
Τα βιβλία, τα απαρτίζοντα την Πεντάτευχον, είναι. η Γένεσις, η Έξοδος, το Λευϊτικόν, οι Αριθμοί και το 
Δευτερονόμιον.

ΓΕΝΕΣΙΣ
Η Γένεσις το πρώτον βιβλίον της Πεντατεύχου, περιέχει τινά σύνοψιν των προμωσαϊκών αποκαλύψεων μέχρι 

της τελευτής του Ιωσήφ εν Αιγύπτω. Το βιβλίον τούτο διαιρείται κατά κυρίαν αυτού υπόθεσιν εις δύο τμήματα. Και το 
μέν πρώτον τμήμα, μέχρι της ιστορίας του Αβραάμ επεκτεινόμενον (κεφάλ. Α΄.-ΙΑ΄) υποδιαιρείται πάλιν ως εξής: 

 Κεφ. Α΄-Γ΄, περιέχονται η δημιουργία του κόσμου, η πλάσις του ανθρωπίνου γένους και τα περί παραδείσου, 
περί της αμαρτίας των πρωτοπλάστων και περί της τιμωρίας αυτών.

Κεφάλαιον Δ΄-Ε΄, περιγράφεται η ιστορία των απογόνων του Αδάμ μέχρι του Νώε, του δευτέρου γενάρχου των 
ανθρώπων, μεθ’ ού ο Θεός εποίησε διαθήκην. 

Κεφάλ. Στ΄.-ΙΑ΄, περιέχεται η ιστορία του κατακλυσμού και του Νώε και των απογόνων αυτού μέχρι του 
Αβραάμ. Μετά τούτου νέα γίνεται παρά του Θεού διαθήκη, και νέα γενεά άρχεται απ’ αυτού. 

Το δε δεύτερον τμήμα, από του Ιβ΄. Κεφαλαίου αρχόμενον και μέχρι του 50, του τελευταίου, επεκτεινόμενον, 
περιλαμβάνει την ιστορίαν των τριών μεγάλων πατριαρχών του Ιουδαϊκού λαού και των γενεών αυτών. Ότε δηλαδή ο 
οίκος του Θάρα, του πατρός του Αβραάμ, εγκατέλιπε τον αληθινόν Θεόν, και η τούτου λατρεία έμελλε να εξαφανισθή 
από του προσώπου της γής, εκλήθη ο Αβραάμ εκ της πατρίδος αυτού να έλθη εις γην Χαναάν, ίνα, φεύγων την 
ειδωλολατρείαν και εν τη πίστει του αληθινού Θεού στηριζόμενος, γίνει πατριάρχης νέας τινός πιστής γενεάς. Ο Αβραάμ 
λαμβάνει πολλάκις την επαγγελίαν ότι οι απόγονοι αυτού θέλουσι πληθυνθή μεγάλως. Ότι, αφ’ ού διατρίψουσιν επί 
ξένης χώρας τετρακόσια έτη εν δουλεία και ταπεινώσει, θέλουσι κληρονομήσει και κατάσχει την γήν Χαναάν, και ότι 
εν τω σπέρματι αυτού θέλουσι ενευλογηθή πάντα τα έθνη της γης. Η επαγγελία αύτη μεταβαίνει ως κληρονομία επί τον 
Ισαάκ και Ιακώβ, και αποτελεί οιωνεί το κέντρον, περί ό συναγείρονται και περιστρέφονται πάντα τα εν τη οικογενειακή 
ιστορία των τριών τούτων Πατριαρχών μη εξαιρουμένης μηδ’ αυτής της ιστορίας του Ιωσήφ.

Της Γενέσεως προφανής σκοπός είναι να χρησιμεύση ως ιστορική εισαγωγή και προπαρασκευή εις την 
Μωσαϊκήν νομοθεσίαν.

Η έξοδος των υιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου προπαρασκευάζει αμέσως 
τον αναγνώστην, ως γίνεται δήλον, εις τον επί του όρους Σινά δοθέντα νόμον. 
Αλλ’ η έξοδος αύτη εκ της Αιγύπτου τοσαύτη έχει συνάφειαν με τας ιστορίας 
των τριών Πατριαρχών, ώστ’ εκείνη χωρίς ταύτης αδύνατον να εννοηθή. Η 
δε ιστορία του Αβραάμ, του πρώτου των τριών τούτων πατριαρχών, ανάγει 
πάλιν τον αναγνώστην οπίσω εις την ιστορίαν της εξαπλουμένης πάντοτε 
επί μάλλον διαφθοράς, και αύτη πάλιν εις την πρωτίστην πάσης διαφθοράς 
αιτίαν, την αμαρτίαν των πρωτοπλάστων. Έτι δε δι’ όλης της εκλογής των 
γεγονότων, και δια των πολλών άλλων εν τω μεταξύ παρενειρομένων δηλοί ο 
συγγραφεύς όν έχει σκοπόν, ίνα προετοιμάση δηλονότι τον αναγνώστην εις 
την ιστορίαν της μετά ταύτα δοθείσης νομοθεσίας. Η καθιέρωσις της εορτής 
του Σαββάτου, η θυσία του Άβελ και του Κάϊν, αι πολλάκις εις τον Αβραάμ, 
Ισαάκ και Ιακώβ γενόμεναι επαγγελίαι, η εμφάνισις του Μελχισεδέκ, ιερέως του 
Θεού του Υψίστου και βασιλέως της Σαλήμ, η δια διαφθοράν καταστροφή των 
Σοδόμων και Γομόρρων, η εισαγωγή της περιτομής. Ταύτα πάντα φαίνονται ότι 
ερμηνεύθησαν υπό του συγγραφέως ως εις μέλλον τι έχουσα αναφορά.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΟ 1-26

Περί της του ανθρώπου (Γένεσις κεφάλαιον Α΄. στίχος 26-31)
Και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ 

ομοίωσιν… και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. 
(Γένεσις Α΄.26-28)

Εγώ είπα Θεοί εστέ και υιοί Υψίστου πάντες. (Ψαλμ. 81,6)
Υμείς δε ως άνθρωποι… Σεις παρ’ όλην την θείαν σας εξουσίαν όμως 

προτιμάτε την ζωήν των κοινών ανθρώπων και των συνήθων αρχόντων εάν 
συνεχείσητε να είσθε παραβάται. Ο Θεός θα σας θεωρήση και τιμωρήση ως 
κοινούς θνητούς. (Θεοδώρητος)

1) Περί της Αγίας Τριάδος (Γένεσις ΙΗ΄.2-3)
2) Περί φιλοξενίας της Αγίας Τριάδος υπό του Αβραάμ (Γένεσις ΙΗ΄.6-9)
3) Περί της γεννήσεως του Ισαάκ (Γένεσις ΙΗ΄.12-14)
4) Περί καταστροφής Σοδόμων και Γομόρρας (Γένεσις ΙΗ΄.20)
5) Περί προσευχής του Αβραάμ δια την μη καταστροφήν Σοδόμων και Γομόρας και ότι εάν υπάρχουν 

πεντήκοντα πιστοί κ.λ.π. (Γένεσις ΙΗ΄.23-33)
6) Περί τιμωρίας των ανθρώπων, οι οποίοι ηθέλησαν να κακοποιήσουν τους Αγγέλους (Γένεσις ΙΘ΄.10-11)
7) Ότι η γυνή του Λώτ έγινε στήλη άλατος (Γένεσις ΙΘ΄.26)
8) Περί της γεννήσεως του Ισαάκ (Γένεσις ΚΑ΄.3)
9) Περί της περιτομής του Ισαάκ (Γένεσις ΚΑ΄.4)
10) Περί πειρασμού του Αβραάμ (Γένεσις ΚΒ΄.1-3)
11) Περί θυσίας του Ισαάκ υπό του πατρός αυτού Αβραάμ (Γένεσις ΚΒ΄.3-17)
12) Περί κοιμήσεως της Σάρρας (Γένεσις ΚΓ΄.1-2)
13) Περί εκλογής συζύγου δια τον Ισαάκ (Γένεσις ΚΔ΄.14, 16, 59,60)
14) Περί της γεννήσεως του Ησαύ και Ιακώβ (εκ της Ρεβέκκας) (Γένεσις ΚΕ΄.24)
15) Περί των πρωτοκίων που έλαβεν ο Ιακώβ αντί του Ησαύ (Γένεσις ΚΕ΄.28-34)
16) Περί των πρωτοτκίων που έλαβεν ο Ιακώβ αντί του Ησαύ (Γένεσις ΚΣΤ΄.14-46)
17) Περί της κλίμακος ήν είδεν ο Ιακώβ από την γην εις τον ουρανόν (Γένεσις ΚΗ΄.11-16)
18) Περί του συμβολισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου (Γένεσις ΚΗ΄.16-19)
19) Περί της γεννήσεως του Ιωσήφ (Γένεσις Λ΄.25)
20) Περί της παρουσίας του Κυρίου εις τον Ιακώβ και της ονομασίας αυτών Ισραήλ (Γένεσις ΛΕ΄.9)
21) Περί ιδιαιτέρας αγάπης του Ιωσήφ υπό του πατρός αυτού Ιακώβ (Γένεσις ΛΖ΄.3-4)
22) Περί των ενυπνίων του Ιωσήφ (Γένεσις ΛΖ΄.6-11)
23) Περί της εκδικήσεως και πωλήσεως του Ιωσήφ υπό των αδελφών του (Γένεσις ΛΖ΄.19-36)
24) Περί της θανατώσεως του Αυνάν (Γένεσις ΛΗ΄.9)
25) Περί της αποφυγής της πορνείας του Ιωσήφ προς την γυνήν του Φαραώ (Γένεσις ΛΘ΄.5-23)
26) Περί της φυλακίσεως του Ιωσήφ (Γένεσις Μ΄.1)
27) Περί της εξηγήσεως των ενυπνίων του Φαραώ υπό του Ιωσήφ (Γένεσις ΜΑ΄.37-44)
28) Περί αναλήψεως αντιβασιλείας του Ιωσήφ της Αιγύπτου (Γένεσις ΜΑ΄.43)
29) Περί συγκεντρώσεως αγαθών υπό του Ιωσήφ δια του επερχομένου λιμού (Γένεσις ΜΑ΄.46-49)
30) Περί πληροφορίας του Ιακώβ ότι εις Αίγυπτον υπάρχουν αγαθά σίτος κ.λ.π. (Γένεσις ΜΒ΄.5-114)
31) Περί δοκιμασίας των αδελφών αυτού (του Ιωσήφ) και την αναζήτησιν του αδελφού αυτού Βενιαμίν. 

(Γένεσις ΜΒ΄.15-17) (Γένεσις ΜΒ΄.20)
32) Ομολογία του Ρουβήμ περί της δικαιολογημένης δοκιμασίας (Γένεσις ΜΒ΄.29)
33) Περί συγκινήσεως του Ιωσήφ δια την αναγνώρισιν των αδελφών του (Γέν. ΜΒ΄.24)
34) Περί επιστροφής των χρημάτων υπό του Ιωσήφ εις τους αδελφούς του (Γέν. ΜΒ΄.28)
35) Επιστροφή των υιών του προς τον πατέρα των Ιακώβ εξ Αιγύπτου και ομολογία ότι ο άρχων της Αιγύπτου 

εζήτησεν να υπάγη και ο Βενιαμίν. (Γένεσις ΜΒ΄.35-38)
36) Ο Λιμός γίνεται ισχυρότερος επί της γής. (Γένεσις ΜΒ΄.39)
37) Επανέρχονται πάλιν εις Αίγυπτον δια την αγορά αγαθών μαζί με τον Βενιαμίν. (Γένεσις ΜΓ΄.1-13)



38) Φιλοξενία του Ιωσήφ προς τους αδελφούς του (Γένεσις ΜΓ΄.25-27)
39) Αναγνώρισις του Βενιαμίν υπό του Ιωσήφ. (Γένεσις ΜΓ΄.28…)
40) Παράθεσις γεύματος υπό Ιωσήφ εις τους αδελφούς του. (Γένεσις ΜΓ΄.31-33)
41) Περί του ποτηρίου του Ιωσήφ το οποίον ευρέθη εις τον Βενιαμίν (Γένεσις ΜΔ΄.12-17)
42) Περί της κρατήσεως του Βενιαμίν υπό του Ιωσήφ
43) Περί του Βενιαμίν τον οποίον δεν ήθελον αυτόν αφήσει εις τον Ιωσήφ (Γένεσις ΜΔ΄.18-33)
44) Περί αναγνωρίσεως του Ιωσήφ υπό των αδελφών αυτού. (Γένεσις ΜΕ΄.1-7)
45) Περί ομολογίας του Ιωσήφ ότι ο Άγιος Θεός επέτρεψεν δια να έλθη εις Αίγυπτον. (Γένεσις ΜΕ΄.8-13)
46) Περί αγγελίας εις τον πατέρα τους Ιακώβ ότι ζή ο Ιωσήφ (Γένεσις ΜΕ΄.13-14)
47) Περί συμφιλιώσεως μετά των αδελφών αυτού (Γένεσις ΜΕ΄.15)
48) Περί χορηγήσεως εφοδίων υπό του Ιωσήφ δια πατέρα του (Γένεσις ΜΕ΄.25-28)
49) Περί πληροφορίας υπό των υιών του Ιακώβ ότι ο Ιωσήφ ζή (Γένεσις ΜΕ΄.29)
50) Περί επιθυμίας του Ιακώβ να ίδη τον Ιωσήφ πρίν αποθάνη (Γένεσις ΜΕ΄.30)
51) Περί προσευχής του Ιακώβ εις το φρέαρ του όρκου, και ότι ο Κύριος του είπε ίνα κατέβη εις Αίγυπτον και 

ότι θα είναι μαζί του (Γένεσις Μστ΄.1-7)
52) Περί της αφίξεως εις Αίγυπτον του Ιακώβ μετά των παίδων αυτού, και συνάντησις του Ιωσήφ μετά του 

πατρός αυτού και κλαυθμός του Ιακώβ και του Ιωσήφ κατά την συνάντησιν (Γένεσις Μστ΄.28-34)
53) Περί του επαγγέλματος των αδελφών του Ιωσήφ ότι ήσαν ποιμένες (Γένεσις ΜΖ΄.1-7)
54) Περί συναντήσεως του Ιακώβ μετά του Φαραώ (Γένεσις ΜΖ΄.7-12)
55) Περί συνεχίσεως του λιμού (Γένεσις ΜΖ΄.13-26)
56) Περί της 17ετούς παραμονής του Ιακώβ εις την Αίγυπτον (Γένεσις ΜΖ΄.27-28)
57) Περί προνοήσεως του θανάτου του (του Ιακώβ) (Γένεσις ΜΖ΄.29)
58) Περί παρακλήσεως του Ιακώβ μεθ’ όρκου προς Ιωσήφ όπως ενταφιάση το σώμα του εις τον τάφον των 

πατέρων του (Αβραάμ – Ισαάκ) (Γένεσις ΜΖ΄.30-31)
59) Περί αγγέλου (Γένεσις ΜΗ΄.16)
60) Περί ευλογίας υπό του Ιακώβ των παιδιών του Ιωσήφ Εφραίμ και Μανασή (Γένεσις ΜΗ΄.17-22)
61) Περί της ευλογίας ήν έδωκεν Ιακώβ εις τον Ιούδαν και ότι από την φυλήν του Ιούδα θα γεννηθή ο Κύριος 

ημών Ιησούς Χριστός. (Γένεσις Μθ΄.8-11)

ΕΞΟΔΟΣ
Η Έξοδος διηγείται την δουλείαν των Ισραηλιτών εν Αιγύπτω, την γέννηση του Μωυσέως, τας οκτώ πληγάς 

της Αιγύπτου, την απελευθέρωσιν των Εβραίων τους οποίους ο Μωυσής εξήγαγεν εκ της Αιγύπτου, την διάβασιν της 
Ερυθράς θαλάσσης, το μάννα εν τη Ερήμω, τον επί του όρους Σινά δοθέντα νόμον, την κατασκευήν της σκηνής του 
μαρτυρίου και την περιγραφήν των σκευών και πάντων των κοσμημάτων αυτής. 

Τα 40 του βιβλίου τούτου κεφάλαια περιλαμβάνουσιν 145 έτη της ιστορίας των Εβραίων, δηλονότι από του 
θανάτου του Ιωσήφ μέχρι του δευτέρου έτους της Εξόδου αυτών εκ της Αιγύπτου.

Περί των δέκα πληγών του Φαραώ, από το Ζ΄ κεφάλαιον έως ΙΔ΄. Κεφάλαιον. Περί του ονόματος του Κυρίου που 
είπεν εις τον Μωυσήν «ότι εγώ ειμί ο Ων (Έξοδος Γ΄.14)

Περί της διαβάσεως της ερυθράς θαλάσσης υπό των Ισραηλιτών (Έξοδος ΙΕ΄.1-19)
Περί της Μαριάμ της αδελφής του Μωυσέως (Έξοδος ΙΕ΄.20-21)
Περί του πικρού ύδατος εις Μερρά (Έξοδος ΙΕ΄.23-25) (Έξοδος ΙΕ΄.26-27)
Περί της παύσεως του Μάνα εκ του ουρανού (Έξοδος Ιστ΄.14-36)
Περί δοκιμασίας δια της ελλείψεως ύδατος (Έξοδος Ιζ΄.2-7)
Περί πολέμου μετά του Αμαλήκ (Έξοδος ΙΖ΄.8-16)
Περί της υψώσεως των χειρών του προφήτου Μωυσέως και νίκης των Ισραηλιτών εναντίον του Αμαλήκ (Έξοδος 

ΙΖ΄.11-16)
Περί της ονομασίας του Ισραήλ εις λαόν περιούσιον… έθνος άγιον (Έξοδος ΙΘ΄.5-6)
Περί συνομιλίας του Κυρίου μετά του Μωυσέως (Έξοδος ΙΘ΄.10-25)
Περί των Δέκα εντολών του Κυρίου (Έξοδος Κ΄.1-17)
Περί θυσιαστηρίων επί της γής (Έξοδος Κ΄.24-26)
Περί τιμωρίας των τέκνων δια θανάτου όταν τύπτουν ή κακολογούν τους γονείς των (Έξοδος ΚΑ΄.15-16) (Ματθ. 

