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Chapter 1 
1ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο
ζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν τησ ιουδαιασ2ακουε ουρανε και ενωτιζου γη ο
τι κυριοσ ελαλησεν υιουσ εγεννησα και υψωσα αυτοι δε µε ηθετησαν3εγνω βουσ τον κτησαµενον και
 ονοσ την φατνην του κυριου αυτου ισραηλ δε µε ουκ εγνω και ο λαοσ µε ου συνηκεν4ουαι εθνοσ αµ
αρτωλον λαοσ πληρησ αµαρτιων σπερµα πονηρον υιοι ανοµοι εγκατελιπατε τον κυριον και παρωργι
σατε τον αγιον του ισραηλ5τι ετι πληγητε προστιθεντεσ ανοµιαν πασα κεφαλη εισ πονον και πασα κα
ρδια εισ λυπην6απο ποδων εωσ κεφαλησ ουτε τραυµα ουτε µωλωψ ουτε πληγη φλεγµαινουσα ουκ εστι
ν µαλαγµα επιθειναι ουτε ελαιον ουτε καταδεσµουσ7η γη υµων ερηµοσ αι πολεισ υµων πυρικαυστοι τ
ην χωραν υµων ενωπιον υµων αλλοτριοι κατεσθιουσιν αυτην και ηρηµωται κατεστραµµενη υπο λαω
ν αλλοτριων8εγκαταλειφθησεται η θυγατηρ σιων ωσ σκηνη εν αµπελωνι και ωσ οπωροφυλακιον εν σι
κυηρατω ωσ πολισ πολιορκουµενη9και ει µη κυριοσ σαβαωθ εγκατελιπεν ηµιν σπερµα ωσ σοδοµα αν 
εγενηθηµεν και ωσ γοµορρα αν ωµοιωθηµεν10ακουσατε λογον κυριου αρχοντεσ σοδοµων προσεχετε ν
οµον θεου λαοσ γοµορρασ11τι µοι πληθοσ των θυσιων υµων λεγει κυριοσ πληρησ ειµι ολοκαυτωµατω
ν κριων και στεαρ αρνων και αιµα ταυρων και τραγων ου βουλοµαι12ουδ′ εαν ερχησθε οφθηναι µοι τι
σ γαρ εξεζητησεν ταυτα εκ των χειρων υµων πατειν την αυλην µου13ου προσθησεσθε εαν φερητε σεµι
δαλιν µαταιον θυµιαµα βδελυγµα µοι εστιν τασ νουµηνιασ υµων και τα σαββατα και ηµεραν µεγαλη
ν ουκ ανεχοµαι νηστειαν και αργιαν14και τασ νουµηνιασ υµων και τασ εορτασ υµων µισει η ψυχη µο
υ εγενηθητε µοι εισ πλησµονην ουκετι ανησω τασ αµαρτιασ υµων15οταν τασ χειρασ εκτεινητε προσ µ
ε αποστρεψω τουσ οφθαλµουσ µου αφ′ υµων και εαν πληθυνητε την δεησιν ουκ εισακουσοµαι υµων 
αι γαρ χειρεσ υµων αιµατοσ πληρεισ16λουσασθε καθαροι γενεσθε αφελετε τασ πονηριασ απο των ψυχ
ων υµων απεναντι των οφθαλµων µου παυσασθε απο των πονηριων υµων17µαθετε καλον ποιειν εκζητ
ησατε κρισιν ρυσασθε αδικουµενον κρινατε ορφανω και δικαιωσατε χηραν18και δευτε και διελεγχθω
µεν λεγει κυριοσ και εαν ωσιν αι αµαρτιαι υµων ωσ φοινικουν ωσ χιονα λευκανω εαν δε ωσιν ωσ κοκ
κινον ωσ εριον λευκανω19και εαν θελητε και εισακουσητε µου τα αγαθα τησ γησ φαγεσθε20εαν δε µη 
θελητε µηδε εισακουσητε µου µαχαιρα υµασ κατεδεται το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα21πωσ ε
γενετο πορνη πολισ πιστη σιων πληρησ κρισεωσ εν η δικαιοσυνη εκοιµηθη εν αυτη νυν δε φονευται22

το αργυριον υµων αδοκιµον οι καπηλοι σου µισγουσι τον οινον υδατι23οι αρχοντεσ σου απειθουσιν κ
οινωνοι κλεπτων αγαπωντεσ δωρα διωκοντεσ ανταποδοµα ορφανοισ ου κρινοντεσ και κρισιν χηρων 
ου προσεχοντεσ24δια τουτο ταδε λεγει ο δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ ουαι οι ισχυοντεσ ισραηλ ου παυσ
εται γαρ µου ο θυµοσ εν τοισ υπεναντιοισ και κρισιν εκ των εχθρων µου ποιησω25και επαξω την χειρ
α µου επι σε και πυρωσω σε εισ καθαρον τουσ δε απειθουντασ απολεσω και αφελω παντασ ανοµουσ 
απο σου και παντασ υπερηφανουσ ταπεινωσω26και επιστησω τουσ κριτασ σου ωσ το προτερον και το
υσ συµβουλουσ σου ωσ το απ′ αρχησ και µετα ταυτα κληθηση πολισ δικαιοσυνησ µητροπολισ πιστη
 σιων27µετα γαρ κριµατοσ σωθησεται η αιχµαλωσια αυτησ και µετα ελεηµοσυνησ28και συντριβησοντ
αι οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και οι εγκαταλειποντεσ τον κυριον συντελεσθησονται29διοτι αισχ
υνθησονται επι τοισ ειδωλοισ αυτων α αυτοι ηβουλοντο και επησχυνθησαν επι τοισ κηποισ αυτων α 
επεθυµησαν30εσονται γαρ ωσ τερεβινθοσ αποβεβληκυια τα φυλλα και ωσ παραδεισοσ υδωρ µη εχων31

και εσται η ισχυσ αυτων ωσ καλαµη στιππυου και αι εργασιαι αυτων ωσ σπινθηρεσ πυροσ και κατα
καυθησονται οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και ουκ εσται ο σβεσων  
 
Chapter 2 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ησαιαν υιον αµωσ περι τησ ιουδαιασ και περι ιερουσαληµ2ο
τι εσται εν ταισ εσχαταισ ηµεραισ εµφανεσ το οροσ κυριου και ο οικοσ του θεου επ′ ακρων των ορεω
ν και υψωθησεται υπερανω των βουνων και ηξουσιν επ′ αυτο παντα τα εθνη3και πορευσονται εθνη π
ολλα και ερουσιν δευτε και αναβωµεν εισ το οροσ κυριου και εισ τον οικον του θεου ιακωβ και αναγ
γελει ηµιν την οδον αυτου και πορευσοµεθα εν αυτη εκ γαρ σιων εξελευσεται νοµοσ και λογοσ κυριο
υ εξ ιερουσαληµ4και κρινει ανα µεσον των εθνων και ελεγξει λαον πολυν και συγκοψουσιν τασ µαχα
ιρασ αυτων εισ αροτρα και τασ ζιβυνασ αυτων εισ δρεπανα και ου ληµψεται ετι εθνοσ επ′ εθνοσ µαχ
αιραν και ου µη µαθωσιν ετι πολεµειν5και νυν ο οικοσ του ιακωβ δευτε πορευθωµεν τω φωτι κυριου6

ανηκεν γαρ τον λαον αυτου τον οικον του ισραηλ οτι ενεπλησθη ωσ το απ′ αρχησ η χωρα αυτων κλη
δονισµων ωσ η των αλλοφυλων και τεκνα πολλα αλλοφυλα εγενηθη αυτοισ7ενεπλησθη γαρ η χωρα α
υτων αργυριου και χρυσιου και ουκ ην αριθµοσ των θησαυρων αυτων και ενεπλησθη η γη ιππων και 



