυµού τού Φεού, που είναι 
κεουασµένο ανόφευτο µέσα στο ποτήουι τής 
οουγής του· και φα βασανιστεί µε φωτιά και 
φειάφι µπουοστά στους άγιους αγγέους και 
µπουοστά στο Αουνίο.  Και ο καπνός τού 
βασανισµού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· 
και ντεν έχουν ανάπαυση ηµέουα και νύχτα 
όσοι πουοσκυνούν το φηουίο και την εικόνα 
του, και όποιος παίουνει το χάουαγµα του 
ονόµατός του. 

Εντώ είναι η υποµονή των αγίων· εντώ είναι 
εκείνοι που φυουάττουν τις εντοουές τού 
Φεού και την πίστη τού Ιησού. 
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Και άκουσα µια φωνή από τον ουανό, που 
έουεγε σε µένα: Γουάψε: Μακάουιοι οι 
νεκουοί, που από τώουα πεφαίνουν εν 
Κυουίω. Ναι, ουέει το Πνεύµα, για να 
αναπαυφούν από τον κόπο τους· και τα έουγα 
τους ακοουφούν µ' αυτούς. 

Και είντα, και ξάφνου, µια ουευκή νεφέουη, κι 
επάνω στη νεφέουη καφόταν κάποιος όµοιος 
µε υιόν ανφουώπου, έχοντας επάνω στο 
κεφάουι του χουυσό στεφάνι, και στο χέουι 
του κοφτεουό ντουεπάνι.  Και ένας άουος 
άγγεουος βγήκε από τον ναό κουάζοντας µε 
ντυνατή φωνή πουος εκείνον που κάφεται 
επάνω στη νεφέουη: Στείουε το ντουεπάνι 
σου, και φέουισε· επειντή, ήουφε για σένα η 
ώουα τού να φεουίσεις, ντεντοµένου ότι 
ξεουάφηκε ο φεουισµός τής γης.  Κι αυτός 
που καφόταν επάνω στη νεφέουη έβαουε το 
ντουεπάνι του επάνω στη γη· και φεουίστηκε η 
γη. 

Και ένας άουος άγγεουος βγήκε από τον ναό, 
που είναι µέσα στον ουανό, έχοντας κι αυτός 
ένα κοφτεουό ντουεπάνι.  Και ένας άουος 
άγγεουος βγήκε από το φυσιαστήουιο, 
έχοντας εξουσία επάνω στη φωτιά· και φώναξε 
µε ντυνατή κουαυγή πουος αυτόν που είχε το 
κοφτεουό ντουεπάνι, ουέγοντας: Στείουε το 
κοφτεουό σου ντουεπάνι, και τουύγησε τα 
τσαµπιά τής αµπέου τής γης, επειντή 
ωουίµασαν τα σταφύουια της.  Και ο 
άγγεουος έβαουε το ντουεπάνι του στη γη, και 
τουύγησε την άµπεουο της γης, και έουιξε 
αυτά που τουυγήφηκαν στον µεγάουο ουηνό 
τού φυµού τού Φεού.  Και ο ουηνός 
πατήφηκε έξω από την πόουη, και βγήκε αίµα 
από τον ουηνό µέχουι τούς χαουινούς των 
αουόγων, σε απόσταση 1.600 σταντίων. 

ΚΑΙ είντα ένα άουο σηµείο µέσα στον ουανό, 
µεγάουο και φαυµαστό, επτά αγγέους, που 
είχαν τις επτά τεουευταίες πουηγές, επειντή σ' 
αυτές πουαγµατοποιήφηκε ο φυµός τού 
Φεού. 

Και είντα σαν µια γυάουινη φάουασσα 
αναµιγµένη µε φωτιά· και εκείνους που 
νίκησαν ενάντια στο φηουίο και ενάντια στην 
εικόνα του, και ενάντια στο χάουαγµά του, 

και ενάντια στον αουιφµό τού ονόµατός του, 
να στέκονται επάνω στη γυάουινη φάουασσα, 
έχοντας κιφάουες τού Φεού·  και έψαουαν την 
ωντή τού Μωυσή, του ντού τού Φεού, και την 
ωντή τού Αουνίου, ουέγοντας: Μεγάουα και 
φαυµαστά τα έουγα σου, Κύουιε, Φεέ, 
Παντοκουάτοουα· ντίκαιοι και αουηφινοί οι 
ντουόµοι σου, βασιουιά των αγίων.  Ποιος 
ντεν φα σε φοβηφεί, Κύουιε, και ντεν φα 
ντοξάσει το όνοµά σου; Επειντή, είσαι ο 
µόνος όσιος· αφού, όουα τα έφνη φάουφουν 
και φα πουοσκυνήσουν µπουοστά σου· 
επειντή, οι κουίσεις σου έγιναν φανεουές. 

Και ύστεουα απ' αυτά, είντα, και ξάφνου, 
ανοίχφηκε ο ναός τής σκηνής τού 
µαουτυουίου µέσα στον ουανό.  Και από τον 
ναό βγήκαν οι επτά άγγεουοι, που είχαν τις 
επτά πουηγές, ντυµένοι µε ουινά καφαουά και 
ουαµπεουά, και πεουιζωσµένοι γύουω από τα 
στήφη τους χουυσές ζώνες. 

ΚΑΙ ένα από τα τέσσεουα ζώα έντωσε στους 
επτά αγγέους επτά χουυσές φιάουες, γεµάτες 
από τον φυµό τού Φεού, ο οποίος ζει στους 
αιώνες των αιώνων.  Και ο ναός γέµισε µε 
καπνό από τη ντόξα τού Φεού, και από τη 
ντύναµή του· και κανένας ντεν µποούσε να 
µπει µέσα στον ναό, µέχουις ότου 
τεουειώσουν οι επτά πουηγές των επτά 
αγγέουων. 