ΙΕ΄.4-5)



Περί κλοπής ζώων και αποδώσεως εις το τετραπλούν (Έξοδος ΚΒ΄.1,7,8)
Περί απάτης παρθένου (Έξοδος ΚΒ΄.16)
Περί απαγορεύσεως του τόκου (Έξοδος ΚΒ΄.25)
Περί αγιασμού των ανδρών (Έξοδος ΚΒ΄.31)
Περί απαγορεύσεως ακοής ματαίας (Έξοδος ΚΓ΄.1)
Περί αργίας της εβδόμης ημέρας (Έξοδος ΚΓ΄.12)
Περί προφυλάξεως υπό του αγγέλου του Κυρίου (Έξοδος Κγ΄.20,23)
Περί λατρείας του Κυρίου (Έξοδος ΚΓ΄.25)
Περί θυσίας εις τον Άγιον Θεόν (Έξοδος ΚΔ΄.5-8)
Περί αναβάσεως του Μωυσέως εις το όρος και παραμονής εις το όρος 40 ημέρες (Έξοδος Κδ΄.17-18)

  Κεφάλαια 40
1. Περί των ονομάτων των υιών Ισραήλ. (Έξοδος Α΄.1-7)
2. Περί πληθυσμού των Ισραηλιτών εν Αιγύπτω. (Έξοδος Α΄.8-12)
3. Περί βαπτισμού των Ισραηλιτών υπό των Αιγυπτίων. (Έξοδος Α΄.13-14)
4. Περί εντολής του Βασιλέως προς τας μαίας όπως φονεύσωσι όλα τα άρρενα των Ισραηλιτών. (Έξοδος Α΄.15-

22)
5. Περί της γεννήσεως του Μωυσέως. (Έξοδος Β΄.1-10)
6. Περί αγάπης του Μωυσέως προς τους Ιρσαηλίτας. (Έξοδος Β΄.11-14)
7. Περί φυγής του Μωυσέως εις γήν Μαδιάμ. (Έξοδος Β΄.15-22)
8. Ο Μωυσής ποιμήν προβάτων και εμφάνισις Αγγέλου του Κυρίου προς αυτόν (τον Μωυσήν). (Έξοδος Γ΄.1-3)
9. Περί αποκαλύψεως του Κυρίου εις τον Μωυσήν. (Έξοδος Γ΄.6-8)
10. Περί την ονομασίας του Κυρίου (ο ών). (Έξοδος Γ΄.14)
11. Περί της θαυματουργικής ράβδου του Μωυσέως. (Έξοδος Δ΄.4-7)
12. Περί επιστροφής του Μωυσέως εις Αίγυπτον. (Έξοδος Δ΄.19-21)
13. Περί εορτασμού του λαού εν τη ερήμω. (Έξοδος Ε΄.1-4)
14. Περί επιστροφής των Ισραηλιτών εις την γήν της επαγγελίας. (Έξοδος Στ΄.1-13)
15. Περί της γεννήσεως του Φινεέ. (Έξοδος Στ΄.25)
16. Περί των δέκα πληγών. (Έξοδος Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ)
17. Περί του αμνού και του Πάσχα. (Έξοδος ΙΒ΄.1-20)
18. Περί του αίματος του αρνίου. (Έξοδος Ιβ΄.21-)
19. Περί στήλης πυρός εις την έρημον. (Έξοδος ΙΓ΄.21-22)
20. Περί διαβάσεως της ερυθράς θαλάσσης υπό των Ισραηλιτών. (Έξοδος ΙΑ΄.15-31)
21. Ωδή του Μωυσέως. (Έξοδος ΙΕ΄.1-21)
22. Περί του ποσίμου ύδατος. (Έξοδος ΙΕ΄.22-27)
23. Περί της προφήτιδος Μαριάμ (αδελφής Μωυσέως). (Έξοδος ΙΕ΄.20)
24. Περί του μάννα. (Έξοδος ΙΣτ΄.14-35)
25. Περί αργίας του Σαββάτου. (Έξοδος ΙΣτ΄.27)
26. Περί της τροφής του μάννα. (Έξοδος Ιστ΄.35)
27. Περί ποσίμου ύδατος. (Έξοδος ΙΖ΄.1-7)
28. Περί πολέμου των Ισραηλιτών εναντίον του Αμαλήκ και όταν ύψωνε 

τας χείρας ο Μωυσής εις σχήμα ΣΤΑΥΡΟΥ τότε ενίκουν τους 
Αμαληκίτας. (Έξοδος ΙΖ΄.8-16)

29. Περί ονομασίας των Ισραηλιτών εις λαόν περιούσιον. (Έξοδος 
ΙΘ΄.5-25)

30. Περί των δέκα εντολών. (Έξοδος Κ΄.1-17)
31. Ότι ο Κύριος απαγόρευσεν τα είδωλα κ.λ.π. (Έξοδος Κ΄.22-25)
32. Περί απαγορεύσεως να τύπτωμεν τους γονείς μας και να μην 

κακολογούμεν αυτούς. (Έξοδος ΚΑ΄.15-19)
33. Δεν πρέπει να υβρίζομεν τους άρχοντας. (Έξοδος ΚΒ΄.28)
34. Δεν πρέπει να ακούωμεν μάταια λόγια. (Έξοδος ΚΓ΄.1)
35. Περί τηρήσεως των προσταγμάτων του Κυρίου. (Έξοδος ΚΓ΄.20-
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23)
36. Περί αναβάσεως του Μωυσέως εις το όρος Σινά και παραμείνας τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα 

νύκτας. (Έξοδος ΚΔ΄.16-18)
37. Περί της εντολής του Κυρίου να κατασκευάσουν την Κιβωτόν της Διαθήκης και περί της κατασκευής των δύο 

Χερουβείμ δια το ιλαστήριον. (Έξοδος ΚΕ΄.17-19)
38. Περί κατασκευής της Αγίας Τραπέζης. (Έξοδος ΚΕ΄.22-29)
39. Περί κατασκευής αγίων κανδήλων. (Έξοδος Κε΄.30-39)
40. Περί της εντολής της κατασκευής της σκηνής του μαρτυρίου. (Έξοδος Κστ΄.)
41. Περί κατασκευής θυσιαστηρίου. (Έξοδος ΚΖ΄.1-6)
42. Περί ελαίου δια τας κανδήλας. (Έξοδος ΚΖ΄.20-21)
43. Περί της στολής του Ααρών. (Έξοδος ΚΗ΄.4-31)
44. Περί προσφοράς θυσίας εις τον Άγιον Θεόν. (Έξοδος ΚΘ΄.38-46)
45. Περί κατασκευής θυμιάματος εκ ξύλων ασήπτων. (Έξοδος Λ΄.1)
46. Περί της κατασκευής του Αγίου χρίσματος. (Έξοδος Λ΄.23-31)
47. Περί της κατασκευής του θυμιάματος. (Έξοδος Λ΄.34-38)
48. Περί αργίας του Σαββάτου. (Έξοδος ΛΑ΄.12-18)
49. Περί συγγραφής των δέκα εντολών δια των δακτύλων του Αγίου Θεού. (Έξοδος ΛΑ΄.18)
50. Περί κατασκευής ψευδοθεών… και θυσίας εις αυτούς. (Έξοδος ΛΒ΄.1-8)
51. Περί εντολής του Κυρίου να κατέλθη ο Μωυσής από του όρους και να έλθη να συναντήση τον λαόν ο οποίος 

παρέκλινε από την ευθείαν οδόν. (Έξοδος ΛΒ΄.7-14)
52. Περί θραύσεως των δύο πλακών με τας γεγραμμένας εντολάς, και του μόσχου όν είχον δια Θεόν υπό του 

Μωυσέως. (Έξοδος ΛΒ΄.19-22)
53. Περί προσκλήσεως του Μωυσέως εις τον λαόν δια να τον ακολουθήσουν με το σύνθημα «τις προς Κύριον ίτω 

πρό με». (Έξοδος ΛΒ΄.26)
54. Περί φόνου τριών χιλιάδων. (Έξοδος ΛΒ΄.27-29)
55. Περί οδηγού αγίου αγγέλου. (Έξοδος ΛΒ΄.34) (Έξοδος ΛΒ΄.2)
56. Περί συνομιλίας του προφήτου Μωυσέως ως ενώπιον ενωπίω. (Έξοδος ΛΒ΄.11)
57. Περί εμφανίσεως του Κυρίου εις Μωυσήν. (Έξοδος ΛΒ΄.21-22)
58. Περί νέας συγγραφής των Δέκα εντολών επί νέων πλακών. (Έξοδος ΛΔ΄.1-2)
59. Ότι ο Κύριός μας είναι οικτίρμων και ελεήμων. (Έξοδος ΛΔ΄.6-7)
60. Περί νηστείας δι’ ημερών 40 υπό του Μωυσέως και συγγραφής των δέκα εντολών υπό του Κυρίου. (Έξοδος 

ΛΔ΄.28-29)
61. Περί αργίας του Σαββάτου. (Έξοδος ΛΕ΄.1-3)
62. Περί της κατασκευής των Χερουβείμ. (Έξοδος ΛΗ΄.4-8)
63. Περί κατασκευής λουτήρος δια την νίψιν των χειρών. (Έξοδος ΛΗ΄.26)
64. Περί κατασκευής στολής του Ααρών. (Έξοδος ΛΘ΄.12)
65. Περί θυμιάματος εις το θυσιαστήριον. (Έξοδο Μ΄.5,25)
66. Περί καλύψεως υπό νεφέλης της σκηνής του Μαρτυρίου. (Έξοδος Μ΄.28-32)

ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ
Το τρίτον βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης είναι το Λευϊτικόν.
Το Λευϊτικόν ωνομάσθη από της φυλής των Λευϊτών, ής χάριν εγράφη. Εβραϊστί καλείται Βαϊκρά, «και 

ανεκάλεσεν», επειδή το Βιβλίον τούτο άρχεται παρά τοις Εβραίοις από των λέξεων, και ανεκάλεσεν Μωυσήν. Το Λευϊτικόν 
εν τοις είκοσι επτά κεφαλαίοις, εξ΄ ών σύγκειται, περιέχει συλλογήν διαφόρων πολιτικών και θρησκευτικών νόμων, 
των οποίων η τήρησις ήτο επιτετραμμένη μάλιστα εις τους ιερείς και Λευϊτας. Αφορώσι δε οι νόμοι ούτοι κυρίως την 
προσφοράν των θυσιών, εις την ιερωσύνην χειροτονίαν του οίκου Ααρών, τα περί καθαρών και ακαθάρτων, τον γάμον, 
τας εορτάς, την σκηνήν του μαρτυρίου και τα σκεύη αυτής, τα περί των ευχών, τα περί των δεκάτων και παρόμοια. Πάντα 
τα εν τω Βιβλίω τούτω ιστορούμενα συμβεβηκότα περιλαμβάνουσι μόνον μηνιαίον διάστημα, ήτοι από της κατασκευής 
της σκηνής του μαρτυρίου, της πρώτης ημέρας του πρώτου μηνί, του δευτέρου έτους της Εξόδου εκ της Αιγύπτου μέχρι 
του δευτέρου μηνός, ότε έγινε του λαού η επίσκεψις ή απαρίθμησις.

Περί προσφοράς ζώων δια θυσίας εις το θυσιαστήριον…  της σκηνής του Μαρτυρίου. (Λευϊτ. Α΄.1)
Περί προσφοράς θυσίας υπό των ιερέων. (Λευϊτ. Β΄.2) (Λευϊτ. Β΄.9)
Περί προσφοράς θυσίας δια τας αμαρτίας. (Λευϊτ. Δ΄.3)



Περί προσευχής υπό του ιερέως δια τους αμαρτήσαντας, περί συγχωρήσεως. (Λευϊτ. Ε΄.13)
Περί επιστροφής του αρπάγματος. (Λευϊτ. Ε΄.23)
Περί του τόπου της θυσίας ο οποίος Άγια των Αγίων. (Λευϊτ. Στ΄.18)
Περί του τόπου της θυσίας ο οποίος Άγια των Αγίων. (Λευϊτ. Ζ΄.1)
Περί αποφυγής βρώσεως του στέατος των ζώων. (Λευϊτ. Ζ΄.25)
Περί απαγορεύσεως βρώσεως αίματος ζώων. (Λευϊτ. Ζ΄.26)
Περί χρίσεως δια του ελαίου επτάκις επί του αγίου θυσιαστηρίου. (Λευϊτ. Η΄.11)
Περί αποστολής πυρός υπό του Κυρίου εις το θυσιαστήριον. (Λευϊτ. Θ΄.24)
Περί τιμωρίας δια θανάτου των υιών Ααρών δι’ ασέβειαν. (Λευϊτ. Ι΄.1-7)
Περί αγιασμού. (Λευϊτ. ΙΑ΄.44)
Περί καθαρισμού από της λέπρας. (Λευϊτ.ΙΑ΄.54-53)
Περί γονοφρυούς ανδρός. (Λευϊτ.ΙΕ΄.31-33)
Περί προσοχής προσφοράς θυμιάματος. (Λευϊτ.ΙΕ΄.1-2)
Περί απαγορεύσεως αίματος ζώων. (Λευϊτ. ΙΖ΄.8-16)
Περί τηρήσεως των εντολών του Κυρίου. (Λευϊτ. ΙΗ΄.4-5)
Περί ασχημοσύνης. (Λευϊτ. ΙΗ΄.6-30)
Περί συνεχούς αγώνος δια να γίνωμε άγιοι. (Λευϊτ. ΙΘ΄.1-2)
Περί αργίας του Σαββάτου. (Λευϊτ. ΙΘ΄.3-4)
Περί θείων εντολών. (Λευϊτ.ΙΘ΄.11-37)
Περί τηρήσεως των θείων εντολών. (Λευϊτ. Κ΄.8)
Περί σεβασμού εις τους γονείς. (Λευϊτ. Κ΄.9)
Περί αυστηράς τιμωρίας δι’ ανηθίκους Πράξεις. (Λευϊτ. Κ΄.10-21)
Περί ταπεινώσεως ψυχών έναντι Κυρίου. (Λευϊτ. ΚΓ΄.29)
Περί καθαρού ελαίου δια την χρήσιν εις κανδήλας. (Λευϊτ. ΚΔ΄.1-4)
Περί τιμωρίας του βλασφήμου διά λιθοβολισμού. (Λευϊτ. 10-14,23)
Περί ευλογίας του Κυρίου εις τους καρπούς της γής. (Λευϊτ. ΚΕ΄.19-22)
Περί απαγορεύσεως χειροποιήτων και γλυπτών. (Λευϊτ. ΚΣτ΄.1-2)
Περί επαγγελίας του Κυρίου ότι αν τηρώμεν τα προστάγματά Του θα μας δίδει πλούσια τα υλικά αγαθά. (Λευϊτ. 

ΚΣτ΄.3-18)
Περί τιμωρίας και στερήσεως των υλικών αγαθών, όταν δεν θα τηρούμεν τα προστάγματά Του. (Λευϊτ.Κστ΄.20)

ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι Αριθμοί ωνομάσθησαν εβραϊστί Βαϊεδαββέρ και ελάλησε. διότι το πρώτον του βιβλίου κεφάλαιον, και το β΄, 
και τα πλείστα των επομένων άρχονται από της φράσεως, «και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν». Το βιβλίον ιστορεί την 
γενομένην αρίθμησιν των εν τω Ισραήλ πολεμιστών ανδρών, των πρωτοτόκων και των Λευϊτών. Περιγράφει τους νόμους 
τους δοθέντας εις τους Εβραίους εν τη Ερήμω, και διηγείται την εν αυτή Ιστορίαν του λαού τούτου. Τα 36 Κεφάλαια, εξ 
ών συνίσταται, περιλαμβάνουσι περί 39 έτη τουτέστιν από του Β΄ έτους της εκ της Αιγύπτου εξόδου μέχρι του τέλους των 
τεσσαράκοντα ετών εν τη ερήμω διατριβής των Εβραίων.

Περί δια πυρός καταστροφής μέρους της παρεμβολής υπό του Κυρίου. (Αριμθ. ΙΑ΄.1-3)
Περί επιθυμίας των Ισραηλιτών να επιστρέψουν εις την Αίγυπτον. (Αριθμ. ΙΑ΄.4-)
Περί επιθυμίας των Ισραηλιτών διά κρέας. (Αριθμ. ΙΑ΄.31-30)
Περί τιμωρίας της αδελφής του Μωυσέως δια λέπρας. (Αριθμ. ΙΒ΄.9-15)
Περί δειλίας των Ισραηλιτών. (Αριθμ. ΙΓ΄.26-34)
Περί γογγυσμού εναντίον του Μωυσέως και Ααρών. (Αριθμ. ΙΔ΄.1-4)
Περί προσευχής του Μωυσέως και Ααρών προς τον Κύριον. (Αριθμ. ΙΔ΄.18-19)
Περί γογγυσμού των Ισραηλιτών εναντίον του Κυρίου. (Αριθμ. ΙΔ΄.26-29)
Περί τιμωρίας δια θανάτου των γογγυζόντων Ισραηλιτών. (Αριθμ. ΙΔ΄.37-38)
Περί τιμωρίας δια λιθοβολισμού του Ισραηλίτου δια την μη τήρησιν της αργίας του Σαββάτου. (Αριθμ. ΙΕ΄.32-

36)
Περί τηρήσεως των Δαθάν και Αβειρών. (Αριθμ. Ιστ΄. 20-35)
Περί της ράβδου του Ααρών η οποία εβλάστησεν. (Αριθμ. ΙΖ΄.23)



Περί απαγορεύσεως των αλλογενών να προσέρχωνται εις τας λειτουργίας της 
σκηνής του μαρτυρίου. (Αριθμ. ΙΗ΄.1-7)

Περί θανάτου της Μαριάμ αδελφής Μωυσέως. (Αριθμ. Κ΄.1-2)
Περί εξαγωγής ύδατος εκ της πέτρας. (Αριθμ. Κ΄.2-11)
Περί στερήσεως της εισόδου εις την γήν επαγγελίας. (Αριθμ. Κ΄.12-13)
Περί θανάτου του Ααρών. (Αριθμ. Κ΄.22-28)
Περί πένθους του λαού δια τον Ααρών. (Αριθμ. Κ΄.29)
Περί καταλαλιάς κατά του Αγίου Θεού. (Αριθμ. ΚΑ΄.5)
Περί αποστολής όφεων εις τους Ισραηλίτας προς τιμωρίαν. (Αριθμ. ΚΑ΄.6-7)
Περί κατασκευής του Χαλκίνου όφεως υπό του Μωυσέως. (Αριθμ. ΚΑ΄.8-9)
Περί του Βασιλέως Βαλάκ και Βαλαάμ. (Αριθμ. ΚΒ΄.5-14)
Περί απειλής του Βαλαάμ υπό του Κυρίου. (Αριθμ. ΚΒ΄.21-22)
Περί εμφανίσεως Αγίου Αγγέλου εις τον Βαλαάμ και ομιλίας της όνου εις τον Βαλαάμ. (Αριθμ. ΚΒ΄.23-34)
Περί μετανοίας του Βαλαάμ. (Αριθμ.ΚΒ΄.35)
Περί ευλογίας των Ισραηλιτών. (Αριθμ. ΚΔ΄.1-2)
Περί του αστέρος που ενεφανίσθη εις τους μάγους και ότι εκ της γενεάς του Ιακώβ θα γεννηθή ο ισχυρώτερος 

Βασιλεύς. (Αριθμ. ΚΔ΄.17)
Περί εκπορνεύσεως των Ισραηλιτών με τας θυγατέρας Μωάβ. (Αριθμ. ΚΕ΄.1-5)
Περί θείου ζήλου του Φινεές. (Αριθμ. ΚΕ΄.8-9)
Περί τιμωρίας των Ισραηλιτών. (Αριθμ. ΚΕ΄.9)
Περί δολιότητος των Μαδιανιτών. (Αριθμ. ΚΕ΄.16)
Περί ειδοποιήσεως του Μωυσέως να ανέλθη εις το όρος Ναβαύ, δια να ίδη την γήν της επαγγελίας, και να αφήση 

διάδοχόν του τον Ιησούν του Ναυή. (Αριθμ. ΚΖ΄.12-23)
Περί πολέμου των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών. (Αριθμ. ΛΒ΄.4-9)
Περί εγγραφής των σταθμών Ισραήλ υπό του Κυρίου δια του Μωυσέως. (Αριθμ. ΛΓ΄.2)
Περί των δώδεκα πηγών και των εβδομήκοντα Φοινίκων εις Αιλίμ. (Αριθμ. ΛΓ΄.9)
Περί διαβάσεως του Ιορδάνου υπό των Ισραηλιτών. (Αριθμ. ΛΓ΄.50-56)
Περί παρουσίας του Κυρίου εν μέσω των υιών Ισραήλ. (Αριθμ. ΛΕ΄.34)

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
Περιέχει 34 κεφάλαια, και επαναλαμβάνει άπασαν την Μωσαϊκήν νομοθεσίαν. Αλλ’ ουχί απλήν επανάληψιν 

μόνον. Διότι τους ήδη γνωστούς νόμους και τας λοιπάς διατάξεις το μεν ερμηνεύει και επί το ακριβέστερον προσδιορίζει. 
Το δε, συμπληροί, και τον λόγον συνήθως της καθιερώσεως αυτών προσεπιφέρει. Κατά το τέλος της Βίβλου αποδεικνύει 
ο Μωυσής τον διάδοχον αυτού Ιησού του Ναυή, και παραδίδει εις τους Λευϊτας το Βιβλίον του νόμου προς διατήρησιν 
αυτού εν τη Κιβωτώ της Διαθήκης. Έπονται έπειτα αι τελευταίαι του Μωυσέως διατάξεις, η προφητική αυτού ευλογία 
και τα περί του θανάτου αυτού επί του όρους Ναβαύ αντίκρυ της Ιεριχού. Τας διατάξεις δε και τας ομιλίας, αποτελούσας 
την υπόθεσιν του Δευτερονομίου απήγγειλεν ο Μωυσής επί της γης Μωάβ. Διαφέρουσι δε αι του Μωυσέως προσλαλιαί 
αύται προς τους υιούς Ισραήλ από των εν ταις τρισί προηγουμέναις Βίβλοις ομιλιών αυτού, καθότι ενταύθα μέν, εν 
τω Δευτερονομίω, εκφωνεί τους τελευταίους πατρικούς λόγους, οποίους αρχηγός τις του λαού, αποθνήσκων, ήθελε 
απαγγείλαι προς τον λαόν, άρα μετ’ ιδίας τινός αγάπης και προθυμίας. Εν δε τοις πρό τούτου βιβλίοις λαλεί μάλλον 
νομοθέτης και διερμηνεύς των αμέσων αποκαλύψεων του Θεού.