ουκ ην αριθµοσ των αρµατων αυτων8και ενεπλησθη η γη βδελυγµατων των εργων των χειρων αυτων κ
αι προσεκυνησαν οισ εποιησαν οι δακτυλοι αυτων9και εκυψεν ανθρωποσ και εταπεινωθη ανηρ και ο
υ µη ανησω αυτουσ10και νυν εισελθετε εισ τασ πετρασ και κρυπτεσθε εισ την γην απο προσωπου του 
φοβου κυριου και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θραυσαι την γην11οι γαρ οφθαλµοι 
κυριου υψηλοι ο δε ανθρωποσ ταπεινοσ και ταπεινωθησεται το υψοσ των ανθρωπων και υψωθησεται
 κυριοσ µονοσ εν τη ηµερα εκεινη12ηµερα γαρ κυριου σαβαωθ επι παντα υβριστην και υπερηφανον κ
αι επι παντα υψηλον και µετεωρον και ταπεινωθησονται13και επι πασαν κεδρον του λιβανου των υψη
λων και µετεωρων και επι παν δενδρον βαλανου βασαν14και επι παν οροσ και επι παντα βουνον υψηλ
ον15και επι παντα πυργον υψηλον και επι παν τειχοσ υψηλον16και επι παν πλοιον θαλασσησ και επι π
ασαν θεαν πλοιων καλλουσ17και ταπεινωθησεται πασ ανθρωποσ και πεσειται υψοσ ανθρωπων και υ
ψωθησεται κυριοσ µονοσ εν τη ηµερα εκεινη18και τα χειροποιητα παντα κατακρυψουσιν19εισενεγκαν
τεσ εισ τα σπηλαια και εισ τασ σχισµασ των πετρων και εισ τασ τρωγλασ τησ γησ απο προσωπου του
 φοβου κυριου και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θραυσαι την γην20τη γαρ ηµερα εκ
εινη εκβαλει ανθρωποσ τα βδελυγµατα αυτου τα αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν προσκυνειν τοισ µ
αταιοισ και ταισ νυκτερισιν21του εισελθειν εισ τασ τρωγλασ τησ στερεασ πετρασ και εισ τασ σχισµα
σ των πετρων απο προσωπου του φοβου κυριου και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θρ
αυσαι την γην  
 
Chapter 3 
1ιδου δη ο δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ αφελει απο τησ ιουδαιασ και απο ιερουσαληµ ισχυοντα και ισχ
υουσαν ισχυν αρτου και ισχυν υδατοσ2γιγαντα και ισχυοντα και ανθρωπον πολεµιστην και δικαστη
ν και προφητην και στοχαστην και πρεσβυτερον3και πεντηκονταρχον και θαυµαστον συµβουλον και
 σοφον αρχιτεκτονα και συνετον ακροατην4και επιστησω νεανισκουσ αρχοντασ αυτων και εµπαικτα
ι κυριευσουσιν αυτων5και συµπεσειται ο λαοσ ανθρωποσ προσ ανθρωπον και ανθρωποσ προσ τον πλ
ησιον αυτου προσκοψει το παιδιον προσ τον πρεσβυτην ο ατιµοσ προσ τον εντιµον6οτι επιληµψεται α
νθρωποσ του αδελφου αυτου η του οικειου του πατροσ αυτου λεγων ιµατιον εχεισ αρχηγοσ ηµων γεν
ου και το βρωµα το εµον υπο σε εστω7και αποκριθεισ ερει εν τη ηµερα εκεινη ουκ εσοµαι σου αρχηγο
σ ου γαρ εστιν εν τω οικω µου αρτοσ ουδε ιµατιον ουκ εσοµαι αρχηγοσ του λαου τουτου8οτι ανειται ι
ερουσαληµ και η ιουδαια συµπεπτωκεν και αι γλωσσαι αυτων µετα ανοµιασ τα προσ κυριον απειθου
ντεσ διοτι νυν εταπεινωθη η δοξα αυτων9και η αισχυνη του προσωπου αυτων αντεστη αυτοισ την δε 
αµαρτιαν αυτων ωσ σοδοµων ανηγγειλαν και ενεφανισαν ουαι τη ψυχη αυτων διοτι βεβουλευνται βο
υλην πονηραν καθ′ εαυτων10ειποντεσ δησωµεν τον δικαιον οτι δυσχρηστοσ ηµιν εστιν τοινυν τα γενη
µατα των εργων αυτων φαγονται11ουαι τω ανοµω πονηρα κατα τα εργα των χειρων αυτου συµβησεται
 αυτω12λαοσ µου οι πρακτορεσ υµων καλαµωνται υµασ και οι απαιτουντεσ κυριευουσιν υµων λαοσ 
µου οι µακαριζοντεσ υµασ πλανωσιν υµασ και τον τριβον των ποδων υµων ταρασσουσιν13αλλα νυν 
καταστησεται εισ κρισιν κυριοσ και στησει εισ κρισιν τον λαον αυτου14αυτοσ κυριοσ εισ κρισιν ηξει
 µετα των πρεσβυτερων του λαου και µετα των αρχοντων αυτου υµεισ δε τι ενεπυρισατε τον αµπελων
α µου και η αρπαγη του πτωχου εν τοισ οικοισ υµων15τι υµεισ αδικειτε τον λαον µου και το προσωπο
ν των πτωχων καταισχυνετε16ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων υψωθησαν αι θυγατερεσ σιων και επορευθησ
αν υψηλω τραχηλω και εν νευµασιν οφθαλµων και τη πορεια των ποδων αµα συρουσαι τουσ χιτωνα
σ και τοισ ποσιν αµα παιζουσαι17και ταπεινωσει ο θεοσ αρχουσασ θυγατερασ σιων και κυριοσ αποκ
αλυψει το σχηµα αυτων18εν τη ηµερα εκεινη και αφελει κυριοσ την δοξαν του ιµατισµου αυτων και τ
ουσ κοσµουσ αυτων και τα εµπλοκια και τουσ κοσυµβουσ και τουσ µηνισκουσ19και το καθεµα και τ
ον κοσµον του προσωπου αυτων20και την συνθεσιν του κοσµου τησ δοξησ και τουσ χλιδωνασ και τα 
ψελια και το εµπλοκιον και τα περιδεξια και τουσ δακτυλιουσ και τα ενωτια21και τα περιπορφυρα κα
ι τα µεσοπορφυρα22και τα επιβληµατα τα κατα την οικιαν και τα διαφανη λακωνικα23και τα βυσσινα 
και τα υακινθινα και τα κοκκινα και την βυσσον συν χρυσιω και υακινθω συγκαθυφασµενα και θερι
στρα κατακλιτα24και εσται αντι οσµησ ηδειασ κονιορτοσ και αντι ζωνησ σχοινιω ζωση και αντι του 
κοσµου τησ κεφαλησ του χρυσιου φαλακρωµα εξεισ δια τα εργα σου και αντι του χιτωνοσ του µεσοπ
ορφυρου περιζωση σακκον25και ο υιοσ σου ο καλλιστοσ ον αγαπασ µαχαιρα πεσειται και οι ισχυοντ
εσ υµων µαχαιρα πεσουνται26και ταπεινωθησονται και πενθησουσιν αι θηκαι του κοσµου υµων και 
καταλειφθηση µονη και εισ την γην εδαφισθηση  
 
Chapter 4 
1και επιληµψονται επτα γυναικεσ ανθρωπου ενοσ λεγουσαι τον αρτον ηµων φαγοµεθα και τα ιµατια 
ηµων περιβαλουµεθα πλην το ονοµα το σον κεκλησθω εφ′ ηµασ αφελε τον ονειδισµον ηµων2τη δε ηµε
ρα εκεινη επιλαµψει ο θεοσ εν βουλη µετα δοξησ επι τησ γησ του υψωσαι και δοξασαι το καταλειφθε
ν του ισραηλ3και εσται το υπολειφθεν εν σιων και το καταλειφθεν εν ιερουσαληµ αγιοι κληθησονται 



