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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τό νέον πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργείου των Εκκλη-
σιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (1914) εν τη α'
τάξει των Διδασκαλείου διδάσκεται και ή «'Ιστορία της
Θρησκείας και του πολιτισμοΰ τοΰ ιουδαϊκού λαοΰ, μετ'
άναγνο3σεως περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης».

Επειδή ή υπό τών μαθητών άπόκτησις της Παλαιάς
Διαθήκης είναι δυσχερής, λόγω τοΰ υπέρογκου τοΰ αντιτίμου
της. άφ ' ετέρου δέ ή εκλογή τών άναγνωστέοον περικοπών
παρέχει δυσχερείας, άπεορασίσαμεν την εκδοσιν της παρούσης
σχολικής Βίβλου, εν ή περιέχονται εκλεκταΐ περικοπαι εκ
τών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, προς σχολικήν χοή σι ν,
άναφερόμεναι, συμφώνως προς τό πρόγραμμα, εις την ίστο-
ρίαν της Θρησκείας και τοΰ πολιτισμού τοΰ ίουδαϊκοΰ λαοΰ.

ΠερκΌρίσθημεν εις τάς έν τή προκειμένη εκδόσει περικο-
πάς, αποβλέποντες εις τό εΰοονον καΐ εΰχρηστον τοΰ βιβλίου,
και έχοντες υπ' όψει ότι μόνον ολίγαι ώραι δύνανται να δια-
τεΟώσιν εις αναγνώσματα εκ της Π. Δ., άοροΰ έν τή αυτή
τάξει διδάσκεται και ή Κ. Δ., μετ' άναγνώσεο)ς περικοπών εξ
αυτής.

Την ΰλην διηρέσαμεν εις τρία τμήματα, συμψώνοος προς
την διαίρεσιν τών βιβλίων της Π. Δ., ήτοι εις τάς περικοπάς



εκ τών ιστορικών, εκ των ποιητικών καΐ εκ των προφητικών
βιβλίων.

Άπεφύγομεν δε, οσόν ήδυνάμεθα, τας υπό τό κείμενον
ερμηνευτικά*^ σημειώσεις, άρκεσθέντες| εις τ ας απολύτως
αναγκαίας, ϊνά ίΐή- β^ωσι,ν .οι μαθή'ταΐΑ ε^οιμον τό ύλικόν προ
τών Οφθαλμών των, ότε παύει jifft&yv πάσα αυτενέργεια
αυτών.

Δ. Σ. Μ.



ΤΜΗΜΑ Α'.

Π Ε Ρ I Κ Ο Π A I ΕΚ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ' ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

1. cO 'Αβραάμ έγκα^ίοταται êv Χαναάν.

ι; · · .... ν , - r -

(Γενέόεως IB', 1—3)

Και ειπε Κύριος τω "Αβραμ· έξελθε εκ της γης σου και
εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου' και
δεϋρο εις τήν γήν, ην αν σοι δείξω, και ποιήσω σε εις έθνος
μέγα, και ευλογήσω σε, και μεγαλυνώ το δνομά σου. και ε ση
εύλογητός· και ευλογήσω τους εύλογουντάς σε και τους κατα-
ρωμένους σε καταράσομαι* και εύλογηθήσονται έν σοι πάσαι αί
φυλαί της γης. Και έπορεύθη "Αβραμ, καθάπερ έλάλησεν αύτψ
Κύριος, και φχετο μετ' αύτοΰ Αώτ. "Αβραμ δέ ήν ετών έβδο-
μήκοντα πέντε, ότε έξήλθεν εκ Χαρράν. Και έλαβε "Αβραμ τήν
Σάρα ν γυναίκα αύτοΰ, και τον Αώτ υίον του άδελφοΰ αύτοΰ,
και πάντα τα υπάρχοντα αύτών οσα εκτήσαντο, και πασαν
ψυχήν, ήν εκτήσαντο εκ Χαρράν, και έξήλθοσαν πορευθήναι
sic γήν Χαναάν και ήλθον εις γήν Χαναάν.

Γό Πάσχα.

(Έξόοον IB', 4 — 11)

Είπε δέ Κύριος προς Μωϋσήν και Ααρών έν γη Αιγύπτου,
λέγων : Ό μην ούτος (*) ύμΐν αρχή μηνών, πρώτος έστιν υμιν

(*) Ό Νισάν.-
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έν τοις μησί του ένιαυτοΰ. Αάλησον προς πάσαν συναγωγήν
υιών Ισραήλ, λέγων : Τη δεκάτη του μηνός τούτου λαβέτωσαν
έκαστος πρόβατον κατ' οίκους πατριών, έκαστος πρόβατον κατ'
οϋκίαν' εάν δέ ολιγοστοί ώσιν έν τη ο£κία, ώστε μη είναι ικα-
νούς εις πρόβατον, συλλήφεται μεθ' εαυτου τον γείτονα, τον
πλησίον αύτου' κατά αριθμόν ψυχών έκαστος το άρκοϋν αύτφ
συναριθμήσεται ε£ς πρόβατον. Πρόβατον τέλειον άρσεν ένιαύσιον
εσται υμΐν' από τών άρνών και. τών έρίφων λήψεσθε. Και
εσται υμΐν διατετηρημένον έως της τεσσαρεσκαιδεκάτης του μη-
νός τούτου, και σφάξουσιν αύτο πάν το πλήθος συναγωγής
υιών Ισραήλ προς έσπέραν. Και λήψονται άπο του αίματος και
θήσουσιν επί τών δύο σταθμών και επί τήν φλιάν, έν τοις οικοις
έν οις εάν φάγωσιν αυτά εν αύτοις. Και φάγονται τα κρεα τη
νυκτΐ ταύτη όπτά πυρί, και άζυμα έπι πικρίδων εδονται.
Ουκ έδεσθε άπ' αυτών ώμο ν ουδέ ήψημένον έν ϋδατι, άλλ* ή
οπτα πυρί, κεφαλήν συν τοις ποσί και τοις ένδοσθίοις. Ουκ άπο-
λείψεσθε άπ αύτου έ'ως πρωΐ, και δστοΰν ο0 συντρίψετε άπ'
αυτού' τα δε καταλειπόμενα άπ' αύτοΰ έως πρωΐ, έν πυρί κατα-
καύσετε. Οΰτω δέ φάγεσθε αυτό : αί οσφύες ημών περιεζωσμέ-
ναι, και τα υποδήματα υμών έν τοις ποσίν υμών, και αί βακτη-
ρίαι υμών έν ταΐς χερσίν υμών, και έδεσθε αύτο μετά σπουδής'
πάσχα έστί Κυρίψ.

3. 'Ωδή τον Μωνσέως καϊ τών Ισραηλιτών, μετά την
διάβααιν διά της έρν&ράς Φαλάοσης και τον êv αύτη
καταποντι,ομον τών Αίγνσΐτίων.

(Έξόδον ΙΕ', 1—21)

"Ασωμεν τω Κυρίφ, ένδόξως γαρ δεδόξασται"
ιππον και άναβάτην έρριψεν εις θάλασσαν.
Βοηθός και σκεπαστής έγένετό μοι εις σωτηρίαν.

(*) Πικρά χόρτα.



Ούτός μου θεος καΐ δοξάσω αυτόν,
θεός τοΰ πατρός μου και υψώσω αυτόν.
Κύριος συντριβών πολέμους,
Κύριος δνομα αύτψ.

"Αρματα Φαραώ καΐ την δύναμιν αύτοϋ ερριψεν εις θάλασσαν,

επίλεκτους άνάβάτας τριστάτας· (*)

κατεπόθησαν έν ερυθρά θαλάσση,

πόντφ έκάλυψεν αυτούς"

κατέδυσαν εις βυθον ώσεί λίθος.

Ή δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται έν ισχύϊ'

ή δεξιά σου χείρ, Κύριε, εθραυσεν έχθρούς,

καΐ τω πλήθει της δόξης σου συνέτριφας τους ύπεναντίους'

άπέστειλας τήν όργήν σου, και κατέφαγεν αυτούς ώς καλάμην*

και δια πνεύματος του θυμοϋ σου, διέστη το ύδωρ*

έπάγη ώσεί τείχος τα ύδατα,

έπάγη τα κύματα έν μέσφ της θαλάσσης.

Ειπεν ό εχθρός : διώξας καταλήψομαι,

μεριώ σκύλα, έμπλήσω ψυχήν μου,

άνελώ τ^ μαχαίρα μου, κυριεύσει ή χείρ μου.

Άπέστειλας το πνεϋμά σου και έκάλυψεν αυτούς θάλασσα'

έδυσαν ώσεί μόλιβος έν υδατι σφοδρψ. ·

Τις δμοιός σοι έν θεοΐς, Κύριε;

τίς δμοιός σοι; δεδοξασμένος έν άγίοις,

θαυμαστός έν δόξαις, ποιών τέρατα.

Έξέτεινας τήν δεξιάν σου,
κατέπιεν αυτούς γη.
"Ώδήγησας τ-g δικαιοσύνη σου τον λαόν σου τούτον, δν έλυτρώσω.
ϋαρεκάλεσας, τη ισχύϊ σου, εις κατάλυμα άγιόν σου.
"Ηκουσαν εθνη και ώργίσθησαν
ώδίνες έλαβον κατοικουντας Φυλιστιείμ.

<*) Άρχοντας.



Τότε έσπευσαν ηγεμόνες Έδώμ,

καΐ άρχοντες Μωαβειτών" ελαβεν αυτούς τρόμος"

έτάκησαν πάντες οί κατοικοΰντες Χαναάν.

Έπιπέσοι έπ' αυτούς τρόμος και φόβος,

μεγέθει βραχίονός σου άπολιθωθήτωσαν

έ'ως αν παρέλθη ό λαός σου, Κύριε,

εως αν παρέλθη ό λαός σου ούτος, 8ν έκτήσω.

Εισαγαγών καταφύτευσον αυτούς εις ορος κληρονομιάς σου.

εις ετοιμον κατοικητήριόν σου, δ κατηρτίσω, Κύριε,

άγιασμα, Κύριε, δ ήτοίμασαν αί χείρες σου.

Κύριος βασιλεύων τον αιώνα και επ' αιώνα και έτι.

"Οτι εέσηλθεν ίππος Φαραώ σύν άρμασι και άναβάταις εις
θάλασσαν και έπήγαγεν έπ' αύτούς Κύριος τό υδωρ της θαλάσ-
σης" οί δέ υιοί 'Ισραήλ έπορεύθησαν δια ξηράς έν μέσω της
θαλάσσης.

Λαβουσα δέ Μαριάμ ή προφήτις ή αδελφή Ααρών το τύμ-
πανον εν τή χειρ! αυτής, και έξήλθοσαν πασαι αί γυναίκες
οπίσω αυτής μετά τυμπάνων και χορών. Έξήρχε δ5 αυτών Μα-
ριάμ λέγουσα:

"Ασωμεν τω Κυρίιο, ένδόξως γάρ δεδόξασται"
ΐππον καΐ άναβάτην ερριψεν εις θάλασσαν.

4. Ή νομοθεσία έν τω δρει Σινά»

(Έξόδον Κ', 1—17).

Και έλάλησεν Κύριος πάντας τούς λόγους τούτους λέγων:
Έγώ εϋμι Κύριος ο θεός σου, όστις έξήγαγόν σε έκ γής Αιγύ-
πτου, έξ οίκου δουλείας. Ουκ έσονται σοι θεοι έ'τεροι πλήν εμού.

Ού ποιήσεις σεαυτψ εί'δωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, δσα εν
τψ ούρανφ άνω και δσα έν τή γή κάτω και δσα έν τοις ϋδασιν
ύποκάτω τής γής. Ού προσκυνήσεις αύτοις, ουδέ μή λατρεύσης
αύτοΐς" έγώ γάρ είμι Κύριος ο θεός σου, θεός ζηλωτής, άποδι-
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δούς αμαρτίας πατέρων έπΐ τέκνα, εως τρίτης και τετάρτης γε-
νεάς τοις μισοΰσί με,και ποιών έλεος ε£ς χιλιάδας τοΐς άγαπώσί
με και τοΐς φυλάσσουσι τα προστάγματά μου.

Ου λήψη το δνομα Κυρίου του Θεου σου έπι ματαίφ. Ού
γαρ μή καθαρίση Κύριος ο θεός σου τον λαμβάνοντα τδ δνομα
αύτοΰ έπί ματαίω.

Μνήσθητι τήν ήμέραν τών σαββάτων άγιάζειν αυτήν έξ
ημέρας έργα και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δέ ήμερα τη
έβδομη, σάββατα, Κυρίω τψ θεφ σου. Ού ποιήσεις έν αύτη πάν
έργον, σύ και ο υιός σου και ή θυγάτηρ σου, ο παις σου και ή
παιδίσκη σου, ό βους σου και τδ ύποζύγιόν σου και παν κτήνος
σου και ό προσήλυτος ό παροικών έν σοι. Έν γαρ έξ ήμέραις
έποίησε Κύριος τον ούρανδν και τήν γήν και τήν θάλασσαν
πάντα τα έν αύτοΐς, και κατέπαυσε τη ήμερα τή εβδόμη" δια
τούτος εύλόγησε Κύριος τήν ήμέραν τήν έβδόμην και ήγίασεν
αυτήν.

Τίμα τον πατέρα σου και τήν μητέρα σου, ινα εύ σοι γένη-
ται, και ίνα μακροχρόνιος γένη έπί της γης της αγαθής, ής
Κύριος ό θεός σου δίδωσί σοι.

Ού μοιχεύσεις.

Ού κλέψεις.

Ού φονεύσεις.

Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τοΰ πλησίον σου μαρτυρίαν
ψευδή.

Ούκ έπιθυμήσεις...... τήν οικίαν τοΰ πλησίον σου, ούτε τον

άγρόν αύτοΰ, ούτε τον παΐδα αύτοΰ, ούτε τήν παιδίσκην αύτοΰ,
ούτε τοΰ βοος αύτοΰ, ούτε τοΰ υποζυγίου αύτοΰ, ούτε παντός
•κτήνους αύτοΰ, ούτε δσα τψ πλησίον σού έστιν.
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5. CH είδωλολατρεία τών eΕβραίων και οι Κριταί.

(Κοιτών Β' 8—19).

Και έτελεύτησεν 'Ιησούς υιός Ναυή, δούλος Κυρίου, υιός
εκατόν και δέκα ετών.... Και πάσα ή γενεά εκείνη προσετέθη-
σαν προς τους πατέρας αυτών και ανέστη γενεά ετέρα μετ' αυ-
τούς, όσοι ουκ έγνωσαν τον Κύριο ν και το έργον, δ έποίησε τω
Ισραήλ. Κα! εποίησαν οί υίοί 'Ισραήλ το πονηρό ν εναντίον
Κυρίου, καϊ έλάτρευον τοις Βααλίμ. (*) Και εγκατέλιπον τον
Κύριον, Θεόν τών πατέρων αύτών, τον έξαγαγόντα αύτούς εκ
γης Αιγύπτου, και έπορεύθησαν οπίσω θεών ετέρων, άπο τών
εθνών τών περικύκλω αύτών και προσεκύνησαν αύτοΐς, καϊ
τταρώργισαν τον Κύριον. Καϊ εγκατέλιπον τον Κύριον, και έλά-
τρευσαν τω Βάαλ και ταΐς Άστάρταις. Και ώργίσθη θυμφ Κύ-
ριος τω 'Ισραήλ, και παρέδωκεν αύτούς εν χειρί προνομευόν-
των, (**) και επρονόμευσαν αύτούς' και άπέδοτο αύτούς έν χει pi
τών εχθρών αύτών κυκλόθεν, και ούκ ήδυνήθησαν έτι άντι-
στήναι κατά πρόσωπον έχθρών αύτών. Έν πάσιν οίς έπο-
ρεύοντο, και χειρ Κυρίου ην έπ' αύτούς εις κακά, καθώς έλά-
λησε Κύριος, και καθώς ώμοσε Κύριος αύτοΐς' και έξέθλιψεν
αύτούς σφόδρα. Και ήγειρε Κύριος κριτάς, και έσωσεν αύτούς
Κύριος έκ χειρός τών προνομευόντων αύτούς. Καί γε τών κρι-
τών αύτών ούκ έπήκουσαν, και παρώργισαν τον Κύριον, καί
έξέκλιναν ταχύ έκ της οδού, ής έπορεύθησαν οί πατέρες αύτών
τοϋ είσακούειν έντολάς Κυρίου' ούκ έποίησαν ούτως. Καί οτε
ήγειρεν αύτοΐς Κύριος κριτάς, καί ήν Κύριος μετά του κριτοΰ
καί εσωσεν αύτούς (έν χειρί τών κριτών αύτών) έκ χειρός έχ-
θρων αύτών, πάσας τάς ήμέρας τοϋ κριτοΰ" ότι παρεκλήθη
Κύριος άπο τού στεναγμού αύτών, καί προ προσώπου τών πο-

(*) Τχ είδωλα τοϋ Βάαλ·

(**) Προνομεύω=αΙχμαλω-ίζω.
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λιορκούντων αύτούς και κακούντων αυτούς. Και έγένετο ώς
άπέθνησκεν ο κριτής, και άπέστρεψαν, καΐ πάλιν διέφθειραν
υπέρ τους πατέρας αύτών, πορευθήναι όπίσω θεών ετέρων, λα-
τρεύειν αύτοις και προσκυνεΐν αύτοΐς.

θ. Λόγοι της cPovft σιρος την τΐεν&εράν της Νοεμίν.

(Ρονθ Α', 16-17).

Μή άπάντησαί μοι του καταλιπεΐν σε ή άποστρέψαι όπι-
σθεν σου, ότι σύ όπου έάν πορευθής πορεύσομαι, και ού εάν αύ-
λισθής αύλισθήσομαι. Ό λαός σου λαός μου και ο θεός σου
θεός μου· και ού έάν άποθάνης άποθανοΰμαι, κάκεΐ ταφήσομαι"
τάδε ποιήσαι μοι Κύριος και τάδε προσθείη, ότι θάνατος δια-
στελει άναμέσον έμοΰ και σου.

7. Έγκατάστασις της βασιλείας έν τω 3Ισραήλ^

(Α' Βαόιλειων Η', 1 —8 ν.αί ΙΑ'. 14—18).

Και εγένετο ώς έγήρασε Σαμουήλ,και κατέστησε τους υιούς
αύτοΰ δικαστάς τω 'Ισραήλ. Και ταΰτα τα ονόματα τών υιών
αύτοΰ' πρωτότοκος Ίωήλ, και δνομα τοΰ δευτέρου Άβια, δικα-
σται έν Βηρσαβεέ. Και ούκ έπορεύθησαν οι υίοι αύτοΰ έν όδφ
αύτοΰ, και έξέκλιναν όπίσω της συντέλειας' και έλάμβανον
δώρα και έξέκλινον δικαιώματα. Και συναθροίζονται άν-
δρες Ισραήλ, και παραγίνονται προς Σαμουγ(λ, και είπαν αύτφ:
'Ιδού σύ γεγήρακας, και οι υιοί σου ού πορεύονται έν τή οδφ
σου* και νΰν κατάστησον έφ' ημάς βασιλέα δικάζειν ημάς, καθά
και τα λοιπά έθνη.....

Και ειπε Σαμουήλ προς τον λαον λέγων: Πορευθώμεν εις
Γάλγαλα, και έγκαινίσωμεν έκεΐ τήν βασιλείαν. Και έπορεύθη

Ο 2οντέλε·α=δ!.αφθορά.

(**) Δ'.καίωμοί=δ·.καία πρά.Εις, τό δίκαιον.
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-πας ο λαός εις Γάλγαλα και έχρισε Σαμουήλ εκεί τον Σαούλ
εις βασιλέα, ένώπιον Κυρίου έν Γαλγάλοις" και έθυσεν έκεΐ θυ-
σίας και είρη νικάς ένώπιον Κυρίου,και ηύφράνθη Σαμουήλ έκεΐ
και πάς Ισραήλ έως τε λίαν.

8. cO θάνατος τον Σαούλ καϊ τών vtcov τον.

(Α' Βασίλειων ΛΑ', 1 κ. έ.)

Και οι αλλόφυλοι έπολέμουν έπι 'Ισραήλ, και έφυγον οί
άνδρες 'Ισραήλ έκ προσώπου τών αλλοφύλων, και πίπτουσι
τραυματίαι έν τψ ορει τψ Γελβουέ. Και συνάπτουσιν αλλόφυ-
λοι τψ Σαούλ και τοις υίοΐς αύτοΰ,και τύπτουσιν αλλόφυλοι τον
Ίωνάθαν και τον Άμιναδάμ και τον Μελχισουέ, υίούς Σαούλ.
Και βαρύνεται ό πόλεμος έπι Σαούλ, και εύρίσκουσιν αυτόν οί
άκοντισταί άνδρες τοξόται καΐ έτραυματίσθη ε£ς τα υποχόν-
δρια. Και είπε Σαούλ προς τον αίροντα τα σκεύη αύτοΰ :
Σπάσαι τήν ρομφαίαν σου και άποκέντησόν με έν αύτη, μή
έλθωσιν οί άπερίτμητοι Ç"''*) ούτοι και άποκεντήσωσί με και
έμπαίξωσί μοι. Και ουκ έβούλετο ο αί'ρων τα σκεύη αύτοΰ, 3τι
έφοβήθη σφόδρα. Και έλαβε Σαούλ τήν ρομφαίαν και έπέπε-
σεν έπ' αύτήν. Και είδεν ό αί'ρων τα σκεύη αύτοΰ ότι τέθνηκε
Σαούλ, και έπέπεσε και αύτός έπί τήν ρομφαίαν αύτοΰ και απέ-
θανε μετ' αύτοΰ...... Και (οί άνδρες Ισραήλ) ελαβον τό σώμα

Σαούλ και τό σώμα Ίωνάθαν τοΰ υίοΰ αύτοΰ από τοΰ τείχους
Βηθσάν και φέρουσιν αύτούς εις Ίαβείς, και κατακαίουσιν αυ-
τούς έκεΐ. Και λαμβάνουσι τα οστά αύτών, και θάπτουσιν υπό
τήν άρουραν τήν έν Ίαβείς, και νηστεύουσιν επτά ήμέρας.

(*) Υποχόνδρια τά υπό τάς πλευράς ν.αΐ εκατέρωθεν τοΰ διαφράγματος μέρΉ
τοΰ υπογαστρίου.

(**) Οί είδωλολάτραι.
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9. Θρήνος Δαυΐδ έστϊ 'Σαονλ καϊ'Ιωνά&αν.

(Β' Ιΐαόιλειόν Α', 17-27).

Και έθρήνησε Δαυίδ τον θρήνον τούτον επί Σαούλ και επί-
Ίωνάθαν τον υιόν αύτοΰ :

Στήλωσον 'Ισραήλ (έπί τα 3ψη σου) περί τεθνηκότων σου

[τραυματιών

πώς έπεσαν δυνατοί ;
Μή άναγγείλητε εν Γέθ,

και μή εύαγγελίσησθε έν ταΐς έξόδοις Άσκάλωνος,
μήποτε εύφρανθώσι θυγατέρες άλλοφύλων,
μήποτε άγαλλιάσωνται θυγατέρες των άπεριτμήτων.
"Ορη τα έν Γελβουέ,

μή καταβήτω δρόσος μηδέ ύετός πέσοι έφ'ύμας'
και άγροί απαρχών, ότι έκεί προσωχθίσθη θυρεός δυνατών'
θυρεός Σαούλ ουκ έχρίσθη έν έλαίψ.
Άφ' αίματος τραυματιών, από στέατος δυνατών,
τόξον Ίωνάθαν ουκ άπεστράφη κενόν εις τα οπίσω,
και ρομφαία Σαούλ ουκ άνέκαμψε κενή.
Σαούλ και Ίωνάθαν οί ήγαπημένοι και ουραίοι, ού διακεχωρι-

[σμένοι,

εύπρεπεϊς έν τή ζωή αύτών,

και έν τψ θανάτω αύτών ού διεχωρίσθησαν'

υπέρ αετούς κούφοι, και ύπέρ λέοντας έκραταιώθησαν.