Η Πεντάτευχος εφυλάττετο, ως πολύτιμος τις θησαυρός, παρακαταθειμένη εκ πλαγίων της Κιβωτού (Δευτ. 
ΠΑ΄.26). Οι ιερείς ενεχείριζον εις τους Βασιλείς ή τους ηγεμόνας, ότε ελάμβανον τας ηνίας της Κυβερνήσεως, αντίγραφον 
αυτής γενόμενον εκ του αυτογράφου, ίνα μελετώσι και φυλάττωσι τον νόμον. Η φυλή του Λευί, η συγκειμένη εξ είκοσι και 
δύο χιλιάδων ανδρών, είχε μάλιστα την φροντίδα της του Μωσαϊκού νόμου φυλακής. Εκ τούτου ηρύετο την διδασκαλίαν 
αυτής, και παν είτι ανεφέρετο εις τα έθιμα και τας θρησκευτικάς τελετάς. Εν τούτω τω Βιβλίω ωσαύτως εύρισκον και οι 
δικασταί τους πολιτικούς νόμους, καθ’ ούς ώφειλον να γίνωνται διανομείς της δικαιοσύνης εις τον λαόν.

Περί της ομιλίας του Μωυσέως προς τους Ισραηλίτας εν γη Μωάβ. (Δευτ. Α΄.6)
Περί κληρονομίας της Χαναάν. (Δευτ. Α΄.7)
Περί στερήσεως των Ισραηλιτών να εισέλθωσιν εις γήν της επαγγελίας. (Δευτ. Α΄.35-38)
Περί πολέμου. (Δευτ. Α΄.40-45)
Περί πολέμου. (Δευτ. Β΄.24-25)
Περί πολέμου. (Δευτ. Β΄.31-37)

Φωτογραφία χειρογράφου του κ. Γ. 
Οικονόµου



Περί πολέμου. (Δευτ. Γ΄.1-7) (Δευτ. Δ΄.34)
Περί αιτήσεως του Μωυσέως να έλθη εις την γην της επαγγελίας. (Δευτ. Γ΄.21-29)
Περί τηρήσεως των εντολών του Κυρίου. (Δευτ. Δ΄.2-3)
Περί προσοχής εις τον εαυτόν μας. (Δευτ. Δ΄.9)
Περί Εκκλησίας και Εκκλησιασμού του λαού. (Δευτ. Δ΄.10)
Περί εγγραφής των Δέκα Εντολών. (Δευτ. Δ΄.13)
Περί απαγορεύσεως προσκυνήσεως των ζώων κ.λ.π. ει μη μόνον να προσκυνώμεν και λατρεύωμεν τον αληθινόν 

Θεόν. (Δευτ. Δ΄. 16-19)
Περί ειδοποιήσεως του Μωυσέως υπό του Κυρίου ότι δεν θα εισέλθη εις την γήν της επαγγελίας. (Δευτ. 22-24)
Περί ειδωλολατρείας των Ισραηλιτών. (Δευτ. Δ΄. 26-31)
Περί δημιουργίας του κόσμου υπό του Κυρίου, και ότι ο Κύριος έκτισεν τον άνθρωπον. (Δευτ. Δ΄.32)
Περί της απανταχού παρουσίας του Κυρίου εν ουρανώ και εν τη γή. (Δευτ. Δ΄.39)
Περί επαναλήψεως των Δέκα Εντολών. (Δευτ. Ε΄.6-21)
Περί της τηρήσεως των εντολών του Κυρίου. (Δευτ. Στ΄.2-3)
Περί εγγραφής των εντολών του Κυρίου εις την καρδίαν μας κ.λ.π. (Δευτ. Στ΄.4-9)
Περί προσοχής εις τον εαυτόν μας δια να μη λησμονώμεν το θέλημα του Κυρίου. (Δευτ.Στ΄.12-14)
Περί του ότι ο Κύριος είναι ζηλωτής. (Δευτ. Στ΄.15)
Περί του ότι να μην εκπειράζωμεν τον Κύριον. (Δευτ. Στ΄.16-19)
Περί μαρτυρίων. (Δευτ. Στ΄.20-21)
Περί καταστροφής των ειδώλων. (Δευτ. Ζ΄.4-5)
Περί του Αγίου λαού του Κυρίου. (Δευτ. Ζ΄.6)
Ότι ο Άγιος Θεός είναι πιστός. (Δευτ. Ζ΄.9)
Δεν πρέπει να φοβούμεθα τους ισχυροτέρους όταν έχομεν σύμμαχον τον Κύριον. (Δευτ. Ζ΄.18)
Περί καταστροφής των ειδώλων. (Δευτ. Ζ΄.24-26)
Περί τηρήσεως των θείων εντολών. (Δευτ. Η΄.1-2)
Ότι άνθρωπος δύναται να ζήση και δια της προσευχής. (Δευτ. Η΄.3)
Περί προσοχής του εαυτού μας. (Δευτ. Η΄.11,14,16)
Περί τιμωρίας των ασεβών. (Δευτ. Θ΄.4-7)
Περί νηστείας. (Δευτ. Θ΄.9-10,18)
Περί τιμωρίας του Ααρών. (Δευτ. Θ΄.20-21)
Περί προσευχής του Μωυσέως υπέρ του λαού. (Δευτ. Θ΄.24-25)
Περί εγγραφής των δέκα εντολών υπό του Κυρίου. (Δευτ. Ι΄.4)
Περί λατρείας του μόνου αληθινού Θεού. (Δευτ. Ι΄.19-20)
Περί παιδείας του Κυρίου. (Δευτ. ΙΑ΄.1-3)
Περί εγγραφής των εντολών του Κυρίου εις τας καρδίας μας. (Δευτ. ΙΑ΄.17-20)
Περί απαγορεύσεως βρώσεως αίματος. (Δευτ. ΙΒ΄.23)
Περί προσοχής του εαυτού μας και τήρησις των εντολών του Κυρίου. (Δευτ. ΙΒ΄.28)
Περί απαγορεύσεως να ακολουθώμεν τα είδωλα και να πιστεύωμεν εις αυτά. (Δευτ. ΙΓ΄.1-5)
Ότι είμεθα υιοί του Κυρίου και λαός περιούσιος Αυτού. (Δευτ.ΙΔ΄.1-2)
Περί απαγορεύσεως βρώσεως διαφόρων ζώων και πτηνών. (Δευτ. ΙΔ΄.4-19)
Περί απαγορεύσεως βρώσεως θνησιμαίου. (Δευτ. ΙΔ΄.21)
Περί αφέσεως του χρεών εις τους αδελφούς μας. (Δευτ. ΙΕ΄.1-5)
Περί προσοχής εις τον εαυτόν μας. (Δευτ. ΙΕ΄.9)
Περί ελεημοσύνης. (Δευτ.ΙΕ΄.10-11)
Περί εορτασμού του Πάσχα. (Δευτ. Ιστ΄.5-15)
Περί τιμωρίας των υπερηφάνων. (Δευτ. ΙΖ΄. 12)
Περί συγγραφής του Βιβλίου του Δευτερονομίου. (Δευτ. ΙΖ΄.13)
Περί εκλογής αρχόντων. (Δευτ. ΙΖ΄.14-15)
Περί κληδωνισμών και μαντείας κ.λ.π. (Δευτ. ΙΗ΄.10-14)
Περί αναδείξεως προφήτου. (Δευτ. ΙΗ΄.18-21)
Περί απαγορεύσεως μετακινήσεως ορίων. (Δευτ. ΙΘ΄.14)
Περί μαρτύρων δι’ απόδειξιν της αληθείας. (Δευτ. ΙΘ΄.14)
Περί τιμωρίας των ψευδομαρτύρων.



Περί πολέμου και βοηθείας υπό του Κυρίου. (Δευτ. Κ΄.1-4)
Περί αποδώσεως ζώων εις τους ιδιοκτήτας. (Δευτ. ΚΒ΄.1-2)
Περί απαγορεύσεως να φορούν οι άνδρες γυναικεία, και οι γυναίκες ανδρικά. (Δευτ. ΚΒ΄.5)
Περί απαγορεύσεως να καταστρέφουν φωλεάς πτηνών. (Δευτ. ΚΒ΄.6-8)
Περί παρθενίας. (Δευτ. ΚΒ΄.14-21)
Περί αυστηράς τιμωρίας της πορνείας. (Δευτ. ΚΒ΄.22-25)
Περί συνεχούς καθαρότητος της κατ’ οίκον Εκκλησίας. (Δευτ. ΚΓ΄.13-14)
Περί απαγορεύσεως της πορνείας. (Δευτ. ΚΓ΄.17)
Περί απαγορεύσεως να προσφέρουν μισθώματα πόρνης εις τον οίκον Κυρίου. (Δευτ.ΚΓ΄.18)
Περί τηρήσεως των υποσχέσεων. (Δευτ. ΚΓ΄.23)
Περί απαγορεύσεως να πέρνωμεν από ξένα κτήματα προϊόντα δια τον οίκον μας. (Δευτ. ΚΓ΄.25)
Περί πληρωμής των εργατών αυθημερόν. (Δευτ. ΚΔ΄.15)
Περί αδικίας. (Δευτ. ΚΕ΄.16)
Περί οικοδομής θυσιαστηρίου. (Δευτ. ΚΖ΄.5-7)
Περί κατάρας εις τους ατιμάζοντας τους γονείς τους. (Δευτ. ΚΖ΄.16-26)
Περί ευλογίας του Κυρίου. (Δευτ. ΚΗ΄. 3-7)
Περί τιμωρίας των ασεβών. (Δευτ. ΚΗ΄.20-22)
Περί μη καταστροφής των ιματίων επί τεσσαράκοντα έτη. (Δευτ. ΚΘ΄.5-6)
Περί τιμωρίας δια την μη τήρησιν των εντολών του Κυρίου. (Δευτ. ΚΘ΄.22-27)
Περί αγάπης προς τον Κύριον. (Δευτ. Λ΄.6,10)
Περί βοηθείας του Κυρίου εις τους Ισραηλίτας. (Δευτ. ΛΑ΄.7-8)
Περί εγγραφής βιβλίου περιέχον τον θείον νόμον. (Δευτ. ΛΑ΄.9-11)
Περί προειδοποιήσεως του Μωυσέως περί της κοιμήσεώς του. (Δευτ. ΛΑ΄.14-19)
Περί εγκαταλείψεως του Κυρίου υπό των Ισραηλιτών. (Δευτ. ΛΒ΄.15-21)
Περί εντολής του Κυρίου προς Μωυσέα περί της τελευτής του. (Δευτ. ΛΒ΄.48-51)
Περί της κοιμήσεως του Μωυσέως. (Δευτ. ΛΔ΄.1-12)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
Η Βίβλος ωνομάσθη από Ιησού, υιού του Ναυή, εκ της φυλής του Εφραίμ, γενομένου διαδόχου του Μωυσέως 

εις την οδηγίαν του λαού του Θεού. Διαιρείται δε καθόλου εις τρία μέρη. Και το μέν πρώτον, από του Α΄ μέχρι του ΙΑ΄ 
κεφαλαίου, περιέχει την ιστορίαν της κατακτήσεως της γης Χαναάν. Το δε δεύτερον, από του ΙΒ΄. κεφαλαίου μέχρι του 
ΚΒ, την περιγραφήν της γης Χαναάν και την διανομήν αυτής, την γενομένην εις τας φυλάς. Το δε τρίτον κεφάλαιον κγ΄ 
και κδ΄, την ανανέωσιν της του Θεού Διαθήκης μετά του λαού αυτού και τον θάνατον του Ιησού του Ναυή εν ηλικία 110 
ετών.

Περί της κοιμήσεως του Μωυσέως. (Ιησούς του Ναυή, Α΄.2)
Περί ισχύος του Ιησού του Ναυή. (Ιησούς του Ναυή, Α΄.6-8)
Περί συνεχούς μελέτης του θείου νόμου. (Ιησούς του Ναυή, Α΄.8)
Περί συμμαχίας του Κυρίου. (Ιησούς του Ναυή, Α΄.9)
Περί υπακοής των Ισραηλιτών. (Ιησούς του Ναυή, Α΄.16-17)
Περί αποστολής κατασκοπείας υπό του Ιησού Ναυή. (Ιησούς του Ναυή, Β΄.1-9)
Περί επιστροφής των κατασκόπων. (Ιησούς του Ναυή, Β΄.24)
Περί πνευματικής καθαρότητος. (Ιησούς του Ναυή, Γ΄.5)
Περί διαβάσεως του Ιορδάνου. (Ιησούς του Ναυή, Γ΄.8-17)
Περί των δώδεκα λίθων κατά την διάβασιν του Ιορδάνου. (Ιησούς του Ναυή, Δ΄.7-8, Δ΄.3-24)
Περί εμφανίσεως Αρχαγγέλου εις τον Ιησούν του Ναυή. (Ιησούς του Ναυή, Ε΄.13-15)
Περί πτώσεως της Ιεριχούς δια των επτά ιερέων μετά σαλπίγγων. (Ιησούς του Ναυή, 27.8,13)
Περί προφυλάξεως της πόρνης Ραάβ. (Ιησούς του Ναυή, Στ΄.17-18)
Περί εμπρησμού της Ιεριχούς. (Ιησούς του Ναυή, Στ΄.24-25)
Περί κλοπής λαφύρων υπό του Άχαρ. (Ιησούς του Ναυή, Ζ΄.1-2)
Περί τιμωρίας δια λιθοβολισμού του Άχαρ. (Ιησούς του Ναυή, Ζ΄.25-26)
Περί ενισχύσεως του Ιησού του Ναυή υπό του Κυρίου. (Ιησούς του Ναυή, Η΄.1-8)
Περί ανεργέσεως θυσιαστηρίου υπό του Ιησού Ναυή. (Ιησούς του Ναυή, Θ΄.28 έως 22)
Περί ειρήνης. (Ιησούς του Ναυή, Θ΄. 20-21)



Περί της μάχης παρά την Γαβαών. (Ιησούς του Ναυή, Ι΄.6-14)
Περί συντριβής των Βασιλέων. (Ιησούς του Ναυή, Ι΄. 16-27)
Περί συμμαχίας του Κυρίου μετά Ισραηλιτών. (Ιησούς του Ναυή, Ι΄.42)
Περί πολέμου. (Ιησούς του Ναυή, ΙΑ΄.18)
Περί των 29 βασιλέων των ηττηθέντων υπό του Μωυσέως και του Ιησού του Ναυή. (Ιησούς του Ναυή, ΙΒ΄.1-24)
Περί της κακτηθείσης χώρας υπό των Ισραηλιτών. (Ιησούς του Ναυή, ΙΓ΄.1-14)
Περί διανομής εις τας εννέας φυλάς. (Ιησούς του Ναυή, ΙΔ΄. 1-5)
Περί του μεριδίου της φυλής του Ιούδα. (Ιησούς του Ναυή, ΙΕ΄.1-5)
Περί του μεριδίου της φυλής Εφραίμ. (Ιησούς του Ναυή, ΙΣΤ΄.1-10)
Περί χωρογραφήσεως της Παλαιστίνης. (Ιησούς του Ναυή, ΙΗ΄.1-10)
Περί συμβουλών του Ιησού Ναυή προς τους Ισραηλίτας δια την στάσιν των απέναντι των ξένων λαών. (Ιησούς 

του Ναυή, ΚΓ΄.1-16)
Περί υπομνήσεως των ευεργεσιών του Αγίου Θεού. (Ιησούς του Ναυή, ΚΔ΄.1-3)
Περί της Κοιμήσεως του Ιησού του Ναυή και υποδουλώσεως αυτών υπό Μωάβ επί 18 έτη. (Ιησούς του Ναυή, 

ΚΔ΄.30-33)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
Η Βίβλος έλαβε την επωνυμίαν από του επικρατεστέρου ένα αυτή υποκειμένου, επειδή περιέχει την ιστορίαν 

των αρχηγών, των κυβερνησάντων τους ισραηλίτας από της τελευτής του Ιησού του Ναυή μέχρι σχεδόν του χρόνου, ότε 
εζήτησαν Βασιλέα. Οι αρχηγοί ούτοι ωνομάζοντο εβραϊστί σωφετίμ. Η δε λέξις αντιστοιχεί με τη ελληνική ΚΡΙΤΑΙ, αλλά 
δεν έχει όλως και την αυτήν σημασίαν. διότι δεν λαμβάνεται μόνον επί του απονέμοντος την δικαιοσύνην, ή επί απλού 
τινός άρχοντος, αλλ’ εμφαίνει τους έχοντας εν τη πολιτεία την υπερτάτην εξουσίαν εν τε ειρήνη και εν πολέμω.

Η Βίβλος σύγκειται εκ τριών μερών. εξ ών το μέν πρώτον περιλαμβάνει τα δέκα έξ πρώτα κεφάλαια. Το δε 
δεύτερον, το ΙΖ΄  και το ΙΗ΄ και το τρίτον τα τρία τελευταία, το ΙΘ, και ΚΑ΄…

Επιμαρτυρεί δε τούτο η ιστορία του Αώδ (κεφ. Γ΄), της Δεββώρας και του Βαράκ (κεφ. Δ΄), του Γεδεών (κεφ. Στ΄-
Η΄), του Ιεφθάε (κεφ. ΙΑ΄ και ΙΒ΄) και του Σαμψών (κεφ. ΙΓ΄-Ιστ΄). Πάντα δε τα εν τοις κεφαλαίοις τούτοις περιγραφόμενα 
δεικνύουσιν ότι ο σκοπός του συγγραφέως ήτο να διδάξη τους Ιουδαίους, ότι δεν εδύνατο να είναι ευδαίμονες και 
ελεύθεροι και έθνος ακμάζον ει μη φυλάττοντες μετ’ ακριβείας τον παρά Μωυσέως δοθέντα νόμον.