Και άκουσα µια µεγάουη φωνή από τον ναό, 
που έουεγε πουος τους επτά αγγέους: 
Πηγαίνετε και ξεχύστε στη γη τις φιάουες τού 
φυµού τού Φεού. 

Και πήγε ο πουώτος, και ξέχυσε τη φιάουη 
του επάνω στη γη· και έγινε κακό και 
οντυνηουό έουκος στους ανφουώπους, που 
είχαν το χάουαγµα του φηουίου, και 
πουοσκυνούσαν την εικόνα του. 

Και ο ντεύτεουος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη 
του στη φάουασσα, και έγινε αίµα σαν νεκού 
ανφουώπου· και κάφε ζωντανή ύπαουξη 
πέφανε µέσα στη φάουασσα. 

Και ο τουίτος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη του 
στους ποταµούς και στις πηγές των νεουών· 
και έγινε αίµα.  Και άκουσα τον άγγεουο των 
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νεουών, να ουέει: Είσαι ντίκαιος, Κύουιε, ο 
Ων και ο Ην και ο Όσιος, επειντή τα έκουινες 
αυτά·  ντεντοµένου ότι, αίµα αγίων και 
πουοφητών ξέχυσαν, αίµα και τους έντωσες να 
πιουν· επειντή, είναι άξιοι.  Και άκουσα έναν 
άουον από το φυσιαστήουιο, να ουέει: Ναι, 
Κύουιε, Φεέ, Παντοκουάτοουα, οι κουίσεις 
σου είναι αουηφινές και ντίκαιες. 

Και ο τέταουτος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη 
του επάνω στον ήουιο· και του ντόφηκε να 
καυµατίσει τούς ανφουώπους µε φωτιά.  Και 
καυµατίστηκαν οι άνφουωποι µε µεγάουο 
καύµα, και βουασφήµησαν το όνοµα του 
Φεού, που είχε εξουσία επάνω σ' αυτές τις 
πουηγές· και ντεν µετανόησαν, ώστε να 
ντώσουν ντόξα σ' αυτόν. 

Και ο πέµπτος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη 
του επάνω στον φουόνο τού φηουίου· και η 
βασιουεία του γέµισε από σκοτάντι· και 
µασούσαν τις γουώσσες τους από τον πόνο·  
και βουασφήµησαν τον Φεό τού ουανού για 
τους πόνους τους και για τα έουκη τους, και 
ντεν µετανόησαν από τα έουγα τους. 

Και ο έκτος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη του 
επάνω στον µεγάουο ποταµό, τον Ευφουάτη· 
και το νεουό του ξεουάφηκε, για να 
ετοιµαστεί ο ντουόµος των βασιουιάντων, 
αυτών από ανατοουάς τού ήουιου. 

Και είντα τουία ακάφαουτα πνεύµατα όµοια 
µε βατουάχους, που έβγαιναν από το στόµα 
τού ντουάκοντα, και από το στόµα τού 
φηουίου, και από το στόµα τού 
ψευντοπουοφήτη·  επειντή, είναι πνεύµατα 
νταιµόνων, που εκτεούν σηµεία, τα οποία 
εκποουεύονται πουος τους βασιουιάντες τής 
γης και οουόκουηουης της οικουµένης, για να 
τους συγκεντουώσουν στον πόουεµο εκείνης 
τής µεγάουης ηµέουας, του Φεού τού 
Παντοκουάτοουα. 

(Ντέστε, έουχοµαι σαν κουέφτης· µακάουιος 
όποιος αγουυπνάει, και φυουάττει τα ιµάτιά 
του, για να µη πεουπατάει γυµνός, και 
βουέπουν την ασχηµοσύνη του). 

Και τους συγκέντουωσε στον τόπο, που στα 
Εβουαϊκά ουέγεται Αουµαγεντντώνας. 

Και ο έβντοµος άγγεουος ξέχυσε τη φιάουη 
του στον αέουα· και βγήκε µια ντυνατή φωνή 
από τον ναό τού ουανού, από τον φουόνο, 
που έουεγε: Πουαγµατοποιήφηκε.  Και έγιναν 
φωνές και βουοντές και αστουαπές, και έγινε 
µεγάουος σεισµός, που ντεν είχε γίνει αφότου 
οι άνφουωποι υπήουχαν επάνω στη γη, 
τέτοιου είντους µεγάουος σεισµός.  Και η 
µεγάουη πόουη ντιαιουέφηκε σε τουία µέουη, 
και οι πόουεις των εφνών έπεσαν. Και η 
µεγάουη Βαβυουώνα ήουφε σε ενφύµηση 
µπουοστά στον Φεό, για να ντώσει σ' αυτή το 
ποτήουι από το κουασί τού φυµού τής οουγής 
του.  Και κάφε νησί έφυγε, και τα βουνά ντεν 
βουέφηκαν.  Και µεγάουο χαουάζι, µέχουι 
ένα τάουαντο, κατέβαινε από τον ουανό 
επάνω στους ανφουώπους· και οι άνφουωποι 
βουασφήµησαν τον Φεό, εξαιτίας τής 
πουηγής µε το χαουάζι, επειντή η πουηγή του 
ήταν υπεουβοουικά µεγάουη. 

ΚΑΙ ήουφε ένας από τους επτά αγγέους που 
είχαν τις επτά φιάουες, και µίουησε µαζί µου, 
ουέγοντας σε µένα: Έουα, φα σου ντείξω την 
κουίση τής µεγάουης πόουνης, που κάφεται 
επάνω στα ποουά νεουά·  µαζί µε την οποία 
πόουνευσαν οι βασιουιάντες τής γης, και 
µέφυσαν αυτοί που κατοικούν στη γη από το 
κουασί τής ποουνείας της. 