παντεσ οι γραφεντεσ εισ ζωην εν ιερουσαληµ4οτι εκπλυνει κυριοσ τον ρυπον των υιων και των θυγατε
ρων σιων και το αιµα εκκαθαριει εκ µεσου αυτων εν πνευµατι κρισεωσ και πνευµατι καυσεωσ5και ηξ
ει και εσται πασ τοποσ του ορουσ σιων και παντα τα περικυκλω αυτησ σκιασει νεφελη ηµερασ και ω
σ καπνου και ωσ φωτοσ πυροσ καιοµενου νυκτοσ παση τη δοξη σκεπασθησεται6και εσται εισ σκιαν 
απο καυµατοσ και εν σκεπη και εν αποκρυφω απο σκληροτητοσ και υετου  
 
Chapter 5 
1ασω δη τω ηγαπηµενω ασµα του αγαπητου τω αµπελωνι µου αµπελων εγενηθη τω ηγαπηµενω εν κερ
ατι εν τοπω πιονι2και φραγµον περιεθηκα και εχαρακωσα και εφυτευσα αµπελον σωρηχ και ωκοδοµη
σα πυργον εν µεσω αυτου και προληνιον ωρυξα εν αυτω και εµεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν 
δε ακανθασ3και νυν ανθρωποσ του ιουδα και οι ενοικουντεσ εν ιερουσαληµ κρινατε εν εµοι και ανα 
µεσον του αµπελωνοσ µου4τι ποιησω ετι τω αµπελωνι µου και ουκ εποιησα αυτω διοτι εµεινα του ποι
ησαι σταφυλην εποιησεν δε ακανθασ5νυν δε αναγγελω υµιν τι ποιησω τω αµπελωνι µου αφελω τον φρ
αγµον αυτου και εσται εισ διαρπαγην και καθελω τον τοιχον αυτου και εσται εισ καταπατηµα6και αν
ησω τον αµπελωνα µου και ου µη τµηθη ουδε µη σκαφη και αναβησεται εισ αυτον ωσ εισ χερσον ακ
ανθα και ταισ νεφελαισ εντελουµαι του µη βρεξαι εισ αυτον υετον7ο γαρ αµπελων κυριου σαβαωθ οι
κοσ του ισραηλ εστιν και ανθρωποσ του ιουδα νεοφυτον ηγαπηµενον εµεινα του ποιησαι κρισιν εποι
ησεν δε ανοµιαν και ου δικαιοσυνην αλλα κραυγην8ουαι οι συναπτοντεσ οικιαν προσ οικιαν και αγρ
ον προσ αγρον εγγιζοντεσ ινα του πλησιον αφελωνται τι µη οικησετε µονοι επι τησ γησ9ηκουσθη γαρ 
εισ τα ωτα κυριου σαβαωθ ταυτα εαν γαρ γενωνται οικιαι πολλαι εισ ερηµον εσονται µεγαλαι και κα
λαι και ουκ εσονται οι ενοικουντεσ εν αυταισ10ου γαρ εργωνται δεκα ζευγη βοων ποιησει κεραµιον εν
 και ο σπειρων αρταβασ εξ ποιησει µετρα τρια11ουαι οι εγειροµενοι το πρωι και το σικερα διωκοντεσ 
οι µενοντεσ το οψε ο γαρ οινοσ αυτουσ συγκαυσει12µετα γαρ κιθαρασ και ψαλτηριου και τυµπανων κ
αι αυλων τον οινον πινουσιν τα δε εργα κυριου ουκ εµβλεπουσιν και τα εργα των χειρων αυτου ου κα
τανοουσιν13τοινυν αιχµαλωτοσ ο λαοσ µου εγενηθη δια το µη ειδεναι αυτουσ τον κυριον και πληθοσ 
εγενηθη νεκρων δια λιµον και διψαν υδατοσ14και επλατυνεν ο αδησ την ψυχην αυτου και διηνοιξεν τ
ο στοµα αυτου του µη διαλιπειν και καταβησονται οι ενδοξοι και οι µεγαλοι και οι πλουσιοι και οι λ
οιµοι αυτησ15και ταπεινωθησεται ανθρωποσ και ατιµασθησεται ανηρ και οι οφθαλµοι οι µετεωροι τα
πεινωθησονται16και υψωθησεται κυριοσ σαβαωθ εν κριµατι και ο θεοσ ο αγιοσ δοξασθησεται εν δικα
ιοσυνη17και βοσκηθησονται οι διηρπασµενοι ωσ ταυροι και τασ ερηµουσ των απειληµµενων αρνεσ φ
αγονται18ουαι οι επισπωµενοι τασ αµαρτιασ ωσ σχοινιω µακρω και ωσ ζυγου ιµαντι δαµαλεωσ τασ α
νοµιασ19οι λεγοντεσ το ταχοσ εγγισατω α ποιησει ινα ιδωµεν και ελθατω η βουλη του αγιου ισραηλ ιν
α γνωµεν20ουαι οι λεγοντεσ το πονηρον καλον και το καλον πονηρον οι τιθεντεσ το σκοτοσ φωσ και τ
ο φωσ σκοτοσ οι τιθεντεσ το πικρον γλυκυ και το γλυκυ πικρον21ουαι οι συνετοι εν εαυτοισ και ενωπι
ον εαυτων επιστηµονεσ22ουαι οι ισχυοντεσ υµων οι τον οινον πινοντεσ και οι δυνασται οι κεραννυντ
εσ το σικερα23οι δικαιουντεσ τον ασεβη ενεκεν δωρων και το δικαιον του δικαιου αιροντεσ24δια τουτ
ο ον τροπον καυθησεται καλαµη υπο ανθρακοσ πυροσ και συγκαυθησεται υπο φλογοσ ανειµενησ η ρ
ιζα αυτων ωσ χνουσ εσται και το ανθοσ αυτων ωσ κονιορτοσ αναβησεται ου γαρ ηθελησαν τον νοµο
ν κυριου σαβαωθ αλλα το λογιον του αγιου ισραηλ παρωξυναν25και εθυµωθη οργη κυριοσ σαβαωθ ε
πι τον λαον αυτου και επεβαλεν την χειρα αυτου επ′ αυτουσ και επαταξεν αυτουσ και παρωξυνθη τα
 ορη και εγενηθη τα θνησιµαια αυτων ωσ κοπρια εν µεσω οδου και εν πασι τουτοισ ουκ απεστραφη ο 
θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη26τοιγαρουν αρει συσσηµον εν τοισ εθνεσιν τοισ µακραν και συριει αυτο
ισ απ′ ακρου τησ γησ και ιδου ταχυ κουφωσ ερχονται27ου πεινασουσιν ουδε κοπιασουσιν ουδε νυστα
ξουσιν ουδε κοιµηθησονται ουδε λυσουσιν τασ ζωνασ αυτων απο τησ οσφυοσ αυτων ουδε µη ραγωσι
ν οι ιµαντεσ των υποδηµατων αυτων28ων τα βελη οξεια εστιν και τα τοξα αυτων εντεταµενα οι ποδεσ 
των ιππων αυτων ωσ στερεα πετρα ελογισθησαν οι τροχοι των αρµατων αυτων ωσ καταιγισ29ορµωσιν
 ωσ λεοντεσ και παρεστηκαν ωσ σκυµνοσ λεοντοσ και επιληµψεται και βοησει ωσ θηριου και εκβαλε
ι και ουκ εσται ο ρυοµενοσ αυτουσ30και βοησει δι′ αυτουσ εν τη ηµερα εκεινη ωσ φωνη θαλασσησ κυ
µαινουσησ και εµβλεψονται εισ την γην και ιδου σκοτοσ σκληρον εν τη απορια αυτων  
 
Chapter 6 
1και εγενετο του ενιαυτου ου απεθανεν οζιασ ο βασιλευσ ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου υψ
ηλου και επηρµενου και πληρησ ο οικοσ τησ δοξησ αυτου2και σεραφιν ειστηκεισαν κυκλω αυτου εξ 
πτερυγεσ τω ενι και εξ πτερυγεσ τω ενι και ταισ µεν δυσιν κατεκαλυπτον το προσωπον και ταισ δυσιν 
κατεκαλυπτον τουσ ποδασ και ταισ δυσιν επεταντο3και εκεκραγον ετεροσ προσ τον ετερον και ελεγον
 αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ σαβαωθ πληρησ πασα η γη τησ δοξησ αυτου4και επηρθη το υπερθυρον απ
ο τησ φωνησ ησ εκεκραγον και ο οικοσ επλησθη καπνου5και ειπα ω ταλασ εγω οτι κατανενυγµαι οτι 
ανθρωποσ ων και ακαθαρτα χειλη εχων εν µεσω λαου ακαθαρτα χειλη εχοντοσ εγω οικω και τον βασ