Θυγατέρες 'Ισραήλ έπί Σαούλ κλαύσατε,

τον ένδιδύσκοντα ύμάς κόκκινα μετά κόσμου υμών,

τον άναφέροντα κόσμον χρύσεον έπί τά ενδύματα υμών..

Πώς έπεσαν δυνατοί έν · μέσψ του πολέμου,

Ίωνάθαν έπί τά ΰψη σου τραυματίαι ;

Άλγώ έπί σοί, αδελφέ μου Ίωνάθαν,

ώραιώθης μοι σφόδρα,
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:έθαυμαστώθη ή άγάπησίς σου έμοι υπέρ αγάπη ν γυναικών.
Πώς έπεσαν δυνατοί, καί άπώλοντο σκεύη πολεμικά ; ("")

(*-) Κατά π-.στήν μετάφρασιν έκ του έβραϊκου κειμένου τό ελεγεΐον εχει
•οϋτω' (Πρβλ. θ. Γ. Βορέχ. 'Ολίγα τινά περί της έβραϊκής ποιήσεως. Αθήναι
1900 σ. 19-20) :

"Ακουσον, 'Ιούδα,
άκουσον, 'Ιούδα, δεινά
καί θρήνησον 'Ισραήλ.
"Έπι τών ορέων σου επεσον
αϊ, αι πώς επεσον οί ήρωες!

ή άναγγείλητε τη Γάθ,
μηδέ διακηρύξητε έν ταΐς όδοΐς Άσκάλωνος,
μήποτε εύφρανθώσιν αί θυγατέρες Φιλισταίων,
μήποτε άγαλλιάσωνται αί θυγατέρες τών άπεριτμήτων.
Ξηράνθητε, δρη Γελβουέ, μή καταβάτω δρόσος,
μηδέ βροχή έφ' υμάς,
ΰπουλα πεδία-

διότι εκεί άπεβλήθη ή ασπίς τών ηρώων.

Ή ασπίς τον Σαούλ ούκ ήν χειρισμένη ώς δι' έλαίου

δι' αίματος τραυματιών καί δια στέατος ηρώων;

Τόξον Ίωνάθαν ούκ άπεστράφη 'είς τά οπίσω

καί ρομφαία Σαούλ ούκ άνέκαμψε κενή.

Σαούλ καί Ίωνάθαν οί περιφηλημένοι,

Οϊ ούτ' έν τη ζ ω η ούτ' έν τω θανάτω εχωρίσθησαν αλλήλων,
ήσαν έ?αχφρότεροι αετών,
δυνατότεροι λεόντων.

Θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ κλαύσατε επί Σαούλ,

τον ένδύοντα υμάς έσθήτας φοίνικας καί λινός,

τόν έπιβάλλοντα κόσμον χρυσοϋν

επί τάς έσΟήτας υμών.

ΑΙ αι,.πώς επεσαν οί ήρωες

καί άπώλοντο πολύτιμα σκεύη !

'Ιωνάθαν ο θάνατος σου επληξεν εμέ άύτόν"

άλγώ επί σοί, αδελφέ μου !

Ίωνάθαν, προσφιλέστατος μοι ήσο,

ή φιλία σου ήν γ?^υκυτέρα τοϋ έρωτος γυναικών.

Αϊ αι πώς επεσαν οί ήρωες

καί άπώλοντο πολύτιμα σκεύη.
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1 Ο. Λόγοι τον Προφήτον Nàftav προς τον AavÎôt
ότε οντος ήμάρτηοεν.

(Β Βαόιλειων IB', 1- 10).

Και απέστειλε Κύριος τον Νάθαν τον προφήτην προς Δαυίδ,
και εισήλθε προς αύτόν, και ειπεν αύτψ. Δύο άνδρες ήσαν έν πό-
λει μια, εις πλούσιος και εις πένης. Και τψ πλουσίψ ήν ποί-
I μνια και βουκολια πολλά σφόδρα. Και τψ πένητι ουδέν άλλ' ή
άμνάς μία μικρά, ήν έκτήσατο,καί περιεποιήσατο, καί έξέθρεψεν
αυτήν και ήδρύνθη μετ' αύτοΰ καΐ μετά τών υιών αύτοΰ έπί το
αυτό" έκ τοΰ άρτου αύτοΰ ήσθιε, και έκ τοΰ ποτηριού αύτοΰ επι-

Ινε, και έν τψ κόλπψ αύτοΰ έκάθευδε, και ήν αύτφ ώς θυγάτηρ.
Και ήλθε πάροδος (*) τψ άνδρί τψ πλουσίψ, και έφείσατο
λαβείν έκ τών ποιμνίων αύτοΰ και έκ τών βουκολίων αύ-
τοΰ, τοΰ ποιήσαι τψ ξένψ τψ έλθόντι προς αύτόν. Και έθυμώθη
οργή τψ άνδρί σφόδρα Δαυ'ίδ, και είπε Δαυίδ προς Νάθαν : Ζ ή
Κύριος, ότι υιός (*:5:) θανάτου ο άνήρ ο ποιήσας τούτο* και τήν
άμνάδα αποτίσει τετραπλάσιον άνθ' ών ότι έποίησε τό ρήμα
τοΰτο, και περί ού ούκ έφείσατο. Και είπε Νάθαν προς Δαυΐ'δ :
Συ ει ό άνήρ ο ποιήσας τοΰτο. Τάδε λέγει Κύριος ό θεός
Ισραήλ : Έγώ είμι ό χρίσας σε ώς βασιλέα έπί Ισραήλ, και
εγώ έρρυσάμην σε έκ χειρός Σαούλ" και έδωκά σοι τον
οίκον τοΰ Κυρίου σου, και έν τψ κόλπψ σου έδωκα τάς γυναί-
κας τοΰ Κυρίου σου, και έδωκά σοι τον οίκον Ισραήλ και
Ιούδα* και ει μικρόν έστι, προσθήσω σοι κατά ταύτα. Τί έφαύ-
λισας τον λόγον Κυρίου, τοΰ ποιήσαι τό πονηρον έν όφθαλμοίς
αύτοΰ ; τον Ούρίαν τόν Χετταΐον έπάταξας έν ρομφαία, και τήν
γυναίκα αύτοΰ έλαβες σεαυτψ εις γυναίκα, και αύτον άπέ-
κτεινας έν ρομφαία υιών Άμμών. Και νΰν ούκ άποστήσεται

(*) 'Επίσκεψις.

(**) "Αξιος.
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ρομφαία έκ του οίκου σου έως αιώνος (*), άνθ' ών ότι έξουδέ-
νωσάς με, και έλαβες την γυναίκα του Ούριου του Χετταίου,
του εΐναί σοι εις γυναίκα.

11.Ό eΙεροβοάμ, μετά τον χωριομον τον κράτους,
ειοάγει την είδωλολατρείαν έν τω Ίαραήλ.

(Γ' Βαόνλενων IB', «26-33).

Και είπεν Ιεροβοάμ έν τή καρδία αύτοϋ : 'Ιδού νυν επι-
στρέψει ή βασιλεία εις οίκον Δαυίδ. Έάν άναβή ό λαός ούτος
άναφέρειν θυσίαν έν οί'κψ Κυρίου εις Ιερουσαλήμ, και έπιστρα-
φήσεται καρδία του λαου προς Κύριον, και κύριον αύτών,προς
'Ροβοαμ βασιλέα Ιούδα και άποκτενοΰσί με. Και έβουλεύσατο
ό βασιλεύς και έπορεύθη και έποίησε δύο δαμάλεις χρυσάς, και
είπε προς τον λαό ν : Ίκανούσθω ύμΐν άναβαίνειν εις Ιερου-
σαλήμ' ιδού θεοί σου Ισραήλ, οί άναγαγόντες σε έκ γής Αι-
γύπτου. Και έθετο τήν μίαν έν Βαιθήλ, και τήν μίαν έδωκεν
έν Δάν (**). Και έγένετο ό λόγος ούτος εις άμαρτίαν. Και έπο-
ρεύετο ό λαός προ προσώπου τής μιας εως Δάν, και εί'ασαν
τον οίκον Κυρίου. Και έποίησεν οίκους εφ' υψηλών, και έποι-
ησεν ιερείς μέρος τι έκ του λαου, οΐ ούκ ήσαν έκ των υιών
Αευι. Και έποίησεν Ιεροβοάμ έορτήν έν τψ μηνί τψ δγδόψ εν
τή πεντεκαιδεκάτη ημέρα του μηνός κατά τήν έορτήν τήν εν
γή Ιούδα και άνέβη έπί τό θυσιαστήριον, δ έποίησεν έν Βαι-
θήλ του θύειν ταΐς δαμάλεσιν, αίς έποίησε και παρέστησεν εν
Βαιθήλ τούς ιερείς των υψηλών, ών έποίησεν. Και άνέβη έπί το
θυσιαστήριον, δ έποίησεν έν Βαιθήλ, τή πεντεκαιδεκάτη ήμέρ?-
έν τψ μηνί τω δγδόψ, έν τή εορτή, ή έπλάσατο άπό καρδιάς

(*) θά ευρίσκεται ό οίκος σου 5ιαρκώς ενπολέμφ.

ΕΙς τά σύνορα του κράτους.
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αύτοΰ, κα! ε ποίησε ν εορτή ν τοις υίοίς 'Ισραήλ, και άνέβη επί τδ
θυσιαστήριον τοΰ έπιθΰσαι.

1Περιγραφή και εγκαίνια τον ναοϋ τοΰ Σολομώντος.

(Έκ coi? Β' Παραλειπομένων κεό. Β'-Ε').

ΚαΙ ειπε Σαλωμών του οίκοδομήσαι οίκον τω ονόματι Κυ-
ρίου, και οίκον τή βασιλεία αύτοΰ. Και συνήγαγε Σαλωμών
έβδομήκοντα χιλιάδας ανδρών και ογδοήκοντα χιλιάδας λατό-
μων έν τω δρει, και οι έπιστάται έπ' αύτών τρισχίλιοι εξακό-
σιοι.....

Και ήρξατο Σαλωμών τοΰ οίκοδομεϊν τον οίκον Κυρίου έν

Ιερουσαλήμ έν δρει τοΰ Άμωρία..... Και ήρξατο οίκοδομήσαι

έν τω μην! τω δευτέρω έν τω έτει τω τετάραρ της βασιλείας
αύτοΰ.... Κα! κατεχρύσωσεν αύτόν έσωθεν χρυσικό καθαρφ. Και
τον οίκον τον μέγαν έξύλωσε ξύλοις κεδρίνοις, και κατεχρύσωσε
χρυσίω καθαρφ, έγλυψεν έπ' αύτοΰ φοίνικας και χαλαστά. (*)
Και έκόσμησε τον οίκον λίθοις τιμίοις εις δόξαν, και έχρύσωσε
χρυσίφ, χρυσίου τοΰ έκ Φαρου'ίμ, και έχρύσωσε τον οίκον και
τους τοίχους αύτοΰ κα! τους πυλώνας, και τα οροφώματα, και
τα θυρώματα χρυσίφ, και έγλυψε Χερουβείμ έπί των τοίχων....
Κα! έποίησεν έμπροσθεν τοΰ οίκου στύλους δύο, πήχεων τριά-
κοντα πέντε τδ ΰψος, κα! τάς κεφαλάς αύτών πήχεων πέντε....

Κα! συνετελέσθη πάσα ή έργασία, ήν έποίησε Σαλωμών έν
οί'κφ Κυρίου,κα! είσήνεγκε Σαλωμών τα άγια Δαυίδ τοΰ πατρός
αύτοΰ, τδ άργύριον, κα! τδ χρυσίον, και τά σκεύη, κα! έδωκεν
εις θησαυρδν οίκου Κυρίου. Τότε έξεκκλησίασε Σαλωμών πάν-
τχς τους πρεσβυτέρους Ισραήλ, και πάντας τούς άρχοντας των
ουλών, τούς ηγουμένους πατριών υιών 'Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ,
τοΰ άνενέγκαι κιβωτδν διαθήκης Κυρίου έκ πόλεως Δαυίδ, αύτη

(*) Χαλαστον=ή αλυσις.

9
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Σιών. Καί έξεκκλησιάσθησαν προς τον βασιλέα πάς άνήρ
'Ισραήλ εν τή εορτή, ούτος ό μήν έβδομος. Καί ήλθον πάντες
οί πρεσβύτεροι Ισραήλ, καί ελαβον πάντες οί Λευΐται τήν κι-
βωτόν. Καί άνήνεκαν τήν κιβωτόν καί τήν σκηνή ν του μαρτυ-
ρίου καί πάντα τα σκεύη τα άγια τα έν τή σκηνή, καί άνή-
νεγκαν αύτήν οί ιερείς καί οί Λευΐται.

Καί δ βασιλεύς Σαλωμών καί πάσα συναγωγή 'Ισραήλ, καί
οί φοβούμενοι καί οί έπισυνηγμένοι αύτών έμπροσθεν της κι-
βωτού θύοντες μόσχους καί πρόβατα, οι ούκ άριθμηθήσονται
ούδέ λογισθήσονται άπο τού πλήθους...Καί οί Λευΐται οί ψαλ-
τωδοί πάντες,... έστηκότες κατέναντι τού θυσιαστηρίου, καί μετ'
αύτών ιερείς εκατόν είκοσι σαλπίζοντες ταΐς σάλπιγξι. Καί έγέ-
νετο μία φωνή έν τω σαλπίζειν, καί έν τω ψαλτωδεΐν καί έν
τω άναφωνεΐν φωνή μια τού έξομολογεΐσθαι καί αίνεΐν τω Κυ-
ρί(θ. Καί ως ύψωσαν φωνή ν έν σάλπιγξι καί έν κυμβάλοις καί
έν όργάνοις τών ωδών,καί έλεγον: Έξομολογεΐσθε τω Kupico ότι
άγαθόν, ότι εΐζ τον αιώνα το έλεος αύτού. Καί ό οίκος ένεπλή-
σθη νεφέλης δόξης Κυρίου, καί ούκ ήδύναντο οί ιερείς τού στή-
ναι λειτουργεΐν άπο προσώπου της νεφέλης, ότι ένέπλησε δόξα
Κυρίου τον οίκον τού θεού.

I 3. CH διαθήκη τον Τωβϊτ στρος τον νΐόν τον Τωβίαν.

(Ύω6ιτ Λ', 1 κ. έ.)

Έν τή ήμέρα έκείνη... Τωβίτ... είπεν έν έαυτφ: Έγώ ήτη-
σάμην θάνατον, τί ού καλώ Τωβίαν τον υίόν μου ίνα αύτφ υπο-
δείξω, πριν άποθανεΐν με; Καί καλέσας αύτόν είπε: Παιδίον, έαν
άποθάνω θάψον με,καί μή ύπερίδης τήν μητέρα σου' τίμα αύ-
τήν πάσας τάς ημέρας της ζωής ςρυ, καί ποίει τό άρεστον
αύτη καί μή λυπήσης αύτήν. Μνήσθητι παιδίον ότι πολλούς
κινδύνους έώρακεν έπι σοί. "Οταν άποθάνη, θάψον αύτήν παρ'
έμοί έν ένί τάφφ. Πάσας τάς ημέρας, παιδίον, Κυρίου "τού θεού



ήμών μνημόνευε καί μή θέλησης άμαρτάνειν καί παραβήναι
τάς έντολάς αύτου. Δικαιοσύνη ν ποίει πάσας τάς ημέρας της
ζωής σου, καί μή πορευθης ταις όδοΐς της αδικίας* διότι ποι-
ουντός σου τήν άλήθειαν, εύοδίαι έσονται έν τοΐς έργοις σου καί
πάσι τοΐς ποιοΰσι τήν δικαιοσύνην. Έκ τών ύπαρχόντων σοι
ποίει έλεημοσύνην, καί μή φθονεσάτω σου ό οφθαλμός έν τψ
ποιεΐν σε έλεημοσύνην. Μή άποστρέψης τό πρόσωπον σου από
παντός πτωχού, καί από σου ού μή άποστραφή τό πρόσωπον
του θεοϋ. "Ως σοι ύπάρ/ει κατά τό πλήθος, ποίησον έξ αύτών
έλεημοσύνην εάν ολίγον σοι ύπάρχη, κατά το ολίγον μή φο-
6ου ποιεΐν έλεημοσύνην θέμα γαρ άγαθόν θησαυρίζεις σεαυτψ
ε£ς ήμέραν ανάγκης' διότι έλεημοσύνη έκ θανάτου ρύεται καί
ούκ έά είσελθεΐν εις τό σκότος" δώρον γαρ άγαθόν έστι έλεημο-
σύνη πάσι τοΐς ποιοϋσιν αύτήν ενώπιον τοΰ Υψίστου.....

Μισθός παντός άνθρώπου, ος εάν έργάσηται παρά σοί, μή
αύλισθήτω, αλλ' άπόδος αύτφ παραυτίκα. Έάν δουλεύσης τω
θεφ, άποδοθήσεταί σοι. Πρόσεχε σεαυτφ παιδίον έν πάσι τοΐς
έργοις σου, καί ίσθι πεπαιδευμένος έν πάση άναστροφή σου.
Καί ό μισείς, μηδενί ποιήσεις. Οίνον ε?ς μέθην μή πίης, καί μή
πορευθήτω μετά σου μέθη έν τή όδφ σου. Έκ του άρτου σου
δίδου πεινώντι καί έκ τών ιματίων σου τοΐς γυμνοΐς" πάν ο έάν
περισσεύση σοι, ποίει έλεημοσύνην, καί μή φθονεσάτω σου ό
όφθαλμος έν τω ποιεΐν σε έλεημοσύνην. Έκχεον τους άρτους
σου έπί τον τάφο ν τών δικαίων καί μή δφς τοΐς άμαρτωλοΐς.
Συμβουλίαν παρά παντός φρονίμου ζήτησον, καί μή καταφρό-
νησης έπί πάσης συμβουλίας χρησίμης. Καί έν παντί καιρφ εύ-
λόγει Κύριον τον Θεόν, καί παρ' αύτοΰ αίτησον όπως αι οδοί
σου εύθεΐαι γένωνται, καί πάσαι αί τρίβοι καί αί βουλαί σου εύο-
δωθώσι* διότι παν έθνος ούκ έχει βουλήν, αλλ' αυτός ό Κύριος
δίδωσι πάντα τα αγαθά, καί όν έάν θέλη ταπεινοί, καθώς βού-
λεται. Καί νϋν, παιδίον, μνημόνευε τών έντολών μου, καί μή
έξαλειφθήτωσαν έκ της καρδίας σου...
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Κα! μή φοβοΰ, παιδίον, ότι έπτωχεύσαμεν' υπάρχει σοι
πολλά, έάν φοβηθής τον θεον και άποστής άπδ πάσης αμαρ-
τίας, κα! ποίησης το άρεστον ένώπιον αύτοΰ.

14. CH προαενχή της Έο&ήρ στρος τον Θεόν.

(Έόθηρ Δ', 17).

Κύριέ μου, βασιλεύς ημών σύ ει μόνος, βοήθησόν μοι τη
μόνη κα! μή έχούση βοηθδν εί μή σέ, ότι κίνδυνος μου έν χειρί
μου. Έγώ ήκουον έκ γενετής μου, έν φυλή πατριάς μου, ότι
σύ, Κύριε, έλαβες τον 'Ισραήλ έκ πάντων των εθνών, κα! τούς
πατέρας ημών έκ πάντων τών προγόνων αύτών εις κληρονομίαν
αίώνιον, κα! έποίησας αύτοΐς δσα έλάλησας. Κα! νυν ήμάρτο-
μεν ένώπιόν σου, κα! παρέδωκας ημάς εις χείρας τών έχθρων
ημών, άνθ' ων έδοξάσαμεν τούς θεούς αύτών. Δίκαιος ει, Κύριε,
και νΰν ούχ' ίκανώθησαν έν πικρασμφ δουλείας ημών, αλλ' έθη-
καν τάς χείρας αύτών έπ! τάς χείρας τών ειδώλων αύτών, έξά-
ραι όρισμόν στόματος σου κα! άφανίσαι κληρονομίαν σου, και
έμφράξαι στόμα ύμνούντων σοι κα! σβέσαι δόξαν οίκου σου κα!
θυσιαστηρίου σου, κα! άνοΐξαι στόμα έθνών εις άρετάς ματαίων,
κα! θαυμασθήναι βασιλέα σάρκινον είς αίώνα. Μή παραδφς, Κύ-
ριε, τδ σκήπτρόν σου τοις μή ούσι, κα! μή καταγελασάτωσαν έν
τή πτώσει ήμών, άλλα στρέψον τήν βουλή ν αύτών έπ' αύτούς,
τον δε άρξάμενον έφ' ημάς παραδειγμάτισον. Μνήσθητι, Κύριε,
γνώσθητι έν καιρφ θλίψεως ημών, κα! έμέ θάρσυνον βασιλευ
τών θεών και πάσης άρχής έπικρατών. Δδς λόγον εΰρυθμον slç,
τδ στόμα μου ένώπιον τοΰ λέοντος, (*) κα! μετάθες τήν καρδίαν
αύτοΰ εις μίσος τοΰ πολεμοΰντος ήμάς, (**) ε£ς συντέλειαν αύ-
τοΰ κα! τών δμονοούντων αύτφ. Ήμάς δε ρΰσαι έν χειρί σου

(*) Λέοντα -Λαλεί τόν βασιλέα Άρταξέρξην.

(**) Του 'Αμάν.



βοήθησόν μοι τή μ,όνι^, και μή έχούση ει μή σε Κύριε. Πάντων
γνώσιν έχεις, και οίδας ότι έμίσησα δόξα ν άνομων...

Ό θεός ό ισχύων έπί πάντας, είσάκουσον φωνήν άπηλπι-
σμένων, και ρΰσαι ημάς έκ χειρός τών πονηρευομένων και ρϋ-
σαί με έκ του φόβου μου.

15. Ό διωγμός Άντιόχον τον έσΐίφανονς κατά
της εβραϊκής Θρησκείας.

(Α' Μακκαβαίων Α', 20 κ- έ.)

Άντίοχος μετά το πατάξαι Αίγυπτον... άνέβη έπί 'Ισραήλ,
και άνέβη εις Ιερουσαλήμ έν όχλω βαρεί. Και είσήλθεν
εις τό άγιασμα εν ύπερηφανεία, και έλαβε τό θυσιαστήριον
τό χρυσοΰν, και τήν λυχνίαν του φωτός, και πάντα τά σκεύη
αυτής, και τήν τράπεζαν τής προθέσεως, και τά σπονδεΐα, και
τάς φιάλας, και τάς θυίσκας τάς χρυσας, και τό καταπέτασμα,
και τούς στεφάνους, και τον κόσμον τον χρυσοΰν τον κατά πρό-
σωπον του ναού, και έλέπισε πάντα. Και έλαβε τό άργύριον και
τό χρυσίον και τά σκεύη τά έπιθυμητά, και έλαβε τούς θησαυ-
ρούς τούς άποκρύφους, ους εύρε, και λαβών πάντα άπήλθεν εις
τήν γήν αυτού. Και έποίησε φονοκτονίαν, και έλάλησεν ύπε-
ρηφάνειαν μεγάλην. Και έγένετο πένθος μέγα έπί Ισραήλ έν
παντί τόπω αύτών. Και έστέναξαν άρχοντες και πρεσβύτεροι,
παρθένοι και νεανίσκοι ή σθένη σαν, και τό κάλλος τών γυναι-
κών ήλλοιώθη. Πάς νυμφίος άνέλαβε θρήνον, και καθημένη έν
παστφ έγένετο έν πένθει. Και έσείσθη ή γή έπί τούς κατοι-
κοΰντας αυτήν, και πας ό οίκος Ιακώβ ένεδύσατο αισχύνην.
Και μετά δύο έτη ημερών άπέστειλεν ό βασιλεύς άρχοντα φο-
ρολογίας είς τάς πόλεις Ιούδα, και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ έν
δχλψ βαρεί. Και έλάλησεν αύτοϊς λόγους ειρηνικούς έν δόλψ,
και ένεπίστευσαν αύτω· και έπέπεσεν έπί τήν πόλιν έξάπινα,
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καί έπάταξεν αύτήν πληγήν μεγάλην, καί απώλεσε λαόν πολύν
εξ Ισραήλ....

