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ΝΕΕΜΙΑΣ 1

Το μήνα Χισλεύ, του εικοστού έτους της βασιλείας του 
Αρταξέρξη, ενώ βρισκόμουν στα Σούσα, την πρωτεύουσα, 
2 ήρθε από την Ιουδαία ο συμπατριώτης μου Ανανί με 
μερικούς άντρες. Τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που 
επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, καθώς 
και για την Ιερουσαλήμ. 3 Εκείνοι μου απάντησαν: «Όσοι 
επέζησαν από την αιχμαλωσία κι έχουν εγκατασταθεί πάλι 
στον τόπο τους, βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και 
ταπείνωση· το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ερειπωμένο και 
οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά». 4 Όταν 
άκουσα αυτά τα λόγια, έπεσα σε βαρύτατο πένθος για 
μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού 5 και 
είπα:
«Κύριε, Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς 
τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σ’ εκείνους που 
σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. 6 Στρέψε, 
λοιπόν, το βλέμμα σου σ’ εμένα το δούλο σου κι άκουσε 
προσεκτικά την προσευχή που μέρα και νύχτα τώρα σου 
απευθύνω για μας τους Ισραηλίτες, τους δούλους σου, και 
σου ζητώ συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε 
διαπράξει. Πραγματικά, κι εγώ και οι πρόγονοί μου 
αμαρτήσαμε. 7 Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε 
τις εντολές σου, τους νόμους σου και τα προστάγματά 
σου, αυτά που έδωσες στο Μωυσή, το δούλο σου. 

8 Θυμήσου όμως, σε παρακαλώ, το λόγο που είπες στο 
Μωυσή, το δούλο σου: “αν απιστήσετε, θα σας 
διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη· 9 αν όμως μετά 
επιστρέψετε σ’ εμένα και φροντίσετε να εφαρμόσετε τις 
εντολές μου, τότε, ακόμη κι αν είστε διασκορπισμένοι ως 
τις άκρες του κόσμου, θα σας ξαναφέρω από ’κει και θα 
σας συγκεντρώσω στον τόπο που έχω διαλέξει για να με 
λατρεύουν”. 10 Αυτοί εδώ είναι δούλοι σου και λαός σου, 
που εσύ τους απελευθέρωσες με τη μεγάλη, την 
ακαταμάχητη δύναμή σου. 11 Σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε 
την προσευχή τη δική μου και των άλλων δούλων σου, που 
με χαρά σε τιμούν. Χάρισέ μου τώρα την επιτυχία και κάνε 
ο βασιλιάς να με αντιμετωπίσει ευνοϊκά».
Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν οινοχόος του βασιλιά.
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9 οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου 
περιτρέχουσι διὰ πάσης τῆς 
οικουμένης, διὰ νὰ δειχθῇ δυνατὸς 
ὑπὲρ τῶν ἐχόντων τὴν καρδίαν 
αὑτῶν τελείαν πρὸς αὐτόν·