ιλεα κυριον σαβαωθ ειδον τοισ οφθαλµοισ µου6και απεσταλη προσ µε εν των σεραφιν και εν τη χειρι 
ειχεν ανθρακα ον τη λαβιδι ελαβεν απο του θυσιαστηριου7και ηψατο του στοµατοσ µου και ειπεν ιδο
υ ηψατο τουτο των χειλεων σου και αφελει τασ ανοµιασ σου και τασ αµαρτιασ σου περικαθαριει8και
 ηκουσα τησ φωνησ κυριου λεγοντοσ τινα αποστειλω και τισ πορευσεται προσ τον λαον τουτον και ει
πα ιδου ειµι εγω αποστειλον µε9και ειπεν πορευθητι και ειπον τω λαω τουτω ακοη ακουσετε και ου µ
η συνητε και βλεποντεσ βλεψετε και ου µη ιδητε10επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοισ 
ωσιν αυτων βαρεωσ ηκουσαν και τουσ οφθαλµουσ αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοισ οφθαλµοισ 
και τοισ ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασοµαι αυτουσ11και ειπα εω
σ ποτε κυριε και ειπεν εωσ αν ερηµωθωσιν πολεισ παρα το µη κατοικεισθαι και οικοι παρα το µη ειν
αι ανθρωπουσ και η γη καταλειφθησεται ερηµοσ12και µετα ταυτα µακρυνει ο θεοσ τουσ ανθρωπουσ 
και οι καταλειφθεντεσ πληθυνθησονται επι τησ γησ13και ετι επ′ αυτησ εστιν το επιδεκατον και παλιν 
εσται εισ προνοµην ωσ τερεβινθοσ και ωσ βαλανοσ οταν εκπεση απο τησ θηκησ αυτησ 
 
Chapter 7 
1και εγενετο εν ταισ ηµεραισ αχαζ του ιωαθαµ του υιου οζιου βασιλεωσ ιουδα ανεβη ραασσων βασι
λευσ αραµ και φακεε υιοσ ροµελιου βασιλευσ ισραηλ επι ιερουσαληµ πολεµησαι αυτην και ουκ ηδυ
νηθησαν πολιορκησαι αυτην2και ανηγγελη εισ τον οικον δαυιδ λεγοντεσ συνεφωνησεν αραµ προσ το
ν εφραιµ και εξεστη η ψυχη αυτου και η ψυχη του λαου αυτου ον τροπον οταν εν δρυµω ξυλον υπο π
νευµατοσ σαλευθη3και ειπεν κυριοσ προσ ησαιαν εξελθε εισ συναντησιν αχαζ συ και ο καταλειφθει
σ ιασουβ ο υιοσ σου προσ την κολυµβηθραν τησ ανω οδου του αγρου του γναφεωσ4και ερεισ αυτω φυ
λαξαι του ησυχασαι και µη φοβου µηδε η ψυχη σου ασθενειτω απο των δυο ξυλων των δαλων των κα
πνιζοµενων τουτων οταν γαρ οργη του θυµου µου γενηται παλιν ιασοµαι5και ο υιοσ του αραµ και ο υ
ιοσ του ροµελιου οτι εβουλευσαντο βουλην πονηραν περι σου λεγοντεσ6αναβησοµεθα εισ την ιουδαι
αν και συλλαλησαντεσ αυτοισ αποστρεψοµεν αυτουσ προσ ηµασ και βασιλευσοµεν αυτησ τον υιον 
ταβεηλ7ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ ου µη εµµεινη η βουλη αυτη ουδε εσται8αλλ′ η κεφαλη αραµ δαµα
σκοσ αλλ′ ετι εξηκοντα και πεντε ετων εκλειψει η βασιλεια εφραιµ απο λαου9και η κεφαλη εφραιµ σο
µορων και η κεφαλη σοµορων υιοσ του ροµελιου και εαν µη πιστευσητε ουδε µη συνητε10και προσεθε
το κυριοσ λαλησαι τω αχαζ λεγων11αιτησαι σεαυτω σηµειον παρα κυριου θεου σου εισ βαθοσ η εισ υ
ψοσ12και ειπεν αχαζ ου µη αιτησω ουδ′ ου µη πειρασω κυριον13και ειπεν ακουσατε δη οικοσ δαυιδ µ
η µικρον υµιν αγωνα παρεχειν ανθρωποισ και πωσ κυριω παρεχετε αγωνα14δια τουτο δωσει κυριοσ α
υτοσ υµιν σηµειον ιδου η παρθενοσ εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεισ το ονοµα αυτου εµµ
ανουηλ15βουτυρον και µελι φαγεται πριν η γνωναι αυτον η προελεσθαι πονηρα εκλεξεται το αγαθον16

διοτι πριν η γνωναι το παιδιον αγαθον η κακον απειθει πονηρια του εκλεξασθαι το αγαθον και καταλ
ειφθησεται η γη ην συ φοβη απο προσωπου των δυο βασιλεων17αλλα επαξει ο θεοσ επι σε και επι τον 
λαον σου και επι τον οικον του πατροσ σου ηµερασ αι ουπω ηκασιν αφ′ ησ ηµερασ αφειλεν εφραιµ α
πο ιουδα τον βασιλεα των ασσυριων18και εσται εν τη ηµερα εκεινη συριει κυριοσ µυιαισ ο κυριευει µ
ερουσ ποταµου αιγυπτου και τη µελισση η εστιν εν χωρα ασσυριων19και ελευσονται παντεσ και ανα
παυσονται εν ταισ φαραγξι τησ χωρασ και εν ταισ τρωγλαισ των πετρων και εισ τα σπηλαια και εισ π
ασαν ραγαδα και εν παντι ξυλω20εν τη ηµερα εκεινη ξυρησει κυριοσ τω ξυρω τω µεγαλω και µεµεθυσ
µενω ο εστιν περαν του ποταµου βασιλεωσ ασσυριων την κεφαλην και τασ τριχασ των ποδων και τον
 πωγωνα αφελει21και εσται εν τη ηµερα εκεινη θρεψει ανθρωποσ δαµαλιν βοων και δυο προβατα22και 
εσται απο του πλειστον ποιειν γαλα βουτυρον και µελι φαγεται πασ ο καταλειφθεισ επι τησ γησ23και ε
σται εν τη ηµερα εκεινη πασ τοποσ ου εαν ωσιν χιλιαι αµπελοι χιλιων σικλων εισ χερσον εσονται κα
ι εισ ακανθαν24µετα βελουσ και τοξευµατοσ εισελευσονται εκει οτι χερσοσ και ακανθα εσται πασα η
 γη25και παν οροσ αροτριωµενον αροτριαθησεται και ου µη επελθη εκει φοβοσ εσται γαρ απο τησ χερ
σου και ακανθησ εισ βοσκηµα προβατου και εισ καταπατηµα βοοσ  
 