Καί έφυγον οί κάτοικοι Ιερουσαλήμ δι' αύτούς, καί έγέ-
νετο κατοικία αλλότριων καί έγένετο άλλοτρία τοις γεν-
νήμασιν αύτής, καί τα τέκνα αυτής εγκατέλιπον αύτήν. Το
άγιασμα αύτής ήρημώθη ώς έρημος, αί έορταί αύτής εστράφη-
σαν εις πένθος, τα σάββατα αύτής εις όνειδισμόν, ή τιμή αύτής
εις έξουδένωσιν. Κατά τήν δόξαν αύτής έπληθύνθη ή ατιμία
αύτής, καί το ύψος αύτής εστράφη εις πένθος. Καί εγραψεν ό
βασιλεύς 'Αντίο χο ς πάση τή βασιλεία αύτου είναι πάντας λαον
ένα, καί έγκαταλιπεΐν έ'καστον τα νόμιμα αύτοϋ. Καί έπεδε-
ξατο πάντα τα έθνη κατά τον λόγον τοϋ βασιλέως. Καί πολλοί
από 'Ισραήλ ηύδόκησαν τή λατρεία αύτοϋ, καί έθυσαν τοις εί-
δώλοις, καί έβεβήλωσαν τό σάββατον. Καί άπέστειλεν ο βασι-
λεύς βιβλία (ΐ::) έν χειρί αγγέλων εις Τερουσαλήμ καί τάς πό-
λεις 'Ιούδα, πορευθήναι οπίσω νομίμων αλλότριων της γης, και
κωλϋσαι ολοκαυτώματα καί θυσίαν καί σπονδήν, καί βεβηλώ-
σαι σάββατα καί έορτάς, καί μιάναι άγιασμα καί αγίους, οίκο-
δομήσαι βωμούς καί τεμένη καί είδωλεΐα, καί θύειν ύεια καί
κτήνη κοινά, καί άφιέναι τούς υιούς αύτών άπεριτμήτους, βδε-
λύξαι τάς ψυχάς αύτών έν παντί άκαθάρτω καί βεβηλώσει,
ώστε έπιλαθέσθαι τοϋ νόμου καί άλλάξαι πάντα τα δικαιώ-
ματα. Καί δς αν μή ποιήση κατά τό ρήμα τοϋ βασιλέως άπο-
θανείται...

Καί... φκοδόμησε βδέλυγμα έρημώσεως επί τό θυσιαστή-
ριον καί έν πόλεσιν 'Ιούδα κύκλω φκοδόμησαν βωμούς* καί
επί τών θυρών τών οικιών καί έν ταις πλατείαις έθυμίων. Καί
τα βιβλία τοϋ νόμου, ά εύρον, ένεπύρισαν, πυρί κατασχίσαν-
τες. Καί όπου εύρίσκετο παρά τινι βχβλίον διαθήκης, καί ει τις
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συνευδόκει τψ νόμψ,(*) το σύγκριμα (**) του βασιλέως έθα-
άτου αύτόν... Και έγένετο οργή μεγάλη έπί 'Ισραήλ σφόδρα.

-Ζ0. eO ίερενς Ματτα&ίας στασιάζει κατά τον
3 Αντιόχον.

(Α' Μακκ. κεο- Β', 1 κ. έ.)

Έν ταίς ήμέραις έκείναις ανέστη Ματταθίας.... ιερεύς.... καί
έκάθισεν έν Μωδεΐν. Καί αύτψ υιοί πέντε, Ίωαννάν....,Σι-

μών...., Ιούδας ό έπικαλούμενος Μακκαβαίος, Ελεάζαρ...., Ίω-
νάθαν....Καί είδε τάς βλασφημίας τάςγινομένας έν 'Ιούδα καί έν
Ιερουσαλήμ, καί είπεν: Οί'μοι, ινατί τούτο έγεννήθην ίδεΐν τό
σύντριμμα της πόλεως της άγίας, καί καθίσαι έκεΐ έν τψ δοθή-
ναι αυτήν έν χειρί έχθρων, καί τό άγιασμα έν χειρί άλλοτρίων;
Έγένετο ό ναός αύτής ώς άνήρ άδοξος, τα σκεύη της δόξης
αύτη ς αίχμάλωτα άπήχθη, άπεκτάνθη τα νήπια αύτής έν ταΐς
πλατείαις, οί νεανίσκοι αύτής έν ρομφαία έχθροΰ. Ποίον έθνος
ούκ έκληρονόμησε βασιλείαν αύτής, καί ούκ έκράτησε τών
σκύλων αύτής; Πας ο κόσμος αύτης άφηρέθη, άντί έλευθέρας
έγένετο εις δούλην. Καί ιδού τα άγια ήμών καί ή καλλονή ήμών
καί ή δόξα ήμών ήρημώθη, καί έβεβήλωσαν αύτά τα εθνη.Ίνατί
ήμΐν έτι ζην; Καί διέρρηξε Ματταθίας καί υιοί αύτοϋ τα ιμά-
τια αύτών, καί περιεβάλοντο σάκκους καί έπένθησαν σφόδρα.
Καί ήλθον οί παρά του βασιλέως,οί καταναγκάζοντας τήν άπο-
σ.ασίαν εις Μωδεί'ν τήν πόλιν, ίνα θυσιάσωσιν. Καί πολλοί άτίο
Ισραήλ προς αύτούς προσήλθον καί Ματταθίας καί οί υιοί

(*) Τω μωσαΐκφ.
(**> Ή άπόφχσ'.ς.
(***) Ή πατρίς τών Μακκαβαίων



αύτοΰ συνήχθησαν. Και άπεκρίθησαν οί παρά τοΰ βασιλέως και
είπον τω Ματταθία, λέγοντες : "Αρχων και ένδοξος και μέγας
εί έν τή πόλε ι ταύτη και έστηριγμένος έν υίοίς και άδελφοις.
Νύν ούν πρόσελθε πρώτος και ποίησον τό πρόσταγμα του βα-
σιλέως, ώς έποίησαν πάντα τά έθνη και οί άνδρες 'Ιούδα και οι
καταλειφθεντες έν ""Ιερουσαλήμ" και έση σύ και ό οίκος σου τών
φίλων τοΰ βασιλέως" και σύ και οί υιοί σου δοξασθήσεσθε άργυ-
ρίω και χρυσίψ και άποστολαΐς πολλαις. Και άπεκρίθη Ματ-
ταθίας και είπε φωνή μεγάλη: Εί πάντα τά έθνη τά έν τω
οί'κω τής βασιλείας τοΰ βασιλέως άκούουσιν αύτοΰ, άποστήναι
έκαστος άπό λατρείας πατέρων αύτοΰ, και ήρετίσαντο έν ταις
έντολαις αύτοΰ, αλλ' έγώ και οί υιοί μου και οί αδελφοί μου
πορευσόμεθα έν διαθήκη πατέρων ημών. "Ιλεως ή μι ν καταλι-
πείν νόμον και δικαιώματα. Τών λόγων ·τοΰ βασιλ,έως ούκ άκου-
σόμεθα, του παρελθείν τήν λατρείαν ημών, δεξιά ν ή αρι-
στερά ν

Και ώς έπαύσατο λαλών τούς λόγους τούτους, προσήλθες
άνήρ Ιουδαίος έν οφθαλμοις πάντων, θυμιάσαι έπί τοΰ βωμοΰ
τού έν Μωδε'ίν, κατά πρόσταγμα τοΰ βασιλέως. Και είδε Ματ-
ταθίας και έζήλωσε, και έτρόμησαν οί νεφροί αύτοΰ, και άνή-
νεγκε θυμόν, κατά το κρίμα, και δραμών έσφαξεν αυτόν έπί τον
βωμόν. Και τον άνδρα τοΰ βασιλέως τον άναγκάζοντα θύειν
απ έκτεινε ν έν τω καιρφ έκείνω και τον βωμόν καθεΐλε.... Και
άνέκραξε Ματταθίας έν τή πόλει φωνή μεγάλη, λέγων: Πας ο
ζηλών τω νόμιρ και ιστών διαθήκη ν έξελθέτω οπίσω μου. Και
έφυγον αύτος και οί υιοί αύτοΰ εις τά ορ-η, και έγκατέλιπον δσα
είχον έν τή πόλει. Τότε κατέβησαν πολλοί, ζητοΰντες δικαιοσύ-
νην και κρίμα, εις τήν έρημον καθΐσαι εκεί, αυτοί και οί υιοί
αύτών και αί γυναίκες αύτών και τα κτήνη αύτών, ότι έπλη-
θύνθη έπ' αύτούς τά 'κά^,ά.

(*) Καν να έν^./^/βχμ&ν^ζΰΧΫ/ς προς τά δεξιά ή αριστερά.



17. Ό Έλεάζαρος προτιμά τον θάνατον ή να παραβή

τήν στίατιν του.

(Β' Μακκ. ς" 18-31).

Έλεάζαρός τις τών πρωτευόντων γραμματέων, άνήρ ήδη
προβεβηκώς τήν ήλικίαν, κα! τήν πρόσοψιν του προσώπου κάλ-
λιστος τυγχάνων, άναχανών ήναγκάζετο φαγεΐν ΰειον
κρέας. Ό δέ τον μετ1 εύκλείας θάνατον μάλλον ή τον μετά μύ-
σους βίον άναδεξάμενος, αυθαιρέτως έπ! το τύμπανο ν προ-
σήγε.... Οί δε προς τω παρανομώ σπλαγχνισμφ τεταγμένοι, δια
τήν έκ τών παλαιών χρόνων προς τον άνδρα γνώσιν, άπολα-
βόντες αύτδν κατ' ιδίαν παρεκάλουν, ενέγκαντα κρέα, οίς κα-
θήκον αύτφ χρήσασθαι, δι' αύτοΰ παρασκευασθεντα, ύποκριθή-
ναι δε ώς έσθίοντα τα ύπο τοΰ βασιλέως τεταγμένα τών άπο
της θυσίας κρεών, ίνα τοΰτο πράξας άπολυθή τοΰ θανάτου,
κα! διά τήν αρχαία ν προς αύτούς φιλίαν τύχη φιλανθρωπίας.
Ό δέ λογισμόν άστεΐον (άναλαβών κα! άξιον της ηλικίας
κα! της του γήρως υπεροχής, κα! της έπικτήτου κα! έπιφα-
νοΰς πολιάς, και της έκ παιδδς καλλίστης ανατροφής, μάλλον
δέ τής άγίας κα! θεοκτίστου νομοθεσίας, ακολούθως άπεφή-
νατο, ταχέως λέγων προπέμπειν εις τον "Αδην. Ού γαρ τής
ημετέρας ηλικίας άξιον έστιν ύποκριθήναι,ίνα πολλοί τών νέων,
ύπολαβόντες Έλεάζαρον τον ένενηκονταετή μεταβεβηκέναι
εις άλλοφυλισμόν, κα! αύτοί δια τήν έμήν ύπόκρισιν και διά το
μικρόν κα! άκαριαΐον ζήν πλανηθώσι δι' έμέ, κα! μΰσος και
κηλίδα τοΰ γήρως κατακτήσομαι. Εί γαρ κα! έπ! τοΰ παρόντος
έξελοΰμαι τήν έξ άνθρώπων τιμωρίαν, αλλά τάς τοΰ παντο-

(:r") 'Αφοΰ ήνοίχθη τό στόμα του (5·.ά

(**) Είς το μαρτύρ'.ον.

(***) Ευγενή.

της βίας*.
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κράτορος χείρας ούτε ζών ούτε αποθανών έκφεύξομαι. Διόπερ
ανδρείως μεν νυν διαλλάξας τον βίο ν, τοϋ μεν γήρως άξιος
φανήσομαι, τοις δε νέοις υπόδειγμα γενναϊον καταλελοι-
πώς, εις το προθύμως καί γενναίως ύπερ τών σεμνών και
αγίων νόμων άπευθανατίζειν. Τοσαυτα δ5 ειπών, επί τό τύμ-
πανον ευθέως ήλθε* τών δέ άγόντων, τήν μικρφ πρότερον εύ-
μενειαν προς αυτόν εις δυσμένειαν μεταβαλόντων δια τό
τους προειρημένους λόγους, ως αυτοί διελάμβανον, άπόνοιαν
είναι. Μέλλων δέ ταΐς πληγαις τελευταν, άναστενάξας είπε.
Τφ Κυρίω, τω τήν άγίαν γνώσιν έχοντι, φανερον έστιν ότι δυνά-
μενος άπολυθήναι τοϋ θανάτου, σκληρας υποφέρω κατά τό σώμα
άλγηδόνας μαστιγούμενος, κατά ψυχήν δέ ήδέως δια τον αύτοϋ
φόβον ταϋτα πάσχω. Καί ούτος ούν τοϋτον τον τρόπον μετήλ-
λαξεν, ού μόνον τοις νέοις, άλλα καί τοις πλείστοις τοϋ έθνους,
τον εαυτοϋ θάνατον υπόδειγμα γενναιότητος καί μνημοσυνον
αρετής καταλιπών.

18 Το μαρτνριον της μητρός και τών έτττά τέκνων της
κατά τον διωγμόν 3Αντιόχον τον έοτιφανονς.

( Β' Μακκαβαίων Ζ', 1—41·)

Συνέβη δέ καί επτά άδελφούς μετά τής μητρός συλληφθέντας
άναγκάζεσθαι ύπό τοϋ βασιλέως άπο τών άθεμίτων ύείων
κρεών έφάπτεσθαι, μάστιξι καί νευραΐς αίκιζομένους. Εις δέ αύ-
τών γενόμενος προήγορος είπε : Τί μέλλεις έρωταν καί μανθά-
νειν παρ' ημών ; έτοιμοι γαρ άποθνήσκειν έσμέν ή πατρφους
νόμους παραβαίνειν. "Εκθυμος δέ γενόμενος ό βασιλεύς προσέ-
ταξε τήγανα καί λέβητας έκπυροϋν. Τών δέ παραχρήμα έκπυ-
ρωθέντων, τον γενόμενον αύτών προήγορον προσέταξε γλωσ-
σοτομεΐν, καί περισκυθίσαντας άκρωτηριάζειν, τών λοιπών

I*) Περ'.σκυθίζω=κόπτω ολόγυρα καί εκδέρω τό δέρμα τής κεφαλής (ώς εν.α-
μνον οί ΣκΟθκι είς τούς αιχμαλώτους των). Έκδέρω.
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αδελφών καί της μητρός συνορώντων. "Αχρηστον δέ αύτόν τοΐς
ολοις γενόμενον, έκέλευσε τη πυρά προσάγειν έμπνουν καί
τηγανίζειν" της δέ άτμίδος έφ3 ικανόν διαδιδούσης του τηγάνου,
αλλήλους παρεκάλουν συν τη μητρί γενναίως τελευταν, λέγον-
τες οΰτως : Ό Κύριος ο Θεος έφορο..... Μεταλλάξαντος δέ τοΰ
πρώτου τον τρόπον τούτον, τον δεύτερον ήγον έπί τον έμπαιγ-
μόν καί τό της κεφαλής δέρμα συν ταΐς θριξί περισύραντες, έπη-
ρώτων εϋ φάγεσαι, προ τοΰ τιμωρηθήναι κατά μέλος τό σώμα,
Ό δέ αποκριθείς τή πατρίω φωνή προσεΐπεν" ουχί' διόπερ καί
ούτος τήν εξής έλαβε βάσανον, ώς ό πρώτος. Έν εσχάτη δέ
πνοή γενόμενος είπε : Σύ μεν άλάστωρ, (*) έκ τοΰ παρόντος;
ημάς ζην απολύεις, ο δέ τοΰ κόσμου βασιλεύς άποθανόντας ημάς
υπέρ τών αύτοΰ νόμων εις αϋώνιον άναβίωσιν ζωής ημάς ανα-
στήσει. Μετά δέ τοΰτον ό τρίτος ένεπαίζετο, καί τήν γλώσσαν
αιτηθείς ταχέως προέβαλε, καί τάς χείρας εύθαρσέως προέτεινε?
καί γενναίως είπεν : Έξ ούρανοΰ ταΰτα κέκτημαι καί δια τούς
αύτοϋ νόμους ύπερορώ ταΰτα, καί παρ' αύτοΰ ταύτα πάλιν έλ-
,πίζω κομίζεσθαι. "Ωστε αύτόν τον βασιλέα καί τούς σύν αύτφ
έκπλήσσεσθαι τήν τοΰ νεανίσκου ψυχήν, ώς έν ούδενί τάς άλ-
γηδόνας έτίθετο. Καί τούτου δέ μεταλλάξαντος, τον τέταρτον
ωσαύτως έβασάνιζον αικιζόμενοι. Καί γενόμενος προς τό τε-
λευταν οΰτως έφη : Αίρετόν, μεταλλάσοντα από ανθρώπων, τάς
ύπο τοΰ θεοΰ προσδοκαν ελπίδας πάλιν άναστήσεσθαι ύπ' αύ-
τοΰ' σοι μεν γαρ άνάστασις εϋς ζωήν ούκ έσται. Έχομένως δέ
τον πέμπτον προσάγοντες ήκίζοντο.Ό δέ προς αύτον ίδών, είπεν :
Έξουσίαν έν άνθρώποις έχων, ό θέλεις, ποιείς, φθαρτός ων μή
δόκει δέ το γένος ήμών υπό τοΰ θεο,ΰ καταλελεΐφθαι. Σύ δέ
καρτερεί καί θεώρει το μεγαλεΐον αύτοΰ κράτος, ώς σέ καί τό
σπέρμα σου βασανιεΐ.

Μετά δέ τοΰτον ήγον τον έκτον, καί μέλλων άποθνήσκειν

Άλιτήρ'-ος.
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έφη: Μή πλανώ μάτην, ημείς γαρ δι' εαυτούς ταύτα πάσχομεν,
άμαρτόντες είς εαυτών θεόν, διό άξια θαυμασμού γέγονε. Συ
δέ μή νομίσης άθψος έσεσθαι θεομαχεΐν έπιχειρήσας.

Τπεραγόντως δέ ή μήτηρ θαυμαστή και μνήμης άγαθής
αξία, ήτις άπολλυμένους υιούς έπτά συνορώσα,μιάς ύπό καιρόν
ημέρας,εύψύχως έφερε δια τάς έπι Κύριον έλπίδας/Έκαστον δε
αύτώνπαρεκάλει τή πατρίω φωνή, γενναίφ πεπληρωμένη φρο-
νήματι,καί τόν θήλυν λογισμόν άρσενι θυμφ διεγείρασα, λέγουσα
πρός αύτούς: Ούκ οίδ' όπως είς τήν έμήν έφάνητε κοιλίαν, ούδέ
έγώ τό πνεύμα καί τήν ζωήν ύμΐν έχαρισάμην, καί τήν εκάστου
στοιχείωσιν ούκ έγώ διερρύθμισα. Τοιγαρούν ό τοϋ κόσμου κτί-
στης, ό πλάσας άνθρωπου γένεσιν καί πάντων έξευρών γένεσιν,
και τό πνεύμα καί τήν ζωήν ύμΐν πάλιν άποδώσει μετ' ελέους,
ώς νυν ύπεροράτε έαυτούς δια τούς αύτοϋ νόμους.

Ό δέ Άντίοχος, οίόμενος καταφρονεισθαι καί τήν ονειδί-
ζουσαν ύφορώμενος φωνήν, έτι τοϋ νεωτέρου περιόντος, ού μό-
νον δια λόγων έποιειτο τήν παράκλησιν, άλλα καί δι' όρκων
έπίστου, άμα πλουτιεΐν καί μακαριστόν ποιήσειν, μεταθέμενον
άπο τών πατρίων νόμων, καί φίλον έξειν, καί χρείας έμπιστεύ-
σειν. Τοϋ δέ νεανίου μηδαμώς προσέχοντος, προσκαλεσάμενος
ό βασιλεύς τήν μητέρα παρήνει γενέσθαι τοϋ μειρακίου σύμβου-
λον έπι σωτηρία. Πολλά δέ αύτοϋ παραινέσαντος, έπεδέξατο
πείσειν τον υίόν. Προσκύψασα δέ αύτφ, γλευάσασα τον ώμόν
τύραννον, ούτως έφησε τή πατρίω φωνή: Γίέ, έλέησόν με τήν
θηλάσασάν σε έτη τρία, καί έκθρέψασάν σε, καί άγαγοϋσαν είς
τήν ήλικίαν ταύτην, καί τροφοφορήσασαν. Άξιώ σε, τέκνον,
άναβλέψαντα είς τόν ούρανον καί τήν γήν, καί τα έν αύτοΐς
πάντα ίδόντα, γνώναι ότι έξ ούκ όντο>ν έποίησεν αύτά ό θεός,
καί το τών άνθρώπων γένος ούτω γεγένηται. Μή φοβηθής τον
δήμιον τούτον, άλλά τών άδελφών σου άξιος γενόμενος, έπίδε-
ξαι τόν θάνατον, ίνα έν τω έλέει συν τοις άδελφοις σου κομίσω-
μαί σε. "Ετι δέ ταύτης καταλεγούσης ό νεανίας είπε: Τίνα μέ-
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νετε; ούχ υπακούω του προστάγματος του βασιλέως' τού δέ
προστάγματος ακούω του νόμου του δοθέντος τοις πατράσιν
ήμών δια Μωσέως. Σύ δέ πάσης κακίας εύρετής γενόμενος είς
τούς Εβραίους, ού μή διαφυγής τάς χείρας του Θεοί). Ήμεΐς
γαρ δια τάς εαυτών αμαρτίας πάσχομεν. Ει δέ χάριν έπιπλή-
ξεως και παιδείας ό ζών Κύριος ήμών βραχέως έπώργισται, και
πάλιν καταλλαγήσεται τοις εαυτού δούλοις. Σύ δέ, ώ άνόσιε και
πάντων ανθρώπων μιαρώτατε, μή μάτην μετεωρίζου, φρυαττό-
μενος άδήλοις έλπίσιν, έπί τούς ούρανίους παίδας έπαράμενος
χείρα. Ούπω γαρ τήν του παντοκράτορος έπόπτου Θεού κρίσιν
έκπέφευγας. Οί μεν γαρ νυν ημέτεροι αδελφοί, βραχύν ύπενέγ-
καντες πόνον, άενάου ζωής ύπο διαθήκην Θεού πεπτώκασι' σύ
δέ τή τού θεοΰ κρίσει δίκαια τά πρόστιμα τής ύπερηφανίας
άποίση. Έγώ δέ, καθάπερ οί αδελφοί μου, και σώμα και ψυχή ν
προδίδωμι περί τών πατρίων νόμων, επικαλούμενος τον Θεόν
ιλέων ταχύ τω έθνει γενέσθαι, και σέ μετά έτασμών και μαστι-
γών έξομολογήσασθαι, διότι μόνος αύτός θεός έστιν. Έν έμο!
δέ και τοις άδελφοΐς μου στήναι τήν τού παντοκράτορος όργήν
τήν έπί το σύμπαν ήμών γένος δικαίως έπηγμένην. "Εκθυμος
δέ γενόμενος 6 βασιλεύς τούτφ παρά τούς άλλους χειρίστως
απήντησε, πικρώς φέρων έπί τω μυκτηρισμφ. Και ούτος ούν
καθαρώς τον βίον μετήλλαξε, παντελώς έπί τ φ Κυρίφ πεποι-

θώς. Εσχάτη δέ τών υιών ή μήτηρ έτελεύτησεν.