Περί του θανάτου Ιησού του Ναυή. (Κριταί Α΄.1) (ετών 110)
Περί διαδοχής του Ιησού του Ναυή υπό του Ιούδα. (Κριταί Α΄.21)
Περί καταλήψεως της Ιερουσαλήμ υπό της φυλής του Ιούδα. (Κριταί Α΄.8)
Περί επιστροφής προς τον Κύριον (Κλαυθμώνες) (Κριταί Β΄.1-5)
Περί της ταφής του Ιησού του Ναυή. (Κριταί Β΄.6-10)
Περί επιστροφής των Ισραηλιτών εις την ειδωλολατρείαν. (Κριταί Β΄.11-15)
Περί Κριτών. (Κριταί Β΄.18)
Περί αιχμαλωσίας των Ισραηλιτών. (Κριταί Γ΄.7-8)
Περί επιστροφής των Ισραηλιτών προς τον Κύριον. (Κριταί Γ΄.9-11)
Περί της Δεββώρας ως κριτού και Βαράκ. (Κριταί Δ΄.4-9)
Περί νίκης του Βαράκ εναντίου του Σισάρα. (Κριταί Δ΄.14-18,21)
Περί της Δεββώρας. (Κριταί Ε΄.3,7,15)
Περί αιχμαλωσίας των Ισραηλιτών. (Κριταί στ΄.1-2)
Περί επιστροφής των Ισραηλιτών επί τον Κύριον. (Κριταίστ΄.7-10)
Περί κλήσεως του Γεδεών ως Κριτού. (Κριταί στ΄.11-17)
Περί θυσίας εις τον Θεόν υπό του Αγγέλου δια του Γεδεών. (Κριταί1-23)
Περί του πόκου υπό την άλωνα. (Κριταί Στ΄.37-40)
Περί συνεχούς ομιλίας του Κυρίου προς τον Γεδεών. (Κριταί Ζ΄.1-7)
Περί νίκης των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιάμ. (Κριταί Ζ΄.25)
Περί του Κυρίου ότι ζή. (Κριταί Η΄.19-20)
Περί του θανάτου του Γεδεών. (Κριταί Η΄.32)
Περί του θανάτου του Αβιμέλεχ. (Κριταί Ι΄.1,5)
Περί αναδείξεως Κριτού του Ιεφθάε. (Κριταί ΙΑ΄.1-9)



Περί νίκης των Ισραηλιτών εναντίον των Αμορραίων κ.λ.π. (Κριταί ΙΑ΄.21)
Περί προσευχής του Ιεφθάε δια να νικήση τους αντιπάλους του. (Κριταί ΙΑ΄.2)
Περί προσευχής του Ιεφθάε δια να νικήση τους αντιπάλους του. (Κριταί ΙΑ΄.30)
Περί κρίσεως του Ιεφθάε του Ισραήλ έξ έτη. (Κριταί ΙΒ΄.7)
Περί άλλων Κριτών. (Κριταί ΙΒ΄.8-15)
Περί τιμωρίας των Ισραηλιτών υπό του Κυρίου. (Κριταί ΙΓ΄.1)
Περί εμφανίσεως αγγέλου Κυρίου προς Μανωέ. (Κριταί ΙΓ΄.3-9)
Περί θυσίας προς τον Κύριον υπό της Μανωέ. (Κριταί ΙΓ΄.19-23)
Περί γεννήσεως του Σαμψών. (Κριταί ΙΓ΄.24-25)
Περί συντρίψεως σκύμνου λέοντος υπό του Σαμψών. (Κριταί ΙΔ΄.5-8)
Περί νίκης του Σαμψών εναντίον των αλλοφύλων. (Κριταί ΙΕ΄.15-20)
Περί παραδόσεως του Σαμψών υπό της Δαλιδά εις τους εχθρούς του. (Κριταί Ιστ΄.9-20)
Περί κοιμήσεως του Σαμψών. (Κριταί ΙΣΤ΄.28-31)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΘ
Η Βίβλος φέρει το όνομα από γυναικός τινος Μωαβίτιδος, γνωστής ούσης εν τη ιστορία των Εβραίων δια τε την 

επιστροφήν αυτής εις την λατρείαν του αληθινού Θεού, και δια τον δεύτερον αυτής γάμον μετ’ ανδρός εκ των μάλλον 
διαπρεπόντων εν τη φυλή του Ιούδα, και δια τους ενδόξους απογόνους, οίτινες ελάμπρυναν αυτήν. Θεωρείται δε ως 
ακολουθία του Βιβλίου των κριτών και εισαγωγής εις τας Βίβλους των βασιλειών. Το μέν, διότι η εν αυτώ περιεχομένη 
ιστορία συνέβη επί των Κριτών το δε διότι περιέχει την γενεαλογίαν του Δαυίδ, όστις υπήρξεν ο αρχηγέτης του Βασιλικού 
οίκου του Ιούδα… ο Βοόζ νυμφεύεται την Ρούθ και γεννά υιόν, ονομασθέντα Ωβήδ, όστις είναι πάππος του Δαυίδ του 
βασιλέως.

Ο σκοπός του συγγραφέως ήτο να δείξη πώς ο Δαυίδ κατήγητο εκ της φυλής του Ιούδα δια του Βοόζ και της 
Ρούθ. Πως επληρώθη η προφητεία του Ιακώβ περί του Βασιλικού σκήπτρου ταύτης της φυλής και τίνι τρόπω η θεία 
πρόνοια φροντίζει περί των ασκούντων την αρετήν.

1) Περί φυγής του Ελιμέλεχ μετά της γυναικός αυτού Νωεμίν, λόγο λιμού εις την χώραν των Μωαβιτών. 
(Ρούθ, Α΄.1-2)

2) Περί νυμφεύσεως των Ελιμέλεχ μετά γυναικών εκ της χώρας Μωάβ, τα δε ονόματα των γυναικών 
ήσαν Ρούθ, και Ορφά. (Ρούθ, Α΄.4)

3) Περί επιστροφής της Νωεμίν εις Βηθλεέμ μετά της Ρούθ. (Ρούθ, Α΄.9-22)
4) Περί του Βοόζ ότι ήτο συγγενής της Νωεμίν. (Ρούθ, Β΄.1-2)
5) Περί συλλογής πραγμάτων υπό της Ρούθ εις τους αγρούς Βοόζ. (Ρούθ. Β΄.4-23)
6) Περί γεννήσεως του Ωβήδ εκ της Ρούθ. (Ρούθ, Δ΄.17)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΙΒΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
Αι δύο πρώτοι βίβλοι των Βασιλειών μίαν μόνην αποτελούν το πάλαι εν τη Αγία Γραφή των Εβραίων, 

επιγραφόμεναι Βιβλίον του Σαμουήλ, ή διότι συγραφεύς αυτών επιστεύετο ο Σαμουήλ, ή διότι άρχονταν από της 
γεννήσεως του προφήτου τούτου και περιέχουσι προς τοις άλλοις τον Βίον, τα περί της Κυβερνήσεως και του θανάτου 
αυτού.

Περιλαμβάνει δε η μέν Α΄ Βίβλος των Βασιλειών χρονικόν διάστημα ετών εκατόν και ενός, ήτοι από του πρώτου 
έτους της Κυβερνήσεως του αρχιερέως Ηλί μέχρι του θανάτου του Σαούλ. Η δε Β΄ περιέχει την ιστορίαν τεσσαράκοντα 
περίπου ετών, από της τελευτής του Σαούλ μέχρι του τέλους της Βασιλείας του Δαυίδ. Η δε τρίτη ιστορεί εκατόν είκοσιν 
ετών συμβάντα από του τέλους της βασιλείας του Δαυίδ, μέχρι του θανάτου του Ιωσαφάτ. Η δε τετάρτη περιλαμβάνει 
διάστημα τριακοσίων τριάκοντα πέντε περίπου ετών διελθόντων από του θανάτου του Αχαάβ μέχρι του έτους της των 
Ιουδαίων αιχμαλωσίας. (Κεφάλαια 31)

1) Περί της γεννήσεως του προφήτου Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. Α΄.1-8)
2) Περί προσευχής εις τον Θεόν της Άννης όπως δώση εις αυτήν υιόν. (Α΄ Βασιλ. Α΄.9-12)
3) Περί επιμόνου προσευχής της Άννης. (Α΄ Βασιλ. Α΄.13-16)
4) Περί αφιερώσεως εις τον Κύριον του Σαμουήλ υπό της μητρός του.
5) Περί προσφοράς θυσίας εις τον Θεόν. (Α΄ Βασιλ. Α΄.21-22)



6) Περί απογαλακτώσεως του Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. Α΄.24-28)
7) Περί προσευχής της Προφήτιδος Άννης. (Α΄ Βασιλ. Β΄.1-11)
8) Περί τιμωρίας των υιών του Ηλί. (Α΄ Βασιλ. Β΄.31-32)
9) Περί προσευχής του Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. Γ΄.1-3)
10) Περί κλήσεως του Σαμουήλ υπό του εις προφήτην. (Α΄ Βασιλ. Γ΄.4-20)
11) Περί πολέμου Ισραηλιτών μετά αλλοφύλων. (Α΄ Βασιλ. Δ΄.4-7)
12) Περί του θανάτου του Ηλί και των υιών αυτού. (Α΄ Βασιλ. Δ΄.19-22)
13) Περί παραγγελίας του Κυρίου δια του Σαμουήλ εις τον Ηλί. (Α΄ Βασιλ. Γ΄.11-21)
14) Περί απωλείας των Ισραηλιτών τριάκοντα χιλιάδας. (Α΄ Βασιλ. Δ΄.9-18)
15) Περί επιστροφής της Κιβωτού του Κυρίου εκ των αλλοφύλων. (Α΄ Βασιλ. Ζ΄.2)
16) Περί προσευχής του Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. Ζ΄.3-12)
17) Περί ταπεινώσεως των αλλοφύλων υπό του Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. Ζ΄.13-15)
18) Περί συνεχούς ειρήνης Ισραηλιτών και αλλοφύλων και ωκοδόμησε και θυσιαστήριον ο Σαμουήλ.
19) Περί γήρατος του Σαμουήλ, και αναλήψεως των δικαστών οι υιοί αυτού Ιωήλ, και Αβιά, οι οποίοι δεν επορεύθησαν 

δίκαια. (Α΄ Βασιλ. Η΄.1-6)
20) Περί αιτήσεως του Λαού δια την ανάδειξιν Βασιλέως ως δικαστήν προς τον Σαμουήλ και προσευχής του 

Σαμουήλ προς τον Κύριον. (Α΄ Βασιλ. Η΄.7-22)
21) Περί συναντήσεως του Προφήτου Σαμουήλ μετά του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. Θ΄.14-20)
22) Περί χρίσεως του Σαούλ υπό του Σαμουήλ εις Βασιλέα. (Α΄ Βασιλ. Ι΄.1-3)
23) Περί παρουσίας του Σαούλ υπό του Σαμουήλ εις τον λαόν και αναγνωρίσεως του Σαούλ ως Βασιλέα. (Α΄ Βασιλ. 

Ι΄.23-27)
24) Περί θυσίας του Σαούλ προς τον Κύριον. (Α΄ Βασιλ. ΙΑ΄.7)
25) Περί εγκαινίων της Βασιλείας του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΑ΄.14-15)
26) Περί φόβου Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. ΙΒ΄.24)
27) Περί πολέμου εναντίον των Ισραηλιτών υπό των γειτόνων. (Α΄ Βασιλ. ΙΓ΄.5-8)
28) Περί θυσίας του Σαούλ προς τον Κύριον. (Α΄ Βασιλ. ΙΓ΄.9-10)
29) Περί νηστείας και πολέμου. (Α΄ Βασιλ. ΙΔ΄.23-)
30) Περί καταλύσεως του Ιωνάθαν. (Α΄ Βασιλ. ΙΔ΄.28-40)
31) Περί βρώσεως αίματος υπό του λαού. (Α΄ Βασιλ. ΙΔ΄.32)
32) Περί προσευχής του λαού υπέρ του Ιωνάθαν. (Α΄ Βασιλ. ΙΔ΄.44)
33) Περί μη τηρήσεως των εντολών του Κυρίου υπό του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΕ΄.25-28)
34) Περί μετανοίας του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΕ΄.29-30)
35) Περί μεταμελείας του Κυρίου δια την Βασιλείαν Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΕ΄.35)
36) Περί εξουδενώσεως του Σαούλ υπό του Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. ΙΣτ΄.1-2)
37) Περί χρίσεως του Δαυίδ εις Βασιλέα υπό του Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΣτ΄.8-13)
38) Περί ενοχλήσεως του Σαούλ υπό πνεύματος πονηρού. (Α΄ Βασιλ. 

Ιστ΄.14)
39) Περί ψυχαγωγίας υπό του Δαυίδ εις τον Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. Ιστ΄.18-23)
40) Περί πάλης Γολιάθ και Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. ΙΖ΄.43-54)
41) Περί συμμαχίας του Κυρίου προς τον Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. ΙΖ΄.)
42) Περί πανηγυρισμού του λαού περί της νίκης του Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. 

ΙΗ΄.6-16)
43) Περί αποφάσεως του Σαούλ όπως θανατώση τον Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. 

ΙΗ΄.26-29)
44) Περί ειδοποιήσεως του Δαυίδ υπό του Ιωνάθαν υιού Σαούλ να αποφύγη 

την συνάντησιν μετά του Βασιλέως Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΙΘ΄.1-4)
45) Περί ρίψεως του δόρατος εναντίον του Δαυίδ υπό του Σαούλ. (Α΄ 

Βασιλ. ΙΘ΄.9-17)
46) Περί Πνεύματος πονηρού πειράζοντος τον Σαούλ. (Α΄ Βασιλ….)
47) Περί αποπείρας του Σαούλ να φονεύση τον υιόν του Ιωνάθαν. (Α΄ 

Βασιλ. Κ΄.32-34)
48) Περί συναντήσεως Ιωνάθαν και Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. Κ΄.40-42)
49) Περί βρώσεως των άρτων της προθέσεως υπό του Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. ΚΑ΄.5-8)
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50) Περί θανατώσεως των ιερέων Κυρίου υπό του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΚΒ΄.18-22)
51) Περί διώξεως του Δαυίδ υπό του Σαούλ. (Α΄ Βασιλ. ΚΓ΄.26-28)
52) Περί κυκλώσεως του σπηλαίου υπό του Σαούλ όπου ευρίσκετο ο Δαυίδ και περί αποκοπής της διπλοϊδος του 

Σαούλ υπό του Δαυίδ. (Α΄ Βασιλ. ΚΔ΄.5-14)
53) Περί δικαιοσύνης του Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. ΚΣτ΄.22-24)
54) Περί θανάτου του προφήτου Σαμουήλ. (Α΄ Βασιλ. ΚΗ΄.3-)
55) Περί εγκαταλείψεως του Σαούλ υπό του Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. ΚΗ΄.4)
56) Περί εγγαστριμύθων. (Α΄ Βασιλ. ΚΗ΄.7-10)
57) Περί τιμωρίας του Σαούλ παρά του Κυρίου. (Α΄ Βασιλ. ΚΑ΄.17-22)
58) Περί του θανάτου του Σαούλ και των τέκνων αυτού. (Α΄ Βασιλ. ΛΑ΄.1-12)
59) Περί νηστείας. (Α΄ Βασιλ. ΛΑ΄.13)
60) Περί πένθους του Δαυίδ δια τον Σαούλ και Ιωνάθαν. (Β΄ Βασιλειών Α΄.10-17)
61) Περί χρήσεως του Δαυίδ εις Βασιλέα. (Β΄ Βασιλ. Β΄.3-7)
62) Περί νηστείας. (Β΄ Βασιλ. Γ΄.35)
63) Περί τιμωρίας υπό του Δαυίδ εις τους αποκεφαλίσαντας τον Ιεβοσθέ υιόν Σαούλ. (Β΄ Βασιλ. Δ΄.11-12)
64) Περί χρίσεως του Δαυίδ εις Βασιλέα. (Β΄ Βασιλ. Ε΄.1-5)
65) Περί νίκης του Δαυίδ. (Β΄ Βασιλ. Ε΄.23-25)
66) Περί μεταφοράς της Κιβωτού και θάνατος του Όζα. (Β΄ Βασιλ. Στ΄.7-9)
67) Περί ομιλίας του Κυρίου προς Δαυίδ δια του Νάθαν. (Β΄ Βασιλ. Ζ΄.7-9)
68) Περί ευχαριστηρίου προσευχής του Δαυίδ προς τον Κύριον. (Β΄ Βασιλ. Ζ΄.13-29)
69) Περί καλωσύνης του Δαυίδ προς τον υιόν του Ιωνάθαν. (Β΄ Βασιλ. Θ΄.1-13)
70) Περί πτώσεως του Δαυίδ εις ανηθικότητα. (Β΄ Βασιλ. ΙΑ΄.1-4)
71) Περί ελέγχου του Δαυίδ υπό του Νάθαν του προφήτου. (Β΄ Βασιλ. ΙΒ΄.1-14)
72) Περί γεννήσεως του Σολομώντος. (Β΄ Βασιλ. ΙΒ΄.24)
73) Περί φυγής του Δαυίδ εκ της Ιερουσαλήμ εκ της απειλής του υιού του Αβεσσαλώμ. (Β΄ Βασιλ. ΙΕ΄.29-30)
74) Περί λιθοβολισμού του Δαυίδ υπό του Σεμεϊ. (Β΄ Βασιλ. Ιστ΄.6-8)
75) Περί οργανώσεως του στρατού υπό του Δαυίδ και νίκης εναντίον των στρατευμάτων του Αβεσσαλώμ. (Β΄ Βασιλ. 

ΙΗ΄.9-20)
76) Περί λύπης του βασιλέως δια τον θάνατον Αβεσσαλώμ.  ΙΗ΄.33)
77) Περί μεταφοράς των οστών του Σαούλ και Ιωνάθαν εις τον τάφον του πατρός των Κίς υπό του Βασιλέως Δαυίδ. 

(Β΄ Βασιλ. ΚΑ΄.13-14)
78) Περί ωδής του Δαυίδ. (Β΄ Βασιλ. ΚΒ΄.1-32)
79) Περί της προσευχής του Δαυίδ. (Β΄ Βασιλ. ΚΒ΄.47-51)
80) Περί Πνεύματος Αγίου. (Β΄ Βασιλ. ΚΓ΄.1-7)
81) Περί αριθμήσεως του στρατού του Ισραήλ. (Β΄ Βασιλ. ΚΔ΄.7-10)
82) Περί ειδοποιήσεως του Δαυίδ υπό του προφήτου Γάδ περί εκλογής τιμωρίας υπό του Κυρίου. (Β΄ Βασιλ. ΚΔ΄.11-

16)
83) Περί ιδρύσεως θυσιαστηρίου υπό του Δαυίδ. (Β΄ Βασιλ. ΚΔ΄.21-25)
84) Περί ανακηρύξεως εις Βασιλέα του Σολομώντος. (Γ΄ Βασιλ. Α΄.28-40)
85) Περί χρίσεως του Σολομώντος εις Βασιλέα υπό του Σαδώκ του προφήτου. (Γ΄ Βασιλ. Α΄.39)
86) Περί προσευχής του Δαυίδ. (Γ΄ Βασιλ. Α΄.48)
87) Περί προτροπής να φυλάξη την παρακαταθήκην προς τον Κύριον ο Σολομών την παραδοθείσαν υπό του Δαυίδ. 

(Γ΄ Βασιλ. Β΄.1-9)
88) Περί κοιμήσεως του Δαυίδ. (Γ΄ Βασιλ. Β΄.10-11)
89) Περί της Βασιλείας του Δαυίδ. (τεσσαράκοντα έτη) (Γ΄ Βασιλ. Β΄.11)
90) Περί ομολογίας του Σολομώντος ότι ζή Κύριος ο Θεός. (Γ΄ Βασιλ. Β΄.24)
91) Περί χορηγήσεως σοφίας εις τον Σολομώντα. (Γ΄ Βασιλ. Β΄.35α)
92) Περί ανεργέσεως του οίκου του Θεού. (Γ΄ Βασιλ. Β΄.35β)
93) Περί θυσίας του Σολομώντος προς τον Κύριον. (Γ΄ Βασιλ. Γ΄.1-4)
94) Περί φανερώσεως του Κυρίου προς τον Σολομώντα. (Γ΄ Βασιλ. Γ΄.5-15)
95) Περί ευθύτητος καρδίας. (Γ΄ Βασιλ. Γ΄.6)
96) Περί κοπής ξυλείας υπό λατόμων. (Γ΄ Βασιλ. Ε΄.23-30
97) Περί ανεγέρσεως του Ναού. (Γ΄ Βασιλ. Στ΄.1-36α)



98) Περί κατασκευής Χερουβίμ. (Γ΄ Βασιλ. Στ΄.35)
99) Περί κατασκευής χαλκίνων ειδών εις τον Ναόν. (Γ΄ Βασιλ. Ζ΄.24)
100) Περί εικοσαετούς περιόδου δια την ανέγερσιν του Ναού. (Γ΄ Βασιλ. Η΄.1-13)
101) Περί προσευχής του Βασιλέως Σολομώντος εις τον Ναόν του Κυρίου. (Γ΄ Βασιλ. Η΄.22-30)
102) Περί θυσίας του Σολομώντος εις τον Ναόν. (Γ΄ Βασιλ.Η΄.62)
103) Περί παρουσίας του Κυρίου εις Σολομώντα. (Γ΄ Βασιλ. Θ΄.1-9) και περί τηρήσεως των εντολών του 

Κυρίου.
104) Περί επισκέψεως της Βασιλίσσης Σαββά εις τον Ναόν. (Γ΄ Βασιλ. Ι΄.1-13)
105) Περί των αναβαθμών. (Γ΄ Βασιλειών Ι΄.19)
106) Περί οργής του Κυρίου εναντίον του Σολομώντος διότι δεν ετήρησε τα προστάγματά του. (Γ΄ Βασιλ. 