Και µε έφεουε, σε πνευµατική έκσταση, στην 
έουηµο· και είντα µια γυναίκα να κάφεται 
επάνω σε ένα κόκκινο φηουίο, που ήταν 
γεµάτο από ονόµατα βουασφηµίας, και το 
οποίο είχε επτά κεφάουια και ντέκα κέουατα.  
Και η γυναίκα ήταν ντυµένη µε ποουφύουα 
και κόκκινο, και στοουισµένη µε χουυσάφι και 
ποουύτιµες πέτουες και µαουγαουιτάουια, η 
οποία είχε στο χέουι της ένα χουυσό ποτήουι, 
που ήταν γεµάτο από βντεουύγµατα και 
ακαφαουσίες τής ποουνείας της·  κι επάνω στο 
µέτωπό της ήταν γουαµµένο ένα όνοµα: 
Μυστήουιο, η µεγάουη Βαβυουώνα, η 
µητέουα των ποουνών και των βντεουυγµάτων 
τής γης.  Και είντα τη γυναίκα που µεφούσε 
από το αίµα των αγίων, και από το αίµα των 
µαουτύουων τού Ιησού. Και βουέποντάς την, 
φαύµασα µε µεγάουον φαυµασµό. 
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Και ο άγγεουος µου είπε: Γιατί φαύµασες; 
Εγώ φα σου πω το µυστήουιο της γυναίκας, 
και του φηουίου που τη βαστάζει, το οποίο 
έχει τα επτά κεφάουια και τα ντέκα κέουατα.  
Το φηουίο που είντες, ήταν, και ντεν είναι, και 
πουόκειται να ανέβει από την άβυσσο και να 
πάει σε απώουεια· και φα φαυµάσουν αυτοί 
που κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα 
ονόµατα ντεν είναι γουαµµένα στο βιβουίο 
τής ζωής από τη ντηµιουγία του κόσµου, 
βουέποντας το φηουίο που ήταν, και ντεν 
είναι, αν και είναι.  Εντώ είναι ο νους που έχει 
σοφία. Τα επτά κεφάουια είναι επτά βουνά, 
όπου επάνω τους κάφεται η γυναίκα.  Και 
είναι επτά βασιουιάντες· οι πέντε έπεσαν, και 
ο ένας είναι, ο άουος ντεν ήουφε ακόµα, και 
όταν έουφει, πουέπει να µείνει για ουίγο.  Και 
το φηουίο που ήταν, και ντεν είναι, κι αυτός 
είναι ο όγντοος, και είναι από τους επτά, και 
πηγαίνει σε απώουεια.  Και τα ντέκα κέουατα, 
που είντες, είναι ντέκα βασιουιάντες, οι οποίοι 
ακόµα ντεν πήουαν βασιουεία, αουά 
παίουνουν εξουσία, για µία ώουα, σαν 
βασιουιάντες µαζί µε το φηουίο.  Αυτοί έχουν 
µία γνώµη, και φα παουαντώσουν στο φηουίο 
τη ντύναµη και τη ντική τους εξουσία.  Αυτοί 
φα ποουεµήσουν µε το Αουνίο, και το Αουνίο 
φα τους νικήσει, επειντή είναι Κύουιος 
κυουίων και Βασιουιάς βασιουιάντων· και όσοι 
είναι µαζί του, είναι κουητοί και εκουεκτοί και 
πιστοί. 

Και µου ουέει: Τα νεουά που είντες, όπου 
κάφεται η πόουνη, είναι ουαοί και πουήφη, 
και έφνη και γουώσσες.  Και τα ντέκα 
κέουατα που είντες επάνω στο φηουίο, αυτοί 
φα µισήσουν την πόουνη, και φα την κάνουν 
εουηµωµένη, και γυµνή, και φα φάνε τις 
σάουκες της, κι αυτή φα την κατακάψουν µε 
φωτιά·  επειντή, ο Φεός έντωσε στις καουντιές 
τους να κάνουν τη γνώµη του, και να γίνουν 
τής ίντιας γνώµης, και να ντώσουν τη 
βασιουεία τους στο φηουίο, µέχουις ότου 
εκτεουεστούν οι ουόγοι τού Φεού.  Και η 
γυναίκα που είντες, είναι η µεγάουη πόουη, 
που έχει βασιουεία επάνω στους βασιουιάντες 
τής γης. 

Και ύστεουα απ' αυτά, είντα έναν άγγεουο που 
κατέβαινε από τον ουανό, ο οποίος είχε 

µεγάουη εξουσία· και η γη φωτίστηκε από τη 
ντόξα του.  Και έκουαξε ντυνατά µε ισχυουή 
φωνή, ουέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η 
Βαβυουώνα» η µεγάουη, και έγινε 
κατοικητήουιο νταιµόνων, και φυουακή για 
κάφε ακάφαουτο πνεύµα, και φυουακή για 
κάφε ακάφαουτο και µισητό όουνεο·  επειντή, 
από το κουασί τού φυµού τής ποουνείας της 
ήπιαν όουα τα έφνη και µαζί της πόουνευσαν 
οι βασιουιάντες τής γης, και πούτησαν οι 
έµποουοι της γης από την υπεουβοουή τής 
ακοουασίας της. 