■

,

- _ . ,

*

(*) Περιμένετε.

Η

___ . _________ .
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ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ ΕΚ ΤΠΝ ΠΟΙΗΤΙΚΠΝ ΒΙΒΑΙΠΝ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (*)

α", ΕΚ ΤΟΥ ΙΩΒ

1Q. eO Ίώβ μ,ε&3 υπομονής δέχεται τά δυστυχήματα.

(Ίώ6 Α', 21 )

Πεσών χαμαι προσεκύνησεν (ό Ίώβ) και είπεν : Αύτός
γυμνός έξηλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσο-
μαι έκεΐ. Ό Κύριος έδωκε ν, ό Κύριος άφείλατο* ώς τω Κυρίω
έδοξεν ούτως έγένετο' ειη τό όνομα Κυρίου εύλογημένον.

20. cO Ίώβ έλέγχει τήν ούζυγόν του τζροτρέστουσαν
αυτόν να χάατ\ τήν ύστομονήν του.

(Ίώβ β% ιυ;.

"Ώσπερ μία τών αφρόνων γυναικών έλάλησας* εί τα αγαθά
έδεξάμεθα έκ χειρός Κυρίου, τά κακά ούχ/ ύποίσομεν ;

(*) Ό διδάσκων δύναται να syjj ώς βοήθημα τό εντός του .'Ιανουαρίου εκδοθη-
σόμενον υπό τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν (Ωφελίμων βιβλίων, και υπ' εμοΰ
συνταχθέν, «'Απάνθισμα εκ των ποιητικών βιβλίων της Παλαιόίς Διαθήκης»· Έν
τω βιβλίω τούτω προτάσσεται εισαγωγή περί της άξιας της Π. Διαθήκης καί περί
της ποιήσεως τών 'Εβραίων, είτα δέ παρέχονται τά ωραιότερα μέρη τών ποιητικών
βιβλίων μετ' εισαγωγών καί άφθονων έρμηνευτικών σημειώσεων.
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21. Ψαλμός Α'.(*)

ΜΑΚΑΡΙΟΣ άνήρ, ός ούκ έπορεύθη έν βουλή άσεβων,
καί έν οδω αμαρτωλών ούκ έστη,
καί έπί καθέδραν λοιμών (**) ούκ έκάθισεν
αλλ' ή έν τψ νόμω Κυρίου το θέλημα αύτοϋ,
καί έν τψ νόμψ αύτοΰ μελετήσει ημέρας καί νυκτός.
•Καί έσται ώς τό ξύλο ν τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους

[τών υδάτων,

ο τον καρπόν αύτου δώσει έν καιρψ αύτοΰ,
καί τό φύλλον αύτου ούκ άπορρυήσεται"
και πάντα όσα αν ποιη κατευοδωθήσεται.
Ούχ ούτως οι ασεβείς, ούχ ούτο:>ς,
άλλ' ή ώς ό χνους,

ον έκριπτεΐ ό άνεμος άπό προσώπου της γης.
Δια τοΰτο ούκ άναστήσονται οί άσεβεΐς έν κρίσει,
ούδέ αμαρτωλοί έν βουλή δικαίων
ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων,

καί οδός άσεβών άπολειται.

■

Ψαλμός Γ. (***)

Κύριε, τί έπληθύνθησαν οί θλίβοντές με ;
πολλοί έπανίστανται έπ' έμέ'
πολλοί λέγουσι τή ψυχή μου

I* Έν τώ ψαλμώ τοϋτιρ αντιπαρατίθεται 6 βίος και ή τύχη του εϋσεβοΰς προς
τον τοΰ άσεβους.

(/"'"J Λοιμός (ανθρωπος^^τό φθοροποιό?.

(***) Ψαλμός τοΰ Δαυΐ5, οτε οΰτος, στασιάσαντος τοΰ υΐοΰ του Άβεσσαλώμ.
ήναγκάσθη να φΰγ7/ ες "Ιερουσαλήμ.



Ούκ έστι σωτηρία έν τω Θεφ αύτοΰ.

Σύ δέ, Κύριε, άντιλήπτωρ μου ει,

δόξα μου και υψών τήν κεφαλήν μου.

Φωνή μου προς Κύριον έκέκραξα,

και έπήκουσέ μου έξ όρους αγίου αύτοΰ.

Έγώ έκοιμήθην και ύπνωσα'

έξηγέρθην, ότι Κύριος άντιλήψεταί μου.

Ού φοβηθήσομαι άπο μυριάδων λαοΰ

τών κύκλος επιτιθεμένων μοι.

Ανάστα, Κύριε, σώσόν με ό θεός μου*

ότι συ έπάταξας πάντας τούς έχθραίνοντάς μοι ματαίως,

οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας.

Τοΰ Κυρίου ή σωτηρία, και έπι τόν λαό ν σου ή εύλογία σου.

23. Ψαλμός Ε\ (**)

Τα ρήματα μου ένώτισαι, Κύριε,

σύνες τής κραυγής μου,

πρόσχες τής φωνής τής δεήσεώς μου,

ό βασιλεύς μου καί ό θεός μου'

ότι προς σέ προσεύξομαι, Κύριε.

Τό πρωί είσακούση τής φωνής μου'

τό πρωί παραστήσομαί σοι καί έπόψομαι.

"Οτι ούχί θεός θέλων άνομίαν σύ ει'

ούδέ παροικήσει σοι πονηρευόμενος.

Ού διαμενοΰσι παράνομοι κατέναντι τών οφθαλμών σου*
έμίσησας, Κύριε, πάντας τούς έργαζομένους τήν άνομίαν.
Άπολεΐς πάντας τούς λαλοΰντας τό ψεΰδος*

(-*) Οί ούρανοί.

{**) Ό Ψαλμωδός έν τω ψαλμψ τούτω παρακαλεί τόν θεόν ναβοηθήση μ
αύτόν, να τιμωρήσω δέ τούς εχθρούς ^ου.
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' άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος.
Έγώ δέ έν τω πλήθει του έλέου σου είσελεύσομαι εις τον οίκον

[σου,

προσκυνήσω προς ναδν άγιόν σου έν φόβιυ σου.

Κύριε, οδήγησόν με έν τή δικαιοσύνη σου ένεκα τών έχθρών μου,

κατεύθυνον ένώπιόν σου τήν όδόν μου.

"Οτι ούκ έστιν έν τω στόματι αύτών αλήθεια,

ή καρδία αύτών ματαία'

τάφος άνεωγμένος ό λάρυγξ αύτών,

ταΐς γλώσσαις αύτών έδολιοϋσαν.

Κρίνον αύτούς, ό θεός'

άποπεσάτωσαν άπδ τών διαβουλιών αύτών

κατά τδ πλήθος τών άσεβειών αύτών

έξωσον αύτούς, ότι παρεπίκρανάν σε, Κύριε.

Καί εύφρανθήτωσαν έπί σοι πάντες οί έλπίζοντες έπί σε'

εις αιώνα άγαλλιάσονται, καί κατασκηνώσεις έν αύτοΐς.

Καί καυχήσονται έπί σοι πάντες οί άγαπώντες το ονομά σου,

οτι σύ ευλογείς δίκαιον.

Κύριε, ώς δπλω εύδοκίας έστεφάνωσας ημάς.

24. Ψαλμός <7' Ο

Κύριε, μή τω θυμφ σου έλέγξης με,

μηδέ-τή οργή σου παιδεύσης με.

Έλέησόν με, Κύριε, ότι άσθενής είμι'

ί'ασαί με, ότι έταράχθη τά οστά μου

καί ή ψυχή μου έταράχθη σφόδρα'

καί σύ, Κύριε, έως πότε;

Έπίστρεψον, Κύριε, ρΰσαι τήν ψυχήν μου,

(*) Έν τώ ψαλμφ τούτω b Ψαλμωδός επικαλείται τήν συγγνώμην καί τό

ελεος του θεού-

3
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σώσόν με ένεκεν τοϋ ελέους σου.

"Oil ούκ εστίν έν τω θανάτφ ο μνημονεύων σου*

έν δέ τω αδη τίς έξομολογήσεταί σοι; ("'")

Έκοπίασα έν τω στεναγμφ μου,

λούσο) καθ' έκάστην νύκτα τήν κλίνη ν μου,

έν δάκρυσί μου τήν στρωμνήν μου βρέξω.

Έταράχθη άπο θυμού ό οφθαλμός μου,

έπαλαιώθην έν πάσιν τοις έχθροις μου.

Άπόστητε άπ' εμού πάντες οί εργαζόμενοι τήν άνομίαν,

ότι είσήκουσε Κύριος τής φωνής τοϋ κλαυθμοϋ μου*

είσήκουσε Κύριος τής δεήσεώς μου,

Κύριος τήν προσευχήν μου προσεδέξατο.

Αίσχυνθείησαν καί ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οί έχθροί μου,
έπιστραφείησαν καί αίσχυνθείησαν σφόδρα δια τάχους.

25. Ψαλμός IB'

- c

Έο)ς πότε, Κύριε, έπιλήση μου είς τέλος ;

"Εως πότε άποστρέψεις τό πρόσωπον σου άπ' εμού ;

Έως τίνος θήσομαι βούλας έν ψυχή μου,

όδύνας έν καρδία μου ήμέρας ;

Έως πότε ύψωθήσεται ο εχθρός μου έπ' έμέ ;

Έπίβλεψον, ε ί σάκο υ σο ν μου, Κύριε ό θεός μου*

φώτισον τούς οφθαλμούς, μή ποτε ύπνώσω είς θάνατον,

μή ποτε εί'πη ό έχθρός μου "Ισχυσα προς αύτόν*

οί θλίβοντές με άγαλλιάσονται έάν σαλευθώ.

Έγώ δέ επί τώ έλέει σου ήλπισα*

άγαλλιάσεται ή καρδία μου έν τω σωτηρίφ σου*

\"") Έξομολογ&υμαι=ϋμνω.

{"■"*) Ό Ψαλμωδός εκφράζε*, τήν λύπην του διότι εγκατελείφθη όπό του θεού
καί τήν πεποίθησίν του ότι θέλει σωθή ύπ' αύτου-
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ασω τω Κυρίψ τω εύεργετήσαντί με,
καί ψαλώ τω ονόματι Κυρίου του υψίστου.

26. Ψαλμός ΙΑ Ο

Κύριε, τίς παροικήσει εν τω σκηνώματί σου ;

Και τίς κατασκηνώσει έν τω όρει τω άγίψ σου ;

Πορευόμενος άμωμος καί έργαζόμενος δικαιοσύνην,

λαλών αλήθειαν έν τή καρδία αύτοΰ'

ος ούκ έδόλωσεν έν γλώσση αύτου,

ούδέ έποίησεν τω πλησίον αύτου κακόν,

καί ονειδισμον ούκ έλαβεν έπί τούς έγγιστα αύτοΰ.

εξουδένωται ένώπιον αύτοΰ πονηρευόμενος,

τούς δέ φοβουμένους Κύριον δοξάζει"

ό ομνύων τω πλησίον αύτοΰ καί ούκ άθετών"

τό άργύριον αύτοΰ ούκ' έδωκε ν έπί τόκψ,

καί δώρα έπ' άθφοις ούκ έλαβεν'

ο ποιών ταΰτα ού σαλευθήσεται εις τον αιώνα.

57. Ψαλμός Κ'

Κύριε, έν τή δυνάμει σου εύφρανθήσεται ό βασιλεύς,
καί έπί τω σωτηρίιρ σου άγαλλιάσεται σφόδρα.
Τήν έπιθυμίαν της ψυχής αύτοΰ έδωκας αύτφ,
καί τήν δέησιν τών χειλέων αύτοΰ ούκέστέρησας αύτόν.
"Οτι προέφθασας αύτόν έν εύλογίαις χρηστότητος,

έθηκας έπί τήν κεφαλήν αύτοΰ στέφανον έκ λίθου τιμίου.^

-

(*) Έν τω ψαλμω τούτω διδάσκεται τίς είναι ικανός να παρίσταται άφόβως
πρό τοΰ ΘξοΟ.

(**) Οί ουρανοί.

Ό ψαλμός ούτος είναι ευχαριστήριος τοΰ λαοΰ πρός τον θεόν δια τάς
κατά τών εχθρών' νίκας τοΰ βασιλέως.
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Ζωήν ήτήσατό σε, κα! εδωκας αύτφ,
μακρότητα ημερών εις αίώνα αίώνος*
μεγάλη ή δόξα αύτοΰ εν τω σωτηρίφ σου,
δόξαν κα! μεγαλοπρέπειαν έπιθήσεις έπ' αύτόν
ότι δώσεις αύτφ εύλογίαν είς αιώνα αιώνος,
εύφρανεις αύτδν έν χαρά μετά τοΰ προσώπου σου.
"Οτι ό βασιλεύς έλπίζει έπ! Κύριον,
κα! έν τω έλέει τοΰ Ύψιστου ού μή σαλευθή.
Εύρεθείη ή χείρ σου πάσι τοις έχθροΐς σου,
ή δεξιά σου εύροι πάντας τούς μισοΰντάς σε.

θήσεις αύτούς ώς κλίβανον πυρός εις καιρόν τοΰ προσώ-
που σου* (*)

Κύριε, έν οργή σου συνταράξεις αύτούς, κα! καταφάγεται αυ-
λούς πΰρ.

Τον καρπό ν αύτών από γής άπολεΐς,
και το σπέρμα αύτών από υιών ανθρώπων.
"Οτι έκλιναν είς σε κακά,

διελογίσαντο βουλήν, ήν ού μή δύνωνται στήσαι.
"Οτι θήσεις αύτούς νώτον,

έν τοις περιλοίποις σου ετοιμάσεις τδ πρόσωπον αύτών.
Ύψώθητι, Κύριε, έν τή δυνάμει σου,
ασομεν και ψαλοΰμεν τάς δυναστείας σου.

28. Ψαλμός KB' Ç·**)

ν

Κύριος ποιμαίνει με, και ούδεν με ύστερήσει.
Είς τόπον χλόης, έκεί με κατεσκήνωσεν'

(*) "Οταν είναι, δι' εσε ο κατάλληλος καιρός.

(**) (εις φυγήν).

'jEv τω ψαλμω τούτω ô Ψαλμιρδός διαδηλοΐ τά αγαθά τά προερχόμενα
εκ τής θείας προστασίας.
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έπί ύδατος άναπαύσεως έξέθρεψέ με*
τήν ψυχήν μου έπέστρεψεν. (*)
ΓΩδήγησέ με έπί τρίβους δικαιοσύνης
ένεκεν του ονόματος αύτοΰ.
Έάν γαρ καί πορευθώ έν μέσφ σκιάς θανάτου,
ού φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ' έμοϋ εί'
ή ράβδος σου καί ή βακτηρία σου, αύταί με παρεκάλεσαν.
Ήτοίμασας ένώπιόν μου τράπεζαν, έξ έναντίαςτών θλιβόντων με'
έλίπανας έν έλαίφ τήν κεφαλήν μου,
καί τό ποτήριόν σου μεθύσκον ώς κράτιστον.
Καί τό έλεός σου καταδιο>ξεταί με πάσας τάς ημέρας της ζωής

[μου,

καί τό κατοικειν με έν οίκφ Κυρίου εις μακρότητα ημερών.
29. Ψαλμός ΑΖ' (***)

Κύριε, μή τω θυμφ σου έλέγξης με,
μηδέ τή οργή σου παιδεύσης με.
"Οτι τά βέλη σου ένεπάγησάν μοι,
καί έπεστήριξας έπ' έμέ τήν χεΐρά σου'

καί ουκ εστίν ί'ασις έν τή σαρκί μου άπό προσώπου τής οργής

[σου,

ουκ έστιν ειρήνη τοις οστέοις μου άπό προσώπου τών αμαρτιών

[μου.

"Οτι αί άνομίαι μου ύπερήραν τήν κεφαλήν μου,
ώσεί φορτίον βαρύ έβαρύνθησαν έπ' έμέ.
Προσώζεσαν καί έσάπησαν οί μώλωπές μου

.(*) (Έκ τής Αμαρτίας).

(**) cO μέγας γερμανός φιλόσοφος Κάντ έλεγεν ότι έ στίχος ούτος τόν πα-
ρηγόρησε περισσότερον πάντων τών βιβλίων δσα είχεν αναγνώσει.

Έν τω ψαλμφ τούτφ à Ψαλμωδός άνομολογεϊ τήν-άμαρτίαν του καί
τά έκ ταύτης προερχόμενα κακά, καί εκφράζει τήν ελπίδα του εις τόν θεόν.
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άπο προσώπου τής αφροσύνης μου*
έταλαιπώρησα καί κατεκάμφθην έως τέλους,
όλην τήν ήμέραν σκυθρωπάζων έπορευόμην*
ότι ή ψυχή μου έπλήσθη εμπαιγμών,
καί ούκ εστίν ίασις έν τή σαρκί μου.
Έκακώθην καί έταπεινώθην έως σφόδρα,
ώρυόμην άπο στεναγμού τής καρδίας μου.
Καί εναντίον σου πάσα ή έπιθυμία μου,
καί ό στεναγμός μου ούκ έκρύοη άπο σοϋ.
Έ καρδία μου έταράχθη,
έγκατέλιπέ με ή ίσχύς μου,

καί τό φώς τών οφθαλμών μου ούκ έστι μετ' εμού.
Οί φίλοι μου καί οί πλησίον μου έξ εναντίας μου ήγγισαν καί

[έστησαν,

καί οί έγγιστά μου μακρόθεν έστησαν*

καί έξεβιάσαν co οί ζητοϋντες τήν ψυχή ν μου,

καί οί ζητοϋντες τα κακά μοι έλάλησαν ματαιότητας,

καί δολιότητας όλην τήν ήμέραν έμελέτησαν.

Έγώ δέ ώσεί κωφός ούκ ήκουον,

καί ώσεί άλαλος ούκ άνοίγων τό στόμα αύτοϋ*

καί έγενόμην ώσεί άνθρωπος ούκ άκούων

καί ούκ έχων έν στόματι αύτοϋ έλεγμούς.

"Οτι έπι σέ ήλπισα, Κύριε'

σύ είσακούση, Κύριε, ο Θεός μου,

ότι είπα : Μή ποτε έπιχαρώσί μοι οί έχθροί μου,

καί έν τω σαλευθήναι πόδας μου έπ' έμέ έμεγαλορρημόνησαν.

"Οτι έγώ είς μάστιγας έτοιμος,

καί ή άλγηδών μου ένώπιόν μου δια παντός.

"Οτι τήν άνομίαν μου άναγγελώ,

καί μεριμνήσω ύπέρ τής αμαρτίας μου.

Οί δέ έχθροί μου ζώσι καί κεκραταίωνται ύπέρ έμέ,

καί έπληθύνθησαν οί μισοϋντές μ,ε άδίκως'
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οι άνταποδιδόντες κακά αντί αγαθών
ένδιέβαλόν με, έπεί κατεδίωκον δίκαιοσύνην.
Μή έγκαταλίπης με, Κύριε'
6 θεός μου, μή άποστής άπ' εμού*
προσχες είς τήν βοήθειάν μου, Κύριε τής σωτηρίας μου

«50. Ψαλμός Ν' (*)

Έλέησόν με, ό θεός, κατά τό μέγα έλεός σου,
και κατά το πλήθος τών οίκτιρμών σου έξάλειψον τό άνό-

[μημά μου'

έπί πλεΐον πλυνόν με άπό τής ανομίας μου,

και άπό τής αμαρτίας μου καθάρισόν με.

"Οτι τήν άνομίαν μου εγώ γινώσκω,

και ή αμαρτία μου ενώπιον μού έστι δια παντός.

Σοι μόνω ήμαρτον, και τό πονηρόν ένώπιον σου έποίησα'

ό'πως άν δικαιωθής έν τοις λόγοις σου,

και νικήσης έν τω κρίνεσθαί σε.

'Ιδού γαρ έν άνομίαις συνελήφθην,

και έν άμαρτίαις έκίσσησέ με ή μήτηρ μου.

'Ιδού γαρ άλήθειαν ήγάπησας,

τά άδηλα και τά κρύφια τής σοφίας σου έδήλωσάς μοι,
Έαντιεΐς με ύσσώπω και καθαρισθήσομαι,
πλύνεις με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Άκουτιεΐς με άγαλλίασιν και εύφροσύνην"
άγαλλιάσονται οστά τεταπεινωμένα.
Άπόστρεψον το πρόσωπον σου άπό τών αμαρτιών μου,
και πάσας τάς άνομίας μου έξάλειψον.

(*) Ό ψαλμός ούτος—το αριστούργημα τών ψαλμών—έγράφη όπό τοΰ
ΔαοΪ5. μετανοήσαντος διά βαρύ αμάρτημα τοϋ.

(**) Άρωματικόν φυτάν οϊ εκαθαρίζοντο οί λεπροί.
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Καρδίαν καθ αρά ν κτίσον έν έμοί, ο θεός,

καί πνεύμα εύθές έγκαίνισον έν τοΐς έγκάτοις μου.

Μή άπορρίψης με από τοΰ προσώπου σου,

καί το πνεΰμα τό άγιόν σου μή άντανέλης απ' έμοΰ.

Άπόδος μοι τήν άγαλλίασιν τοΰ σωτηρίου σου,

καί πνεύματι ήγεμονικψ στήριξόν με.

Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου,

καί ασεβείς έπί σε έπιστρέψουσιν.

ΓΡύσαί με έξ αιμάτων, ό θεός, ό θεός της σωτηρίας μου*
άγαλλιάσεται ή γλωσσά μου τήν δικαιοσύνην σου*
Κύριε τα χείλη μου άνοίξεις, και τό στόμα μου άναγγελεΐ τήν

[α'ινεσίν σου.

"Οτι ει ήθέλησας θυσίαν, έδωκα αν'
ολοκαυτώματα ούκ εύδοκήσεις.
θυσία τω θεφ πνεΰμα συντετριμμένον,

καρδίαν συντετριμμένη ν καί τ=ταπεινωμένην ό θεός ούκ έξου-

[θενώσει.

Άγάθυνον, Κύριε, έν τή εύδοκία σου τήν Σιών,

καί οϋκοδομηθήτω τα τείχη "Ιερουσαλήμ.

Τότε εύδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,

άναφοράν καί ολοκαυτώματα'

τότε άνοίσουσιν έπί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους.

31. Ψαλμός 3Q' (*)

Ό θεός, οικτειρήσαι ημάς καίεύλογήσαι ήμας,
έπιφάναι τό πρόσωπον αύτοΰ έφ' ημάς'
τοΰ γνώναι έν τη γη τήν οδόν σου,
καί έν πάσιν έθνεσι τό σωτήριόν σου.

(*) Ό Ψαλμωδός έν τψ ψαλμφ τούτιρ επικαλείται τήν εύλογίαν του θεού*
όστις πρέπει νά υμνήται ύπό πάντων.
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Έξομολογησάσθωσάν λαοί, 6 .θεός,
έξομολογησάσθωσαν λαοί πάντες.
Εύφρανθήτωσαν καί άγαλλιάσθωσαν έθνη,
ότι κρίνεις λαούς έν εύθύτητι,
καί έθνη έν τή γή οδηγήσεις.
Έξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο θεός,
έξομολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες.
Γή έδωκε τόν καρπόν αύτής'

εύλογήσαι ημάς ο θεός, ό θεός Ύ]μών, εύλογήσαι ημάς 6 θεός,
καί φοβηθήτωσαν αύτόν πάντα τά πέρατα τής γής.