Chapter 8 
1και ειπεν κυριοσ προσ µε λαβε σεαυτω τοµον καινου µεγαλου και γραψον εισ αυτον γραφιδι ανθρωπ
ου του οξεωσ προνοµην ποιησαι σκυλων παρεστιν γαρ2και µαρτυρασ µοι ποιησον πιστουσ ανθρωπο
υσ τον ουριαν και τον ζαχαριαν υιον βαραχιου3και προσηλθον προσ την προφητιν και εν γαστρι ελα
βεν και ετεκεν υιον και ειπεν κυριοσ µοι καλεσον το ονοµα αυτου ταχεωσ σκυλευσον οξεωσ προνοµε
υσον4διοτι πριν η γνωναι το παιδιον καλειν πατερα η µητερα ληµψεται δυναµιν δαµασκου και τα σκ
υλα σαµαρειασ εναντι βασιλεωσ ασσυριων5και προσεθετο κυριοσ λαλησαι µοι ετι6δια το µη βουλεσ
θαι τον λαον τουτον το υδωρ του σιλωαµ το πορευοµενον ησυχη αλλα βουλεσθαι εχειν τον ραασσων
 και τον υιον ροµελιου βασιλεα εφ′ υµων7δια τουτο ιδου αναγει κυριοσ εφ′ υµασ το υδωρ του ποταµο
υ το ισχυρον και το πολυ τον βασιλεα των ασσυριων και την δοξαν αυτου και αναβησεται επι πασαν
 φαραγγα υµων και περιπατησει επι παν τειχοσ υµων8και αφελει απο τησ ιουδαιασ ανθρωπον οσ δυνη



σεται κεφαλην αραι η δυνατον συντελεσασθαι τι και εσται η παρεµβολη αυτου ωστε πληρωσαι το πλ
ατοσ τησ χωρασ σου µεθ′ ηµων ο θεοσ9γνωτε εθνη και ηττασθε επακουσατε εωσ εσχατου τησ γησ ισχ
υκοτεσ ηττασθε εαν γαρ παλιν ισχυσητε παλιν ηττηθησεσθε10και ην αν βουλευσησθε βουλην διασκε
δασει κυριοσ και λογον ον εαν λαλησητε ου µη εµµεινη υµιν οτι µεθ′ ηµων κυριοσ ο θεοσ11ουτωσ λεγ
ει κυριοσ τη ισχυρα χειρι απειθουσιν τη πορεια τησ οδου του λαου τουτου λεγοντεσ12µηποτε ειπητε σ
κληρον παν γαρ ο εαν ειπη ο λαοσ ουτοσ σκληρον εστιν τον δε φοβον αυτου ου µη φοβηθητε ουδε µη 
ταραχθητε13κυριον αυτον αγιασατε και αυτοσ εσται σου φοβοσ14και εαν επ′ αυτω πεποιθωσ ησ εσται 
σοι εισ αγιασµα και ουχ ωσ λιθου προσκοµµατι συναντησεσθε αυτω ουδε ωσ πετρασ πτωµατι ο δε οι
κοσ ιακωβ εν παγιδι και εν κοιλασµατι εγκαθηµενοι εν ιερουσαληµ15δια τουτο αδυνατησουσιν εν αυτ
οισ πολλοι και πεσουνται και συντριβησονται και εγγιουσιν και αλωσονται ανθρωποι εν ασφαλεια ο
ντεσ16τοτε φανεροι εσονται οι σφραγιζοµενοι τον νοµον του µη µαθειν17και ερει µενω τον θεον τον απ
οστρεψαντα το προσωπον αυτου απο του οικου ιακωβ και πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω18ιδου εγω και τα
 παιδια α µοι εδωκεν ο θεοσ και εσται εισ σηµεια και τερατα εν τω οικω ισραηλ παρα κυριου σαβαωθ
 οσ κατοικει εν τω ορει σιων19και εαν ειπωσιν προσ υµασ ζητησατε τουσ απο τησ γησ φωνουντασ και
 τουσ εγγαστριµυθουσ τουσ κενολογουντασ οι εκ τησ κοιλιασ φωνουσιν ουκ εθνοσ προσ θεον αυτου τ
ι εκζητουσιν περι των ζωντων τουσ νεκρουσ20νοµον γαρ εισ βοηθειαν εδωκεν ινα ειπωσιν ουχ ωσ το ρ
ηµα τουτο περι ου ουκ εστιν δωρα δουναι περι αυτου21και ηξει εφ′ υµασ σκληρα λιµοσ και εσται ωσ 
αν πεινασητε λυπηθησεσθε και κακωσ ερειτε τον αρχοντα και τα παταχρα και αναβλεψονται εισ τον
 ουρανον ανω22και εισ την γην κατω εµβλεψονται και ιδου θλιψισ και στενοχωρια και σκοτοσ απορι
α στενη και σκοτοσ ωστε µη βλεπειν23και ουκ απορηθησεται ο εν στενοχωρια ων εωσ καιρου τουτο π
ρωτον ποιει ταχυ ποιει χωρα ζαβουλων η γη νεφθαλιµ οδον θαλασσησ και οι λοιποι οι την παραλιαν 
κατοικουντεσ και περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων τα µερη τησ ιουδαιασ 
 
Chapter 9 
1ο λαοσ ο πορευοµενοσ εν σκοτει ιδετε φωσ µεγα οι κατοικουντεσ εν χωρα και σκια θανατου φωσ λαµ
ψει εφ′ υµασ2το πλειστον του λαου ο κατηγαγεσ εν ευφροσυνη σου και ευφρανθησονται ενωπιον σου 
ωσ οι ευφραινοµενοι εν αµητω και ον τροπον οι διαιρουµενοι σκυλα3διοτι αφηρηται ο ζυγοσ ο επ′ αυ
των κειµενοσ και η ραβδοσ η επι του τραχηλου αυτων την γαρ ραβδον των απαιτουντων διεσκεδασεν
 κυριοσ ωσ τη ηµερα τη επι µαδιαµ4οτι πασαν στολην επισυνηγµενην δολω και ιµατιον µετα καταλλ
αγησ αποτεισουσιν και θελησουσιν ει εγενηθησαν πυρικαυστοι5οτι παιδιον εγεννηθη ηµιν υιοσ και ε
δοθη ηµιν ου η αρχη εγενηθη επι του ωµου αυτου και καλειται το ονοµα αυτου µεγαλησ βουλησ αγγε
λοσ εγω γαρ αξω ειρηνην επι τουσ αρχοντασ ειρηνην και υγιειαν αυτω6µεγαλη η αρχη αυτου και τησ
 ειρηνησ αυτου ουκ εστιν οριον επι τον θρονον δαυιδ και την βασιλειαν αυτου κατορθωσαι αυτην κα
ι αντιλαβεσθαι αυτησ εν δικαιοσυνη και εν κριµατι απο του νυν και εισ τον αιωνα χρονον ο ζηλοσ κ
υριου σαβαωθ ποιησει ταυτα7θανατον απεστειλεν κυριοσ επι ιακωβ και ηλθεν επι ισραηλ8και γνωσο
νται πασ ο λαοσ του εφραιµ και οι εγκαθηµενοι εν σαµαρεια εφ′ υβρει και υψηλη καρδια λεγοντεσ9πλ
ινθοι πεπτωκασιν αλλα δευτε λαξευσωµεν λιθουσ και εκκοψωµεν συκαµινουσ και κεδρουσ και οικοδ
οµησωµεν εαυτοισ πυργον10και ραξει ο θεοσ τουσ επανιστανοµενουσ επ′ οροσ σιων επ′ αυτουσ και τ
ουσ εχθρουσ αυτων διασκεδασει11συριαν αφ′ ηλιου ανατολων και τουσ ελληνασ αφ′ ηλιου δυσµων τ
ουσ κατεσθιοντασ τον ισραηλ ολω τω στοµατι επι τουτοισ πασιν ουκ απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χ
ειρ υψηλη12και ο λαοσ ουκ απεστραφη εωσ επληγη και τον κυριον ουκ εξεζητησαν13και αφειλεν κυρι
οσ απο ισραηλ κεφαλην και ουραν µεγαν και µικρον εν µια ηµερα14πρεσβυτην και τουσ τα προσωπα 
θαυµαζοντασ αυτη η αρχη και προφητην διδασκοντα ανοµα ουτοσ η ουρα15και εσονται οι µακαριζο
ντεσ τον λαον τουτον πλανωντεσ και πλανωσιν οπωσ καταπιωσιν αυτουσ16δια τουτο επι τουσ νεανισ
κουσ αυτων ουκ ευφρανθησεται ο θεοσ και τουσ ορφανουσ αυτων και τασ χηρασ αυτων ουκ ελεησει 
οτι παντεσ ανοµοι και πονηροι και παν στοµα λαλει αδικα επι πασιν τουτοισ ουκ απεστραφη ο θυµο
σ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη17και καυθησεται ωσ πυρ η ανοµια και ωσ αγρωστισ ξηρα βρωθησεται υπο πυ
ροσ και καυθησεται εν τοισ δασεσι του δρυµου και συγκαταφαγεται τα κυκλω των βουνων παντα18δι
α θυµον οργησ κυριου συγκεκαυται η γη ολη και εσται ο λαοσ ωσ υπο πυροσ κατακεκαυµενοσ ανθρ
ωποσ τον αδελφον αυτου ουκ ελεησει19αλλα εκκλινει εισ τα δεξια οτι πεινασει και φαγεται εκ των αρι
στερων και ου µη εµπλησθη ανθρωποσ εσθων τασ σαρκασ του βραχιονοσ αυτου20φαγεται γαρ µανασ
ση του εφραιµ και εφραιµ του µανασση οτι αµα πολιορκησουσιν τον ιουδαν επι τουτοισ πασιν ουκ α
πεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη  
 