ΙΑ΄.8-13)
107) Περί του Ιεροβοάμ όστις ανέλαβε την Βασιλείαν από τον Σολομώντα. (Γ΄ Βασιλ. ΙΑ΄.28-32,38-40)
108) Περί κοιμήσεως του Σολομώντος (εβασίλευσεν τεσσαράκοντα έτη). (Γ΄ Βασιλ. ΙΑ΄.44)
109) Περί διαδοχής του Σολομώντος υπό του υιού αυτού Ροβοάμ. (Γ΄ Βασιλ. ΙΑ΄.44)
110) Περί συμβουλής του Βασιλέως υπό των παιδαρίων και ουχί υπό των πρεσβυτέρων και προσθήκης 

περισσοτέρων εις τον λαόν από τον πατέρα του. (Γ΄ Βασιλ. ΙΒ΄.14-17)
111) Περί θυσιαστηρίου ειδώλων υπό Ιεροβοάμ. (Γ΄ Βασιλ. ΙΓ΄.1-3,4-6)
112) Περί αφανισμού του Ιεροβοάμ. (Γ΄ Βασιλ. ΙΓ΄.33-34)
113) Περί θανάτου του Ροβοάμ και διαδοχής υπό του υιού αυτού Αβιού. (Γ΄ Βασιλ. ΙΔ΄.29-31)
114) Περί της βασιλείας Αβιού υιού Ροβοάμ μη πορευθέντος ευθέως ενώπιον του Κυρίου όπως επορεύθη ο 

Δαυίδ. (Γ΄ Βασιλ. ΙΕ΄.4-5)
115) Περί του Βασιλέως Αχαάβ. (Γ΄ Βασιλ. Ιστ΄.29-34)
116) Περί του Μεγάλου Προφήτου Ηλιού. (Γ΄ Βασιλ. ΙΖ΄.1-24)
117) Περί του Αβδιού. (Γ΄ Βασιλ. ΙΗ΄.5-6,14-16)
118) Περί συγκεντρώσεως όλων των ψευδοπροφητών υπό του Αχαάβ. 
119) Περί θυσίας του Προφήτου Ηλιού εις τον Κύριον. (Γ΄ Βασιλ. ΙΗ΄.17-40)
120) Περί προσευχής του προφήτου Ηλιού προς τον Κύριον ίνα αποστείλη ο Κύριος υετόν. (Δηλαδή βροχήν) 

(Γ΄ Βασιλ. ΙΗ΄.41-46)
121) Περί απειλής του προφήτου Ηλιού υπό της Ιεζάβελ. (Γ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.1-4)
122) Περί αποστολής υπό του Κυρίου άρτου και ύδατος εις τον Προφήτην Ηλίαν. (Γ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.6-18) κ.λ.π.
123) Περί του προφήτου Ελισσαίου. (Γ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.19-21)
124) Περί της αμπέλου του Ναβουθαί. (Γ΄ Βασιλ.Κ΄.1-29)
125) Περί καταβάσεως πύρ εξ ουρανού δια της προσευχής υπό του προφήτου Ηλιού. (Δ΄ Βασιλ. Α΄.4-187)
126) Περί καταστροφής των στηλών του Βάαλ υπό του Ιωράμ υιού του Αχαάβ. (Δ΄ Βασιλ. Α΄.189)
127) Περί αναλήψεως του προφήτου Ηλιού. (Δ΄ Βασιλ. Β΄.1-8)
128) Περί της μηλωτής του προφήτου Ηλιού. (Δ΄ Βασιλ.Β΄.9-)
129) Περί αναλήψεως του προφήτου Ηλιού υπό άρματος πυρός. (Δ΄ Βασιλ. Β΄.11-12)
130) Περί αναζητήσεως του προφήτου Ηλιού. (Δ΄ Βασιλ. Β΄.14-24)
131) Περί ρίψεως άλατος εις τα ύδατα υπό προφήτου Ελισσαίου και έγιναν πόσιμα κ.λ.π. (Δ΄ Βασιλ. Β΄.21-

22)
132) Περί τιμωρίας των παιδαρίων τα οποία κατέπαιζον αυτού. (του Ελισσαίου) (Δ΄ Βασιλ.Β΄.23-25)
133) Περί παροχής ύδατος υπό του Κυρίου δια προσευχής υπό του προφήτου Ελισσαίου. (Δ΄ Βασιλ.Γ΄.14-

19)
134) Περί Αναστάσεως του παιδίου της Σωμανίτιδος. (Δ΄ Βασιλ.Δ΄.1-9,31-37)
135) Περί θανάτου εις τον λέβητα. (Δ΄ Βασιλ.Δ΄.38-44)
136) Περί της λεπρώσεως του Ναϊμάν. (Δ΄ Βασιλ.Ε΄.2-8)
137) Περί θεραπείας εκ της λέπρας του Ναϊμάν. (Δ΄ Βασιλ.Ε΄.9-19)
138) Περί κλοπής υπό του Γκεζεί και λέπρωσις αυτού. (Δ΄ Βασιλ.Ε΄.20-27)
139) Περί προσευχής του προφήτου Ελισσαιέ προς τον Κύριον, περί βοηθείας. (Δ΄ Βασιλ. Στ΄.16-23)
140) Περί πολιορκίας και λιμού εις Σαμάρειαν. (Δ΄ Βασιλ. Στ΄.24-33)
141) Ο Προφήτης Ελισσαίος προλέγει πανικόβλητον φυγήν των Σύρων. (Δ΄ Βασιλ. Ζ΄.1-15)
142) Περί αποδόσεως δικαιοσύνης εις την Σωμανίδα. (Δ΄ Βασιλ. Η΄.1-6)
143) Ο Ιού εξοντώνει τους απογόνους και τους επισήμους του Αχαάβ. (Δ΄ Βασιλ. Η΄.15-28)



144) Περί της Βασιλείας Ιωάς. (Δ΄ Βασιλ. ΙΒ΄.1-20)
145) Περί της τελευτής του Ελισσαίου. (Δ΄ Βασιλ. ΙΓ΄.14-25)
146) Περί της Βασιλείας του Ιεροβοάμ εις Ισραήλ. (Δ΄ Βασιλ. ΙΔ΄.23-29)
147) Περί της Βασιλείας του Άχαζ. (Δ΄ Βασιλ. Ιστ΄.1-20)
148) Περί των αιτιών συμφορών αι αμαρτίαι και ειδωλολατρείαι. (Δ΄ Βασιλ. ΙΖ΄.7-23)
149) Περί Βασιλείας του Εζεκίου. (Δ΄ Βασιλ. ΙΗ΄.1-6)
150) Περί πολέμου Ισραηλιτών μετά των Ασυρίων. (Δ΄ Βασιλ. ΙΗ΄.13-37)
151) Περί προσευχής του Εζεκίου προς τον Κύριον. (Δ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.1-4)
152) Περί προαναγγελίας του προφήτου Ησαϊου περί διασώσεως της Ιερουσαλήμ. (Δ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.5-8)
153) Περί καταστροφής των Ασσυρίων δι’ Αγγέλου και θανάτου 185 χιλιάδων στρατιωτών. (Δ΄ Βασιλ. ΙΘ΄.31-

37)
154) Περί ασθενείας του Βασιλέως Εζεκίου και θεραπεία παρά του Κυρίου. (Δ΄ Βασιλ. Κ΄.1-11)
155) Περί προαναγγελίας συμφορών. (Δ΄ Βασιλ. Κ΄.12-17)
156) Περί κοιμήσεως του Εζεκίου. (Δ΄ Βασιλ. Κ΄.18-21)
157) Περί Βασιλείας του Μανασσή υιού του Εζεκίου. (Δ΄ Βασιλ.ΚΑ΄.1-18)
158) Περί επιστροφής του Μανασσή εις την ειδωλολατρείαν και κλυδωνισμού. (Δ΄ Βασιλ. ΚΑ΄.5-12)
159) Περί κοιμήσεως του Βασιλέως Μανασσή. (Δ΄ Βασιλ. ΚΑ΄.17-18)
160) Περί της Βασιλείας Αμών υιού Μανασσή. (Δ΄ Βασιλ. ΚΑ΄.19-26)
161) Περί της Βασιλείας Ιωσία υιού Αμών και ανεύρεσις του Βιβλίου Νόμου. (Δ΄ Βασιλ.ΚΒ΄.1-10)
162) Περί καθάρσεως του Ναού της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας και Σαμαρείας από των μολυσμών των 

ειδώλων. (Δ΄ Βασιλ. ΚΓ΄.1-25)
163) Περί Κοιμήσεως του Ιωσία. (Δ΄ Βασιλ.ΚΓ΄.26-30)
164) Περί των ασεβών βασιλέων Ιώχαζ και Ιωακείμ. (Δ΄ Βασιλ. ΚΓ΄.31-37)
165) Περί κατακτήσεως και λεηλασίας της Ιερουσαλήμ υπό του Ναβουχοδονόσορος. (Δ΄ Βασιλ. ΚΔ΄.1-20)
166) Περί νέας πολιορκίας και καταλήψεως της Ιερουσαλήμ. (Δ΄ Βασιλ. ΚΕ΄.1-7)
167) Περί ερημώσεως της Ιερουσαλήμ. (Δ΄ Βασιλ. ΚΕ΄.8-26)

ΕΣΔΡΑΣ Α
Εις το βιβλίον αυτό εκτίθενται κατ’ εκλογήν ιστορικά γεγονότα από της εποχής του ευσεβούς Ιωσίου και 

εντεύθεν, το λαμπρόν Πάσχα, το οποίον επί των ημερών του ετελέσθη, εις Ιεροσόλυμα, η κατάλυσις έπειτα του Ιουδαϊκού 
Βασιλείου υπό του Ναβουχοδονόσορος και η μεταφορά πλήθους Ισραηλιτών ως αιχμαλώτων εις την Βαβυλώνα, το 
διάταγμα του Κύρου βασιλέως των Περσών δια τον επαναπατρισμόν των Ιουδαίων, η επιστροφή εις Ιερουσαλήμ, η 
υπό του Αρταξέρξου απαγόρευσις της ανοικοδομήσεως του ναού και των τειχών της πόλεως, η υπό του Δαρείου έπειτα, 
χάρις εις την νίκην του Εβραίου σωματοφύλακος του Ζοροβάβελ επί τεθέντος πνευματικού διαγωνισμού, παραχώρησις 
της αδείας ανοικοδομήσεως. Έπειτα η εξιστόρησις της επανόδου Ισραηλιτών εις την Ιουδαίαν υπό την αρχηγίαν του 
Ζοροβάβελ, η υπό καθοδήγησιν και εποπτείαν αυτού ανοικοδόμησις του Ναού, ο εορτασμός του Πάσχα, η έλευσις και 
η δράσις του Έσδρα εις Ιερουσαλήμ και η υπ’ αυτού ανάγνωσις του Νόμου εις επήκοον πάντων. Εις το σημείον αυτό 
τερματίζεται, με κάποιαν ίσως αποτομίαν η εξιστόρησις.

Ο σκοπός του Βιβλίου τούτου, εκτός της ιστορικής ενημερώσεως, είναι να εξάρη και προβάλη τας δύο μεγάλας 
δια την ευσέβειαν και την ιεράν προσωπικότητα του Ζοροβάβελ και του Έσδρα και ακόμη περισσότερον να παρουσιάση 
την απόλυτον αξιοπιστίαν του Θεού εις την εκπλήρωσιν των υποσχέσεών του, όπως είναι η περί της καταλύσεως του 
ασεβούς Βαβυλωνιακού κράτους και η περί του επαναπατρισμού των Ιουδαίων, και να τονώση έτσι την πίστιν αυτών 
προς Εκείνον. Το βιβλίον περιέχει 9 κεφάλαια.

Περί εορτής του Πάσχα. (Έσδρας Α΄.1-6)
Περί πολέμου των Ιουδαίων εναντίον των Αιγυπτίων. (Έσδρας Α΄.23-26)
Περί του Προφήτου Ιερεμίου. (Έσδρας Α΄.25)
Περί ασθενείας του Ιωσίου και επιστροφής εις Ιεροσόλυμα και κοιμήσεως αυτού. (Έσδρας Α΄.27-31)
Περί τιμωρίας των Βασιλέως του Ισραήλ υπό του Ναβουχοδονόσορος δια τας αμαρτίας αυτών. (Έσδρας Α΄.44-

55)
Περί διαταγής του Κύρου περί αποκαταστάσεως των Ιουδαίων εις Ιερουσαλήμ. (Έσδρας Β΄.1-14)
Περί ανακλήσεως Διαταγής υπό του Αρταξέρξου. (Έσδρας Β΄.15-25)
Αι προς βράβευσιν των τριών σωματοφυλάκων. (Έσδρας Γ΄.9-12αα0



Περί βραβεύσεως του Ζοροβάβελ ότι μεγαλυτέρα πάντων εστίν η αλήθεια. (Έσδρας Δ΄.13-40)
Περί επιστροφής των Ισραηλιτών εις Ιερουσαλήμ. (Έσδρας Ε΄.1-8)
Περί ανοικοδομήσεως του θυσιαστηρίου. (Έσδρας Ε΄.47-50,8-60,67)
Περί απαντήσεως του Δαρείου δια την ανοικοδόμησιν του Ναού. (Έσδρας Στ΄.22-23)
Περί αποπερατώσεως του Ναού. (Έσδρας Ζ΄.1-6)
Περί Εγκαινίων του Ναού και εορτασμού του Πάσχα. (Έσδρας Ζ΄.7-14)
Περί επιστροφής του Έσδρα εις Ιερουσαλήμ και γνώστης του Νόμου του Μωυσέως.. (Έσδρας Η΄.3-13,25,49)
Περί πένθους και προσευχής του Έσδρα δια τον μολυσμόν του λαού. (Έσδρας Η΄.63,67,69,70-87-92)
Περί απομπής των αλλοεθνών γυναικών. (Έσδρας Θ΄.1-36)
Πανηγυρική ανάγνωσις του Νόμου εις επήκοον πάντων όλων. (Έσδρας Θ΄.37-55)

ΕΣΔΡΑΣ Β
Σκοπός του ενιαίου έργου ήτο να εκθέση τα σημαντικώτερα γεγονότα της Ιστορίας των Ιουδαίων κατά το 

διάστημα αυτό. Ούτω το Βιβλίον ΕΣΔΡΑΣ Β΄ ιστορεί γεγονότα από του 538 π.Χ. μέχρι του 458 π.Χ. με κεντρικόν σημείον 
την από της αιχμαλωσίας (606 π.Χ.) επάνοδον πολυαρίθμων Ιουδαίων εις Ιερουσαλήμ (το 537 π.Χ.) μετά εβδομήκοντα 
έτη, όπως είχεν υποσχεθή ο Θεός, την ίδρυσιν και οργάνωσιν εκεί ισραηλιτικής κοινότητος, την ανοικοδόμησιν του 
ναού και των τειχών εν μέσω πολλών δυσκολιών. Αναφέρει το υπό του Κυρίου εκδοθέν κατά το 537 π.Χ. διάταγμα περί 
επιστροφής των Ιουδαίων εις Ιερουσαλήμ και του δικαιώματος να κτίσουν εκεί τον ναόν, την επάνοδον των σκευών του 
ναού εις τον Σασαβασάρ, άρχοντα των Ιουδαίων, την επιστροφήν εις την πάτριαν γήν της πρώτης μεγάλης ομάδος των 
αιχμαλώτων της φυλής Βενιαμίν και Ιούδα. Παραθέτει εκτενεί κατάλογον των επιστρεψάντων μεταξύ των οποίων ήτο και 
ο Ζοροβάβελ απόγονος του Βασιλέως Ιεχονίου, και ο αρχιερεύς Ιησούς.

1) Διάταγμα του Κύρου περί επανόδου των Ισραηλιτών εις την Ιερουσαλήμ. (Έσδρας Β΄ Α΄.1-4)
2) Ιερά σκεύη και δώρα. (Έσδρας Β΄ Α΄.5-11)
3) Οι επανελθόντες εις Ιουδαίαν. (Έσδρας Β΄ Β΄.1-70)
4) Ανοικοδόμησις των θυσιαστηρίων και εν συνεχεία του ναού. (Έσδρας Β΄ Γ΄.1-13)
5) Οι Σαμαρείται εμποδίζουν την ανοικοδόμησιν του ναού. (Έσδρας Β΄ Δ΄.1-5)
6) Δ/γή του Ξέρξου, όπως σταματήση η ανοικοδόμησίς του. (Έσδρας Β΄ Δ΄.17-24)
7) Επιστολή τοπικών αρχόντων προς τον Δαρείον περί του Ναού. (Έσδρας Β΄ Ε΄.1-17)
8) Εγκαινιασμός του ναού προσφορά θυσιών του Πάσχα. (Έσδρας Β΄ Στ΄.13-22)
9) Έσδρας και οι περί αυτόν έρχονται εις την Ιερουσαλήμ. (Έσδρας Β΄ Ζ΄.1-10)
10) Θλίψις του Έσδρα δια τας συζυγίας Εβραίων με αλλοεθνείς γυναίκας. (Έσδρας Β΄ Θ΄.1-5)
11) Θερμή προσευχή μετανοίας και εξομολογήσεως. (Έσδρας Β΄ Θ΄.6-15)
12) Οι Ιουδαίοι εκδιώκουν τας αλλοεθνείς γυναίκας και τα τέκνα των. (Έσδρας Β΄ Ι΄.44)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΕΜΙΟΥ
Νεεμίας, ο υιός του Χελκίου, αρχινοχόος του Βασιλέως Αρταξέρξου της 

Περσίας πληροφορηθείς περί της λυπηράς καταστάσεως, εν ή ευρίσκοντο οι εν τη 
Ιουδαία μετά την αιχμαλωσίαν καταλειφθέντες Ιουδαίοι, έλαβε παρά του Βασιλέως 
τούτου, κατά το εικοστόν της Βασιλείας αυτού έτος, την άδειαν ίνα επανέλθη εις 
Ιερουσαλήμ και ανακτίση τα τείχη αυτής. Επεχείρησε λοιπόν το μέγα τούτο έργον, 
και εξεπλήρωσε αυτό υπερνικήσας πάντα τα εμπόδια, άτινα δεν έπαυον φέροντες 
οι εχθροί των Ιουδαίων. Διαμείνας δε εν Ιερουσαλήμοις δώδεκα έτη, επέστρεψεν εις 
Βαβυλώνα, καθ’ ήν έδωκεν υπόσχεσιν. Αλλά μετά τινα έτη ύστερον έλαβε πάλιν την 
άδειαν ίνα επανέλθη εις την πατρίδα αυτού, όπου ενησχολήθη εις το εξαφανίσαι 
τας παρεισδύσας εις το έθνος αυτού καταχρήσεις, οίον την βεβήλωσιν της εορτής 
του Σαββάτου, την άρνησιν της αποτίσεως των δεκάτων, τον γάμον μετ’ αλλοφύλων 
γυναικών και τα τοιαύτα.