32. Ψαλμός PB' Ο

Εύλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον
καί πάντα τά εντός μου το όνομα τό άγιο ν αύτοϋ.
Ευλογεί ή ψυχή μου τον Κύριον,
καί μή έπιλανθάνου πάσας τάς αίνέσεις αύτοΰ*
τόν εύιλατεύοντα πάσαις ταϊς άνομίαις σου,
τον ίώμενον πάσας τάς νόσους σου'
τόν λυτρούμενον έκ φθοράς τήν ζωήν σου,
τόν στεφανουντά σε έν έλέει καί οίκτειρμοΐς,
τόν έμπιμπλώντα έν άγαθοίς τήν έπιθυμίαν σου'
άνακαινισθήσεται ώς άετου Ç'"'") ή νεότης σου.
Ποιών έλεημοσύνας ό Κύριος,
καί κρίμα πάσι τοις αδικούμενοις.
Έγνώρισε τάς οδούς αύτοΰ τω Μωυσή,
τοις υίοΐς 'Ισραήλ τά θελήματα αύτοΰ.
• Οίκτείρμων καί έλεήμων ό Κύριος,
μακρόθυμος καί πολυέλεος.

(*) Ό ψαλμός οΰτος είναι δοξολογία τοΰ θεοϋ δι' δσα μας δίδει αγαθά.

(**) Ό αετός έθεωρεΐτο ώς σύμβολον τής ακμής.
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Ουκ είς τέλος όργισθήσεται, ι

ουδέ είς τον αιώνα μηνιεΐ'

ού κατά τάς αμαρτίας ημών έποίησεν ήμΐν,

ούδέ κατά τάς ανομίας ημών άνταπέδωκεν ήμΐν.

"Οτι κατά τό ύψος τοϋ ούρανοϋ από τής γής

έκραταίωσε Κύριος τό έλεος αύτοϋ έπι τούς φοβουμένους αύτόν

καθ' όσον άπέχουσιν άνατολαί από δυσμών,

έμάκρυνεν άφ' ημών τάς ανομίας ημών.

Και καθώς οίκτείρει πατήρ υιούς,

οίκτείρησε Κύριος τούς φοβουμένους αύτόν,

ότι αύτος έγνω το πλάσμα ημών*

μνήσθητι ότι χοΰς έσμεν.

'Άνθρωπος ώσεί χόρτος αί ήμέραι αύτοϋ·

ώσεί άνθος τοϋ άγροϋ, ούτως έξανθήσει·

ότι πνεϋμα διήλθεν έν αύτφ καί ούχ' ύπάρξει,

καί ούκ έπιγνώσεται έτι τόν τόπον αύτοϋ.

Το οέ έλεος τοϋ Κυρίου άπο τοϋ αιώνος καί έως τοϋ αιώνος έπι

[τούς φοβουμένους αύτόν
καί ή δικαιοσύνη αύτοϋ έπι υιούς υιών,
τοις φυλάσσουσι τήν διαθήκην αύτοϋ,
καί μεμνημένοις τών εντολών αύτοϋ τοϋ ποιήσαι αύτάς.
Κύριος έν τω ούρανφ ήτοίμασε τον θρόνον αύτοϋ,
καί ή βασιλεία αύτοϋ πάντων δεσπόζει.
Εύλογεΐτε τον Κύριον πάντες οί άγγελοι αύτοϋ,
δυνατοί ίσχύι, ποιοϋντες τόν λόγον αύτοϋ,
τοϋ άκοϋσαι τής φωνής τών λόγων αύτοΰ.
Εύλογεΐτε τόν Κύριον πάσαι αί δυνάμεις αύτοΰ,
λειτουργοί αύτοΰ, ποιοΰντες τά θελήματα αύτοϋ.
Εύλογεΐτε τον Κύριον πάντα τά έργα αύτοϋ,
έν παντί τόπψ τής δυναστείας αύτςΰ-
εύλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον.



33. Ψαλμός PIB' (*)

Αινείτε, παίδες, Κύριον,
αινείτε τό όνομα αύτοΰ.
Εί'η τό όνομα Κυρίου εύλογημένον,
άπό τοΰ νυν καί εως τοΰ αιώνος'
άπό ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών
αινείτε τό όνομα Κυρίου.
Υψηλός έπί πάντα τά έθνη ό Κύριος,
έπί τούς ούρανούς ή δόξα αύτοΰ.
Τίς ώς Κύριος ό Θεός ημών ;
ο έν ύψηλοΐς κάτοικων,
καί τά ταπεινά έφορών
έν τω ούρανφ καί έν τή γή*
ό έγείρων άπό γής πτωχόν,
καί άπό κοπρίας άνυψών πένητα,
τοΰ καθίσαι αύτον μετά άρχόντων,
μετά άρχόντων λαοΰ αύτοΰ'
ό κατοικίζων στείραν έν οίκιρ,
μητέρα τέκνων εύφραινομένων.

34. Ψαλμός PAC (**)

Έπί τών ποταμών Βαβυλώνος έκεΐ έκαθίσαμεν, καί έκλαύσαμεν
έν τω μνησθήναι ήμάς τής Σιών*

έπί ταΐς ίτέαις έν μέσψ αύτής έκρεμάσαμεν τά όργανα ημών.

(*) Έν τω ψαλμφ τούτω συνιστάται εις πάντας να υμνωσι τό όνομα του Παντο-
δυνάμου θεοΰ.

(**) Ό ψαλμός ούτος,γραφείς κατά τους χρόνους τής βαβυλωνιακής αιχμα-
λωσίας, εκφράζει χαρακτηριστικότατα πάσαν τήν ψυχική ν όδύνην του λαου διά
τήν έθνικήν συμφοράν·



"Οτι εκεί ήρώτησαν ήμας οί αίχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους

[φδών,

καί οί άπαγαγόντες ημάς : Υμνήσατε ήμΐν εκ τών φδών Σιών.
Πώς ασωμεν τήν φδήν Κυρίου επί γής άλλοτρίας ;
Έαν έπιλάθωμαί σου, Ιερουσαλήμ, έπιλησθείη ή δεξιά μου'("")
κολληθείη ή γλώσσά μου τω λάρυγγί μου, εάν μή σου μνησθώ,
εάν μή προανατάξωμαι τήν Ιερουσαλήμ έν αρχή τής ευφρο-
σύνης μου.

'Μνήσθητι, Κύριε, τών υιών Έδώμ, τήν ήμέραν CI=-

[ρουσαλήμ

τών λεγόντων : Έκκενουτε, έκκενοΰτε, έως ο θεμέλιος έν

[αύτη. (****)

θυγάτηρ Βαβυλώνος ή ταλαίπωρος,

μακάριος, ός άνταποδώσει σοι το άνταπόδομά σου ο άνταπέδω-

[κας ήμΐν

μακάριος, ός κρατήσει καί έδαφιεΐ τά νήπιά σου προς τήν πέ-

[τραν

35. Ψαλμός ΡΜΗ (*****)

Αινείτε τόν Κύριον έκ τών ούρανών,

αινείτε αύτόν έν τοις ύψίστοις.

Αινείτε αύτόν πάντες οί άγγελοι αύτοΰ*

αινείτε αύτόν πάσαι αί δυνάμεις αύτοΰ.

Αινείτε αύτόν ήλιος καί σελήνη'

αινείτε αύτόν πάντα τά άστρα καί τό φώς.

Αινείτε αύτόν οί ούρανοί τών ούρανών,

(*) "Ύπό τίΰ θεού.
<**) Οί Έδωμίται.

(τής καταστροφής τής) Κ

Έρημοΰτε τήν πόλιν εκ θεμελίων.
ί,*'1'*^) Έν τω ψαλμφ τούτο) πάντα τά κτίσματα προτρέποντα1. ν* δοξολογώσ'-
τόν θεόν.
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καί τό ύδωρ τό υπεράνω τών ουρανών.
Αίνεσάτωσαν το δνομα Κυρίου*
ότι αυτός είπε καί έγεννήθησαν,
αυτός ένετείλατο καί έκτίσθησαν.
"Εστησεν αυτά είς τον αιώνα
καί είς τον αίώνα τοΰ αιώνος*
πρόσταγμα έθετο, καί ού παρελεύσεται.
Αινείτε τον Κύριον έκ της γης,
δράκοντες καί πάσαι άβυσσοι*

πυρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεΰμα καταιγίδος,-

τά ποιοΰντα τον λόγον αύτοΰ*

τα όρη καί πάντες βουνοί,

ξύλα καρποφόρα καί πάσαι κέδροι*

τα θηρία καί πάντα τα κτήνη,

ερπετά καί πετεινά πτερωτά"

βασιλείς της γης καί πάντες λαοί,

άρχοντες καί πάντες κριταί γής*

νεανίσκοι καί παρθένοι,

πρεσβΰται μετά νεωτέρων*

αίνεσάτωσαν το όνομα Κυρίου,

ότι ύψώθη το όνομα αύτοΰ μόνον,

ή έξομολόγησις αύτοΰ έπί γής καί ούρανοΰ*

καί ύψώσει κέρας λαοΰ αύτοΰ, (*)

τοΐς υίοΐς 'Ισραήλ, λαφ έγγίζοντι αύτφ.

γ) ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
36. Παροιμίαι κατ' έκλογήν.

'Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. (Α', 7).

"Ακουε υιέ παιδείαν πατρός σου καί μή άπώση θεσμούς μη
τρός σου. (Α', 8).

\ *) θα άνυψώσν· τόν λαό ν του.
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"Ισθι πεποιθώς εν ολη καρδία έπί θεψ, έπί δέ σή σοφία
μή έπαίρου. (Γ', 5).

Υιέ, μή ολιγωρεί παιδείας Κυρίου, μηδ" έκλύου υπ'
αύτοΰ ελεγχόμενος' ο ν γαρ αγαπά Κύριος ελέγχει, μαστιγοΐ
δέ πάντα υίόν, ον παραδέχεται. (Γ', 11—12).

Μακάριος άνθρωπος, δς εύρε σοφίαν και θνητός, δς είδε
φρόνησιν" κρεισσον γαρ αύτήν έμπορεύεσθαι ή χρυσίου και
άργυρίου θησαυρούς. (Γ', 13— 14).

Μή άπόσχη εύ ποιεΐν ένδεή, ήνίκα αν έχη ή χείρ σου
βοηθεΐν. Μή ειπης : έπανελθών έπάνηκε, αύριον δώσω, δυνατού
σοι δντος εύ ποιεΐν" ού γαρ οίδας τί τέξεται ή έπιοΰσα. (Γ', 27).

Μή φιλεχθρήσης πρδς άνθρα>πον μάτην, μή τι σε έργάση-
ται κακόν. (Γ', 28).

Κατάρα θεού έν ο'ίκοις άσεβων, επαύλεις δέ δικαίων εύλο-
λογοΰνται. (Γ', 33).

Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοις δέ δίδωσι
χάριν. (Γ, 34).

Όρθάς τροχιάς ποίει σοις ποσί, και τος οδούς σου κατεύ-
θυνε' μή έκκλίνης είς τά δεξιά, μηδ' είς τα άριστερά, άπόστρε-
ψον δέ σον πόδα άπδ οδού κακής. (Δ', 26).

Παρανομίαι άνδρα άγρεύουσι, σειραΐς δέ των εαυτού αμαρ-
τιών σφίγγεται. (Ε', 22).

Διεστραμμένη καρδία τεκταίνεται κακά, έν παντί καιρφ*
ο τοιούτος ταραχάς συνίστησι πόλε ι. (C, 14).

Άποδήσει τις πΰρ έν κόλπψ, τα δέ ιμάτια ού κατακαύσει ;
ή περιπατήσει τις έπ' άνθράκων πυρός, τούς δέ πόδας ού κατα-
καύσει ; (C, 27—28). '

Μή έλεγχε κακούς ίνα μή μισήσωσί σε' έλεγχε σοφόν και
άγαπήσει σε. Δίδου σοφφ άφορμήν και σοφώτερος έσται. (θ', 8).

Μνήμη δικαίων μετ' εγκωμίων, δνομα δέ άσεβων σβέννυ-
ται. (Γ, 7).

(*) Δυσανασχετε·..



Έκ πολυλογίας ούκ έκφεύξει άμαρτίαν, φειδόμενος δέ χει-
λέων νοήμων έση. (Ι', 19).

"Ωσπερ δμφαξ όδοΰσι βλαβερόν καί καπνός όμμασιν, ούτω
παρανομία τοις χρωμένοις αύτη. (Γ, 26).

Ού έάν είσέλθη ύβρις, έκεΐ και ατιμία. (ΙΑ/, 2).

Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου ούκ δλλυται έλπίς, το δέ καύ-
χημα τών άσεβων δλλυται. (ΙΑ', Τ).

Οίς μή ύπάρχη κυβέρνησις, πίπτουσιν ώσπερ φύλλα' σω-
τηρία δ' ύπάρχει έν πολλή βουλή. (ΙΑ', 14).

Ό πεποιθώς έπί πλούτω ούτος πεσεΐται, ό δ' άντιλαμβανό-
μενος δικαίων ούτος άνατελεΐ. (ΙΑ', 28).

Έκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωής. (ΙΑ', 30).

Ό μισών έλεγχους άφρων. (IB', 1).

"Αφρων αύθημερόν εξαγγέλλει όργήν αύτου, κρύπτει δέ
τήν έαυτοΰ άτιμίαν άνήρ πανούργος. (IB', 16).

Είσίν οι λέγοντες τιτρώσκουσι μαχαίρα, γλώσσαι δέ σο-
φών ίώνται. (IB', 18).

"Ος φυλάσσει τό έαυτου στόμα, τηρεί τήν έαυτού ψυχήν.
(ΙΓ', 3).

Έν έπιθυμίαις έστί πάς άεργος, χείρες δ' άνδρείων έν έπι-
μελεία. (ΙΓ', 4).

"Ος καταφρονεί πράγματος, καταφρονηθήσεται ύπ' αύτου.
(ΙΓ', 19).

Συμπορευόμενος σοφοΐς σοφός έση. (ΙΓ', 20.)

Ός φείδεται της βακτηρίας μισεί τόν υίόν αύτου' ό δ' άγα-
πών, έπιμελώς παιδεύει. (ΙΓ', 24).

Σοφαί γυναίκες φκοδόμησαν οίκους, ή δ' άφρων κατέσκαψε
ταίς χερσίν αύτής. (ΙΔ', 1).

Ό άτιμάζων πένητας άμαρτάνει, έλεών δέ πτωχούς μακα-
ριστός έσται. (ΙΔ', 21).

Πραΰθυμος άνήρ καρδίας ιατρός, σής δέ όστέων καρδία αι-
σθητική. (ΙΔ', 30).
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Δικαισύνη ύψοι έθνος, έλασσονοΰσι δέ φυλάς αμαρτίας
(ΙΑ', 34).

Όργή άπόλλυσι καί φρονίμους. (ΙΕ', 1).

Έν παντί τόπω οφθαλμοί Κυρίου σκοπεύουσι κακούς τε
καί αγαθούς. (ΙΕ', 3.)

θυσίαι άσεβων βδέλυγμα Κυρίω, εύχαί δέ κατευθυνόντων("")
δεκταί παρ' αύτφ. (ΙΕ , 8).

Ούκ αγαπήσει απαίδευτος τούς ελέγχοντας αύτόν, μετά δέ
σοφών ούχ ομιλήσει. (ΙΕ', 13).

Καρδίας εύφραινομένης πρόσωπον θάλλει, έν δέ λύπαις ού-
σης σκυθρωπάζει. (ΙΕ', 13).

Πάντα τόν χρόνον οί οφθαλμοί τών κακών προσδέχονται
κακά, οί δ' αγαθοί ήσυχάζουσι διαπαντός. (ΙΕ', 15).

Έξόλλυσιν εαυτόν ό δωρολήπτης, ό δέ μισών δώρων λή-
ψεις σώζεται. (ΙΕ', 27).

Μακράν απέχει ό θεός άπό άσεβών, εύχαΐς δέ δικαίων έπα-
κούει. (ΙΕ', 29).

θεωρών οφθαλμός καλά εύφραίνει καρδίαν, φήμη δ' άγαθή
πιαίνει οστά. (ΙΕ', 30).

Κρείσσων όλίγη λήψις μετά δικαιοσύνης, ή πολλά γεννή-
ματα με τ' αδικίας. (IC, 8).

Κηρία μέλιτος λόγοι καλοί. (IC, 24).

Άνήρ άφρων όρύσσει έαυτψ κακά, έπί δέ τών εαυτού χει-
λέων θησαυρίζει πυρ. (IC, 27).

Κρείσσων άνήρ μακρόθυμος ισχυρού, ό δέ κρατών οργής
κρείσσων καταλαμβανόμενου πόλιν. (IC, 32).

"Ωσπ=ρ δοκιμάζεται έν καμίνω άργυρος καί χρυσός, ούτως
έκλεκταί καρδίαι παρά Κυρίω. (ΙΖ', 3).

Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων, καύχημα δέ τέκνων πα-
τέρες αύτών. (ΙΖ', 6).

{*) Τών βαδιζόντων τήν ευθείαν δδόν.
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Εις πάντα καιρόν φίλος ύπαρχέτω σοι, αδελφοί δ' έν άνάγ-
καις χρήσιμοι εστωσαν, τούτου γαρ χάριν γεννώνται. (ΙΖ', 17).

Στόμα άφρονος συντριβή αύτφ, τά δέ χείλη αύτοϋ παγίς τή
ψυχή αύτοϋ. (ΙΗ', 7).

'Οκνηρούς καταβάλλει φόβος. (ΙΗ', 8).

Ός αποκρίνεται λόγον πριν άκοϋσαι, αφροσύνη αύτφ έστι
καί όνειδος. (ΙΗ', 13).

Δανείζει θεφ ό ελεών πτωχόν κατά δέ τό δόμα αύτοϋ αν-
ταποδώσει αύτφ. (Ιθ', IT).

'Ός φράσσει τά ώτα τοϋ μή έπακοϋσαι ασθενούς, καί αύτός
έπικαλέσεται καί ούκ εσται ό είσακούων. (ΚΑ', 13).

Όδός δικαιοσύνης καί έλεημοσύνης εύρήσει ζωήν καί δό-
ξαν. (ΚΑ', 21).

Ός φυλάσσει τό στόμα αύτοΰ καί τήν γλώσσαν, διατηρεί
έκ θλίψεως τήν ψυχήν αύτοΰ. (ΚΑ', 23).

θυσίαι ασεβών βδέλυγμα Κυρίψ, καί γάρ παρανόμα)ς προσ-
φέρουσιν αύτάς. (ΚΑ', 27).

"Ιππος ετοιμάζεται είς ήμέραν πολέμου, παρά δέ Κυρίου ή
βοήθεια. (*) (ΚΑ', 31).

Αίρετώτερον όνομα καλόν ή πλοΰτος πολύς. (KB'. 1).

Πλούσιοι καί πτωχοί συνήνιησαν αλλήλους, άμφοτέρους δ'
ό Κύριος έποίησεν. (KB', 2).

Ό σπείρων φαύλα θερίσει κακά. (KB', 8.)

Βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου, ο δέ μισηθείς ύπό Κυρίου
έμπεσεΐται είς αύτόν. (KB', 1 4).

Μή μέταιρε όρια αιώνια, ά έθεντο οί πατέρες σου.(KB', 28).

Είς ώτα άφρονος μηδέν λέγε, μήποτε μυκτηρίση τούς συ-
νετούς λόγους σου. (ΚΓ', 9).

Μέλι εύρων φάγε τό ίκανόν, μήποτε πλησθείς έξεμέσης.
• (ΚΕ',16).

I: _

Η

(*) Άνάλογον πρός τό «Σύν Άθηνό*. καί χείρα κίνει».

3
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"Ωσπερ σής έν ίματίψ κα! σκώληξ ξύλψ, ούτω λύπη αν-
δρός βλάπτει καρδίαν. (ΚΕ', 20).

Έάν πεινά ο εχθρός σου φώμιζε αύτόν, έάν διψά πότιζε
αυτόν. (ΚΕ*, 21).

"Ωσπερ ύδωρ ψυχρόν ψυχή διψώση προσηνές, ούτως αγ-
γελία άγαθή έκ γής μακρόθεν. (ΚΕ', 25).

Λέγει οκνηρός αποστελλόμενος είς οδόν : λέων έν ταΐς
όδοΐς, έν δέ ταΐς πλατείαις φονευταί. (KC, 13).

Ό ορύσσων βόθρον τω πλησίον, έμπεσεΐται είς αύτόν* ό δέ
κυλίωνλίθον, έφ' εαυτόν κυλίει. (KC, 27).

Μή καυχώ τα είς αύοιον. ού γαρ γινώσκεις τί τέξεται ή
έπιούσα. (ΚΖ', 1).

Έγκωμιαζέτω σε ό πέλας, μή τό σον στόμα, αλλότριος κα! μή
τα σα χείλη. (ΚΖ', 2).

Άξιοπιστότερά έστι τραύματα φίλου ή εκούσια φιλήματα
έχθρου. (ΚΖ', 6).

Φίλον σον ή φίλον πατρψον μή έγκαταλίπης. (ΚΖ', 10).
"Ος φυτεύει συκήν φάγεται τούς καρπούς αυτής* (ΚΖ',18).
"Ωσπερ ούχ όμοια πρόσωπα προσώποις, ούτως ούδ5 αι διά-
νοιαι .τών άνθρώπων. (ΚΖ', 19).

"Ος παρασκευάζεται έπί πρόσωπον τού εαυτού φίλου δί-
κτυον, περιβάλλει αύτό τοις έαυτού ποσίν. (ΚΘ', 5).
"Αμελγε γάλα κα! έσται βούτυρον. (Α', 3ο).

δ') ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ

37. είσοδος τής ανοίξεως.
('Aduci άόιιάτων Β', il —13).

'Ιδού ο χειμών παρήλθεν, ο ύετός άπήλθεν, έπορεύθη έαυτφ"

τά άνθη ώφθη έν τή γή, καιρός τήϊ τομής (:::) έφθακε, φωνή

__ *

(*) Του θερισμοϋ.
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της τρυγόνος ήκούσθη έν τή γή ήμών" ή συκή έξήνεγκεν όλύν-
ιθους (*) αύτής, αί άμπελοι κυπρίζουσιν, έδωκαν οσμήν.

ε') ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΟΥ
3<5. Ή ματαιότης τών άν&ρωπίνων.

(Έκκληόιαότΐΐς Α', 2 κ. έ.)·

Ματαιότης ματαιοτήτων, είπεν ό έκκλησιαστής, ματαιότης
■ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης. Τίς περίσσεια τω άνθρώπψ
εν παντί μόχθψ αύτου, φ μοχθεί ύπό τόν ήλιον; γενεά πορεύε-
ται και γενεά έρχεται, καί ή γή είς τόν αιώνα έστηκεν. Καί
ανατέλλει ό ήλιος καί δύνει ό ήλιος καί είς τόν τόπον αύτου

-έ'λκει, αύτός ανατέλλων εκεί..... Τί τό γεγονός; αύτο το γενη-

σόμενον' καί τί τό πεποιημένον; αύτο τό ποιηθησόμενον, καί
ούκ έστι πάν πρόσφατον ύπό τόν ήλιον. "Ος λαλήσει καί έρεϊ:
■ί'δε τούτο καινόν έστιν" ήδη γέγονεν έν τοΐς αίώσι τοΐς γενομέ-
νοις από έμπροσθεν ήμών.

39. Γνωμικά εκ. τον Έκκλησιαστοϋ.