Chapter 10 
1ουαι τοισ γραφουσιν πονηριαν γραφοντεσ γαρ πονηριαν γραφουσιν2εκκλινοντεσ κρισιν πτωχων αρπ
αζοντεσ κριµα πενητων του λαου µου ωστε ειναι αυτοισ χηραν εισ αρπαγην και ορφανον εισ προνοµ
ην3και τι ποιησουσιν εν τη ηµερα τησ επισκοπησ η γαρ θλιψισ υµιν πορρωθεν ηξει και προσ τινα κατ



αφευξεσθε του βοηθηθηναι και που καταλειψετε την δοξαν υµων4του µη εµπεσειν εισ επαγωγην επι π
ασι τουτοισ ουκ απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη5ουαι ασσυριοισ η ραβδοσ του θυµου µου 
και οργησ εστιν εν ταισ χερσιν αυτων6την οργην µου εισ εθνοσ ανοµον αποστελω και τω εµω λαω συ
νταξω ποιησαι σκυλα και προνοµην και καταπατειν τασ πολεισ και θειναι αυτασ εισ κονιορτον7αυτ
οσ δε ουχ ουτωσ ενεθυµηθη και τη ψυχη ουχ ουτωσ λελογισται αλλα απαλλαξει ο νουσ αυτου και το
υ εθνη εξολεθρευσαι ουκ ολιγα8και εαν ειπωσιν αυτω συ µονοσ ει αρχων9και ερει ουκ ελαβον την χω
ραν την επανω βαβυλωνοσ και χαλαννη ου ο πυργοσ ωκοδοµηθη και ελαβον αραβιαν και δαµασκον 
και σαµαρειαν10ον τροπον ταυτασ ελαβον εν τη χειρι µου και πασασ τασ αρχασ ληµψοµαι ολολυξατ
ε τα γλυπτα εν ιερουσαληµ και εν σαµαρεια11ον τροπον γαρ εποιησα σαµαρεια και τοισ χειροποιητοι
σ αυτησ ουτωσ ποιησω και ιερουσαληµ και τοισ ειδωλοισ αυτησ12και εσται οταν συντελεση κυριοσ 
παντα ποιων εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ επαξει επι τον νουν τον µεγαν τον αρχοντα των ασσυ
ριων και επι το υψοσ τησ δοξησ των οφθαλµων αυτου13ειπεν γαρ τη ισχυι ποιησω και τη σοφια τησ σ
υνεσεωσ αφελω ορια εθνων και την ισχυν αυτων προνοµευσω και σεισω πολεισ κατοικουµενασ14και 
την οικουµενην ολην καταληµψοµαι τη χειρι ωσ νοσσιαν και ωσ καταλελειµµενα ωα αρω και ουκ εσ
τιν οσ διαφευξεται µε η αντειπη µοι15µη δοξασθησεται αξινη ανευ του κοπτοντοσ εν αυτη η υψωθησε
ται πριων ανευ του ελκοντοσ αυτον ωσαυτωσ εαν τισ αρη ραβδον η ξυλον16και ουχ ουτωσ αλλα απο
στελει κυριοσ σαβαωθ εισ την σην τιµην ατιµιαν και εισ την σην δοξαν πυρ καιοµενον καυθησεται17

και εσται το φωσ του ισραηλ εισ πυρ και αγιασει αυτον εν πυρι καιοµενω και φαγεται ωσει χορτον τη
ν υλην τη ηµερα εκεινη18αποσβεσθησεται τα ορη και οι βουνοι και οι δρυµοι και καταφαγεται απο ψ
υχησ εωσ σαρκων και εσται ο φευγων ωσ ο φευγων απο φλογοσ καιοµενησ19και οι καταλειφθεντεσ απ′
 αυτων εσονται αριθµοσ και παιδιον γραψει αυτουσ20και εσται εν τη ηµερα εκεινη ουκετι προστεθησ
εται το καταλειφθεν ισραηλ και οι σωθεντεσ του ιακωβ ουκετι µη πεποιθοτεσ ωσιν επι τουσ αδικησα
ντασ αυτουσ αλλα εσονται πεποιθοτεσ επι τον θεον τον αγιον του ισραηλ τη αληθεια21και εσται το κ
αταλειφθεν του ιακωβ επι θεον ισχυοντα22και εαν γενηται ο λαοσ ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ 
το καταλειµµα αυτων σωθησεται λογον γαρ συντελων και συντεµνων εν δικαιοσυνη23οτι λογον συντε
τµηµενον ποιησει ο θεοσ εν τη οικουµενη ολη24δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ µη φοβου ο λαοσ 
µου οι κατοικουντεσ εν σιων απο ασσυριων οτι εν ραβδω παταξει σε πληγην γαρ εγω επαγω επι σε του
 ιδειν οδον αιγυπτου25ετι γαρ µικρον και παυσεται η οργη ο δε θυµοσ µου επι την βουλην αυτων26και 
επεγερει ο θεοσ επ′ αυτουσ κατα την πληγην την µαδιαµ εν τοπω θλιψεωσ και ο θυµοσ αυτου τη οδω τ
η κατα θαλασσαν εισ την οδον την κατ′ αιγυπτον27και εσται εν τη ηµερα εκεινη αφαιρεθησεται ο φοβ
οσ αυτου απο σου και ο ζυγοσ αυτου απο του ωµου σου και καταφθαρησεται ο ζυγοσ απο των ωµων 
υµων28ηξει γαρ εισ την πολιν αγγαι και παρελευσεται εισ µαγεδω και εν µαχµασ θησει τα σκευη αυτο
υ29και παρελευσεται φαραγγα και ηξει εισ αγγαι φοβοσ ληµψεται ραµα πολιν σαουλ φευξεται30η θυγα
τηρ γαλλιµ επακουσεται λαισα επακουσεται αναθωθ31εξεστη µαδεβηνα και οι κατοικουντεσ γιββιρ π
αρακαλειτε32σηµερον εν οδω του µειναι τη χειρι παρακαλειτε το οροσ την θυγατερα σιων και οι βουν
οι οι εν ιερουσαληµ33ιδου γαρ ο δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ συνταρασσει τουσ ενδοξουσ µετα ισχυοσ 
και οι υψηλοι τη υβρει συντριβησονται και οι υψηλοι ταπεινωθησονται34και πεσουνται οι υψηλοι µα
χαιρα ο δε λιβανοσ συν τοισ υψηλοισ πεσειται  
 