Και άκουσα µια άουη φωνή από τον ουανό, 
που έουεγε: Βγείτε έξω απ' αυτή, ο ουαός µου, 
και µη συγκοινωνήσετε στις αµαουτίες της, 
και µη πάουετε από τις πουηγές της·  επειντή, 
οι αµαουτίες της έφτασαν µέχουι τον ουανό, 
και ο Φεός φυµήφηκε τα αντικήµατά της.  
Αποντώστε της, όπως απέντωσε κι αυτή σε 
σας, και ντιπουασιάστε σ' αυτήν ντιπουάσια, 
σύµφωνα µε τα έουγα της· µε το ποτήουι µε 
το οποίο κέουασε, κεουάστε την το 
ντιπουάσιο.  Όσο ντόξασε τον εαυτό της και 
έζησε τουυφηουά, τόσο βασανισµό και πένφος 
ντώστε σ' αυτή· επειντή, ουέει στην καουντιά 
της: Κάφοµαι βασίουισσα, και ντεν είµαι 
χήουα, και πένφος ντεν φα ντω.  Γι' αυτό, σε 
µια ηµέουα φάουφουν οι πουηγές της, 
φάνατος και πένφος και πείνα· και φα 
κατακαεί µε φωτιά, επειντή ο Κύουιος, αυτός 
που την κουίνει, είναι ισχυουός. 

Και φα την κουάψουν και φα την πενφήσουν 
οι βασιουιάντες τής γης, που πόουνευσαν και 
έζησαν σε ακοουασία µαζί της, όταν βουέπουν 
τον καπνό τής πυουπόουησής της,  καφώς 
στέκονται από µακουιά, εξαιτίας τού φόβου 
τού βασανισµού της, ουέγοντας: Αουοίµονο, 
αουοίµονο, η µεγάουη πόουη, η Βαβυουώνα, 
η ισχυουή πόουη, επειντή µέσα σε µία ώουα 
ήουφε η κουίση σου.  Και οι έµποουοι της 
γης κουαίνε και πενφούν γι' αυτή, επειντή 
κανένας ντεν αγοουάζει πουέον τις 
πουαµάτειες τους·  πουαµάτειες από χουυσάφι 
και ασήµι, και ποουύτιµες πέτουες, και 
µαουγαουιτάουια, και εκουεκτής ποιότητας 
ουινό, και ποουφύουα, και µετάξι, και κόκκινο 
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και κάφε αουωµατικό ξύουο, και κάφε σκεύος 
από φίουντισι, και κάφε σκεύος από 
ποουύτιµο ξύουο, και χαουκό, και σίντεουο, 
και µάουµαουο·  και κανέουα, και φυµιάµατα, 
και µύουο, και ουιβάνι, και κουασί, και ουάντι, 
και σιµιγντάουι, και σιτάουι, και κτήνη, και 
πουόβατα, και άουογα, και άµαξες, και 
ανντουάποντα, και ψυχές ανφουώπων.  Και τα 
οπωουικά τής επιφυµίας τής ψυχής σου 
έφυγαν από σένα, και όουα τα παχιά και τα 
ουαµπεουά έφυγαν από σένα, και ντεν φα τα 
βουεις πουέον.  Οι έµποουοι γι' αυτά, αυτοί 
που πούτησαν απ' αυτή, φα σταφούν από 
µακουιά εξαιτίας τού φόβου τού βασανισµού 
της, κουαίγοντας και πενφώντας,  και 
ουέγοντας: Αουοίµονο, αουοίµονο, η 
µεγάουη πόουη, η ντυµένη µε ουινό και 
ποουφύουα και κόκκινο, και στοουισµένη µε 
χουυσάφι και ποουύτιµες πέτουες και 
µαουγαουιτάουια· επειντή, σε µία ώουα 
εουηµώφηκε ένας τόσο µεγάουος πούτος.  
Και κάφε πουοίαουχος, και όουο το πουήφος 
που ήταν επάνω στα πουοία, και ναύτες, και 
όσοι εµποουεύονται ντιαµέσου τής 
φάουασσας, στάφηκαν από µακουιά,  και 
έκουαζαν, βουέποντας τον καπνό τής 
πυουπόουησής της, ουέγοντας: Ποια πόουη 
στάφηκε όµοια µε τη µεγάουη πόουη;  Και 
έβαουαν χώµα επάνω στα κεφάουια τους, και 
έκουαζαν κουαίγοντας και πενφώντας, 
ουέγοντας: Αουοίµονο, αουοίµονο, η 
µεγάουη πόουη, µέσα στην οποία από την 
αφφονία της πούτησαν όουοι αυτοί που είχαν 
πουοία µέσα στη φάουασσα, επειντή 
εουηµώφηκε µέσα σε µία ώουα.  Να 
ευφουαίνεσαι γι' αυτήν, ουανέ, και οι άγιοι 
απόστοουοι και οι πουοφήτες, επειντή ο Φεός 
έκουινε την κουίση σας εναντίον της. 

Και ένας ισχυουός άγγεουος σήκωσε µια 
πέτουα σαν µεγάουη µυουόπετουα, και την 
έουιξε στη φάουασσα, ουέγοντας: Έτσι µε 
οουµή φα ουιχτεί η µεγάουη πόουη 
Βαβυουώνα, και ντεν φα βουεφεί πουέον.  Και 
φωνή από κιφαουωντούς και µουσικούς και 
από παίχτες αυού και από σαουπιγκτές ντεν 
φα ακουστεί πουέον µέσα σε σένα· και κάφε 
τεχνίτης από κάφε τέχνη ντεν φα βουεφεί 
πουέον µέσα σε σένα· και φωνή µύου ντεν φα 
ακουστεί πουέον µέσα σε σένα·  και φως 

ουυχναουιού ντεν φα φέγγει πουέον µέσα σε 
σένα· και φωνή νυµφίου και νύφης ντεν φα 
ακουστεί πουέον µέσα σε σένα· επειντή, οι 
έµποουοί σου ήσαν οι µεγιστάνες τής γης, 
επειντή µε τη γοητεία σου πουανήφηκαν όουα 
τα έφνη. 

Και µέσα σ' αυτή βουέφηκε αίµα πουοφητών 
και αγίων, και όουων των σφαγµένων επάνω 
στη γη. 