Γράφων το βιβλίον τούτο ο Νεεμίας, φαίνεται ότι δεν ήθελε μόνον να διδάξη 
την τότε πολιτικήν κατάστασιν του έθνους αυτού, αλλά και τον σκοπόν είχε να 
σκιαγραφήση την θλιβεράν εικόνα, ήν παριστά η Ιουδαϊκή συναγωγή από της 
επιστροφής εκ της αιχμαλωσίας μέχρι της εποχής, καθ’ ήν έμελλε να έλθη εις τον 

Φωτογραφία χειρογράφου
 του κ. Γ. Οικονόµου



κόσμον ο υπό των προφητών προκαταγγελθείς Χριστός. (κεφάλαια έχει 13)
1) Περί προσευχής του Νεεμίου προς τον Κύριον, και περί ομολογίας ότι αμαρτωλοί εσμέν. (Νεεμίας Α΄.4-11)
2) Περί ανοικοδομήσεως των τειχών της Ιερουσαλήμ. (Νεεμίας Β΄.4-7)
3) Ανοικοδόμησις του τείχους δι’ ομαδικής εργασίας. (Νεεμίας Γ΄.1-32)
4) Εμπαιγμός και απειλαί εκ μέρους των εχθρών. (Νεεμίας Γ΄.33-37)
5) Περί επιθετικών σχεδίων των εχθρών. (Νεεμίας Δ΄.1-5)
6) Περί οργανώσεως αμύνης εις την Ιερουσαλήμ. (Νεεμίας Δ΄.6-17)
7) Περί παραπόνων των Ιουδαίων κατά τοκογλύφων και επέμβασις του Νεεμίου. (Νεεμίας Ε΄. 1-13)
8) Περί ανιδιοτελείας και γενναιοδωρίας του Νεεμίου. (Νεεμίας Ε΄. 14-19)
9) Περί δολιοτήτων, παγίδων και διαβολών των εχθρών του Νεεμίου. (Νεεμίας Στ΄.1-19)
10) Περί μέτρων ασφαλείας. (Νεεμίας Ζ΄.1-3)
11) Περί καταλόγου των επανελθόντων από την εξορίαν. (Νεεμίας Ζ΄.4-69)
12) Περί προσφορών δια το έργον. (Νεεμίας Ζ΄.70-72)
13) Περί πανηγυρικής αναγνώσεως του Νόμου ενώπιον του λαού. (Νεεμίας Η΄.1-13)
14) Περί μεγαλοπρεπούς εορτασμού της Σκηνοπηγίας. (Νεεμίας Η΄.14-18)
15) Περί Γενικής δημοσίας μετανοίας και προσευχής. (Νεεμίας Θ΄.1-5)
16) Περί προσευχής του Έσδρα. (Νεεμίας Θ΄.6-36)
17) Περί επισήμων υποσχέσεων. (Νεεμίας Ι΄.28-39)
18) Περί δια κλήρου εγκατασταθέντων εις Ιερουσαλήμ. (Νεεμίας ΙΑ΄.1-30)
19) Περί καθιερώσεως των τειχών. (Νεεμίας ΙΒ΄.1-42)
20) Περί ημερών χαράς. (Νεεμίας ΙΒ΄.43-46)
21) Περί βεβηλώσεως και παραβάσεων. Μέτρα εις κάθαρσιν και περιφρούρησιν του λαού. (Νεεμίας ΙΓ΄.1-31)

ΤΩΒΙΤ
 Η Βίβλος αύτη περιέχει την ιστορίαν των δύο Τωβίτ πατρός και υιού, 
κατά το διάστημα της αιχμαλωσίας των δέκα φυλών αίτινες απήχθησαν 
εις την Ασσυρίαν υπό του Σαλμανασάρ. Ο Τωβίτ ήτο εκ της φυλής 
του Νεφθαλίμ κατά την άνω Γαλιλαίαν. Ανατραφείς παιδιόθεν εν τη 
αγάπη και τω φόβω του αληθινού Θεού. Μετά την καταστροφήν της 
Σαμαρείας υπό του Σαλμανασάρ απήχθη αιχμάλωτος εις την Ασσυρίαν 
με της οικογενείας και κατώκησεν εν Νινευή. Την ζωήν αυτού ανέθηκεν 
άπασαν εις την παραμυθίαν και ανακούφισιν των Ισραηλιτών, ασκών 
τα έργα της αγάπης εις τοσούτον βαθμόν, ώστε και να θάπτη τους 
νεκρούς των ομογενών αυτού. Ο Άγιος Θεός, ίνα ανταμείψη αυτόν τον 
δίκαιον άνθρωπον δια τον ζήλον του ηυδόκησε να εύρη χάριν ενώπιον 
του Βασιλέως Σαλμανασάρ και να του δώση άδειαν ίνα επισκέπτηται 
ελευθέρως όλους τους συναιχμαλώτους τους πατριώτας του. Αποθανόντος 
του Σαλμανασάρ, ανέλαβε την Βασιλείαν ο Σενναχηρήμ, ο οποίος εδίωκε 
σφόδρα τους Ισραηλίτας, φονευθέντος δε του Σενναχηρήμ υπό των υιών 
του ανέλαβε την Βασιλείαν ο Ασαραδών. Συνέβη δε ποτε, αφού έθαψε τον 
νεκρόν πτωχού τινος Ισραηλίτου να κοιμηθή παρά τον τοίχον της αυλής, 
έχων το πρόσωπον ακάλυπτον. Αλλ’ εν τω τοίχω ήσαν στρουθία άτινα 
αφοδεύσαντα επί των οφθαλμών αυτού κοιμωμένου, ετύφλωσαν αυτόν. 
Γενναίως υποφέρων ο Τωβίτ την συμφοράν έζη από των κόπων της 
γυναικός αυτού Άννης.

Το Βιβλίον του Τωβίτ αποτελείται από 14 κεφάλαια.
1) Περί δικαιοσύνης και ελεημοσύνης. (Τωβίτ, Α΄.3-4)
2) Περί γεννήσεως του Τωβία. (Τωβίτ, Α΄.8-14)
3) Περί θανάτου Ενεμεσάρ του Βασιλέως και αναλήψεως της Βασιλείας υπό Σενναχηρήμ, φοβερού διώκτου των 

Ισραηλιτών. (Τωβίτ, Α΄.15-22)
4) Περί της τυφλώσεως του Τωβίτ. (Τωβίτ, Β΄.10-14)
5) Περί προσευχής του Τωβίτ. (Τωβίτ, Γ΄.1-6)

Φωτογραφία χειρογράφου του κ. Γ. Οικονόµου



6) Περί ελεημοσύνης. (Τωβίτ, Δ΄.7-11)
7) Περί αποφυγής της πορνείας. (Τωβίτ, Δ΄.12-31)
8) Περί αποφυγής των κακών συναναστραφών. (τωβίτ Δ΄.14-16)
9) Περί αποστολής του Τωβία δια την παραλαβήν δανεισθέντων χρημάτων υπό του πατρός του εις μακρυνήν 

πόλιν. (Τωβίτ, Δ΄.20-21, Ε΄.1,2,8-9-22)
10) Περί άγρας του ιχθύος παρά τον Τίγριν ποταμόν υπό του Τωβία. (Τωβίτ, Στ΄.1-6)
11) Περί του γάμου του Τωβία. (Τωβίτ, Στ΄.17-19)
12) Περί του αγαθού Τωβίτ. (Τωβίτ, Ζ΄.7-10)
13) Περί ευχής των γονέων της Σάρρας. (Τωβίτ, Ζ΄.12-17)
14) Περί θεραπείας και απαλλαγής εκ του δαιμονίου της Σάρρας. (Τωβίτ, Η΄.1-4)
15) Περί προσευχής του Τωβία προ του γάμου. (Τωβίτ, Η΄.5-21)
16) Περί παραλαβής των χρημάτων παρά του Ραφαήλ. (Τωβίτ, Θ΄.1-6)
17) Περί επιστροφής του Τωβία μετά της γυναικός αυτού Σάρρας εις τον πατέρα του Τωβίτ. (Τωβίτ, Ι΄.1-13)
18) Περί θεραπείας των οφθαλμών του Τωβίτ, δια της σποδού του ιχθύος. (Τωβίτ, ΙΑ΄.10-18)
19) Περί αποκαλύψεως του Αρχαγγέλου Ραφαήλ εις τον Τωβίτ και Τωβίαν ότι τον απέστειλλεν ο Κύριος δια να 

υπηρετήση τον Τωβίτ. (Τωβίτ ΙΒ΄.6-10, ΙΒ΄.13-21)
20) Περί προσευχής του Τωβίτ προς τον Κύριον. (Τωβίτ, ΙΓ΄.1-6)
21) Περί καταστροφής της Νινευή. (Τωβίτ, ΙΔ΄.4-6)
22) Περί επιστροφής του Τωβία εκ της Νινευής εις την Μηδίαν. (Τωβίτ, ΙΔ΄.14-15)

ΙΟΥΔΙΘ
Η Βίβλο της Ιουδίθ ωνομάσθη ούτως περιέχουσα την ιστορίαν της απελευθερώσεως της πόλεως Βετυλούα υπό 

χήρας τινός γυναικός καλουμένης Ιουδίθ.
Η κυρία υπόθεσις της Βίβλου είναι η απελευθέρωσις της εν Παλαιστίνη πόλεως Βετυλούα πολιορκουμένης υπό του 
ολοφέρνου.

Οι Ιουδαίοι, οίτινες επανελθόντες προ μικρού από της αιχμαλωσίας, είχον αποκαταστήσει την λατρείαν του 
Θεού… και δια νηστείας επικαλούνται την βοήθειαν του Θεού.

Τη επαύριον ο στρατός του Ολοφέρνου καταλαμβάνει τα όρη της Βετυλούα, πολιορκεί την πόλιν, και αποκόπτει 
τα ύδατα των πηγών αυτής. Οι κάτοικοι στενοχωρημένοι πανταχόθεν, αποφασίζουσι να παραδοθώσιν εν διαστήματι 
πέντε ημερών, εάν μη λάβωσι βοήθειαν.

Τότε γυνή τις από γένους επισήμου, καλουμένη Ιουδίθ, ονειδίζει τους Ιουδαίους δια την ολιγοπιστίαν αυτών 
εις τον Θεόν, και υπισχνείται αυτή να εξολοθρεύση τον Ολοφέρνην. Ενδυθείσα δε ιμάτια λαμπρά και καλωπισθείσα 
παρακολουθούσης θεραπαίνης, ως φυγάς προς τον Αρχιστράτηγον των Ασσυρίων επί σκοπώ δήθεν να υποδείξη αυτώ 
το ευκολώτερον της αλώσεως της πόλεως τρόπον… όταν δε μετά τέσσαρας ημέρας ο ολοφέρνης, πιών εν συμποσίω υπέρ 
μέτρον μεθυσθείς, εκοιμάτο βαθέως, η Ιουδίθ μείνασα μόνη μετ’ αυτού εν τη σκηνή εύρεν ευκαιρίαν να αποκόψη αυτού 
την κεφαλήν του Ολοφέρνους. Τη επαύριον οι πολιορκούμενοι επίπτουσι κατά των εχθρών τεταραγμένων όντων δια τον 
θάνατον του αρχιστρατήγου, βιάζουσιν αυτούς ίνα λύσωσι την πολιορκίαν. Καταδιώκουσι και κατακόπτουσιν αυτούς 
και λαμβάνουσι τα λάφυρα πανηγυρίζουσι δε έπειτα οι Ιουδαίοι την λαμπράν ταύτην νίκην δι’ εορτής, και η Ιουδίθ, ζώσα 
πάντοτε εν τη χειρία αποθνήσκει εις βαθύτατον γήρας, και θρηνείται υπό του λαού δι’ επτά ημερών. Κεφάλαια έχει 16.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΙΟΥΔΗΘ
1) Ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ διορίζει υπαρχηγόν τον Ολοφέρνην. (Ιουδήθ, Β΄.4)
2) Ο Ναβουχοδονόσορ αναθέτει εις τον Ολοφέρνην την κατάληψιν πάσης της γης. (Ιουδήθ, Β΄.13-15)
3) Περί εμπρησμού των σιτηρών. (Ιουδήθ, Β΄.25-28)
4) Περί θεοποιήσεως του Ναβουχοδονόσορ υπό του Ολοφέρνους. (Ιουδήθ, Γ΄.8-9)
5) Περί του Ιερέως Ιωακείμ όστις υπέδειξε να οχυρώσουν την Βατυλούα και Βαιτομεσθαίμ και να 

τραπούν εις προσευχήν ενώπιον του Κυρίου. (Ιουδήθ, Β΄.15)
6) Περί βοηθείας υπό του Κυρίου όταν ετηρούσαν τας εντολάς του. (Ιουδήθ, Ε΄.17)
7) Περί αποχής του Ισραήλ εκ μέρους της στρατιάς του Ολοφέρνους. (Ιουδήθ, Ελ,22-24)
8) Περί προσευχής των Ισραηλιτών προς τον Θεόν δια την απαλλαγήν από τον Ολοφέρνην. (Ιουδήθ, 

Στ΄.18-20)
9) Περί στερήσεως ύδατος των υιών Ισραήλ, και προσευχής των Ισραηλιτών προς τον Κύριον. (Ιουδήθ, 



Ζ΄.21-31)
10) Περί της Ιουδήθ η οποία ήτο χήρα και ενήστευεν όλας τας ημέρας της χηρείας της. (Ιουδήθ, Η΄.5,6,7,

12,13,14,15,16,17,33-36)
11) Περί προσευχής της Ιουδίθ. (Ιουδήθ, 1-14)
12) Περί αποχωρήσεως της Ιουδίθ προς το στρατόπεδον των Ασσυρίων. (Ιουδήθ, Ι΄.8-14)
13) Περί συναντήσεως της Ιουδίθ μετά του Ολοφέρνους. (Ιουδήθ, ΙΒ΄.17-20)
14) Περί αποκεφαλίσεως του Ολοφέρνους υπό της Ιουδήθ. (Ιουδήθ, ΙΓ΄.2-10)
15) Περί προσευχής ευχαριστηρίου προς τον Κύριον. (Ιουδήθ, Ιστ΄. 1-5)
16) Περί επιστροφής των Ισραηλιτών εις Ιερουσαλήμ. (Ιουδήθ, Ιστ΄.18-20)
17) Περί αγνότητος της Ιουδήθ. (Ιουδίθ, Ιστ΄.21-23)
18) Περί τελευτής της Ιουδίθ. (Ιουδίθ, Ιστ΄.24-25)

ΕΣΘΗΡ
Η Βίβλος της Εσθήρ έλαβε επωνυμίαν εκ της εν αυτώ ιστορίας της Εσθήρ, της περιβλέπτου εκείνης γυναικός 

εκ της φυλής του Βενιαμίν, ήτις κατώρθωσε να σώση την ψυχήν και την ελευθερίαν των Ιουδαίων, τους οποίους ο 
Αρταξέρξης, ο βασιλεύς της Περσίας, δια διατάγματος απεφάσισε να εξολοθρεύση.

Η υπόθεσις έχει ούτως: ο Αρταξέρξης, ο βασιλεύς της Περσίας, εζήτησε δια σύζυγον την Εσθήρ, η οποία ήτο 
Ιουδαία ζώσα μετά του θείου της Μαρδοχαίου.

Μετ’ ολίγον ύστερον ο Μαρδοχαίος ανακαλύπτει δια της βασιλίσσης Εσθήρ – εις τον Αρταξέρξην, συνομωσίαν, 
σκευωρουμένην κατ’ αυτού υπό δύο ευνούχων αυτού αρχισωματοφυλάκων τους οποίους ανακρίνας ο Βασιλεύς 
εκρέμασε. Δοξάσας δε τινα των εαυτού ο βασιλεύς καλούμενον Αμάν, και εις βαθμόν ανυψώσας μέγαν διέταξε να 
προσκυνώσιν αυτόν πάντες. αλλά, του Μαρδοχαίου δια την προς τον Θεόν λατρείαν μη προσκυνούντος, ωργίσθη ο 
Αμάν, και μαθών ότι είναι Ιουδαίος πείθει το Βασιλέα Αρταξέρξην να εκδώση ψήφισμα ίνα πάντες οι εν τη Βασιλεία αυτού 
Ιουδαίοι απολεσθώσιν εν μια ημέρα τον 12ον μήνα. Μαθών τούτο ο Μαρδοχαίος, επένθει και ενήστευε, και παρεκάλει 
την Εσθήρ να πρεσβεύση παρά τω Βασιλεί υπέρ του έθνους αυτού. Η Εσθήρ νηστεύσασα τρείς ημέρας και εις Θεόν 
προσευχηθείσα, ήλθε να επισκεφθή τον Αρταξέρξην άκλητος και να παραθέση γεύμα και τον παρεκάλεσαι να ακυρώση 
το διάταγμα περί απωλείας του Ισραηλιτικού λαού, το οποίον ο Βασιλεύς Αρταξέρξης ηκύρωσε.

Το βιβλίον έχει κεφάλαια 10.
 Περί εκλογής ως συζύγου υπό του Αρταξέρξου της Εσθήρ. (Εσθήρ, Β΄.17)
Περί συνωμωσίας των δύο ευνούχων δια δολοφονίαν του Αρταξέρξου. (Εσθήρ, Β΄.21)
Περί τιμωρίας των δύο ευνούχων δι’ αγχόνης. (Εσθήρ, Β΄.23)
Περί αρνήσεως του Μαρδοχαίου να προσκυνήση τον Αμάν. (Εσθήρ, Γ΄.5)
Περί αποφάσεως του Αρταξέρξου όπως φονεύση πάντας του Ιουδαίους. (Εσθήρ, Γ΄.8-12)
Περί ακριβούς ημερομηνίας δια την εκτέλεσιν των Ισραηλιτών. (Εσθήρ, Γ΄.14)
Περί ενημερώσεως του Μαρδοχαίου δια τον νόμον του Βασιλέως. 
Περί εκτελέσεως όλων των Ισραηλιτών. (Εσθήρ, Δ΄.1-7)
Περί προσφυγής προς την Βασίλισσα Εσθήρ δια την αποφυγήν της εκτελέσεως των Ισραηλιτών. (Εσθήρ, Δ΄.15)
Περί νηστείας των Ισραηλιτών επί τρείς ημέρας. (Εσθήρ, Δ΄.16)
Περί προσευχής του Μαρδοχαίου. (Εσθήρ, Δ΄.17)
Περί προσευχής της Εσθήρ. (Εσθήρ, Δ΄.17)
Περί προσελεύσεως της Εσθήρ προς τον Βασιλέα. (Εσθήρ, Ε΄.1-13)
Περί της αγχόνης υπό του Αμάν δια τον Μαρδοχαίον. (Εσθήρ, Ε΄.14)
Περί απονομής εις τον Μαρδοχαίον υπό του Βασιλέως. (Εσθήρ, Ε΄.7-14)
Περί παρακλήσεως της Εσθήρ προς τον Βασιλέα δια την μη εκτέλεσιν των Ισραηλιτών. (Εσθήρ, Ζ΄.1-8)
Περί εκτελέσεως του Αμάν. (Εσθήρ, Ζ΄.9-10)
Περί μη εκτελέσεως των Ισραηλιτών και ακυρώσεως της εντολής του Βασιλέως. (Εσθήρ, Η΄.7-10, 12-13, 14-17)
Περί εκτελέσεως υπό των Ιουδαίων ανδρών αντικειμένων προς αυτούς. (Εσθήρ, Θ΄.12-15)
Περί ελέους του Κυρίου εις τους Ισραηλίτας. (Εσθήρ, Ι΄.3)

ΨΑΛΤΗΡΙ
Υπό το όνομα του Ψαλτηρίου εννοείται την σήμερον η συλλογή των εν τη θεία Γραφή εκατόν πεντήκοντα ψαλμών. 



Ελέγετο δε Ψαλτήριον κυρίως όργανον μουσικόν αντιστοιχούν πρός την  νάβλαν των Εβραίων, κατεσκευασμένον εκ 
ξύλου, δεκάχορδον, όπερ οι Εβραίοι μετεχειρίζοντο μετ’ άλλων μουσικών οργάνων επί των θρησκευτικών τελετών.

Άπασα η συλλογή των ψαλμών, εξ 150 συνισταμένη, διαιρείται εις πέντε Βιβλία, εις όσα και η Πεντάτευχος. 
Η δε διαίρεσις είναι αρχαιοτάτη, διότι εύρον αυτήν και οι εβδομήκοντα. Έκαστον δε των πέντε βιβλίων επισφραγίζει 
δοξολογία (αμήν, αλληλούια), προστιθεμένη εις το τέλος του ψαλμού. Ούτω λοιπόν το μέν α΄ βιβλίον καταπαύει εις τον 
50 ψαλμόν. Το δε δεύτερον, εις τον 71, το δε γ΄ εις τον 88, το δε 
τέταρτον, εις τον 105, το δε πέμπτον εις τον 150. Αλλά πολλοί των 
νεωτέρων κριτικών, ως αυθαίρετον παντάπασι θεωρούντες την κατά 
την πεντάτευχον διαίρεσιν του ψαλτηρίου, νομίζουσιν ότι προήλθεν 
εκ διαφόρων συλλογών, ή μάλλον συλλογέων αυτού, και τοιούτους 
αποδέχονται πέντε.

Επιγραφαί δηλωτικαί προσώπων
Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα:  Κατά τους 

Ο΄(εβδομήκοντα)
Εις τον Δαυίδ αποδίδονται ψαλμοί 87.
Εις τον Ασάφ αποδίδονται ψαλμοί 12.
Εις τους υιούς Κορέ αποδίδονται ψαλμοί 10.
Εις τον Αιμάν αποδίδονται ψαλμοί 1.
Εις τον Αιθάν αποδίδονται ψαλμοί 1.
Εις τον Σολομώντα αποδίδονται ψαλμοί 1.
Εις τον Μωυσήν αποδίδονται ψαλμοί 1.
Εις τους Αγγαίον - Ζαχαρίαν αποδίδονται ψαλμοί 4.
Ορφανοί από επιγραφάς ψαλμοί 33.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α  ΨΑΛΜΟΥ

Η πρώτη βαθμίς της κλίμακος αυτής είναι το «ουκ επορεύθη». Η  δευτέρα»ουκ έστη» και η τρίτη «ουκ εκάθισεν». 
Τα τρία ρήματα: επορεύθη, έστη, εκάθισεν δηλούν τρία σκαλοπάτια του κακού.