Άγαθόν όνομα ύπέρ έλαιον άγαθόν, καί ήμερα τοΰ θανάτου
υπέρ ήμέραν γεννήσεως. (Ζ', 2).

Άγαθόν το άκουσαι έπιτίμησιν σοφοΰ ύπέρ άνδρα άκούοντα
άσμα αφρόνων. (Ζ', 6).

Άγαθόν μακρόθυμος ύπέρ ύψηλόν πνεΰμα. (Ζ', 9).

Μή σπεύσης έν πνεύματί σου τοΰ θυμοΰσθαι, ότι θυμός έν
κόλπίυ αφρόνων άναπαύσεται. (Ζ', 10).

cO τηρών άνεμον ού σπείρει, καί ό βλέπων έν ταΐς νεφέλαις
ού θερίσει, (θ', 4).

(*) Τά άγρ-.όσοκ.χ.

(**) 'Ανθίζουν.



ζ") ΕΚ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
40. Πώς σκέυτονται οί ασεβείς.

(Σοοία Σο^οιιώντος IV, I—2ο).

Είπον γαρ έν έαυτοΐς λογισάμενοι ουκ ορθώς : 'Ολίγος
έ^τι καί λυπηρός ο βίος ημών καί ουκ εστίν ίασις έν τελευτή
ανθρώπου, καί ουκ έγνώσθη ό άναλύσας έξ "Αδου. "Οτιαύ-
τοσχεδίως έγεννήθημεν, καί μετά τοϋτο έσόμεθα ώς ούχ ύπάρ-
ξαντες, ότι καπνός ή πνοή έν ρισίν ημών, καί ό λόγος σπιν-
θήρ έν κινήσει καρδίας ημών, ού σβεσθέντος τέφρα άποβήσε-
ται το σώμα, καί τό πνεύμα διαχυθήσεται ώς χαϋνος αήρ. Καί
τό όνομα ημών έπιλησθήσεται έν χρόνω, καί ούδείς μνημονεύ-
σει τών έργων ημών, καί παρελεύσεται ό βίος ημών ώς ί'χνη
νεφέλης, καί ώς ομίχλη διασκεδασθήσεται, διωχθείσα ύπό άκ~ί-
νων ηλίου καί ύπό θερμότητος αύτοΰ βαρυνθείσα. Σκιάς γαρ
πάροδος ό βίος ημών, καί ούκ εστίν άναποδισμός χης τε-

λευτής ημών, ότι κατεσφραγίσθη, καί ούδείς αναστρέφει. Δεύτε
ούν καί άπολαύσωμεν τών όντων αγαθών, καί χρησώμεθα τή
κτίσει ώς νεότητι σπουδαίως. Οίνου πολυτελούς καί μύρων πλη-
σθώμεν, καί μή παροδευσάτω ήμάς άνθος άέρος. Στεψώμεθα
ρόδων κάλυξιν πριν ή μαρανθήναι. Μηδείς ημών άμοιρος έστω
τής ημετέρας άγερωχίας, πανταχή καταλίπωμεν σύμβολα τής.
ευφροσύνης, ότι αύτη ή μερίς ημών καί ό κλήρος ούτος. Κα-
ταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, μή φεισώμεθα χήρας, μή
πρεσβύτου έντραπώμεν πολιάς πολυχρονίους. "Εστω δέ ημών ή
ισχύς νόμος τής δικαιοσύνης, τό γάρ άσθενές άχρηστον ελέγ-
χεται. Ένεδρεύσωμεν δέ τόν δίκαιον, ότι δύσχρηστος ήμϊν έστι?.

η (Οι άζ&ΐς).

[**) Ό έπιστρέψας.

(***) Άνάκλησις.



yicci έναντιοϋται τοις έργοις ημών, καί ονειδίζει ήμΐν αμαρτή-
ματα νόμου, καί έπιφημίζει ήμΐν αμαρτήματα παιδείας ημών.
Επαγγέλλεται γνώσιν έχε ι ν Θεοϋ, καί παΐδα Κυρίου εαυτόν
ονομάζει. Έγένετο ήμΐν είς έλεγχον έννοιών ημών βαρύς έοτιν
ήμΐν καί βλεπόμενος, ότι ανόμοιος τοις άλλοις ό βίος αύτου, καί
έξηλλαγμέναι αί τρίβοι αύτου. Είς κίβδηλον έλογίσθημεν αύτφ,
καί άπέχεται τών οδών ήμών ώς άπο άκαθαρσιών, μακαρίζει
έσχατα δικαίων, καί άλαζονεύεται πατέρα θεόν. "Ιδωμεν si οί
λόγοι αύτοΰ αληθείς, καί πειράσωμεν τά έν έκβάσει αυτού. Ει
γάρ έστιν ό δίκαιος υιός θεού, άντιλήψεται αύτου, καί ρύσεται
αύτόν έκ χειρός άνθεστηκότων. "Γβρει καί βασάνφ έτάσωμεν
αύτόν, ίνα γνώμεν τήν έπιείκειαν αύτοϋ, καί δοκιμάσωμεν τήν
άνεξικακίαν αύτοϋ. θανάτω άσχήμονι καταδικάσωμεν αύτόν,
εσται γάρ αύτοϋ επισκοπή έκ λόγων αύτοϋ. Ταύτα έλογίσαντο,
καί έπλανήθησαν (*) άπετύφλωσε γάρ αύτούς ή κακία αύτών,
καί ούκ έγνωσαν μυστήρια θεοϋ, ούδέ υ,ισθον ήλπισαν όσιότη-
τος, ούδέ έκριναν γέρας ψυχών άμώμων. "Οτι ό θεός έκτισε
τόν άνθρωπον έπ' άφθαρσία, καί είκόνα τής ίδιας ιδιότητος
έποίησεν αύτόν φθόvq) δέ διαβόλου θάνατος είσήλθεν είς τόν
κόσμο ν, πειράζουσι Ç':>:) δέ αύτόν οί τής έκείνου μερίδος όντες.

41. Γνωμικά εκ τής σοφίας Σολομώντος.

Δικαίων ψυχαί έν χειρί θεοϋ, καί ού μή άψηται αύτών βά-
σανος. (Γ', 1).

Γενεάς άδικου χαλεπά τά τέλη. (Γ', 19).
Σοφία τούς θεραπεύσαντας αύτήν έκ πόνων έρρύσατο. (Γ, 9).
Έκ μεγέθους καλλονής κτισμάτων άναλόγως ό γενεσιουρ-
γός αύτών θεωρείται. (ΙΓ', 5).

'Αχάριστου έλπίς ώς χειμέριος πάχνη τακήσεται, καί ρυή-
σεται ώς ύδωρ άχρηστον. (IC, 29).

(*) (01 ασεβείς).

(**) Δοκιμάζουσιν.



ζ') ΕΚ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑΧ.

42. Γνωμικά έκ τής σοφίας Σειράχ.

Ή δόξα ανθρώπου έκ τιμής πατρός αύτοΰ, και όνειδος τέ-
κνοις μήτηρ έν άδοξία. (Γ', 13).

Γ'Οσφ μέγας et, τοσούτω ταπεινού σεαυτόν, και έναντι Κυ-
ρίου εύρήσεις χάριν. (Γ', 20).

Χαλεπώτερά σου μή ζήτει, και ισχυρότερα σου μή εξέ-
ταζε. (Γ, 22).

Ψυχήν πεινώσαν μή λυπήσης, και μή παροργίσης άνδρα
έν απορία αύτου. (Δ', 2).

'Από δεομένου μή άποστρέψης όφθαλμόν, και μή δφς τόπον
άνθρώπω καταράσασθαί σε. (Δ', 5).

"Έως θανάτου άγώνισαι περί τής αληθείας, και Κύριος ό
Θεός πολεμήσει υπέρ σού. (Δ', 33).

Μή γίνου τραχύς έν γλώσση σου, και νωθρός και παρειμέ-
νος (*) έν τοις έργοις σου. (Δ', 34).

Μή έστω ή χείρ σου έκτεταμένη έν τω λαβείν, και έν τω
άποδιδόναι συνεσταλμένη. (Λ', 36).

Μή είπης: ήμαρτον, τί μοι εγένετο λυπηρό ν; ό γαρ Κύριος
έστι μακρόθυμος. (Ε', 4).

Οί είρηνεύοντές σοι (**) έστωσαν πολλοί, οί δέ σύμβουλοι
σοι είς άπό χιλίων. (C, 6).

Ει κτάσαι φίλον, έν πειρασμω κτήσαι αύτόν, και μή

ταχύ έμπιστεύσης αύτφ. (C, 7).

'Από τών εχθρών σου διαχωρίσθητι, καΐ άπό τών φίλων σου>
πρόσεχε. (C, 13).

Γ) 'Αμελής.

(**) Οί Ι/οντες μετά σου εΐρήνην, οί φίλοι.

(***) Έν καιρώ δοκιμασίας.
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Φίλος πιστός σκέπη κραταιά, ό δ' εύρων αύτόν εύρε θη-
σαυρόν. (C, 14).

Μή ποίει κακά, καί ού μή σε καταλάβη κακόν. 'Απόστήθι
από αδίκου και έκκλινή από σου. Τϊέ μή σπείρε έπ' αύλακας
αδικίας, καί ού μή θερίσης αύτάς έπταπλασίως. (Ζ', 1-3).

Μή ονείδιζε άνθρωπον άποστρέφοντα από αμαρτίας, μνή-
σθητι ότι πάντες έσμέν έν έπιτιμίοις. Μή άτιμάσης άνθρωπον
έν γήρα αύτου, καί γαρ έξ ήμών γηράσκουσιν. Μή έπίχαιρε
έπί νεκρψ, μνήσθητι ότι πάντες τελευτώμεν. (Η', 6-8).

Μή έγγυήση ύπέρ δύναμίν σου, καί έάν έγγυήση ώς άποτί-
σων φρόντιζε. (Ή', 16).

Παντί άνθρώπω μή έκφαινε σήν καρδίαν. (Η', 22).

Μή έγκαταλίπης φίλον άρχαΐον, ό γαρ πρόσφατος ούκ έστιν
έφισος αύτφ. Οίνος νέος, φίλος νέος' έάν παλαιωθή μετ' εύφρο-
σύνης πίεσαι αύτόν. (θ', 14-15).

Πριν έξετάσ-ης μή μέμψη, νόησον πρώτον καί τότε έπιτίμα.
Πριν ή άκοϋσαι μή άποκρίνου, καί έν μέσψ λόγων μή παρεμ-
βάλλου. (ΙΑ', 7-8).

Πριν τελευτής μή μακάριζε ούδένα, καί έν τέκνοις αυτού
γνωσθήσεται άνήρ. (ΙΑ', 30).

'Αγαθός ο πλούτος, φ μή έστιν άμαρτία, καί πονηρά ή πτώ-
χεια έν στόμασιν άσεβους. (ΙΓ', 30).

Καρδία άνθρώπου άλλοιοΐ τό πρόσωπον αύτοΰ,έάν εις άγαθά,
έάν τε είς κακά. (ΙΓ', 31).

cQç φύλλον θάλλον έπί δένδρου δασέος τά μεν καταβάλλει,
άλλα δέ φύει, ούτω γενεά σαρκός καί αίματος, ή μεν τελευτα,
έτέρα δέ γεννάται. (*) (ΙΔ', 19).

"Εναντι ανθρώπων ή ζωή καί ό θάνατος, καί ο έάν εύδο-
κήση δοθήσεται αύτφ. (ΙΕ', 18).

(*} Πρβλ. τό ομηρικό ν (Ίλιάδ. Ζ', 146-8): «Οϊη περ φύλλων γενεή, τοίη δέ
καί ανδρών" φύλλα τά μεν τ' άνεμος χαμάδις χέει, ϊλλα δέ θ' υλη τηλεθόωσ*
φύει, έαρος δ' επιγΐγνεται ώρη».
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Όπίσω τών επιθυμιών σου μή πορεύου, και άπό τών ορέ-
ξεων σου κωλύου. Έάν χορηγήσης τή ψυχή σου εύδοκίαν επι-
θυμίας, ποιήσει σε έπίχαρμα τών εχθρών σου. (ΙΗ', 30-31).

Στολισμός ανδρός και γέλως οδόντων και βήματα ανθρώ-
που αναγγέλλει τα περί αύτοΰ. (Ιθ ', 27).

Σοφία κεκρυμμένη και θησαυρός αφανής, τίς ωφέλεια έν
άμφοτέροις; Κρείσσων άνθρωπος άποκρύπτων τήν μωρίαν αύτοΰ
ή άνθρωπος άποκρύπτων τήν σοφίαν αύτοΰ. (Κ', 37).

cQç άπο προσώπου όφεως, φεΰγε άπό αμαρτίας" έάν γάρ
προσέλθης δάξεταί σε. (ΚΑ', 2).

Έν στόματι μωρών ή καρδία αύτών. (ΚΑ', 29).

Έπί νεκρψ κλαΰσον, έξέλιπε γάρ φώς" και έπί μωρφ κλαΰ-
σον, έξέλιπε γάρ σύνεσις. (KB', 10).

"Α έν νεότητι ού συναγήοχας, (*) και πώς άν εΰροις έν τω
γήρα σου; (ΚΕ', C").

Ό όρύσσων βόθρον είς αύτόν έμπεσειται, και ο ιστών πα-
γίδα έν αύτη άλώσεται. (ΚΖ,' 29).

Κρείσσων πτωχός υγιής και ισχύων τή έξει, ή πλούσιος
μεμαστιγωμένος είς σώμα αύτοΰ. Ύγιεία και ευεξία βέλτιον
παντόςχρυσίου, και σώμα εύρωστον ή όλβος άμέτρητος. (Α', 14).

Κρείσσων θάνατος ύπέρ ζωήν πικράν ή άρρώστημα έμ-
μονον. ,£Λ', 17).

Ζήλος και θυμός έλαττοΰσιν ημέρας, και προ καιρού γήρας
άγει/μέριμνα. (Α', 26).

■;'·' Ήγούμενόν σε κατέστησαν, μή έπαίρου" γίνου έν αύτοΐς
ώς εΐς έξ αύτών. (ΑΒ', 1).

Άκαίρως μή σοφίζου" (ΑΒ', 6).

' Έν ώρα έξεγείρου και μή ούράγει, (**) άπότρεχε είς οίκον
και μή ραθύμει. (ΑΒ', 15).

(*) Δέν έχεις συνάθροισε'..

(*V Μή μένε τελευταίος (είς τήν κλίνην).
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Πολλήν κακία ν έδίδαξεν ή αργία. (ΛΓ', 29).

Θύων υίόν έναντι τοϋ πατρός αύτοϋ, ο προσάγων θυσίαν έκ
χρημάτων πενήτων. (ΑΔ', 24).

"Ώραίον έλεος έν καιρφ θλίψεως, ώς νεφέλαι ύετοϋ έν καιρψ
; άβροχίας.(ΑΕ', 26).

Ού πάντα πασι συμφέρει καί ού πάσα ψυχή έν παντί εύ-
! δοκει. (ΑΖ', 31).

Δι' άπληστίαν πολλοί έτελεύτησαν, 6 δέ προσεχών προσθή-
σει ζωήν. (ΑΖ', 34).

Φρόντισον περί ονόματος, αύτο γάρ σοι διαμένει ή χίλιοι
μεγάλοι θησαυροί χρυσίου. (ΜΑ', 15).

'Εργάζεσθε τό έργον υμών προ καιρού, καί δώσει τόν μισθον
υμών έν καιρψ αύτοϋ. (ΝΑ', 38). ·

Il Ιί

f1 '
{!

II



ΤΜΗΜΑ Γ'.

ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ ΕΚ TON ΠΡΟΦΗΤΙΚΠΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

43. Ό Θεός, δια τον Ήσαΐον, έλέγχει τήν άγνωμοσννην
τών 'Ισραηλιτών και τήν νλικήν αντών λατρείαν,
διδάσκει δε τήν σινενματικήν λατρείαν.

( *Ηόαΐα Α', 2-26).

Άκουε ουρανέ καί ένωτίζου γή, ότι Κύριος έλάλησεν.
Γίούς έγέννησα και ύψωσα, αύτοί δε με ήθέτησαν. Έγνω βοΰς
τόν κτησάμενον και όνος τήν φάτνην του Κυρίου αύτοΰ,
'Ισραήλ δέ με ούκ έγνω, και ό λαός με ού συνήκεν. ΟύαΙ έθνος
άμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρόν, υιοί άνο-
μοι, έγκατελίπατε τόν Κύριον καί παρωργίσατε τόν άγιον τοΰ
'Ισραήλ. Τί jfxi πληγήτε, προστιθέντες άνομίαν ; Πάσα κεφα-
λή ;είς πόνον καί πάσα καρδία εις λύπην" άπό ίχνους ποδών
έως κεφαλής ούκ έστιν έν αύτφ ολοκληρία. (>:) Τραύμα, μώ-
λωψ, πηγή φλεγμαίνουσα' (**) ούκ έστι μάλαγμα έπιθειναι,
ούτε έλαιον, ούτε καταδέσμους. Ή γή ύμών έρημος, αί πόλεις
υμών πυρίκαυστοι* τήν χώραν ύμών, ενώπιον ύμών, άλλότριοι
κατεσθίουσιν αύτήν, καί ήρήμωται κατεστραμμένη ύπό λαών
αλλότριων. Έγκαταλειφθήσεται ή θυγάτηρ Σιών, ώς σκηνή έν

(*) Άκεραιότης, υγιεία.

Έκαστος είναι πλήρης από τραύματα y.λ.
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άμπελώνι καί ώς όπωροφυλάκιον έν σικυηλάτω, (*) ώς πόλις
πολιορκουμένη* καί εί μή Κύριος Σαβαώθ έγκατέλιπεν ήμΐν
σπέρμα, ώς Σόδομα αν έγενήθημεν, καί ο>ς Γόμορρα αν ώμοιώ-
θημεν. Ακούσατε λόγον Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων προσέ-
χετε νόμον θεοϋ ήμών, λαός Γομόρρας.

Τί έμοί πλήθος τών θυσιών ύμών, λέγει Κύριος ; πλήρης
ειμί ολοκαυτωμάτων κριών, καί στέαρ άρνών καί αίμα ταύρων
καί τράγων ού βούλομαι, ούδ' αν έρχησθε όφθήναί μοι. Τίς γαρ
έξεζήτησε ταύτα έκ τών χειρών ήμών ; Πατεΐν τήν αύλήν μου
ού προσθήσεσθε' εάν φέρητέ μοι σεμίδαλιν, μάταιον θυμίαμα.,
βδέλυγμά μοι εστί. Τάς νουμηνίας ύμών καί τά σάββατα καί
ήμέραν μεγάλη ν ούκ ανέχομαι' νηστείαν καί άργίαν καί τάς
νουμηνίας ύμών καί τάς έορτάς ύμών μισεί ή ψυχή μου' έγε-
νήθητέ μοι είς πλησμονή ν, ούκέτι άνήσω τάς αμαρτίας ύμών.
"Οταν έκτείνητε τάς χείρας πρός με, αποστρέψω τούς οφθαλ-
μούς μου αφ' ύμών καί έάν πληθύνητε τήν δέησιν, ούκ εισα-
κούσομαι ύμών αί γαρ χείρες ύμών αίματος πλήρεις. Λούσα-
σθε, καθαροί γίνεσθε, άφέλετε τάς πονηρίας από τών ψυχών
ύμών απέναντι τών οφθαλμών μου" παύσασθε από τών πονη-
ριών ύμών, μάθετε καλόν ποιεΐν, έκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε
άδικούμενον, κρίνατε όρφανφ, καί δικαιώσατε χήραν, καί
δεύτε διελεγχθώμεν, λέγει Κύριος. Καί εάν ώσιν αί άμαρτίαι
ύμών ώς φοινικουν, ώς χιόνα λευκανώ. Έάν δέ ώσιν ώς κόκκι-
νον, ώς έριον λευκανώ. Καί έάν θέλητε, καί είσακούσητέ μου,
τά αγαθά της γής φάγεσθε' έάν δέ μή θέλητε, μηδέ είσακού-
σητέ μου, μάχαιρα ύμας κατέδεται* τό γαρ στόμα Κυρίου έλά-
λησε ταΰτα.

Πώς έγένετο πόλις πιστή Σιών, πλήρης κρίσεως ; Έν
ή δικαιοσύνη έκοιμήθη έν αύτη, νυν δέ φονευταί' τό άργύ-
ριον ύμών άδόκιμον, οί κάπηλοί σου μίσγουσι τόν οίνον
ύδατι- οί αρχοντές σου άπειθοΰσι, κοινωνοί κλεπτών, άγαπών-

Άγγουρόχηπος.
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τες δώρα, διώκοντας άνταπόδομα, όρφανοΐς ού κρίνοντες, κ ai
κρίσιν χηρών ού προσίχοντες. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος ό
■δεσπότης Σαβαώθ : Ούαί οί ισχύοντες 'Ισραήλ, ού παύσεται
γάρ μου ό θυμός εν τοις ύπεναντίοις καί κρίσιν έκ τών έχθρών μου
ποιήσω. Καί έπάξω τήν χεΐρά μου έπι σέ, καί πυρώσω είς κα-
θαρόν, τούς δέ άπειθούντας απολέσω, καί άψελώ πάντας ανό-
μους από σου. Καί επιστήσο.) τούς κριτάς σου, ώς τό πρότερον,
καί τούς συμβούλους σου, ώς το άπ' άρχής* καί μετά ταύτα
κληθήστβ πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιστή Σιών.

44. AÎ ενλογίαι τών αω&ησομενων.

( Ήόαΐα IB' , 1 - G)o

Καί έρεΐς έν τή ήμερα έκείνη : Εύλογώ σε, Κύριε, διότι
ώργίσθης μοι καί άπέστρεψας τόν θυμόν σου, καί ήλέησάς με.
'Ιδού ο θεός μου σωτήρ μου, πεποιθώς έσομαι έπ' αύτφ καί ού
φοβηθήσομαι" διότι ή δόξα μου καί ή αίνεσίς μου Κύριος, καί
έγένετό μοι είς σωτηρίαν. Καί άντλήσατε ύδωρ μετ' εύφροσύ-
νης έκ τών πηγών τού σωτηρίου. Καί έρεΐς έν τή ήμερα έκείνη :
Υμνείτε Κύριον, βοάτε τό όνομα αύτοϋ, άναγγείλατε έν τοις
εθνεσι τά ένδοξα αύτοϋ. Υμνήσατε τό όνομα Κυρίου, ότι υψηλά
έποίησεν άναγγείλατε ταύτα έν πάση τή γή. Άγαλλιασθε καί
εύφραίνεσθε οί κατοικοϋντες Σιών ότι ύψώθη ό άγιος τοϋ
'Ισραήλ έν μέσω αύτής.

45. Είκών της μελλούσης εύτνχίας.

( Ή data ΛΕ , 4-10).