ΚΑΙ ύστεουα απ' αυτά άκουσα σαν µια 
ντυνατή φωνή από ένα µεγάουο πουήφος 
µέσα στον ουανό, που έουεγε: Αουηούια, η 
σωτηουία, και η ντόξα, και η τιµή, και η 
ντύναµη ανήκουν στον Κύουιο τον Φεό µας·  
ντεντοµένου ότι, οι κουίσεις του είναι 
αουηφινές και ντίκαιες· επειντή, έκουινε τη 
µεγάουη πόουνη, η οποία έφφειουε τη γη µε 
την ποουνεία της, και εκντίκησε από το χέουι 
της το αίµα των ντούων του.  Και για 
ντεύτεουη φοουά είπαν: Αουηούια. Και ο 
καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των 
αιώνων.  Και οι 24 πουεσβύτεουοι, και τα 
τέσσεουα ζώα, έπεσαν, και πουοσκύνησαν τον 
Φεό, που κάφεται επάνω στον φουόνο, 
ουέγοντας: Αµήν· Αουηούια.  Και από τον 
φουόνο βγήκε µια φωνή, που έουεγε: Αινείτε 
τον Φεό µας, όουοι οι ντούοι του, κι αυτοί 
που τον φοβούνται, και οι µικουοί και οι 
µεγάουοι. 

Και άκουσα σαν φωνή από µεγάουο πουήφος, 
και σαν φωνή από ποουά νεουά, και σαν φωνή 
από ισχυουές βουοντές, που έουεγαν: 
Αουηούια, επειντή βασίουευσε ο Κύουιος, ο 
Φεός ο Παντοκουάτοουας. 

Ας χαιουόµαστε και ας νιώφουµε αγαουίαση 
και ας ντώσουµε σ' αυτόν τη ντόξα· επειντή, 
ήουφε ο γάµος τού Αουνίου, και η γυναίκα 
του ετοίµασε τον εαυτό της.  Και της ντόφηκε 
να ντυφεί εκουεκτής ποιότητας ουινό καφαουό 
και ουαµπεουό· επειντή, το εκουεκτής 
ποιότητας ουινό είναι τα ντικαιώµατα των 
αγίων. 

Και µου ουέει: Γουάψε: Μακάουιοι οι 
καουεσµένοι στο ντείπνο τού γάµου τού 
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Αουνίου. Και µου ουέει: Αυτά είναι τα 
αουηφινά ουόγια του Φεού. 

Και έπεσα µπουοστά στα πόντια του για να 
τον πουοσκυνήσω· και µου ουέει: Πουόσεχε, 
µη το κάνεις αυτό· εγώ είµαι σύνντουός σου, 
και των αντεουφών σου, που έχουν τη 
µαουτυουία τού Ιησού· τον Φεό 
πουοσκύνησε· επειντή, η µαουτυουία τού 
Ιησού είναι το πνεύµα τής πουοφητείας. 

Και είντα τον ουανό ανοιγµένον, και ξάφνου, 
ένα ουευκό άουογο, κι αυτός που καφόταν 
επάνω σ' αυτό ονοµαζόταν Πιστός και 
Αουηφινός, και κουίνει και ποουεµάει µε 
ντικαιοσύνη.  Και τα µάτια του ήσαν σαν 
φουόγα φωτιάς, κι επάνω στο κεφάουι του 
ήσαν ποουά ντιαντήµατα· και είχε ένα όνοµα 
γουαµµένο, που κανένας ντεν το γνωουίζει 
παουά µονάχα αυτός.  Και ήταν ντυµένος µε 
ιµάτιο βαµµένο σε αίµα· και το όνοµά του 
αποκαουείται: Ο ΟΥΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΕΟΥ.  
Και τα στουατεύµατα, που ήσαν στον ουανό 
τον ακοουφούσαν επάνω σε ουευκά άουογα, 
ντυµένοι µε εκουεκτής ποιότητας ουινό 
ουευκό και καφαουό.  Και από το στόµα του 
βγαίνει µια κοφτεουή ουοµφαία, για να 
χτυπάει µ' αυτή τα έφνη· κι αυτός φα «τους 
ποιµάνει µε σιντεουένια ουάβντο»· κι αυτός 
πατάει τον ουηνό τού κουασιού τού φυµού και 
της οουγής τού Φεού, του Παντοκουάτοουα.  
Κι επάνω στο ιµάτιο κι επάνω στον µηουό 
του έχει γουαµµένο το όνοµα, ΒΑΣΙΟΥΙΑΣ 
ΒΑΣΙΟΥΙΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΟΥΙΟΣ 
ΚΥΟΥΙΩΝ. 

Και είντα έναν άγγεουο να στέκεται µέσα 
στον ήουιο· και έκουαξε µε ντυνατή φωνή, 
ουέγοντας πουος όουα τα όουνεα που πετούν 
στο µέσον τού ουανού: Εουάτε, και 
συγκεντουώνεστε στο ντείπνο τού µεγάου 
Φεού,  για να φάτε σάουκες βασιουιάντων, και 
σάουκες χιουιάουχων, και σάουκες ισχυουών, 
και σάουκες αουόγων, και εκείνων που 
κάφονται επάνω σ' αυτά, και σάουκες όουων 
των εουεύφεουων και των ντούων, και µικουών 
και µεγάουων. 

Και είντα το φηουίο και τους βασιουιάντες 
τής γης, και τα στουατεύµατά τους 

συγκεντουωµένα, για να κάνουν πόουεµο µ' 
αυτόν που είναι επάνω στο άουογο, και µε το 
στουάτευµά του.  Και το φηουίο πιάστηκε, 
και µαζί µ' αυτό ο ψευντοπουοφήτης, ο 
οποίος έκανε τα σηµεία µπουοστά του, µε τα 
οποία πουάνησε αυτούς που πήουαν το 
χάουαγµα του φηουίου, κι αυτούς που 
πουοσκυνούσαν την εικόνα του· και οι ντύο 
ουίχτηκαν ζωντανοί στη ουίµνη τής φωτιάς, 
που καίει µε το φειάφι.  Και οι υπόουοιποι 
φονεύφηκαν µε τη ουοµφαία τού καφήµενου 
επάνω στο άουογο, η οποία έβγαινε από το 
στόµα του· και όουα τα όουνεα χόουτασαν 
από τις σάουκες τους. 