Chapter 11 
1και εξελευσεται ραβδοσ εκ τησ ριζησ ιεσσαι και ανθοσ εκ τησ ριζησ αναβησεται2και αναπαυσεται 
επ′ αυτον πνευµα του θεου πνευµα σοφιασ και συνεσεωσ πνευµα βουλησ και ισχυοσ πνευµα γνωσεω
σ και ευσεβειασ3εµπλησει αυτον πνευµα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν
 ελεγξει4αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και ελεγξει τουσ ταπεινουσ τησ γησ και παταξει γην τω λογω του 
στοµατοσ αυτου και εν πνευµατι δια χειλεων ανελει ασεβη5και εσται δικαιοσυνη εζωσµενοσ την οσφ
υν αυτου και αληθεια ειληµενοσ τασ πλευρασ6και συµβοσκηθησεται λυκοσ µετα αρνοσ και παρδαλι
σ συναναπαυσεται εριφω και µοσχαριον και ταυροσ και λεων αµα βοσκηθησονται και παιδιον µικρο
ν αξει αυτουσ7και βουσ και αρκοσ αµα βοσκηθησονται και αµα τα παιδια αυτων εσονται και λεων κ
αι βουσ αµα φαγονται αχυρα8και παιδιον νηπιον επι τρωγλην ασπιδων και επι κοιτην εκγονων ασπιδ
ων την χειρα επιβαλει9και ου µη κακοποιησωσιν ουδε µη δυνωνται απολεσαι ουδενα επι το οροσ το 
αγιον µου οτι ενεπλησθη η συµπασα του γνωναι τον κυριον ωσ υδωρ πολυ κατακαλυψαι θαλασσασ10

και εσται εν τη ηµερα εκεινη η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταµενοσ αρχειν εθνων επ′ αυτω εθνη ελπιο
υσιν και εσται η αναπαυσισ αυτου τιµη11και εσται τη ηµερα εκεινη προσθησει κυριοσ του δειξαι την
 χειρα αυτου του ζηλωσαι το καταλειφθεν υπολοιπον του λαου ο αν καταλειφθη απο των ασσυριων κ
αι απο αιγυπτου και βαβυλωνιασ και αιθιοπιασ και απο αιλαµιτων και απο ηλιου ανατολων και εξ α
ραβιασ12και αρει σηµειον εισ τα εθνη και συναξει τουσ απολοµενουσ ισραηλ και τουσ διεσπαρµενου
σ του ιουδα συναξει εκ των τεσσαρων πτερυγων τησ γησ13και αφαιρεθησεται ο ζηλοσ εφραιµ και οι ε
χθροι ιουδα απολουνται εφραιµ ου ζηλωσει ιουδαν και ιουδασ ου θλιψει εφραιµ14και πετασθησονται 



εν πλοιοισ αλλοφυλων θαλασσαν αµα προνοµευσουσιν και τουσ αφ′ ηλιου ανατολων και ιδουµαιαν 
και επι µωαβ πρωτον τασ χειρασ επιβαλουσιν οι δε υιοι αµµων πρωτοι υπακουσονται15και ερηµωσει 
κυριοσ την θαλασσαν αιγυπτου και επιβαλει την χειρα αυτου επι τον ποταµον πνευµατι βιαιω και πα
ταξει επτα φαραγγασ ωστε διαπορευεσθαι αυτον εν υποδηµασιν16και εσται διοδοσ τω καταλειφθεντι µ
ου λαω εν αιγυπτω και εσται τω ισραηλ ωσ η ηµερα οτε εξηλθεν εκ γησ αιγυπτου  
 
Chapter 12 
1και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη ευλογησω σε κυριε διοτι ωργισθησ µοι και απεστρεψασ τον θυµον σου 
και ηλεησασ µε2ιδου ο θεοσ µου σωτηρ µου κυριοσ πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω και σωθησοµαι εν αυτ
ω και ου φοβηθησοµαι διοτι η δοξα µου και η αινεσισ µου κυριοσ και εγενετο µοι εισ σωτηριαν3και α
ντλησετε υδωρ µετ′ ευφροσυνησ εκ των πηγων του σωτηριου4και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη υµνειτε κυ
ριον βοατε το ονοµα αυτου αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν τα ενδοξα αυτου µιµνησκεσθε οτι υψωθη το 
ονοµα αυτου5υµνησατε το ονοµα κυριου οτι υψηλα εποιησεν αναγγειλατε ταυτα εν παση τη γη6αγαλ
λιασθε και ευφραινεσθε οι κατοικουντεσ σιων οτι υψωθη ο αγιοσ του ισραηλ εν µεσω αυτησ  
 
Chapter 13 
1ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ κατα βαβυλωνοσ2επ′ ορουσ πεδινου αρατε σηµειον υψωσατε τη
ν φωνην αυτοισ µη φοβεισθε παρακαλειτε τη χειρι ανοιξατε οι αρχοντεσ3εγω συντασσω και εγω αγω 
αυτουσ ηγιασµενοι εισιν και εγω αγω αυτουσ γιγαντεσ ερχονται πληρωσαι τον θυµον µου χαιροντεσ 
αµα και υβριζοντεσ4φωνη εθνων πολλων επι των ορεων οµοια εθνων πολλων φωνη βασιλεων και εθν
ων συνηγµενων κυριοσ σαβαωθ εντεταλται εθνει οπλοµαχω5ερχεσθαι εκ γησ πορρωθεν απ′ ακρου θεµ
ελιου του ουρανου κυριοσ και οι οπλοµαχοι αυτου του καταφθειραι την οικουµενην ολην6ολολυζετε
 εγγυσ γαρ η ηµερα κυριου και συντριβη παρα του θεου ηξει7δια τουτο πασα χειρ εκλυθησεται και πα
σα ψυχη ανθρωπου δειλιασει8και ταραχθησονται οι πρεσβεισ και ωδινεσ αυτουσ εξουσιν ωσ γυναικ
οσ τικτουσησ και συµφορασουσιν ετεροσ προσ τον ετερον και εκστησονται και το προσωπον αυτων 
ωσ φλοξ µεταβαλουσιν9ιδου γαρ ηµερα κυριου ανιατοσ ερχεται θυµου και οργησ θειναι την οικουµεν
ην ολην ερηµον και τουσ αµαρτωλουσ απολεσαι εξ αυτησ10οι γαρ αστερεσ του ουρανου και ο ωριων 
και πασ ο κοσµοσ του ουρανου το φωσ ου δωσουσιν και σκοτισθησεται του ηλιου ανατελλοντοσ και 
η σεληνη ου δωσει το φωσ αυτησ11και εντελουµαι τη οικουµενη ολη κακα και τοισ ασεβεσιν τασ αµα
ρτιασ αυτων και απολω υβριν ανοµων και υβριν υπερηφανων ταπεινωσω12και εσονται οι καταλελειµ
µενοι εντιµοι µαλλον η το χρυσιον το απυρον και ο ανθρωποσ µαλλον εντιµοσ εσται η ο λιθοσ ο εκ σ
ουφιρ13ο γαρ ουρανοσ θυµωθησεται και η γη σεισθησεται εκ των θεµελιων αυτησ δια θυµον οργησ κυ
ριου σαβαωθ τη ηµερα η αν επελθη ο θυµοσ αυτου14και εσονται οι καταλελειµµενοι ωσ δορκαδιον φε
υγον και ωσ προβατον πλανωµενον και ουκ εσται ο συναγων ωστε ανθρωπον εισ τον λαον αυτου απο
στραφηναι και ανθρωπον εισ την χωραν αυτου διωξαι15οσ γαρ αν αλω ηττηθησεται και οιτινεσ συνη
γµενοι εισιν µαχαιρα πεσουνται16και τα τεκνα αυτων ενωπιον αυτων ραξουσιν και τασ οικιασ αυτων
 προνοµευσουσιν και τασ γυναικασ αυτων εξουσιν17ιδου επεγειρω υµιν τουσ µηδουσ οι ου λογιζονται
 αργυριον ουδε χρυσιου χρειαν εχουσιν18τοξευµατα νεανισκων συντριψουσιν και τα τεκνα υµων ου 
µη ελεησωσιν ουδε επι τοισ τεκνοισ ου φεισονται οι οφθαλµοι αυτων19και εσται βαβυλων η καλειται 
ενδοξοσ υπο βασιλεωσ χαλδαιων ον τροπον κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και γοµορρα20ου κατοικηθη
σεται εισ τον αιωνα χρονον ουδε µη εισελθωσιν εισ αυτην δια πολλων γενεων ουδε µη διελθωσιν αυτ
ην αραβεσ ουδε ποιµενεσ ου µη αναπαυσωνται εν αυτη21και αναπαυσονται εκει θηρια και εµπλησθη
σονται αι οικιαι ηχου και αναπαυσονται εκει σειρηνεσ και δαιµονια εκει ορχησονται22και ονοκεντα
υροι εκει κατοικησουσιν και νοσσοποιησουσιν εχινοι εν τοισ οικοισ αυτων ταχυ ερχεται και ου χρον
ιει  
 