Ο Μέγας Βασίλειος σχολιάζων τα ανωτέρω λέγει: «ός ουκ επορεύθη…». Διατί ουχί τον κατορθούντα την αρετήν 
μακαρίζει, αλλά τον μη πεποιηκότα την αμαρτίαν; … ότι η αρχή προς την ανάληψιν των καλών, η αναχώρησις των 
κακών. Έκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν». (Ψαλμ. 36,27).

Καθέδρα τοίνυν λοιμών η διδασκαλία των πονηρών». (Μέγας Αθανάσιος). Καθέδρα λοιμών η των δικαστών 
καθέδρα των προδιδόντων τα δίκαια. Καθέδρα λοιμών ο των ψευδοδιδασκάλων θρόνος, καθέδρα λοιμών η των 
υποκριτών στολή, η των ιερέων υπόκρισις. (Ησύχιος).

… Το θέλημα, είναι ο πόθος, το σφοδρόν και αδιάπτωτον ενδιαφέρον. Προσήκει ου μόνον τα προειρημένα 
βδελύξασθαι, αλλά και τω θείω νόμω νύκταν και ημέραν προσέχειν κακείνα θέλειν ο θείος νόμος υπαγορεύει» 
(Θεοδώρητος), «εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός» (Ψαλμ. Η΄.2), «ουκ αποστήσεται η βίβλος του εκ του 
στόματός σου και μελετήσεις εν αυτώ ημέρας και νυκτός» (Ιησούς Ναυή Α΄.8), «… Έσται τα ρήματα ταύτα ασάλευτα πρό 
των οφθαλμών σου». (Δευτ. στ΄.6-7) . Ο ευσεβής χριστιανός δεν μελετά τον θείον νόμον θεωρητικώς, ξηρώς, ως νομικός 
τους νόμους του, αλλά δια να ζη καρποφόρως.

«Οδός ασεβών απολείται». Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι μη τυγχάνοντες της προστασίας του Θεού 
θα καταστραφούν εις τρομερά σκότη πλανώμενοι διαρκώς και τελείως καταστρεφόμενοι. Οποία αντίθεσις προς την λέξιν 
«μακάριος» του ευσεβούς εν αρχή του ψαλμού.

ΨΑΛΜΟΣ Β
(Ο ψαλμός ούτος μόνον εις τον Μεσσίαν τον Χριστόν πρέπει να αποδοθή)
«Ινα τι». Απότομος εισαγωγή εις το θέμα. Η μεγαλοπρεπής αύτη ερώτησις δεν δηλοί άγνοιαν του ερωτώντος, 

αλλά εκφράζει την αγανάκτησίν του δια το τόλμημα των επαναστατών. Ο συγγραφεύς μας είναι βέβαιος περί της 
αποτυχίας των τολμητών.

«Ίνα τι εφρύαξαν έθνη και λαοί». Έθνη ηγούμεθα τους αλλοτρίους της πίστεως τους (ρωμαίους) στρατιώτας και 

δοξολογία (αμήν, αλληλούια), προστιθεμένη εις το τέλος του ψαλμού. Ούτω λοιπόν το μέν α΄ βιβλίον καταπαύει εις τον δοξολογία (αμήν, αλληλούια), προστιθεμένη εις το τέλος του ψαλμού. Ούτω λοιπόν το μέν α΄ βιβλίον καταπαύει εις τον 
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λαούς τους εκ της κατατομής (Ωριγένης). Μετενεχθέν από της αλόγου των ίππων ορμής σημαίνει το μετ’ επάρσεως και 
μεγαλαυχίας τινός ταράσσεσθαι και θορυβείσθαι, φρύαγμα το άλογο φρόνημα (Μέγας Αθανάσιος).

Εντεύθεν σαφέστερον τας των Ιουδαίων απονοίας και το αχάλινον θράσος κατά Χριστού καταιτιάτου. (Ιερ. 
Κύριλλος Αλεξανδρείας)

«Παρέστησαν οι Βασιλείς» αντί του εαυτούς προς τούτο αφώρισαν Βασιλείς Ηρώδης και Πόντιος Πιλάτος. 
Ούτως και οι Άγιοι Απόστολοι εν ταις Πράξεσιν ηρμήνευσαν (Μ. Αθανάσιος)

«Κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Η παγκόσμιος αύτη επανάστασις εστρέφετο κατά του Θεού και 
του αντιπροσώπου του επί της γής. Χριστός ενταύθα ο κεχρισμένος. Εν τη Αγία Γραφή ονομάζονται χριστοί Κυρίου οι 
δι’ ελαίου χριόμενοι Βασιλείς (Α΄ Βασιλ. Β΄.35, Β΄ Βασιλ. Α΄.14, Ησαίας ΜΕ΄.1, οι Αρχιερείς Λευιτ. Δ΄.3) και οι προφήται 
(Ψαλμ. 104,15)

«Διαγγέλλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με. Υιός μου εί συ, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε» 
(Ψαλμ.Β΄.7) Η προσωπική αντωνυμία «Εγώ» περισσότερον δε το «σήμερον γεγέννηκά σε» τονίζουν την ιδιαιτέραν 
υιότητα τούτου του Χριστού. Και δια μεν του «Εγώ» τονίζεται η ιδιαιτέρα σχέσις Θεού ως Πατρός και Χριστού ως  
Υιού: «Εγώ, σε εγέννησα». Δια δε του “σήμερον γεγέννηκά σε” όπου παραλαμβάνονται παρόν σήμερον, και παρελθόν 
«γεγέννηκα» τονίζεται η προαιώνιος γέννησις και εις εκάστην παρούσαν στιγμήν χρόνου ύπαρξις του Υιού. Ούτε γήρας 
υπάρχει εις Αυτόν, διότι αποκλείεται τούτο δια του σήμερον, ούτε αρχή διότι αύτη αίρεται δια του παρωχημένου χρόνου 
του γεγέννηκα. Άρα ούτε μόνον παρόν ούτε μόνον παρελθόν υπάρχει εις Αυτόν, αλλά αιωνιότης. Ότι το σήμερον είναι 
άχρονον λέγει ο ιερός Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Διάψαλμα σημαίνει «μέλους εναλλαγήν» κατά τον Μέγας Αθανάσιον «ου μόνον μέλους εναλλαγή, αλλά και 
νοήματος αλλαγήν» (Θεοδώρητος).

«Δράξασθε παιδείας, μη ποτε οργισθή Κύριος και απολείσθαι εξ’ οδού δικαίας» (Ψαλμ. Β΄.12) Δράξασθε παιδείας 
τάχει εν τω βίω τούτω τυγχάνοντες μήποτε οργισθή Κύριος και αλλοτριώση ημάς της χαράς των δικαίων (Κύριλλος) ουκ 
αρκεί μόνη της θεογνωσίας η κτήσις εις τελειότητα, αλλά χρη και την πρακτικήν μετελθείν αρετήν (Θεοδώρητος).

ΠΕΡΙ ΤΟΥ Γ ΨΑΛΜΟΥ
Ψαλμός του Δαυίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλώμ του υιού αυτού.
Ο ψαλμός ούτος δύναται να διαιρεθή εις τέσσαρας στροφάς: α) η απελπισία του Δαυίδ εξ ανθρωπίνης βοηθείας 

2-3 β) η επλίς του εις τον Άγιο Θεόν στιχ.4-5 γ) η ηρεμία του εκ της ελπίδος ταύτης 6-7 και δ) προσευχή δια να επιτύχη 
την σωτηρίαν του στιχ.8-9.

Η πρώτη στροφή 2-3. Η απελπιστική κατάστασις του Δαυίδ.
«Κύριε τι επληθύνθησαν…» περί του πλήθους τούτου των επαναστησάντων κατ’ αυτού ομιλεί το Β΄ Βασιλειών 

ΙΕ 12,13. «ο εξ εμού κατ’ εμού. Τα εμά σπλάχνα εμέ πολεμεί. Ο εμός λαός οπίσω Αβεσσαλώμ. Τα πρόβατά μου λύκοι 
γεγόνασι και λέοντες οι άρνες μου, κύνες λυσσώντες οι αμνοί και ταύροι κερατιστοί οι κριοί. (ιερός Χρυσόστομος) 
(Αισθήματα βαθείας εμπιστοσύνης εις τον Θεόν)

«Συ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου…» Απελπισμένος ο Δαυίδ εξ ανθρωπίνης βοηθείας υψώνει το βλέμμα του εις τον 
Θεόν, όταν οι εχθροί του του ανήγγειλαν εις αυτόν ότι δεν υπάρχει σωτηρία εις τον Θεόν του.

«Κατά την πάλαι κατέχουσαν δόξαν είρηται. Ενομίζετο γάρ εν τη σκηνή κατοικείν ο των όλων Θεός». 
(Θεοδώρητος)

Η εμπιστοσύνη του Δαυίδ (στιχ.67). «Εγώ εκοιμήθην…» Εγώ ο διωκόμενος, ο φυγάς, παρ’ όλους τους γύρω 
εχθρούς μου κοιμούμαι ήσυχος σαν να είμαι εις το παλάτιόν μου εν μέσω των φρουρών μου. (Παροιμ. Γ΄.24)

Προσευχή του Δαυίδ δια να επιτύχη την σωτηρίαν αυτήν. (Στιχ. 8-9)
«Ανάστα Κύριε, σώσον με» κραυγή ζητούσα επειγόντως βοήθειαν. Συνέτριψας «το ουν συνέτριψας οδόντας 

αντί πάσης ισχύος εγύμνωσας εκ μεταφοράς των θηρίων ά των οδόντων στερούμενα ευκαταφρόνητα τυγχάνουσι 
(Κύριλλος)

 «Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαόν σου η ευλογία σου» Συγκινητική παράκλησις αύτη. Παρακαλεί τον 
Θεόν να ευλογήση τον λαόν αυτόν, ο οποίος επανεστάτησεν εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός Του, έστω και 
αν τώρα παρεσήρθη και στρέφεται εναντίον του. «Αγιοπρεπές δε το και τοις άλλοις υπάρξαι παρακαλεί όπερ εαυτώ 
συμβήναι βούλεται» (Κύριλλος).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΒ
Έζη εν Αυσίτιδι χώρα της Αραβίας παρά τη Δαμασκώ, άνθρωπος τις ονομαζόμενος Ιώβ, άμεμπτος, δίκαιος και 

θεοσεβής, έχων επτά υιούς και τρείς θυγατέρας και πλούσιος ών εις υπερβολήν. Τούτου την αρετήν διαβάλλει ο σατάν 
εις τον Θεόν ως εκ ιδιοτελείας προερχομένην, και ο Άγιος Θεός δίδει εξουσίαν εις τον διάβολον πάσαν εξουσίαν να 



πειράτη τον πλούσιον τούτον και θεοσεβή άνθρωπον κατά πάντα τρόπον φειδόμενος μόνον του σώματος αυτού. Τότε 
έρχονται προς τον Ιώβ αλλεπαλήλως αγγελίαι κακαί περί της απωλείας ποιμνίων, των δούλων της οικίας και των τέκνων 
αυτού κ.λ.π.

Παρά τοις πατράσιν της Εκκλησίας κοινώς επικρατεί η δόξα ότι συγγραφεύς αυτής είναι ο Μωυσής, και η 
δόξα αύτη έχει υπό εαυτής τον αξιοσημείωτον τούτον λόγον, ότι πάντα, όσ’ απαντώνται εν τη Βίβλω, συμβιβάζονται και 
προσαρμόζονται απλώς και ευκόλως προς τον Μωυσήν, προς τα ψυχικά και πνευματικά αυτού προτερήματα και τας κατ’ 
αυτόν περιστάσεις. Κεφάλαια έχει 42.

Περί θυσίας εις τον Θεόν υπέρ των παιδίων του. (Ιώβ Α΄.5-6)
Περί ορισμού τι είναι άνθρωπος. (Ιώβ Α΄.8)
Περί παροχής εξουσίας του Σατανά όπως πειράση τον Ιώβ. (Ιώβ Α΄.7-19)
Περί ευχαριστηρίου ύμνου προς τον Κύριον. (Ιώβ Α΄.20-22)
Περί αγανακτήσεως της συζύγου του Ιώβ. (ιώβ Β΄.10)
Περί γογγυσμού του Ιώβ δια την ημέραν της γεννήσεώς του. (Ιώβ Γ΄.1-2)

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
 (ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦ. Θ και εξής)
Περί της Εκκλησίας. (Παροιμίαι Θ΄.1-6)
Περί ελέγχων. (Παροιμίαι Θ΄.7-9)
Περί φόβου Θεού. (Παροιμίαι Θ΄.10)
Περί αφρόνων γυναικών. (Παροιμίαι Θ΄.13-15)
Περί παιδείας τέκνων. (Παροιμίαι Ι΄.1-2)
Περί ευλογίας Κυρίου. (Παροιμίαι Ι΄.6-7)
Περί ελέγχων. (Παροιμίαι Ι΄.10)
Περί παιδείας ανεξέλεγκτου. (Παροιμίαι Ι΄.17)
Περί αποφυγής της πολυλογίας. (Παροιμίαι Ι΄.19)
Περί ανδρών δικαίων. (Παροιμίαι Ι΄.31-32)
Περί ψεύδους. (Παροιμίαι ΙΑ΄.20)
Περί σωτηρίας του δικαίου. (Παροιμίαι ΙΑ΄.31)
Περί αγάπης παιδείας. (Παροιμίαι ΙΒ΄.1-)
Περί ανδρείας γυναικός. (ΠαροιμίαιΙβ΄.4)
Περί ψεύδους. (Παροιμίαι ΙΒ΄.22)
Περί μνησικακίας. (Παροιμίαι ΙΒ΄.28)
Περί προφυλάξεως της ψυχής. (Παροιμίαι ΙΒ΄.3)
Περί αυτογνωσίας. (Παροιμίαι ΙΓ΄.10)
Περί προφυλάξεως ελέγχων. (Παροιμίαι ΙΓ΄.18)
Περί συναναστροφών. (Παροιμίαι ΙΓ΄.20)
Περί παδείας τέκνων. (Παροιμίαι ΙΓ΄.24)
Περί μάρτυρος πιστού. (Παροιμίαι ΙΔ΄.5)
Περί αφανισμού των οίκων των ασεβών. (Παροιμίαι ΙΔ΄.11)
Περί ελεημοσύνης. (Παροιμίαι ΙΔ΄.21)
Περί αμαρτίας. (Παροιμίαι ΙΔ΄.34)
Περί παρουσίας του Κυρίου. (Παροιμίαι ΙΕ΄.3)
Περί θυσίας ασεβών ότι βδέλυγμα τω Κυρίω. (Παροιμίαι ΙΕ΄.8)
Περί μίσους των ελέγχων. (Παροιμίαι ΙΕ΄.10)
Περί ευφραινομένης καρδίας. (Παροιμίαι ΙΕ΄.13)
Περί θυμού. (Παροιμίαι ΙΕ΄.18)
Περί ελέγχων. (Παροιμίαι ΙΕ΄.33)
Περί ταπεινοφροσύνης. (Παροιμίαι Ιστ΄.4)
Περί εγωισμού. (Παροιμίαι Ιστ΄.5)
Περί ειρήνης. (Παροιμίαι Ιστ΄.8)
Περί προφυλάξεως της ψυχής. (Παροιμίαι Ιστ΄.17)
Περί πιστού. (Παροιμίαι ΙΖ΄.6α)
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Περί οργής πατρός. (Παροιμίαι ΙΖ΄.25)
Περί αφροσύνης. (Παροιμίαι ΙΗ΄.6)
Περί κατηγορίας του εαυτού μας. (Παροιμίαι ΙΗ΄.17)
Περί αμαρτημάτων της γλώσσης. (Παροιμίαι ΙΗ΄.21)
Περί συζύγων. (Παροιμίαι ΙΗ΄.22)
Περί αληθούς μαρτυρίας. (Παροιμίαι ΙΘ΄.5)
Περί ελεημοσύνης. (Παροιμίαι ΙΘ΄.8)
Περί μη ευχής από μισθωμάτων πόρνης. (Παροιμίαι ΙΘ΄.13)
Περί προφυλάξεως της ψυχής. (Παροιμίαι ΙΘ΄.16)
Περί ελεημοσύνης. (Παροιμίαι ΙΘ΄.17)
Περί παιδείας τέκνων. (Παροιμίαι ΙΘ΄.18)
Περί υπακοής τέκνων. (Παροιμίαι ΙΘ΄.20)
Περί γονέων. (Παροιμίαι ΙΘ΄.26)
Περί μέθης. (Παροιμίαι Κ΄.1)
Περί αμαρτιών. (Παροιμίαι Κ΄.9)
Περί γονέων. (Παροιμίαι Κ΄.20)
Περί μέτρων σταθμών. (Παροιμίαι Κ΄.10)
Περί φρουρήσεως των ώτων. (Παροιμίαι ΚΑ΄.13)
Περί γυναικός οργίλου. (Παροιμίαι ΚΑ΄.19)
Περί προφυλάξεως της γλώσσης. (Παροιμίαι ΚΑ΄.23)
Περί θυσίας ασεβών. (Παροιμίαι ΚΑ΄.27)
Περί καλής φήμης. (Παροιμίαι ΚΒ΄.1)
Περί προφυλάξεως της ψυχής. (Παροιμίαι ΚΒ΄.5)
Περί αγάπης του Κυρίου. (Παροιμίαι ΚΒ΄.11)
Περί αποφυγής συνοικείν μετά γυναικός γλωσσώδους. (Παροιμίαι ΚΑ΄.14)
Περί προφυλάξεως της γλώσσης. (Παροιμίαι ΚΑ΄.23)
Περί μνησικακίας και θράσους. (Παροιμίαι ΚΑ΄.27)
Περί ψεύδους. (Παροιμίαι ΚΑ΄.28)
Περί πλουσίων και πτωχών. (Παροιμίαι ΚΒ΄.2)
Περί φαυλότητος. (Παροιμίαι ΚΒ΄.8)
Περί τηρήσεως της παραδόσεως. (Παροιμίαι ΚΒ΄.28)
Περί τηρήσεως της παραδόσεως. (Παροιμίαι ΚΓ΄.10)
Περί παιδείας ψυχής. (Παροιμίαι ΚΓ΄.12)
Περί μη ζήλου αμαρτωλής ζωής. (Παροιμίαι ΚΓ΄.17)
Περί μέθης. (Παροιμίαι ΚΓ΄.20,21)
Περί της καρδίας να αφιερωθή εις τον Κύριον. (Παροιμίαι ΚΓ΄.26)
Περί μέθης. (Παροιμίαι ΚΓ΄.32)
Περί προετοιμασίας της εξόδους της ψυχής σου. (Παροιμίαι ΚΑ΄.27)
Περί ψευδούς μαρτυρίας. (Παροιμίαι ΚΔ΄.28)
Περί κολάσεως. (Παροιμίαι ΚΔ΄.16)
Περί αποφυγής μάχης. (Παροιμίαι ΚΕ΄.8)
Περί τροφοδοτήσεως των εχθρών μας. (Παροιμίαι ΚΕ΄.21-22)
Περί αισχύνης. (Παροιμίαι Κστ΄.11)
Περί γυναικός σιωπηρού. (Παροιμίαι Κστ΄.14)
Περί παγίδος του πλησίον. (Παροιμίαι Κστ΄.27)
Περί μη αναβολής δια την αύριον. (Παροιμίαι ΚΖ΄.1)
Περί καταπατήσεως των παθών. (Παροιμίαι ΚΗ΄.14)
Περί εργασίας των αγρών. (Παροιμίαι ΚΗ΄.19)
Περί ασεβών. (Παροιμίαι ΚΘ΄.16)
Περί κλεπτών. (Παροιμίαι ΚΘ΄.24)
Περί γυναικός ανδρείας. (Παροιμίαι ΛΑ΄.1,18,19)



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΟΥ
Κωχέλεθ = Εκκλησιάζοντα, διότι εν τη Βίβλω παρίσταται καθώς φαίνεται, ο συγγραφεύς ως ομιλών προς λαόν 

συνηγμένον.
Και η Βίβλος αύτη ανήκει εις την διδακτικήν ποίησιν, εις ήν και αι Παροιμίαι. Αλλά δεν περιέχει, ως εκείνη, 

χωριστά τινα γνωμικά, αλλά μίαν μόνην υπόθεσιν, πραγματευομένην περί της των ανθρώπων πραγμάτων ματαιότητος 
των ηδονών, των εργασιών, των κόπων και πόνων, των σπουδών και πασών των επιχειρήσεων του ανθρώπου.