ΚΑΙ είντα έναν άγγεουο που κατέβαινε από 
τον ουανό, ο οποίος είχε το κουειντί τής 
αβύσσου, και στο χέουι του µια µεγάουη 
αουυσίντα.  Και έπιασε τον ντουάκοντα, το 
αουχαίο φίντι, που είναι ντιάβοουος και 
σατανάς· και τον έντεσε για 1.000 χουόνια.  
Και τον έουιξε στην άβυσσο, και τον 
έκουεισε, και σφουάγισε από πάνω του, για να 
µη πουανήσει πουέον τα έφνη, µέχουις ότου 
συµπουηουωφούν τα 1.000 χουόνια· και 
ύστεουα απ' αυτά πουέπει να ουυφεί για ουίγο 
καιουό. 

Και είντα φουόνους· και επάνω σ' αυτούς 
κάφησαν, και τους ντόφηκε κουίση· και είντα 
τις ψυχές των αποκεφαουισµένων εξαιτίας τής 
µαουτυουίας τού Ιησού, και εξαιτίας τού 
ουόγου τού Φεού, και οι οποίοι ντεν 
πουοσκύνησαν το φηουίο ούτε την εικόνα του· 
και ντεν πήουαν το χάουαγµα επάνω στο 
µέτωπό τους κι επάνω στο χέουι τους· και 
ανέζησαν και βασίουευσαν µαζί µε τον 
Χουιστό 1.000 χουόνια.  Οι υπόουοιποι, 
όµως, των νεκουών ντεν ανέζησαν, µέχουις 
ότου συµπουηουωφούν τα 1.000 χουόνια· 
αυτή είναι η πουώτη ανάσταση.  Μακάουιος 
και άγιος όποιος έχει µέουος στην πουώτη 
ανάσταση· επάνω σ' αυτούς ο ντεύτεουος 
φάνατος ντεν έχει εξουσία, αουά φα είναι 
ιεουείς τού Φεού και του Χουιστού, και φα 
βασιουεύσουν µαζί του για 1.000 χουόνια. 

Και όταν συµπουηουωφούν τα 1.000 χουόνια, 
ο σατανάς φα ουυφεί από τη φυουακή του.  
Και φα βγει για να πουανήσει τα έφνη που 
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βουίσκονται στις τέσσεουις γωνίες τής γης, 
τον Γωγ και τον Μαγώγ, για να τους 
συγκεντουώσει σε πόουεµο, των οποίων ο 
αουιφµός τους είναι σαν την άµµο τής 
φάουασσας.  Και ανέβηκαν επάνω στο 
πουάτος τής γης, και πεουικύκουωσαν το 
στουατόπεντο των αγίων, και την αγαπηµένη 
πόουη· και κατέβηκε φωτιά από τον Φεό από 
τον ουανό, και τους κατέφαγε.  Και ο 
ντιάβοουος, που τους πουανούσε, ουίχτηκε 
στη ουίµνη µε τη φωτιά και το φειάφι, όπου 
είναι το φηουίο και ο ψευντοπουοφήτης· και 
φα βασανίζονται ηµέουα και νύχτα, στους 
αιώνες των αιώνων. 

ΚΑΙ είντα έναν µεγάουο ουευκό φουόνο, κι 
αυτόν που κάφεται επάνω σ' αυτόν, από το 
πουόσωπο του οποίου έφυγε η γη και ο 
ουανός· και ντεν βουέφηκε τόπος γι' αυτά·  και 
είντα τούς νεκούς, µικούς και µεγάους, να 
στέκονται µπουοστά στον Φεό, και 
ανοίχφηκαν τα βιβουία· και ανοίχφηκε ένα 
άουο βιβουίο, που είναι τής ζωής· και 
κουίφηκαν οι νεκουοί από τα γουαµµένα µέσα 
στα βιβουία, σύµφωνα µε τα έουγα τους.  Και 
η φάουασσα έντωσε τους νεκούς που ήσαν 
µέσα σ' αυτή, και ο φάνατος και ο άντης 
έντωσαν τους νεκούς, που ήσαν µέσα σ' 
αυτούς· και κουίφηκαν κάφε ένας σύµφωνα µε 
τα έουγα τους.  Και ο φάνατος και ο άντης 
ουίχφηκαν στη ουίµνη τής φωτιάς· αυτός είναι 
ο ντεύτεουος φάνατος.  Και όποιος ντεν 
βουέφηκε γουαµµένος στο βιβουίο τής ζωής, 
ουίχφηκε στη ουίµνη τής φωτιάς. 

ΚΑΙ είντα έναν καινούγιο ουανό και µια 
καινούγια γη· επειντή, ο πουώτος ουανός και 
η πουώτη γη παουήουφε· και η φάουασσα 
ντεν υπάουχει πουέον.  Και εγώ ο Ιωάννης 
είντα την άγια πόουη, την καινούγια 
Ιεουσαουήµ, που κατέβαινε από τον Φεό, 
από τον ουανό, ετοιµασµένη σαν νύφη 
στοουισµένη για τον άνντουα της.  Και 
άκουσα µια ντυνατή φωνή από τον ουανό, που 
έουεγε: Ντέστε, η σκηνή τού Φεού µαζί µε 
τους ανφουώπους, και φα σκηνώσει µαζί τους, 
κι αυτοί φα είναι ουαοί του, κι αυτός ο Φεός 
φα είναι µαζί τους Φεός τους.  Και ο Φεός 
φα εξαουείψει κάφε ντάκουυ από τα µάτια 
τους, και ο φάνατος ντεν φα υπάουχει πουέον· 

ούτε πένφος ούτε κουαυγή ούτε πόνος ντεν φα 
υπάουχουν πουέον· επειντή, τα πουώτα 
παουήουφαν. 

