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            Ἀρχὴ τῶν Κριτῶν τῶν Ἑβραίων, καὶ πρῶτος ἐστάθη ὁ Γούδας. 

     Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Ἰησοῦ, ἔβαλεν ὁ Θεὸς Κριτὰς εἰς τοὺς Ἑ- 

βραίους. καὶ πρῶτος ἀπὸ ὁρισμὸν τοῦ Θεοῦ ἔγινεν Γούδας τὸ ὄνομα, 

Κριτὴς εἰς αὐτούς. καὶ ἦτον χρόνους ἑπτά· καὶ ἐπίασε τὸν Ἀδωνιβεζέα 

βασιλέα τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἔκοψεν αὐτοῦ χέρια καὶ ποδάρια. καὶ εἶπεν 

  ὁ Ἀδωνιβεζεύς. ἑβδομῆντα Βασιλεῖς ἦσαν κομμένα τὰ χέριά τους καὶ τὰ 

ποδάριά τους ἀποκάτω εἰς τὴν τράπεζάν μου, καὶ καθὼς ἔκαμα, ὁ Κύριος 

μοῦ τὸ ἀνταπέδωκε. 

  

           Τέλος τοῦ Γούδα, καὶ ἀρχὴ Γοθονιήλ. 

     Μετὰ δὲ τὸν Γούδαν ἔγινε Κριτὴς Γοθονιήλ· εἰς τοῦ ὁποίου ταῖς ἡμέραις 

ἐπαρέβησαν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ οἱ Ἑβραῖοι, καὶ ἐπροσκύνησαν τὰ 

  εἴδωλα. καὶ διὰ τοῦτο ὠργίσθη αὐτοὺς ὁ Θεὸς, καὶ ἐπαρέδωκέ τους εἰς τὰς χεῖρας τοῦ 

Χουσὰς Σασθαὶμ, βασιλέως Μεσοποταμίας. καὶ ἐδούλευσαν αὐτὸν χρόνους ὀκ- 

τὼ, καὶ ἐν ὑστέροις ἐμετανόησαν, καὶ ἐδεήθησαν τοῦ Θεοῦ. καὶ ὁ Θεὸς εἰσήκουσε 

τὴν δέησιν αὐτῶν, καὶ ἠλευθέρωσεν αὐτοὺς ἀπὸ τὰς χεῖρας Χουσὰρ Σουσθαὶμ 

βασιλέως, ἔστωντας νὰ πολεμῇ ὁ Γοθονιὴλ μετ’ αὐτοῦ διὰ νὰ τὸν νικήσῃ. 

  καὶ εἰρήνευσαν οἱ Ἑβραῖοι χρόνους σαράντα. καὶ ἀπέθανεν ὁ Γοθονιήλ. 

  

           Θάνατος Γοθονιὴλ, καὶ ἀνάδειξις Ἀὼδ υἱοῦ Γηρᾶ. 

     Πάλιν οὖν οἱ Ἑβραῖοι ἐπαρέβησαν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπροσκύνη- 

σαν τὰ Εἴδωλα, καὶ ὠργίσθη αὐτοὺς ὁ Θεός. καὶ ἦλθεν ὁ Ἐγλὼμ βα- 

σιλεὺς Μωὰβ καὶ ἐπῆρεν αὐτούς. καὶ ἐδούλευσαν αὐτὸν χρόνους ιη΄. καὶ μετά τοὺς, 

ιη΄ χρόνους σπλαγχνισθεὶς ὁ Θεὸς τὰ δάκρυα αὐτῶν, ἔπεμψε τὸν Ἀὼδ Υἱὸν 

  Γηρᾶ, καὶ ἔσφαξε τὸν βασιλέα Ἐγλὼμ, καὶ δέκα χιλιάδες Λαὸν, καὶ ἠλευ- 

θέρωσε τοὺς Ἑβραίους. καὶ ἦλθαν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ, καὶ εἰρήνευσαν χρόνους 

ὀγδοήκοντα. καὶ ἔκρινεν αὐτοὺς Ἀὼδ, καὶ ἀφέντευσεν ἕως οὗ καὶ ἀπέθανε. 

  

           Τελευτὴ Ἀὼδ, καὶ Ἀρχὴ Σαμεγάρ. 

     Μετὰ τοῦτον ἔγινε Κριτὴς Σαμεγὰρ Υἱὸς Ἀνὰθ. καὶ πάλιν οἱ Ἑ- 

βραῖοι ἠθέτησαν τὸν Θεὸν, καὶ διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰ χέ- 

  ρια τοῦ Ἰαβεὶμ βασιλέως Χαναὰν, ὁ ὁποῖος ἐβασίλευσεν ἐν Ἀσώρ. καὶ 

ἐδούλωσαν αὐτήν χρόνους, κ΄. καὶ ὁ Σαμεγὰρ ἀπέθανε. 
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Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: 

αρχόμενον από κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων 

Σουλτάνων, Τυπογραφείο Νικολάου Γλυκύ, Βενετία 1798. 