Εύφράνθητι έρημος διψώσα, άγαλλιάσθω έρημος, καί άν-
θείτω ώς κρίνον. Καί έξανθήσει καί άγαλλιάσεται τά έρημα
τοϋ Ίορδάνου, ή δόξα τοϋ Λιβάνου έδόθη αύτη, καί ή τιμή τοϋ
Καρμήλου, καί ό λαός μου όψεται τήν δόξαν Κυρίου είς το
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ΰψος τοΰ Θεοΰ. 'Ισχύσατε χείρες άνειμέναι, και γόνατα παρα-
λελυμένα. Παρακαλέσατε οί όλιγόψυχοι τή διάνοια' ίσχύσατε,
μή φοβεΐσθε' ιδού ό θεός ήμών κρίσιν άνταποδίδωσι και άντα-
ποδώσει, αύτος ήξει και σώσει ήμάςΐ Τότε άνοιχθήσονται
οφθαλμοί τυφλών, και ώτα κωφών άκούσονται. Τότε άλεΐται
ώς έλαφος δ χωλός, τρανή δέ έσται γλώσσα μογιλάλων, ότι
έξερράγη έν τή έρήμω ύδωρ, και φάραγξ έν γή διψώση. Και
έσται ή άνυδρος είς ελη, και είς τήν διψώσαν γήν πηγή ύδατος
εσται. έκεΐ ευφροσύνη δρνέων, επαύλεις καλάμου και έλη,
Έσται έκεΐ οδός καθαρά, και οδός αγία κληθήσεται, και ού
μή παρέλθή έκεΐ ακάθαρτος, ούδέ έσται έκεΐ οδός ακάθαρτος'
οί δέ διεσπαρμένοι πορεύσονται έπ' αύτής και ού μή πλανηθώ-
σιν. Και ούκ έσται έκεΐ λέων, ούδέ τών πονηρών θηρίων ού μή
άναβή είς αυτήν, ούδέ μή εύρεθή έκεΐ, άλλα πορεύσονται έν
αύτη λελυτρωμένοι και συνηγμένοι διά Κύριον και άποστραφή-
σονται και ήξουσιν είς Σιών με τ' εύφροσύνης, και εύφροσύνη.
αιώνιος ύπέρ κεφαλής αύτών* έπί γάρ τής κεφαλής αύτών αί-
νεσις και άγαλλίασις και εύφροσύνη καταλήψεται αύτούς,.
άπέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός.

46. cO cΗσαΐας παρηγορεί τον λαόν.

( ' Hdciiu Λ1 ', 1 II).

Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου, λέγει ό θεός,
''Ιερείς λαλήσατε είς τήν καρδία ν "Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε
αύτήν, ότι έπλήσθη ή ταπείνωσις αύτής, λέλυται αύτής ή
αμαρτία, ότι έδέξατο έκ χειρός Κυρίου διπλά τά αμαρτήματα
αύτής. Φωνή βοώντος έν τή έρήμω' έτοιμάσατε τήν όδόν Κυ-
ρίου, εύθείας ποιείτε τάς τρίβους τοΰ θεοΰ ήμών. Πάσα φάραγξ
-πληρωθήσεται, και πάν δρος και βουνός ταπεινωθήσεται' και
έσται πάντα τά σκόλια είς εύθεΐαν, και ή τραχεία είς πεδία,
και δφθήσεται ή δόξα Κυρίου, και δψεται πάσα σαρξ τό σωτή-
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ρι ο ν τοΰ θεοΰ, οτι Κύριος έλάλησεν. Φωνή λέγοντος : Βόη -
σον. Και είπα: Τί βοήσω; πάσα σαρξ χόρτος και πάσα δόξα
άνθρωπου ώς άνθος χόρτου* έξηράνθη ο χόρτος, και τό άνθος
έξέπεσεν, ότι πνεΰμα Κυρίου έπνευσεν εις αυτό' (άληθώς χόρ-
τος ό λαός' έξηράνθη ό χόρτος, και το άνθος έξέπεσε), τό δέ
ρήμα τοΰ Θεοΰ ήμών μένει είς τόν αιώνα. Έπί όρος ύψηλον
άνάβηθι ό εύαγγελιζόμενος Σιών, ΰψωσον τή ισχύϊ τήν φωνήν
σου ό εύαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ' ύψώσατε, μή φοβεισθε.
Είπον ταίς πόλεσιν Τούδα : Ιδού ό Θεός ύμών, ιδού Κύριος,
Κύριος μετά ίσχύος έρχεται, καί ό βραχίων αύτοΰ μετά κυ-
ρίας' £δού ό μισθός αύτοΰ μετ' αύτοΰ, καί τό έργον έναντίον
αύτοΰ' ώς ποιμήν ποιμανεϊ τό ποίμνιον αύτοΰ, καί τψ βρα-
χίονι αύτοΰ συνάξει άρνας καί έν τψ κόλπψ αύτοΰ βαστάσει.

47· eO Θεος άποδοκι,μάζει τάς νηστείας τών eΕβραίων.

( Ή data i\H',4-ll)o

"Ινα τί μοι νηστεύετε ώς σήμερον ;... Ούχί τοιαύτην νηστείαν
έξελεξάμην, λέγει Κύριος, άλλά λΰε πάντα σύνδεσμο ν άδικίας,
διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων, απόστελλε τε-
θραυσμένους έν άφέσει, καί πάσαν συγγραφή ν άδικον διά-
σπα. Διάθρυπτε πεινώντι τόν άρτον σου, καί πτωχούς άστέγους
εισάγε εις τόν οίκόν σου' έάν ίδης γυμνόν, περίβαλε, καί από
τών οίκείων τοΰ σπέρματος σου ούχ ύπερόψτβ* τότε ραγήσεται
πρώϊμον τό φώς σου, καί τά ίάματά σου ταχύ άνατελεί* καί
προπορεύσεται έμπροσθέν σου ή δικαιοσύνη σου, καί ή δόξα
τοΰ θεοΰ περιστελεΐ σε. Τότε βοήση, καί ό θεός είσακούσε-
ταί σου' έτι λαλοΰντός σου έρεί : 'Ιδού πάρειμι. Έάν αφελές
άπο σου σύνδεσμον () καί χειροτονίαν, (****) καί ρήμα γογ-

(*) Μετά κύρους.

(**) Σομφωνιαν.

(***) Δεσμόν (πονηρόν).

) Χειρονομίαν (πονηράν).
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γυσμού, και δφς πεινώντι τόν άρτόν σου έκ ψυχής σου, καί
ψυχήν τεταπεινωμένην έμπλήσης, τότε άνατελεΐ έν τω σκότει
τό φως σου, καί τό σκότος σου ώς μεσημβρία, καί έσται ό Θεός
σου μετά σου διαπαντός" καί έμπλησθήση καθάπερ έπιθυμεΐ ή
ψυχή σου, καί τα οστά σου πιανθήσεται. Καί έσται ώς κήπος
μεθύων, καί ώς πηγή ύδατος, ήν μή έξέλιπεν υδωρ.

48. Eixcov τής ήφικής διαφ&οράς τον 'Ισραήλ.

( Ίερειιία θ', 1 >:. έ.).

Τις δώσει κεφαλή μου υδωρ, καί όφθαλμοΐς μου πηγήν
δακρύων ; καί κλαύσομαι τόν λαόν μου τούτον ημέρας καί νυ-
κτός, καί τούς τετραυματισμένους θυγατρός λαού μου.(*) Τίς δώη
μοι έν τή έρήμω σταθμόν έσχατον καί καταλείψω τόν λαον
μου, καί άπελεύσομαι απ' αύτού ; "Οτι... σύνοδος άθετούντων
καί ένέτειναν ' τήν γλώσσαν αύτών ώς τόξον' ψεύδος καί ού
πίστις ένίσχυσεν έπί τής γής, ότι έκ κακών εις κακά έξήλθο-
σαν, καί έμέ ούκ έγνωσαν, φησί Κύριος. "Εκαστος άπό τοΰ
πλησίον αύτού έξήλθοσαν* φυλάξασθε, καί. έπί άδελφοΐς εαυ-
τών μή πεποίθατε, ότι πας άδελφός πτέρνη πτερνιεΐ, καί πας
φίλος δολίως πορεύσεται. Έκαστος κατά τού φίλου έαυτοϋ
καταπαίξεται, άλήθειαν ού μή λαλήσουσι' μεμάθηκεν ή γλώσσα
αύτών λαλεΐν ψευδή, ήδίκησαν καί ού διέλιπον τού έπιστρέψαι.
Τόκος έπί τόκο3, καί δόλος έπί δόλω' ούκ ήθελον είδέναι με,
φησί Κύριος. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος : 'Ιδού έγώ πυρώσω
αύτούς καί δοκιμώ αύτούς' ότι.ποιήσω άπό προσώπου πονηρίας
θυγατρός λαού μου ; Βολίς τιτρώσκουσα ή γλώσσα αύτών, δό-
λια τά ρήματα τού στόματος αύτών τω πλησίον αύτού λαλεί
ειρηνικά, καί έν έαυτφ έχει τήν έχθραν. Μή επ« τούτοις ούκ
έπισκέψομαι, λέγει Κύριος, ή έν λαφ τοιούτοι ούκ έκδικήσει ή
ψυχή μου ;

(*) Τής 'Ιερουσαλήμ.
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Καί δώσω τήν "Ιερουσαλήμ είς μετοικίαν καί είς κατοι-
κητήριον δρακόντων, καί τάς πόλεις Ιούδα είς αφανισμό ν θή-
σομαι, παρά το μή κατοικεισθαι...

Καί είπε Κύριος προς με : Δια τό έγκαταλιπεΐν αύτούς τόν
νόμον μου, όν έδωκα προ προσώπου αύτών, καί ούκ ήκουσαν
τής φωνής μου, αλλ' έπορεύθησαν οπίσω τών αρεστών τής καρ-
δίας αύτών τής κακής, καί οπίσω τών ειδώλων, α έδίδαξαν
αύτούς οί πατέρες αύτών, δια τούτο, τάδε λέγει Κύριος, ό θεός
'Ισραήλ : 'Ιδού εγώ ψωμιώ αύτούς άνάγκας, καί ποτιώ αύτούς
ύδωρ χολής, καί διασκορπιώ αύτούς έν τοις έθνεσιν, είς ους ούκ
έγίνωσκον αύτοί καί οί πατέρες αύτών, καί έπαποστελώ επ'
αύτούς τήν μάχαιραν, έως τοϋ εξαναλώσαι αύτούς έν αύτη.

49. "Ελεγχος τών ποιμένων τον 3Ισραήλ και προ-
φητεία.\ υτερι ελενσεως τον Μεσσίον.

( Ίεοειιία ΙΫΓ'9 1—ί>).

Ώ οί ποιμένες, οί διασκορπίζοντες καί άπολλύοντες τά πρό-
βατα τής νομής μου, φησί Κύριος. Διά τούτο τάδε λέγει Κύ-
ριος ό θεός 'Ισραήλ επί τούς ποιμένας τούς ποιμαίνοντας τόν
λαόν μου : Ύμεΐς διεσκορπίσατε τά πρόβατά μου, καί άπώσατε
αυτά, καί ούκ έπεσκέψασθε αύτά. 'Ιδού έγώ έκδικήσω έφ' ύμάς,
κατά τά πονηρά έπιτηδεύματα ύμών, φησί Κύριος. Κάγώ είσ-
δέξομαι το κατάλοιπον τοϋ λαοϋ μου άπο πάσης τής γής, ού
έξωσα αύτούς έκεΐ, καί καταστήσω αύτούς είς τήν νομήν αύ-
τών, καί αύξηθήσονται καί πληθυνθήσονται. Καί αναστήσω
αύτοΐς ποιμένας, καί ποιμανοϋσιν αύτούς καί ού φοβήθήσονται
έτι, καί ού πτοηθήσονται έτι, ούδέ διαφωνήσουσι, λέγει Κύριος.
Ιδού ήμέραι έρχονται, λέγει Κύριος, καί άναστήσω τψ Δαυίδ
ανατολή ν δικαίαν, καί βασιλεύσει βασιλεύς, καί συνήσει, καΐ
ποιήσει κρίμα καί δικαιοσύνην έπι τής γής.
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5Ο. 3 Εκ των Θρήνων τον Ίερεμίον κατ3 εκλογήν.

Και εγένετο μετά τό αίχμαλωτισθήναι τον 'Ισραήλ, κα!
Ιερουσαλήμ έρημωθήναι, έκάθισεν Ιερεμίας κλαίων, κα! έθρή-
νησε τον θρήνον τούτον έπ! Ιερουσαλήμ, κα! είπεν :

Πώς έκάθισε μόνη ή πόλος ή πεπληθυμμένη λαών ; έγε-
νήθη ώς χήρα πεπληθυμμένη έν έθνεσιν, άρχουσα έν χώραις
έγεννήθη είς φόρον

Κλαίουσα έκλαυσεν έν νυκτί, κα! τά δάκρυα αυτής έπ!
τών σιαγόνων αύτής, κα! ούχ υπάρχει ό παρακαλών αύτήν
άπό πάντων τών άγαπώντων αύτήν πάντες οί φιλούντες αύΐήν
ήθέτησαν έν αύτη, έγένοντο αύτη είς έχθρούς.

Όδο! Σιών πενθούσι παρά τό μή είναι έρχομένους έν έορτή.
ΙΙάσαι αί πύλαι αύτής ήφανισμέναι, οί ιερείς αύτής άναστενά-
ζουσιν, αί παρθένοι αύτής άγόμεναι, κα! αύτή πικραινομένη
έν εαυτή.

Κα! έξήλθεν έκ θυγατρος Σιών πάσα ή εύπρέπεια αύτής*
έγένοντο οί άρχοντες αύτής ώς κριο! ούχ εύρίσκοντες νομήν,
κα! έπορεύοντο έν ούκ ίσχύϊ κατά πρόσωπον διώκοντος.

Άμαρτίαν ήμαρτεν Ιερουσαλήμ, διά τούτο είς σάλον
έγένετο. Πάντες οί δοξάζοντες αύτήν έταπείνωσαν αύτήν' είδον
γάρ τήν άσχημοσύνην αύτής, καί γε αύτή στενάζουσα, και
άπεστράφη οπίσω.

" Δίκαιος έστι Κύριος, ότι στόμα αύτού παρεπίκραναν' άκού-
σατε δή πάντες οί λαοί, κα! ί'δετε τδ άλγος μου' παρθένοι μου
κα! νεανίσκοι μου έπορεύθησαν έν αιχμαλωσία.

'Ακούσατε δή, ότι στενάζω έγώ, ούκ έστιν ό παρακαλών
με* πάντες οι εχθροί μου ήκουσαν τά κακά μου, καί έχάρησαν,
ότι σύ έποίησας, έπήγαγες ήμέραν, έκάλεσας καιρόν, έγένοντο
δμοιοι έμοί.

Έξέλιπον έν δάκρυσιν οί οφθαλμοί μου, έταράχθη ή καρ-
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δία μου, έξεχύθη είς γήν ή δόξα μού, έπί τό σύντριμμα
της θυγατρός λαοΰ μου, έν τω εκλείπει ν νήπιον καί θηλάζοντα
έν πλατείαις πόλεως.

Τί μαρτυρήσω σοι ή τί ομοιώσω σοι θύγατερ Ιερουσαλήμ :
τίς σώσει σε καί παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ Σιών ; οτι
έμεγαλύνθη ποτήριον συντριβής σου, τίς ίάσεταί σε ;

Έκρότησαν έπί σέ χείρας πάντες οί παραπορευόμενοι
όδόν, έσύρισαν, καί έκίνησαν τήν κεφαλήν αύτών έπί τήν θυ-
γατέρα Τερουσαλήμ' αύτη ή πόλις, έροϋσι, στέφανος δόξης,
ευφροσύνης πάσης της γής.

Διήνοιξαν έπί σέ στόμα αύτών πάντες οί έχθροί σου, έσύ-
ρισαν καί έβρυξαν οδόντας, καί είπαν : Κατεπίομεν αύτήν.
Πλήν αύτη ή ημέρα, ήν προσεδοκώμεν, εύρομεν αύτ-ήν, είδομεν.

Έποίησε Κύριος, ά ένεθυμήθη" συνετέλεσε ρήματα αύτού,
ά ένετείλατο έξ ημερών αρχαίων. Καθειλε, καί ούκ έφείσατο,
καί ηύφρανεν έπί σέ έχθρόν, ύψωσε κέρας θλίβοντός σε.

Έβόησε καρδία αύτών προς Κύριο ν τείχη Σιών καταγά-
γετε ώς χειμάρρους δάκρυα, ημέρας καί νυκτός* μή δφς έκνη-
ψιν σεαυτη, μή σιωπήσαιτο, θύγατερ, ό οφθαλμός σου.

θηρεύσαντες έθήρευσάν με ώς στρουθίον. Πάντες οί έχθροί
μου δωρεάν έθανάτωσαν έν λάκκω ζωήν μου, καί έπέθηκαν
λίθον έπ' έμοί. Ύπερεχύθη ΰόωρ έπί τήν κεφαλήν μου" είπα :
Άπωσμαι.

Έπεκαλεσάμην τό όνομά σου, Κύριε, έκ λάκκου κατωτά-
του, φωνήν μου ήκουσας. Μή κρύψης τά ώτά σου είς τήν δέη-
σίν μου, εις τήνβοήθειάν μου ήγγισας, έν ημέρα, ή έπεκαλεσά-
μην σε, είπάς μοι : Μή φοβου.

Πώς άμαυρωθήσεται τό χρυσίον, άλλοιωθήσεται τό άργύριον
τό άγαθόν ; έξεχύθησαν λίθοι άγιοι, έπ' άρχής πασών έξόδων.

Οί υιοί Σιών οί τίμιοι, οί έπηρμένοι έν χρυσίω, πώς έλογί-
οθησαν είς αγγεία οστράκινα, έργα^ χειρών κεραμέως ;



— 67 —

Έκολλήθη ή γλώσσα θηλάζοντος προς τόν φάρυγγα αύτοΰ
έν δίψει, νήπια ήχησαν άρτον, και ό διακλών ούκ έστιν αύτοΐς.

Χείρες γυναικών οίκτιρμόνων ήψησαν τά παιδία αύτών
έγεννήθησαν εις βρώσιν αύταϊς, έν τψ συντρίμματι τής θυγα-
τρός τοΰ λαοΰ μου.

Συνετέλεσε Κύριος θυμόν αύτοΰ, έξέχεε θυμόν οργής αύ-
τοΰ, καί άνήψε πΰρ έν Σιών, καί κατέφαγε τά θεμέλια αύτής.

Ούκ έπίστευσαν βασιλείς γής, πάντες οί κατοικοΰντες τήν
οικούμενην, ότι είσελεύσεται εχθρός καί έκθλίβων διά τών
πυλών Ιερουσαλήμ.

Έξ αμαρτιών προφητών αύτής, αδικιών ιερέων αύτής, τών
έκχεόντων αίμα δίκαιον έν μέσιρ αύτής.

Ήγγικεν ό καιρός ημών, έπληρώθησαν αί ήμέραι ημών,
πάρεστιν ό καιρός ημών κούφοι έγένοντο οί διώκοντες ήμας
υπέρ αετούς ουρανού, έπί τών ορέων έξέπτησαν, έν έρήμψ ένή-
δρευσαν ημάς.

Χαίρε καί εύφραίνου, θύγατερ Ίδουμαίας, ('"") ή κατοικούσα
έπί γής, καί γε έπί σέ διελεύσεται το ποτήριον Κυρίου, μεθυ-
σθήση καί άποχεείς.

Μνήσθητι, Κύριε, δ,τι έγεννήθη ήμιν' έπίβλεψον, καί ίδε
τόν όνειδισμόν ημών. Κληρονομιά ήμών μετεστράφη άλλο-
τρίοις, οί οίκοι ήμών ξένοις. 'Ορφανοί έγεννήθημεν, ούχ υπάρ-
χει πατήρ, μητέρες ήμών ώς αί χήραι.

Έδιώχθημεν, έκοπιάσαμεν, ούκ άνεπαύθημεν... Οί πατέρες
ήμών ήμαρτον, ούχ ύπάρχουσιν, ήμεΐς τά άνομήματα αύτών
όπέσχομεν. Δοΰλοι έκυρίευσαν ήμών, λυτρούμενος ούκ έστιν
εκ τής χειρός αύτών.

Κατέλυσε χαρά καρδίας ήμών, εστράφη εις πένθος ό χορός
ήμών, έπεσεν ό στέφανος τής κεφαλής ήμών. Ούαί δέ ήμιν, ότι

(*) Οί κατ ο'.κ οι ταύτης εβοήθησαν τοϋς Βαβυλώνιους εις δλωσιν τής 'Ιερου-
σαλήμ.
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ήμάρτομεν. Έπίστρεφον ημάς, Κύριε, προς σέ, καί έπιστραφη-
σόμεθα* καί άνακαίνισον ημέρας ημών καθώς έμπροσθεν. "Οτι
άπωθούμενος άπώσω ημάς, ώργίσθης εφ' ημάς έως σφόδρα.

51. Έλεγχος τών ποιμένων τον 3Ισραήλ.

(Ιεζεκιήλ ΑΔ', 1 — 10).

Καί έγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων : Υιέ άνθρώπου
προφήτευσον επί τούς ποιμένας του 'Ισραήλ, προφήτευσον καί
είπον αύτοις τοις ποιμέσι : Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" ώ ποιμέ-
νες 'Ισραήλ, μή οί ποιμένες βόσκουσιν εαυτούς ; ούχί τά πρόβα-
τα βόσκουσιν οί ποιμένες ; 'Ιδού τό γάλα κατεσθίετε, καί τά
ερια περιβάλλεσθε, καί τό παχύ έσφάζετε, καί τά πρόβατά μου
ούκ έβόσκετε. Τό ήσθενηκός ούκ ενισχύσατε,καί το κακώς έχον
ούκ εσωματοποιήσατε, καί τό συνετριμμένον ού κατεδήσατε,
καί τό πλανώμενον ούκ έπεστρέψατε, καί τό άπολωλός ούκ
έζητήσατε, καί τό ίσχυρόν κατειργάσασθε μόχθω. Καί διεσπά-
ρησαν τά πρόβατά μου, δια τό μή είναι ποιμένας, καί έγεννή-
θησαν είς κατάβρωμα πάσι τοις θηρίοις τοϋ άγροϋ, καί τοις
πετεινοίς τοϋ ούρανοϋ. Καί διεσπάρησαν τά πρόβατά μου εν
παντί όρει, καί επί πάντα βουνόν ύψηλόν, καί επί παντί προ-
σώπω πάσης τής γής διεσπάρη τά πρόβατά μου* καί ούκ ήν ό
έκζητών ούδέ ό άποστρέφων....

Άντί τούτου, ποιμένες, άκούσατε λόγον Κυρίου: Τάδε
λέγει Άδωναί Κύριος. 'Ιδού έγώ έπι τούς ποιμένας, καί έκζη-
τήσω τά πρόβατά μου έκ τών χειρών αύτών, καί άποστρέψω
αύτούς τοϋ μή ποιμαίνειν τά πρόβατά μου, καί ού μή βοσκή-
σουσιν έτι οί ποιμένες αύτά' καί έξελοϋμαι τά πρόβατά μου έκ
τοϋ στόματος αύτών, καί ούκ έτι έσονται αύτοις είς κατάβρωμα.
Διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος ό θεός: 'Ιδού έγώ είμι, έκζη-
τήσω τά πρόβατά μου, καί έπυκέψομαι αύτά. "Ως έπισκέπτε-
ται ό ποιμήν τό ποίμνιον αύτοϋ έν ήμερα, δτ' άν ή γνόφος καί
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Ιί

νεφέλη έν μέσω προβάτων αύτοΰ διακεχωρισμένων, όυΐ
ζητήσω τά πρόβατά μου, καί άπελάσω αύτά άπο παντός τό-
που, ού διεσπάρησαν έκεΐ έν ημέρα νεφέλης καί γνόφου. Καί
έξάξω αύτούς έκ τών έθνών, καί συνάξω αύτούς έκ τών χωρών,
κα! είσάξω αύτούς εις τήν γήν αύτών, κα! βοσκήσω αύτούς έπί
τά δρη 'Ισραήλ, κα! έν ταίς φάραγξι, κα! έν πάση κατοικία
τής γης* έν νομή άγαθή βοσκήσω αύτούς, έν τω δρει τω ύψη-
λφ, έν τω δρει Ισραήλ. Κα! έσονται αί μάνδραι αύτών έκεΐ,
κα! κοιμηθήσονται, καί έκεΐ άναπαύσονται έν τρυφή άγαθή,
καί έν νομή πίονι βοσκηθήσονται έπί τών ορέων τοΰ 'Ισραήλ.
'Εγώ βοσκήσω τά πρόβατά μου, κα! έγώ άναπαύσω αύτά, καί
έπιγνώσονται ότι έγώ είμι Κύριος.