Κι αυτός που κάφεται επάνω στον φουόνο 
είπε: Ντέστε, κάνω καινούγια τα πάντα. Και 
µου ουέει: Γουάψε· επειντή, αυτά τα ουόγια 
είναι αουηφινά και πιστά.  Και µου είπε: 
Πουαγµατοποιήφηκε· εγώ είµαι το Α και το 
Ω, η αουχή και το τέουος. Εγώ φα ντώσω σ' 
αυτόν που ντιψάει από την πηγή τού νεού τής 
ζωής ντωουεάν.  Αυτός που νικάει φα 
κουηουονοµήσει τα πάντα, και φα είµαι σ' 
αυτόν Φεός, κι αυτός φα είναι σε µένα γιος.  
Ενώ οι ντειουοί και άπιστοι και µοουυσµένοι 
µε βντεουύγµατα και φονιάντες και πόουνοι 
και µάγοι και ειντωουοουάτουες, και όουοι οι 
ψεύτες, φα έχουν τη µεουίντα τους µέσα στη 
ουίµνη που καίγεται µε φωτιά και φειάφι· 
αυτός είναι ο ντεύτεουος φάνατος. 

Και ήουφε σε µένα ένας από τους επτά 
αγγέους, που είχαν τις επτά φιάουες, που ήσαν 
γεµάτες από τις επτά τεουευταίες πουηγές, και 
µίουησε µαζί µου, ουέγοντας: Έουα, φα σου 
ντείξω τη νύφη, τη γυναίκα τού Αουνίου. 

Και σε πνευµατική έκσταση µε έφεουε επάνω 
σε ένα µεγάουο και ψηουό βουνό, και µου 
έντειξε τη µεγάουη πόουη, την άγια 
Ιεουσαουήµ, που κατέβαινε από τον ουανό, 
από τον Φεό,  η οποία είχε τη ντόξα τού 
Φεού· και η ουαµπουότητά της ήταν όµοια 
µε ποουύτιµη πέτουα, σαν πέτουα ίασπη, που 
κουυσταουίζει.  Και είχε µεγάουο και ψηουό 
τείχος· είχε και ντώντεκα πυουώνες, και στους 
πυουώνες ντώντεκα αγγέους, κι επάνω 
γουαµµένα ονόµατα, που είναι των ντώντεκα 
φυουών των γιων τού Ισουαήου.  Πουος 
ανατοουάς, πυουώνες τουεις, πουος βοουάν, 
πυουώνες τουεις, πουος νότον, πυουώνες 
τουεις, πουος ντυσµάς, πυουώνες τουεις.  Και 
το τείχος τής πόουης είχε ντώντεκα φεµέουια, 
και µέσα σ' αυτά τα ονόµατα των ντώντεκα 
αποστόουων τού Αουνίου. 

Κι αυτός που µιούσε µαζί µου είχε ένα 
χουυσό καουάµι, για να µετουήσει την πόουη 
και τους πυουώνες της και το τείχος της.  Και 
η πόουη είναι τετουάγωνη, και το µάκουος 
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της είναι τόσο όσο και το πουάτος· και 
µέτουησε την πόουη µε το καουάµι, µέχουι 
12.000 στάντια· το µάκουος και το πουάτος 
και το ύψος της είναι ίσα·  και µέτουησε το 
τείχος της, 144 πήχες, σύµφωνα µε το µέτουο 
τού ανφουώπου, ντηουαντή, του αγγέου. 

Και η εσωτεουική ντοµή τού τείχους της ήταν 
ίασπης· και η πόουη ήταν από καφαουό 
χουυσάφι, όµοια µε καφαουό γυαουί.  Και τα 
φεµέουια του τείχους τής πόουης ήσαν 
κοσµηµένα µε κάφε ποουύτιµη πέτουα· το 
πουώτο φεµέουιο, ίασπης· το ντεύτεουο, 
ζαφείουι· το τουίτο, χαουκηντόνιος· το 
τέταουτο, σµαουάγντι·  το πέµπτο, 
σαουντόνυχας· το έκτο, σάουντιο· το έβντοµο, 
χουυσόουιφος, το όγντοο, βήουυουος· το 
ένατο, τοπάζι· το ντέκατο, χουυσόπουασος, 
το ενντέκατο, υάκινφος· το ντωντέκατο, 
αµέφυστος.  Και οι ντώντεκα πυουώνες ήσαν 
ντώντεκα µαουγαουιτάουια, κάφε ένας από 
τους πυουώνες ήταν από ένα µαουγαουιτάουι· 
και η πουατεία τής πόουης ήταν από καφαουό 
χουυσάφι, σαν ντιαφανές γυαουί. 

Και ναό ντεν είντα µέσα σ' αυτή· επειντή, ναός 
της είναι ο Κύουιος, ο Φεός, ο 
Παντοκουάτοουας, και το Αουνίο.  Και η 
πόουη ντεν έχει ανάγκη τον ήουιο ούτε το 
φεγγάουι, για να φέγγουν µέσα σ' αυτή· 
επειντή, η ντόξα τού Φεού τη φώτισε, και ο 
ουύχνος της είναι το Αουνίο. 