Πάντα ματαιότης. Ουδέν είναι ικανόν να προμηθεύση ενταύθα επί της γής βεβαίαν τινά και διαρκούσαν 
ευδαιμονίαν, και αυτή η σοφία ούτε τον θάνατον δύναται να αποσοβήση, ούτε τας άλλας θλίψεις του βίου. (Κεφάλαιο 
12)

Ο άνθρωπος θεωρούμενος επί της γης ασχέτως προς την μέλλουσαν ζωήν δεν διαφέρει των ζώων 
παντάπασιν.

… αλλά μεταξύ των μεμψιμοιριών τούτων περί της ματαιότητος των ανθρωπίνων πραγμάτων δίδει ο 
Εκκλησιαστής σωτηριώδεις συμβουλάς, πώς να μετριάσωμεν τας πικρίας του βίου και να γίνωμεν ευτυχείς, καθ’ όσον ο 
προορισμός επί της γης συγχωρεί. Απαντώνται δε αι συμβουλαί αύται μάλιστα κατά τα τελευταία κεφάλαια του Βιβλίου, 
όπερ σφραγίζει ο συγγραφεύς δια της εξής ρήσεως: «Τον Θεόν φοβού, και τας εντολάς αυτού φύλασσε. Ότι τούτο πάς 
ο άνθρωπος. ότι σύμπαν το ποίημα άξει εν κρίσει, εν παντί ωραμένω εάν αγαθόν και εάν πονηρόν.» (Εκκλησιαστής 
ΙΒ΄.13-14)

Ο Εκκλησιαστής κοινώς και παρά πάντων αποδίδεται εις τον Σολομώντα, διότι περί αυτού μόνου δικαίως ήθελε 
τις υπερέβη κατά την σοφίαν πάντας τους άλλους βασιλείς της Ιερουσαλήμ, καθώς αυτός ο Άγιος Θεός περί τούτου 
μαρτυρεί. (Γ΄ Βασιλειών, Γ΄.12)

Περί ματαιότητος των επιγείων. (Εκκλησ. Α΄.2-3)
Περί διαδοχής γενεών. (Εκκλησ. Α΄.4)
Περί ματαιότητος. (Εκκλησ. Β΄.11)
Περί ματαιότητος. (Εκκλησ. Β΄.11,  23)
Περί δόσεως αγαθών υπό του Κυρίου. (Εκκλησ. Β΄.24,  Γ΄.13)
Περί αρχής και τέλους της επιγείου ζωής. (Εκκλησ. Γ΄.2)
Περί του θανάτου του αμαρτωλού και περί αναλύσεως του σώματος μετά θάνατον. (Εκκλησ. Γ΄.19-21)
Περί βοηθείας αδελφός υπό αδελφού. (Εκκλησ. Δ΄.3)
Περί της αγαθότητος τους υπέρ των δύο. (Εκκλησ. Δ΄.9-10)
Περί σεβασμού όταν πορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. (Εκκλησ. Δ΄.17)
Περί προσοχής να μη σπεύδωμεν να απαντήσωμεν αμέσως. (Εκκλησ. Ε΄.1-3)
Περί προσοχής των λόγων μας, διότι θα έχωμεν συνέπειες. (Εκκλησ. Ε΄.5-6)
Περί του μη ακολουθείν τι υλικόν μετά θάνατον και περί ακτημοσύνης. (Εκκλησ. Ε΄.14)
Περί όλων των αγαθών ότι είναι δόματα Κυρίου. (Εκκλησ. Ε΄.17-19)
Περί ασεβείας. (Εκκλησ. Η΄.13)
Περί κατακρίσεως διαβολής κ.λ.π. (Εκκλησ. Ι΄.8)
Περί καλής χρήσεως της νεότητος. (Εκκλησ. ΙΒ΄.1)
Περί φόβου Θεού και τηρήσεως του θείου Νόμου. (Εκκλησ. ΙΒ΄.13)

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
Η Σοφία Σειράχ καλείται Εκκλησιαστικός, ήτοι βιβλίον εύχρηστον εν τη Εκκλησία, βιβλίον διδακτικόν, βιβλίον 

διδάσκον την σύναξιν των πιστών, ονομασθέν ούτως εξ αναλογίας του Εκκλησιαστικού. Η κοινοτάτη όμως και 
συνηθεστάτη επιγραφή αυτού είναι η παρά τοις Ο΄. Σοφία Σειράχ, καθ’ ήν αναφέρεται και παρά των Πατέρων της 
Εκκλησίας, ει και παρά τούτοις δια την εν αυτώ ηθικήν διδασκαλίαν φέρει ενίοτε την επωνυμίαν παναρέτις του Ιησού, 
υιού Σειράχ.

Το βιβλίον το έγραψε εβραϊστί ο υιός Σειράχ και μεθηρμήνευσε αυτό ελληνιστί ο έγγονος αυτού όστις ήκμασεν 
επί του βασιλέως της Αιγύπτου Πτολεμίου του Ευεργέτου 246-231 π.Χ.

Προπαρασκευαζομένους τα ήθη εννόμως βιοτεύειν.
Περί φόβου Κυρίου. (Σειράχ Α΄.12,  Α΄.28)
Περί πειρασμού όταν προσέλθης να εργασθής εις τον Κύριον. (Σειράχ Β΄.1-6)
Περί φόβου Κυρίου. (Σειράχ Β΄.9)
Περί υπομονής. (Σειράχ Β΄.12-12)



Περί φόβου Κυρίου. (Σειράχ Β΄.15-17)
Περί υπακοής των τέκνων εις τους γονείς. (Σειράχ Γ΄.1-22)
Περί αποφυγής του κινδύνου. (Σειράχ Γ΄.26)
Περί ελεημοσύνης. (Σειράχ Γ΄.30)
Περί συμπεριφοράς. (Σειράχ Γ΄.8)
Περί αδικίας. (Σειράχ Δ΄.9)
Περί προστασίας των ορφανών. (Σειράχ Δ΄.10)
Περί καλής χρήσεως του χρόνου. (Σειράχ Δ΄.20)
Περί εξομολογήσεως. (Σειράχ Δ΄.21-24)
Περί ομολογίας της αληθείας. (Σειράχ Δ΄.28)
Περί συμπεριφοράς εις την οικίαν μας. (Σειράχ Δ΄.30)
Περί εξομολογήσεως. (Σειράχ Ε΄.7)
Περί αποκρίσεως να μην βιαζώμεθα. (Σειράχ Ε΄.11)
Περί προσοχής εις την γλώσσαν μας. (Σειράχ Ε΄.13)
Περί προσοχής εις τα μικρά σφάλματα. (Σειράχ Ε΄.15)
Περί φίλου πιστού. (Σειράχ Στ΄.14-17)
Περί παιδείας εκ νεότητος. (Σειράχ Στ΄.18)
Περί ακροάσεως θείων λόγων. (Σειράχ Στ΄.35)
Περί συνεχούς μελέτης του θείου νόμου. (Σειράχ Στ΄.37)
Περί αποφυγής του κακού. (Σειράχ Ζ΄.1)
Περί μη ολιγοψυχίας εν προσευχή. (Σειράχ Ζ΄.10)
Περί απαγορεύσεως ψεύδους. (Σειράχ Ζ΄.12)
Περί μνήμης θανάτου. (Σειράχ Η΄.6)
Περί απαγορεύσεως δευτερώσεως λόγου εν προσευχή. 

(Σειράχ Ζ΄.14)
Περί παιδείας τέκνων. (Σειράχ Ζ΄.23-25)
Περί δόξης εις του γεννήτοράς μας. (Σειράχ Ζ΄.27-28)
Περί σεβασμού εις τον Κύριον και εις τους ιερείς μας. 

(Σειράχ Ζ΄.29)
Περί ελεημοσύνης. (Σειράχ Ζ΄.32)
Περί επισκέψεως ασθενών. (Σειράχ Ζ΄.35)
Περί μνήμης θανάτου. (Σειράχ Ζ΄.36)
Περί ακροάσεως διηγημάτων Γερόντων. (Σειράχ Η΄.9)
Περί δανεισμού εις τους ισχυροτέρους. (Σειράχ Η΄.12)
Περί εγγυήσεως. (Σειράχ Η΄.13)
Περί προσοχής εις συναντήσεις μετά γυναικών. (Σειράχ 

Η΄.3-9)
Περί αποφυγής μάχης μετά θυμώδους. (Σειράχ Η΄.16)
Περί του μη επιτρέπειν να εισέρχωνται άτοποι λογισμοί. (Σειράχ Ι΄.4)
Περί του μη διώκειν τον πλησίον. (Σειράχ Ι΄.8)
Περί ματαιότητος. (Σειράχ Ι΄.11)
Περί υπερηφανίας. (Σειράχ Ι΄.12-18)
Περί φόβου Κυρίου. (Σειράχ Ι΄.24)
Περί προσοχής να μην απαντώμεν χωρίς πρώτον να ακούσωμεν. (Σειράχ ΙΑ΄.8)
Περί του να μη εισάγωμεν εις τον οίκον μας πάντα άνθρωπον. (Σειράχ ΙΑ΄.29)
Περί ευποιϊας. (Σειράχ ΙΒ΄.1-4)
Περί του μη πιστεύειν εις τον εχθρόν μας. (Σειράχ ΙΒ΄.10)
Περί προσοχής αποπλανήσεως. (Σειράχ ΙΓ΄.8)
Περί προσοχής εις την πτώσιν του. (Σειράχ ΙΓ΄.13)
Περί βδελύγματος. (Σειράχ ΙΓ΄.20)
Περί αλλοιώσεως της καρδίας. (Σειράχ ΙΓ΄.25,26)
Περί προσοχής της γλώσσης. (Σειράχ ΙΔ΄.1-2)
Περί του προσφέρειν προσφοράς τω Κυρίω. (Σειράχ ΙΔ΄.11-12)

Περί απαγορεύσεως δευτερώσεως λόγου εν προσευχή. 

Περί σεβασμού εις τον Κύριον και εις τους ιερείς μας. 

Φωτογραφία χειρογράφου του κ. Γεωργίου Οικονόµου



Περί παρατηρήσεως εκ των παραθύρων κ.λ.π. (Σειράχ ΙΔ΄.23-25)
Περί βδελύγματος. (Σειράχ ΙΕ΄.13)
Περί της παντογνωσίας του Κυρίου. (Σειράχ ΙΕ΄.19-20)
Περί παιδείας τέκνων. (Σειράχ Ιστ΄.1-9)
Περί ελεημοσύνης. (Σειράχ ΙΣΑτ΄.14)
Περί σεισμού. (Σειράχ Ιστ΄.18-19)
Περί παιδείας τέκνων. (Σειράχ Ιστ΄.24)
Περί δημιουργίας του ανθρώπου. (Σειράχ ΙΖ΄.1-4)
Περί μετανοίας. (Σειράχ ΙΖ΄.25,28,32)
Περί συγχωρήσεως των αδελφών μας. (Σειράχ ΙΗ΄.13)
Περί προετοιμασίας δια την εξομολόγησιν. (Σειράχ ΙΗ΄.20)
Περί προετοιμασίας δια προσευχήν. (Σειράχ ΙΗ΄.23)
Περί αποφυγής κακών επιθυμιών. (Σειράχ ΙΗ΄.30)
Περί ελέγχων. (Σειράχ ΙΘ΄.13)
Περί φόβου Κυρίου. (Σειράχ ΙΘ΄.20)
Περί στολισμού ανδρός. (Σειράχ ΙΘ΄.30)
Περί σιωπής. (Σειράχ Κ΄.5)
Περί πολυλογίας. (Σειράχ Κ΄.8)
Περί ολισθήματος εκ της γλώσσης. (Σειράχ Κ΄.18)
Περί αποφυγής εκ της αμαρτίας. (Σειράχ ΚΑ΄.2)
Περί ανομίας. (Σειράχ ΚΑ΄.3)
Περί οικοδομής δια ξένων χρημάτων. (Σειράχ ΚΑ΄.8)
Περί γνώσεως σοφού. (Σειράχ ΚΑ΄.13)
Περί σώματος φρονίμου εν Εκκλησία. (Σειράχ ΚΑ΄.17)

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
Περί τιμωρίας των αμαρτωλών. (Ησαΐας Α΄.1-15)
Περί μετανοίας. (Ησαΐας Α΄.16-20)
Περί αρχόντων. (Ησαΐας Γ΄.1-9)
Περί μέθης. (Ησαΐας Ε΄.11-21)
Περί της Αγίας Τριάδος. (Ησαΐας Στ΄.3-4)
Περί της Γεννήσεως του Κυρίου. (Ησαΐας Ζ΄.14)
Περί της θεότητος του Κυρίου. (Ησαΐας Θ΄.6-7)
Περί των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. (Ησαΐας ΙΑ΄.1-3)
Περί ευθείας οδού των πιστών. (Ησαΐας Κστ΄.6-10)
Περί μέθης άνευ οίνου. (Ησαΐας ΚΗ΄.1-27)
Περί μη αληθούς προσευχής. (Ησαΐας ΚΘ΄.13-)
Περί προσθήκης αμαρτιών. (Ησαΐας Λ΄.1)
Περί βοηθείας από τους Αιγυπτίους και ουχί από τον Θεόν. (Ησαΐας ΛΑ΄.1-2)
Περί θείου ελέους. (Ησαΐας ΛΓ΄.1-2)
Περί καταστροφής του σύμπαντος. (Ησαΐας ΛΔ΄.4)
Περί απειλής Σενναχηρείμ εναντίον Εζεκίου. (Ησαΐας Λστ΄.1-22)
Περί προσευχής του Βασιλέως Εζεκίου. (Ησαΐας ΛΖ΄.1-4, 14-20)
Περί απαντήσεως δια του προφήτου Ησαϊου. (Ησαΐας ΛΖ΄.6-7)
Περί τιμωρίας του Σενναχειρήμ. (185 χιλιάδες νεκροί) (Ησαΐας ΛΖ΄.36-38)
Περί ασθενείας του Βασιλέως Εζεκίου. (Ησαΐας ΛΗ΄.2-4)
Περί επιδείξεως των αντικειμένων του οίκου του εις τους ξένους και απειλής δια τιμωρίας παρά του Κυρίου. 

(Ησαΐας ΛΘ΄.1-8)
Περί προετοιμασίας της οδού του Κυρίου. (Ησαΐας Μ΄.3-10)
Περί του Αγίου Θεού ότι είναι άναρχος. (Ησαΐας ΜΑ΄.6)
Περί κρίσεως υπό του Κυρίου. (Ησαΐας ΜΑ΄.21)
Περί του ονόματος του Κυρίου «Εγώ Κύριος ο ΘΕΟΣ, τούτο μου εστί το Όνομα». (Ησαΐας ΜΒ΄.8)

Περί των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. (Ησαΐας ΙΑ΄.1-3) Φωτογραφία χειρογράφου του κ. Γ. Οικονόµου



Περί πνευματικής τυφλώσεως. (Ησαΐας ΜΒ΄.18-19)
Περί μαρτύρων. (Ησαΐας ΜΓ΄.9-11) (Λουκάς ΚΑ΄.12-19)
Περί συνεχούς ενθυμήσεως των αμαρτιών μας. (Ησαΐας ΜΓ΄.25-28)
Περί συγχωρήσεως των αμαρτιών μας δια της εξομολογήσεως. (Ησαΐας ΜΓ΄.25-28,  ΜΓ΄.4-6)
Περί του Αγίου Θεού ότι είναι άναρχος. (Ησαΐας ΜΔ΄.6)
Περί Μοναρχίας του Αγίου Θεού. (Ησαΐας ΜΔ΄.8)
Περί δημιουργίας του ουρανού, του ανθρώπου και της γης υπό του Κυρίου. (Ησαΐας ΜΕ΄.12)
Περί του κηρύγματος του Αγίου Ευαγγελίου. (Ησαΐας ΜΕ΄.16)
Περί της Μοναρχίας του Αγίου Θεού. (Ησαΐας ΜΕ΄.22, Μστ΄.9)
Περί δημιουργίας του ουρανού και της γης υπό του Κυρίου. (Ησαΐας ΜΗ΄.13)
Περί τιμωρίας των διαφόρων ψευδολόγων. (Ησαΐας ΜΗ΄.14)
Περί του Αγίου Θεού ότι είναι άναρχος. (Ησαΐας ΜΗ΄.19)
Περί κηρύξεως του Ευαγγελίου εις όλον τον κόσμον. (Ησαΐας ΜΘ΄.6) (Πράξ. ΙΓ΄.4)
Περί ενότητος όλης της ανθρωπότητος δια του Ευαγγελίου. (Ησαΐας ΜΘ΄.16)
Περί ακοής του θείου λόγου, του ανοίγειν το πνευματικόν ωτίον του ακούειν τον λόγον του Κυρίου. (ο Κύριος) 

(Ησαΐας Ν΄.4-6)
Περί καταστροφής του σύμπαντος. (Ησαΐας ΝΑ΄.6)
Περί του ονόματος του Αγίου Θεού. (Ησαΐας ΝΑ΄.15)
Περί βλασφημίας του ονόματος του Κυρίου υπό των ανθρώπων. (Ησαΐας ΝΒ΄.5)
Περί αποφυγής να απτώμεθα των ακαθάρτων. (Ησαΐας ΝΒ΄.11)
Περί της Σταυρώσεως του Κυρίου μας. (Ησαΐας ΝΒ΄.13-15)
Περί της Σταυρώσεως του Κυρίου μας. (Ησαΐας ΝΓ΄.1-12)
Περί του κηρύγματος του Τιμίου Προδρόμου. (Ησαΐας ΝΔ΄.1-2)
Περί συγχωρήσεως των αμαρτιών μας υπό του Κυρίου. (Ησαΐας ΝΕ΄.7)
Περί αργίας του Σαββάτου. (Ησαΐας Νστ΄.2-8)
Περί θείου κηρύγματος. (Ησαΐας ΝΗ΄.1-2)
Περί Νηστείας. (Ησαΐας ΝΗ΄.3-7)
Περί αργίας των Σαββάτων. (Ησαΐας ΝΗ΄.13-14)
Περί φόνων. (Ησαΐας ΝΘ΄.3)
Περί της Νέας Ιερουσαλήμ (δηλαδή της άνω της επουρανίου). (Ησαΐας Ξ΄.1)
Περί της Αναστάσεως του Κυρίου. (Ησαΐας Ξ΄.1-5)
Περί του τιμίου Σταυρού, του τρισυνθέτου ξύλου. (Ησαΐας Ξ΄.13)
Περί ιερέων ότι είναι λειτουργοί του Θεού. (Ησαΐας ΗΑ΄.6)
Περί καινού ονόματος. (Ησαΐας ΞΒ΄.2)
Περί κηρύγματος του Ευαγγελίου εις όλην την οικουμένην. (Ησαΐας ΞΒ΄.11-12)
Περί της Αναλήψεως του Κυρίου. (Ησαΐας ΞΓ΄.1-2)
Περί μη καθαρότητος ημών και παναγιότητος του Κυρίου και περί δικαιοσύνης ημών. (Ησαΐας ΞΔ΄.6-11)
Περί ονόματος καινού των δουλευόντων τω Κυρίω. (Ησαΐας ΞΕ΄.15)
Περί θρόνου και υποποδίου. (Ησαΐας Ξστ΄.1-3)
Περί ταπεινοφροσύνης. (Ησαΐας Ξστ΄.2)
Περί του Κηρύγματος εις την Ελλάδα. (Ησαΐας Ξστ΄.  19)
Περί κολάσεως. (Ησαΐας Ξστ΄.24)