Τάδε λέγει Κύριος Κύριος : Τό άπολωλός έκζητήσω, κα!
τδ πεπλανημένον επιστρέψω, κα! τό συντετριμμένον καταδήσω,
κα! τδ έκλεΐπον ενισχύσω, και τό πΐον καί τό ίσχυρόν φυλάξω
κα! βοσκήσω αύτά μετά κρίματος.

02. Ο eΩσηε προφητεύει τιμωρίαν τον Θεον
ενεκα τής ασεβείας τον λαον.

(*Ω<5«ε Δ', 1—6)

'Ακούσατε λόγον Κυρίου υιοί 'Ισραήλ, ότι κρίσις τω Κυρίφ
προς τούς κατοικοΰντας τήν γήν διότι ούκ έστιν άλήθεια, ούδέ
έλεος, ούδέ έπίγνωσις θεοΰ έπ! τής γης* άρα καί ψεύδος καί
φόνος και κλοπή κέχυται έπ! τής γης, κα! αίματα έφ' αίμασι
μίσγουσιν. Διά τούτο πενθήσει ή γή, κα! σμικρυνθήσεται συν
πάσι τοις κατοικοΰσιν αύτήν, σύν τοις θηρίοις τοΰ άγροΰ, καί
συν τοις έρπετοΐς τής γής, κα! σύν τοις πετεινοΐς τοΰ ούρανοΰ,
κα! οί ίχθύες τής θαλάσσης έκλείψουσιν δπως μηδείς μήτε
δικάζηται, μήτε έλέγχη μηδείς, δ δέ λαός μου ώς άντιλεγό-
μενος ιερεύς... °Ωμοιώθη δ λαός μου, ώς ούκ έχων γνώσιν ότι
σύ έπίγνωσιν άπώσω, κάγώ άπώσομαί σε τοΰ μή ίερατεύειν
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μοι. Καί έπελάθου νόμου θεοϋ σου, κάγώ έπιλήσομαι τέ-
κνων σου.

53. Ό Ίωνάς ρίπτεται είς τήν θάλασσαν.

(Ίωνα Α', 1 — 16)

Καί έγένετο λόγος Κυρίου προς Ίωνάν τον του Άμαθί,
λέγων: Άνάστηθι καί πορεύθητι εις Νινευί, τήν πόλιν τήν με-
γάλην, καί κήρυξον έν αυτή ότι άνέβη ή κραυγή τής κακίας
αύτής πρός με. Καί άνέστη Ίωνάς τού φυγείν είς θαρσείς έκ
προσώπου Κυρίου, καί κατέβη είς Ίόππην" καί εύρε πλοΐον
βαδίζον είς θαρσείς, καί έδωκε τό ναύλον αύτοΰ, καί άνέβη
είς αύτό, τοΰ πλεΰσαι μετ' αύτών είς θαρσείς έκ προσώπου
Κυρίου. Καί Κύριος έξήγειρε πνεύμα έπί τήν θάλασσαν, καί
έγένετο κλύδων μέγας έν τή θαλάσση, καί τό πλοίο ν έκινδύ-
νευε τοΰ συντριβήναι. Καί έφοβήθησαν οί ναυτικοί, καί άνε-
βόησαν έκαστος πρός τόν θεόν αύτοΰ, καί έκβολήν έποιήσαντο
τών σκευών τών έν τψ πλοίω είς τήν θάλασσαν, τοΰ κουφισθή-
ναι άπ' αύτών. Ίωνάς δέ κατέβη είς τήν κοίτην τοΰ πλοίου
καί έκάθευδε καί έρεγχε. Καί προσήλθε προς αύτον ο πρω-
ρεύς, καί είπεν αύτψ : Τί σύ ρέγχεις : άνάστα καί έπικαλοΰ τόν
θεόν σου, όπως διασώση ό θεός ήμας καί ού μή άπολώμεθα.
Καί είπεν έκαστος πρός τόν πλησίον αύτοΰ : Δεύτε βάλωμεν
κλήρους καί έπιγνώμεν τίνος ένεκεν ή κακία αύτη έστιν έν
ήμιν. Καί έβαλον κλήρους καί έπεσεν ο κλήρος έπί Ίωνάν.
Καί είπον πρός αύτόν^ Άπάγγειλον ήμιν τίνος ένεκεν ή κα-
κία αύτη έστιν έν ήμιν, τίς σου ή έργασία έστίν, καί πόθεν
και έκ ποίας χώρας καί έκ ποίου λαοΰ εί σύ ; Καί είπε
πρός αύτούς : Δούλος Κυρίου ειμί έγώ, καί τόν Κύριον, θεόν
τοΰ ούρανοΰ, έγώ σέβομαι, δς έποίησε τήν θάλασσαν καί τήν
ξηράν. Καί έφοβήθησαν οί άνδρες φόβο ν μέγα ν, καί είπον πρός
αυτόν: Τί τούτο έποίησας; διότι έγνωσαν οί άνδρες ότι έκ προ-



σώπου Κυρίου ήν φεύγων, ότι άπήγγειλεν αύτοίς. Καί sit;αν
προς αύτόν : Τί ποιήσομέν σοι καί κοπάσει ή θάλασσα αφ'
ήμών ; ότι ή θάλασσα έπορεύετο καί έξήγειρε μάλλον κλύδωνα.
Καί είπεν Ίων&ς προς αυτούς: Άρατε με, καί έμβάλετέ με
είς τήν θάλασσαν, καί κοπάσει ή θάλασσα αφ' ύμών .διότι
έγνωκα εγώ, ότι δι' έμέ ό κλύδων ό μέγας ούτος εφ' ύμάς εστί.
Καί παρεβιάζοντο οί άνδρες τοϋ έπιστρέψαι προς τήν γήν, καί
ούκ ήδύναντο, ότι ή θάλασσα έπορεύετο καί έξηγείρετο μάλ-
λον έπ'αύτούς. Καί άνεβόησαν προς Κύριον καί είπαν: Μη-
δαμώς, Κύριε, μή άπολώμεθα ένεκεν τής ψυχής τού άνθρωπου
τούτου, καί μή δφς έφ' ημάς αίμα δίκαιον' διότι σύ, Κύριε, όν
τρόπον έβούλου, πεποίηκας. Καί έλαβον τόν Τωνάν, καί έξέβα-
λον αύτόν είς τήν θάλασσαν καί έστη ή θάλασσα έκ τοϋ σάλου
αύτής. Καί έφοβήθησαν οί άνδρες φόβω μεγάλω τόν Κύριον,
καί έθυσαν θυσίαν τω Κυρίψ, καί ηύξαντο τάς εύχάς.

04. Ό Ίωνάς καϊ τό κήτος.

("Ιωνα Β', 1—11).

Καί προσέταξε Κύριος κήτει μεγάλω καταπιειν τόν Ίω-
νάν' καί ήν Ίωνάς έν τή κοιλία του κήτους τρεις ημέρας καί
τρεις νύκτας. Καί προσηύξατο Ίωνάς προς Κύριον τόν Θεον
αύτοΰ έκ τής κοιλίας τοΰ κήτους καί είπεν : Έβόησα έν θλί-
ψει μου προς Κύριον τόν Θεόν μου, καί είσήκουσέ μου έκ κοι-
λίας Άδου κραυγής μου. "Ηκουσας φωνής μου, άπέρριψάς με
είς βάθη καρδίας θαλάσσης, καί ποταμοί έκύκλωσάν με' πάντες
οί μετεωρισμοί σου καί τά κύματά σου έπ' έμέ διήλθον. Καί
έγώ είπα : Άπώσμαι έξ οφθαλμών σου' άρα προσθήσω τοϋ έπι-
βλέψαι με προς τόν να όν τόν άγιόν σου ; Περιεχύθη μοι ύδωρ
έως ψυχής, άβυσσος έκύκλωσέ με έσχάτη, έδυ ή κεφαλή μου
είς σχισμάς ορέων, κατέβην είς γήν, ής οί μοχλοί αύτής κάτο-
χοι αιώνιοι* καί άναβήτω έκ φθοράς ή ζωή μου,Κύριε ό θεός μου.
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Έν τω έκλείπειν άπ' έμοϋ τήν ψυχή ν μου τοϋ Κυρίου έμνήσθην,
καί έλθοι προς σέ ή προσευχή μου είς ναόν άγιόν σου.
Φυλασσόμενοι μάταια καί ψευδή, έλεος αύτών έγκατέλιπον.
Έγώ δε μετά φωνής αίνέσεως καί έξομολογήσεως θύσω σοι,
όσα ηύξάμην αποδώσω, είς σωτήριόν μου τω Κυρίω. Καί προ-
σετάγη από Κυρίου τω κήτει, καί έξέβαλε τόν Ίωναν επί
τήν ξηράν.

5.5. Το κήρυγμα τον Ίωνά εν NivevÎ.

(Ίωνα Γ', 1 - Δ, II).

Καί έγένετο λόγος Κυρίου προς Ίωναν έκ δευτέρου, λέγων :
Άνάστηθι, πορεύθητι είς Νινευΐ, τήν πόλιν τήν μεγάλη ν, καί
κήρυξον έν αυτή κατά τό κήρυγμα τό έμπροσθεν, ο έγώ έλά-
λησα προς σε. Καί ανέστη Ίωνάς καί έπορεύθη είς Νινευΐ, καθά
έλάλησε Κύριος. Ή δέ Νινευΐ ήν πόλις μεγάλη τω θεφ, ώσεί
πορείας'όδοϋ τριών ήμερών. Καί ήρξατο Ίωνάς του είσελθεΐν είς
τήν πόλιν, ώσεί πορείαν ημέρας μιας" καί έκήρυξε καί είπεν
έτι τρεις ήμέραι, καί Νινευΐ καταστραφήσεται. Καί ένεπίστευ-
σαν οί άνδρες Νινευΐ τω θεφ, καί έκήρυξαν νηστείαν, καί ένε-
δύσαντο σάκκους άπο μεγάλου αύτών έως μικροϋ αύτών.
Καί ήγγισεν ό λόγος προς τόν βασιλέα τής Νινευΐ', καί έξανέ-
στη από τοϋ θρόνου αύτοϋ, καί περιείλατο τήν στολήν αύτοϋ
αφ' έαυτοϋ, καί περιεβάλετο σάκκον καί έκάθισεν έπι σποδοϋ.
Κα: έκηρύχθη καί έρρέθη έν τή Νινευΐ παρά τοϋ βασιλέως καί
παρά τών μεγιστάνων αύτοϋ, λέγων .· Οί άνθρωποι καί τά κτή-
νη, καί οί βόες καί τά πρόβατα μή γευσάσθωσαν, μηδέ νεμέ-
σθωσαν, μηδέ ϋδωρ πιέτωσαν. Καί περιεβάλοντο σάκκους οί
άνθρωποι καί τά κτήνη, καί άνεβόησαν προς τον θεόν έκτε-
νώς· καί άπέστρεψαν έκαστος άπο τής όδοϋ αύτών τής πονη-
ράς, καί άπο τής άδικίας τής έν χερσίν αύτών, λέγοντες : Τις

(·) Είς Ivostgtv μετανοίας.
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οίδεν ει μετανοήσει δ θεός, και αποστρέψει εξ οργής θυμοί)
αύτοΰ, και ού μή άπολώμεθα ; Καί είδεν δ θεός τά έργα αύ-
τών, ότι άπέστρεψαν άπο τών οδών αύτών τών πονηρών, καί
μετενόησεν δ θεδς έπί τή κακία, ή έλάλησε τοΰ ποιήσαι αύ-
τοΐς, καί ούκ έποίησεν.

Καί έλυπήθη Ίωνάς λύπη ν μεγάλην καί συνεχύθη, καί
προσηύξατο προς Κύριο ν καί είπε ν : Ώ Κύριε, ούχ ούτοι οί
λόγοι μου,ους έλάλησα,έτι όντος μου έν τή γή μου;Διά τούτο προέ-
φθασα τοΰ φυγείν είς θαρσείς, διότι έγνων ότι σύ έλεήμων καί
οίκτίρμων,μακρόθυμος καί πολυέλεος, καί μετανοών έπί ταΐς κα-
κίαις.Καί νυν, δέσποτα Κύριε, λάβε τήν ψυχή ν μου άπ' έμοΰ,ότι
καλδν τδ άποθανεΐν με ή ζήν με. Καί είπε Κύριος προς Ίωνάν:
Ει σφόδρα λελύπησαι σύ ; Καί έξήλθεν Ίωνάς έκ τής πόλεως,
και έκάθισεν απέναντι τής πόλεως' καί έποίησεν αύτφ έκεΐ
σκηνήν, και έκάθητο ύποκάτω αύτής, έν σκιά, έως ού άπίδη
τί έσται τή πόλει. Καί προσέταξε Κύριος δ Θεός κολοκύνθη,
καί άνέβη υπέρ κεφαλής τοΰ Ίωνά, τοΰ είναι σκιάν υπεράνω
τής κεφαλής αύτοΰ, τοΰ σκιάζειν αύτφ άπο τών κακών αύτοΰ'
καί έχάρη Ίωνάς έπί τή κολοκύνθη χαράν μεγάλην. Καί προ-
σέταξεν δ θεδς σκώληκι έωθινή τή έπαύριον, καί έπάταξε τήν
κολόκυνθαν, καί άπεξηράνθη. Καί έγένετο άμα τω άνατεΐλαι
τον ήλιον, καί προσέταξεν δ Θεός πνεύματι καύσωνι συγκαί-
οντι, καί έπάταξεν δ ήλιος έπί τήν κεφαλήν τοΰ Ίωνά, καί
ώλιγοψύχησε, καί άπελέγετο τήν ψυχή ν αύτοΰ, καί είπε :
Καλόν μοι άποθανεΐν με ή ζήν.. Καί είπεν δ Θεός προς Ίωνάν:
Εί σφόδρα λελύπησαι σύ έπί τή κολοκύνθη ; Καί είπε: Σφό-
δρα λελύπημαι έγώ έως θανάτου. Καί είπε Κύριος: Σύ έφείσω
υπέρ τής κολοκύνθης, ύπέρ ής ούκ έκακοπάθησας έπ' αύτήν,
καί ούδέ έξέθρεψας αύτήν, ή έγεννήθη ύπο νύκτα, καί ύπό νύ-
κτα άπώλετο. Έγώ δέ ού φείσομαι ύπέρ Νινευί, τής πόλεως
_

(*) Άπηλπίζετο.



τής μεγάλης, έν ή κατοικοΰσι πλείους ή δώδεκα μυριάδες αν-
θρώπων, οίτινες ούκ έγνωσαν δεξιάν αύτών ή άριστεράν αύτών,
και κτήνη πολλά ;

Ό Μιχαίας έλέγχει τον Ισραήλ και κηρύττει
τήν πνευμ,ατικήν λατρείαν τον Θεον.

(Μι^αΐου ζ", 1 — U).

Άκούσατε δή λόγον Κύριος, Κύριος είπεν : Άνάστηθι,.
κρίθητι προς τά δρη, καί άκουσάτωσαν οί βουνοί φωνήν σου.
Ακούσατε δρη τήν κρίσιν τού Κυρίου, καί αί φάραγγες, θεμέ-
λια τής γής, ότι κρίσις τψ Κυρίψ προς τον λαδν αύτοΰ. καί μετά
τοΰ Ισραήλ διελεγχθήσεται. Λαός μου, τί έποίησά σοι, ή τί
ελύπησά σε, ή τί παρηνώχλησά σοι ; Άποκρίθητί μοι' διότι,
άνήγαγόν σε έκ γής Αιγύπτου, καί έξ οίκου δουλείας έλυτρω-
σάμην σε, καί έξαπέστειλα προ προσώπου σου τόν Μωϋσήν καί
Ααρών καί Μαριάμ ; ....

Έν τίνι καταλάβω τόν Κύριον, άντιλήψομαι θεού μου
υψίστου : Εί καταλήψομαι αύτον έν ολοκαυτώμασιν, έν μόσχοις
ένιαυσίοις ; Εί προσδεξεται Κύριος έν χιλιάσι κριών, ή έν μυ-
ριάσι χιμάρων πιόνων ; Εί δώ πρωτότοκά μου υπέρ ασεβείας,
καρπόν κοιλίας μου υπέρ αμαρτίας ψυχής μου ; Εί άνηγγέλη
σοι, άνθρωπε, τί καλόν ; "Η τί Κύριος έκζητεί παρά σοΰ, αλλ'
ή τοΰ ποιεΐν κρίμα καί αγαπάν έλεον, καί έτοιμον είναι τοΰ·
πορεύεσθαι μετά Κυρίου θεού σου ;

57. cO Μιχαίας οικτείρει τήν διαφ&οράν τών
σνγχρόνων τον.

( Μ ι V α s ο ν Ζ ' 9 2 — 7 ) .

Οίμοι ψυχή, ότι άπόλωλεν εύσεβής άπό τής γής, καί κα-
τορθών έν άνθρώποις ούχ ύπάρχει. Πάντες είς αίματα δικάζον-



ται, έκαστος τον πλησίον αύτου έκθλίβουσιν έκθλιβή, έπι το
κακόν τάς χείρας αύτών έτοιμάζουσιν... Ούαι αί εκδικήσεις
σου ήκασι, νυν έσονται κλαυθμοί αύτών. Μή καταπιστεύετε έν
φίλοις, καί μή ελπίζετε έπ£ ήγουμένοις, άπο τής συγκοίτου σου
φύλαξαι, τοϋ άναθέσθαι τι αύτη· διότι υιός άτιμάζει πατέρα,
θυγάτηρ έπαναστήσεται έπί τήν μητέρα αύτής, νύμφη έπί
τήν πενθεράν αύτής, έχθροί ανδρός πάντες οί έν τψ οίκψ αύ-
του. Έγώ δ' έπί τόν Κύριον έπιβλέψομαι, ύπομενώ έπί τψ θεψ
τψ σωτήρί μου, είσακούσεταί μου ό Θεός μου.

58. 'Οργή τον Θεον κατά τον Ιονδαϊκον λαοϋ,
άπει&ονντος είς τάς εντολάς τον.

(Ζαχαρϊον//, 9 — 13).

Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτωρ : Κρίμα δίκαιον κρίνετε,,
καί έλεος καί οίκτιρμον ποιείτε έκαστος προς τόν άδελφόν
αύτοΰ, καί χήρα ν καί ορφανό ν καί προσήλυτον καί πένητα μή
καταδυναστεύητε, καί κακίαν έκαστος τοϋ άδελφ'οΰ αύτοϋ μή
μνησικακείτω έν ταΐς καρδίαις ύμών. Καί ήπείθησαν τοϋ προ-
σέχειν, καί έδωκαν νώτο ν παραφρονοΰντα, καί τά ώτα αύτών
έβάρυναν τοΰ μή είσακούειν. Καί τήν καρδίαν αύτών έταξαν
άπειθή τοϋ μή είσακούειν τοϋ νόμου μου, καί τούς λόγους, ους
έξαπέστειλε Κύριος Παντοκράτωρ έν πνεύματι αύτοϋ έν χειρί
τών προφητών τών έμπροσθεν. Καί έγένετο οργή μεγάλη παρά
Κυρίου Παντοκράτορας. Καί έσται, όν τρόπον είπε, καί ούκ εί-
σήκουσαν αύτοΰ, ούτω κεκράξονται καί ού μή εισακούσω αύ-
τών, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ.

59. Διάφορα γνωμικά έκ τών Προφητών. \

Ούαί τψ άνόμψ, πονηρά κατά.τά έργα τών χειρών αύτοΰ
συμβήσεται αύτ;ψ. (Ήσ. Γ', 11).
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ΟύαΙ οί λέγοντες το πονηρόν καλόν, κα! το καλόν πονη-
,-ρόν οί τιθέντες τό σκότος φως, καί τό φως σκότος. (Ήσ.Ε', 20).

Ά ό θεός ό άγιος βεβούλευται, τίς διασκεδάσει ; καί τήν
χείρα αύτοϋ τήν υψηλή ν, τίς αποστρέψει ; (Ήσ. ΙΔ', 27).

Ούαί οί έν κρυφή βουλήν ποιοΰντες, καί έσται έν σκότει τα
έργα αύτών. (Ήσ. Κθ', 15).

Άπέχου άπό άδικου καί ού φοβηθήση, καί τρόμος ούκ
έγγιεί σοι. (Ήσ. ΝΔ', 14).

"Ηξει ώς ποταμός βίαιος ή οργή παρά Κυρίου, ήξει μετά
θυμού. (Ήσ. Νθ', 19).

Τά έθνη καί οί βασιλείς, οίτινες ού δουλεύσουσί σοι, άπο-
λουνται, καί τά έθνη έρημωθήσεται. (Ήσ. Ε', 12).

Τού φαγόντος τον όμφακα αίμωδιάσουσιν οί οδόντες. (Ίερ.
ΛΗ', 30).

Έλεος θέλω ή θυσίαν, καί έπίγνωσιν θεού ή ολοκαυτώ-
ματα. (ΕΩσηέ γ', 6).

Λέων έρεύξεται, καί τίς ού φοβηθήσεται ; (Άμώς Γ', 8).

Όν τρόπον έποίησας, ούτως έσται σοι* τό άνταπόδομά σου
άνταποδοθήσεται είς κεφαλήν σου. (Όβδιού 15).

Χρηστός Κύριος τοις ύπομονεύουσίν αύτόν έν ημέρα θλί-
ψεως, καί γινώσκων τούς εύλαβουμένους αύτόν. (Ναούμ Α', 7).

Ούαί ό οικοδομών πόλιν έν αί'μασι, καί ετοιμάζων πόλιν
έν άδικίαις. (Άμβακούμ Β', 12).
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ BIBAIÀ Δ· ΜΠΑΑΑΝΟΤ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

'Ιερά Ίατορία τής Παλαιάς Διαθήκης, μετά πολ-
λών εικόνων και χάρτου της Παλαιστίνης. *Έκδ. 1914.

"Ιερά Ίατορία τής Καινής Διαθήκης, μετά πολ-
λών εικόνων ολοσέλιδων και μή καί χάρτου της Πα-
λαιστίνης. Έκδοσις 1914.

Στοιχειώδης 'Εκκλησιαστική rΙατορία, μετά 5
ολοσέλιδων εικόνων. "Εκδοσις δευτέρα 1915.

Στοιχειώδης 'Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχη-
αις. 'Έκόοσις 1914.

Λειτουργική προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων
κατά το πρόγραμμα. Έκδοσις 1914, μετ' εικόνων.

ΠερικοπαΙ έκ τών βιβλίων τής Παλαιάς Δια-
θήκης προς χρήσιν τών διδασκαλείων. Έκδοσις 1915

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

(Έκδόόεις τοϋ Σνλλόγον πρός διάδοότν ώψελί^ιων φιβλίων)

Ή 'Εκκλησία μας, ήτοι που, πώς καί πότε λα-
τρεύεται ό Θεός, μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λει-
τουργίας. "Εκδοσις 13η (80,000 αντίτυπα).

Ίατορία τής 'Εκκλησίας, από τής Ιδρύσεως αΰτης
μέχρι σήμερον. "Εκδόσις νέα.

Αι θρηακειαι, σύντομος ιστορία τών διαφόρων
Θρησκειών αγρίων καί πεπολιτισμένων εθνών.

'Απανθίσματα εκ τών ποιητικών βιβλίων τής
Παλαιάς Διαθήκης, (μετά εισαγωγής πα! ερμηνευτι-
κών σημειώσεων).
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