Και τα έφνη όσων σώζονται φα πεουπατούν 
µέσα στο φως της· και οι βασιουιάντες τής γης 
φέουνουν τη ντόξα και την τιµή τους σ' αυτή.  
Και οι πυουώνες της ντεν φα κουειστούν την 
ηµέουα· επειντή, νύχτα ντεν φα υπάουχει εκεί.  
Και σ' αυτή φα φέουνουν τη ντόξα και την 
τιµή των εφνών.  Και µέσα σ' αυτή ντεν φα 
µπει τίποτε που µοουύνει και πουοξενεί 
βντέουυγµα, και ψέµα· αουά, µονάχα οι 
γουαµµένοι µέσα στο βιβουίο τής ζωής τού 
Αουνίου. 

Και µου έντειξε έναν καφαουό ποταµό µε 
νεουό τής ζωής, ουαµπεουόν σαν κουύσταουο, 
που έβγαινε από τον φουόνο τού Φεού και 
του Αουνίου.  Στο µέσον τής πουατείας της, 
και του ποταµού, από εντώ και από εκεί, ήταν 

το ντέντουο τής ζωής, που φέουνει ντώντεκα 
καουπούς, κάνοντας κάφε έναν µήνα τον 
καουπό του· και τα φύουα τού ντέντου είναι 
για φεουαπεία των εφνών. 

Και ντεν φα υπάουχει κανένα ανάφεµα 
πουέον· και ο φουόνος τού Φεού και του 
Αουνίου φα είναι µέσα σ' αυτή· και οι ντούοι 
του φα τον ουατουεύσουν.  Και φα ντουν το 
πουόσωπό του, και το όνοµά του φα είναι 
επάνω στα µέτωπά τους.  Και νύχτα ντεν φα 
υπάουχει εκεί· και ντεν έχουν ανάγκη από 
ουύχνο και φως τού ήουιου, επειντή ο 
Κύουιος ο Φεός τούς φωτίζει· και φα 
βασιουεύσουν στους αιώνες των αιώνων. 

ΚΑΙ µου είπε: Αυτά τα ουόγια είναι πιστά και 
αουηφινά· και ο Κύουιος ο Φεός των αγίων 
πουοφητών έστειουε τον άγγεουό του, για να 
ντείξει στους ντούς του τα όσα πουέπει να 
γίνουν γουήγοουα.  Ντέστε, έουχοµαι 
γουήγοουα· µακάουιος όποιος τηουεί τα 
ουόγια τής πουοφητείας αυτού τού βιβουίου. 

Και εγώ ο Ιωάννης είµαι αυτός που τα είντα 
αυτά και τα άκουσα· και όταν τα άκουσα και 
τα είντα, έπεσα να πουοσκυνήσω µπουοστά 
από τα πόντια τού αγγέου, που µου τα 
έντειχνε αυτά.  Και µου ουέει: Πουόσεχε, µη 
το κάνεις αυτό· επειντή, εγώ είµαι σύνντουός 
σου, και των αντεουφών σου των πουοφητών, 
κι αυτών που τηούν τα ουόγια αυτού τού 
βιβουίου· τον Φεό πουοσκύνησε. 

Και µου ουέει: Μη σφουαγίσεις τα ουόγια τής 
πουοφητείας αυτού τού βιβουίου· επειντή, ο 
καιουός είναι κοντά.  Όποιος αντικεί, ας 
αντικήσει ακόµα· και όποιος είναι 
µοουυσµένος, ας µοουυνφεί ακόµα· και ο 
ντίκαιος ας γίνει ακόµα πιο ντίκαιος, και ο 
άγιος ας γίνει ακόµα πιο άγιος.  Και ντέστε, 
έουχοµαι γουήγοουα· και ο µισφός µου είναι 
µαζί µου, για να αποντώσω σε κάφε έναν όπως 
φα είναι το έουγο του.  Εγώ είµαι το Α και το 
Ω, αουχή και τέουος, ο πουώτος και ο 
τεουευταίος.  Μακάουιοι αυτοί που πουάττουν 
τις εντοουές του, για να έχουν εξουσία επάνω 
στο ντέντουο τής ζωής, και να µπουν 
ντιαµέσου των πυουώνων µέσα στην πόουη.  
Έξω, όµως, είναι τα σκυουιά και οι µάγοι και 
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οι πόουνοι και οι φονιάντες και οι 
ειντωουοουάτουες, και κάφε ένας που αγαπάει 
και πουάττει το ψέµα. 

Εγώ, ο Ιησούς, έστειουα τον άγγεουό µου για 
να ντώσει σε σας µαουτυουία γι' αυτά, στις 
εκκουησίες· εγώ είµαι η ουίζα και το γένος 
τού Νταβίντ, το αστέουι, το ουαµπεουό και 
πουωινό.  Και το Πνεύµα και η νύφη ουένε: 
Έουα, και όποιος ακούει, ας πει: Έουα· και 
όποιος ντιψάει, ας έουφει· και όποιος φέουει, 
ας παίουνει ντωουεάν το νεουό τής ζωής. 

Επειντή, ντίνω µαουτυουία σε καφέναν που 
ακούει τα ουόγια τής πουοφητείας αυτού τού 
βιβουίου: Αν κάποιος πουοσφέσει σ' αυτά, ο 
Φεός φα πουοσφέσει σ' αυτόν τις πουηγές, 
που είναι γουαµµένες σ' αυτό το βιβουίο.  Και 
αν κάποιος αφαιουέσει από τα ουόγια τού 
βιβουίου τής πουοφητείας αυτής, ο Φεός φα 
αφαιουέσει το µέουος του από το βιβουίο τής 
ζωής, και από την άγια πόουη, και από τους 
γουαµµένους στο βιβουίο αυτό.  Ουέει αυτός 
που ντίνει µαουτυουία σ' αυτά: Ναι, έουχοµαι 
γουήγοουα. 

Αµήν. Ναι, έουα, Κύουιε Ιησού. 

Η ΧΑΟΥΗ τού Κυουίου µας Ιησού 
Χουιστού είφε να είναι µαζί µε όους σας. 
Αµήν. 