Chapter 14 
1και ελεησει κυριοσ τον ιακωβ και εκλεξεται ετι τον ισραηλ και αναπαυσονται επι τησ γησ αυτων κα
ι ο γιωρασ προστεθησεται προσ αυτουσ και προστεθησεται προσ τον οικον ιακωβ2και ληµψονται αυτ
ουσ εθνη και εισαξουσιν εισ τον τοπον αυτων και κατακληρονοµησουσιν και πληθυνθησονται επι τη
σ γησ του θεου εισ δουλουσ και δουλασ και εσονται αιχµαλωτοι οι αιχµαλωτευσαντεσ αυτουσ και κ
υριευθησονται οι κυριευσαντεσ αυτων3και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναπαυσει σε ο θεοσ εκ τησ οδυ
νησ και του θυµου σου και τησ δουλειασ σου τησ σκληρασ ησ εδουλευσασ αυτοισ4και ληµψη τον θρ
ηνον τουτον επι τον βασιλεα βαβυλωνοσ και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη πωσ αναπεπαυται ο απαιτων κ
αι αναπεπαυται ο επισπουδαστησ5συνετριψεν ο θεοσ τον ζυγον των αµαρτωλων τον ζυγον των αρχον
των6παταξασ εθνοσ θυµω πληγη ανιατω παιων εθνοσ πληγην θυµου η ουκ εφεισατο7ανεπαυσατο πεπ
οιθωσ πασα η γη βοα µετ′ ευφροσυνησ8και τα ξυλα του λιβανου ευφρανθησαν επι σοι και η κεδροσ τ
ου λιβανου αφ′ ου συ κεκοιµησαι ουκ ανεβη ο κοπτων ηµασ9ο αδησ κατωθεν επικρανθη συναντησασ



 σοι συνηγερθησαν σοι παντεσ οι γιγαντεσ οι αρξαντεσ τησ γησ οι εγειραντεσ εκ των θρονων αυτων π
αντασ βασιλεισ εθνων10παντεσ αποκριθησονται και ερουσιν σοι και συ εαλωσ ωσπερ και ηµεισ εν η
µιν δε κατελογισθησ11κατεβη δε εισ αδου η δοξα σου η πολλη σου ευφροσυνη υποκατω σου στρωσου
σιν σηψιν και το κατακαλυµµα σου σκωληξ12πωσ εξεπεσεν εκ του ουρανου ο εωσφοροσ ο πρωι ανατε
λλων συνετριβη εισ την γην ο αποστελλων προσ παντα τα εθνη13συ δε ειπασ εν τη διανοια σου εισ το
ν ουρανον αναβησοµαι επανω των αστρων του ουρανου θησω τον θρονον µου καθιω εν ορει υψηλω 
επι τα ορη τα υψηλα τα προσ βορραν14αναβησοµαι επανω των νεφελων εσοµαι οµοιοσ τω υψιστω15νυ
ν δε εισ αδου καταβηση και εισ τα θεµελια τησ γησ16οι ιδοντεσ σε θαυµασουσιν επι σοι και ερουσιν ο
υτοσ ο ανθρωποσ ο παροξυνων την γην σειων βασιλεισ17ο θεισ την οικουµενην ολην ερηµον και τασ 
πολεισ καθειλεν τουσ εν επαγωγη ουκ ελυσεν18παντεσ οι βασιλεισ των εθνων εκοιµηθησαν εν τιµη αν
θρωποσ εν τω οικω αυτου19συ δε ριφηση εν τοισ ορεσιν ωσ νεκροσ εβδελυγµενοσ µετα πολλων τεθνηκ
οτων εκκεκεντηµενων µαχαιραισ καταβαινοντων εισ αδου ον τροπον ιµατιον εν αιµατι πεφυρµενον ο
υκ εσται καθαρον20ουτωσ ουδε συ εση καθαροσ διοτι την γην µου απωλεσασ και τον λαον µου απεκτ
εινασ ου µη µεινησ εισ τον αιωνα χρονον σπερµα πονηρον21ετοιµασον τα τεκνα σου σφαγηναι ταισ α
µαρτιαισ του πατροσ σου ινα µη αναστωσιν και την γην κληρονοµησωσιν και εµπλησωσι την γην πο
λεων22και επαναστησοµαι αυτοισ λεγει κυριοσ σαβαωθ και απολω αυτων ονοµα και καταλειµµα και 
σπερµα ταδε λεγει κυριοσ23και θησω την βαβυλωνιαν ερηµον ωστε κατοικειν εχινουσ και εσται εισ ο
υδεν και θησω αυτην πηλου βαραθρον εισ απωλειαν24ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ ον τροπον ειρηκα ου
τωσ εσται και ον τροπον βεβουλευµαι ουτωσ µενει25του απολεσαι τουσ ασσυριουσ απο τησ γησ τησ ε
µησ και απο των ορεων µου και εσονται εισ καταπατηµα και αφαιρεθησεται απ′ αυτων ο ζυγοσ αυτω
ν και το κυδοσ αυτων απο των ωµων αφαιρεθησεται26αυτη η βουλη ην βεβουλευται κυριοσ επι την οι
κουµενην ολην και αυτη η χειρ η υψηλη επι παντα τα εθνη τησ οικουµενησ27α γαρ ο θεοσ ο αγιοσ βε
βουλευται τισ διασκεδασει και την χειρα την υψηλην τισ αποστρεψει28του ετουσ ου απεθανεν αχαζ ο
 βασιλευσ εγενηθη το ρηµα τουτο29µη ευφρανθειητε παντεσ οι αλλοφυλοι συνετριβη γαρ ο ζυγοσ του 
παιοντοσ υµασ εκ γαρ σπερµατοσ οφεων εξελευσεται εκγονα ασπιδων και τα εκγονα αυτων εξελευσο
νται οφεισ πετοµενοι30και βοσκηθησονται πτωχοι δι′ αυτου πτωχοι δε ανδρεσ επ′ ειρηνησ αναπαυσον
ται ανελει δε λιµω το σπερµα σου και το καταλειµµα σου ανελει31ολολυζετε πυλαι πολεων κεκραγετω
σαν πολεισ τεταραγµεναι οι αλλοφυλοι παντεσ οτι καπνοσ απο βορρα ερχεται και ουκ εστιν του εινα
ι32και τι αποκριθησονται βασιλεισ εθνων οτι κυριοσ εθεµελιωσεν σιων και δι′ αυτου σωθησονται οι τ
απεινοι του λαου  
 
Chapter 15 
1το ρηµα το κατα τησ µωαβιτιδοσ νυκτοσ απολειται η µωαβιτισ νυκτοσ γαρ απολειται το τειχοσ τησ 
µωαβιτιδοσ2λυπεισθε εφ′ εαυτοισ απολειται γαρ και δηβων ου ο βωµοσ υµων εκει αναβησεσθε κλαιει
ν επι ναβαυ τησ µωαβιτιδοσ ολολυζετε επι πασησ κεφαλησ φαλακρωµα παντεσ βραχιονεσ κατατετµη
µενοι3εν ταισ πλατειαισ αυτησ περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε επι των δωµατων αυτησ και εν τ
αισ ρυµαισ αυτησ παντεσ ολολυζετε µετα κλαυθµου4οτι κεκραγεν εσεβων και ελεαλη εωσ ιασσα ηκο
υσθη η φωνη αυτων δια τουτο η οσφυσ τησ µωαβιτιδοσ βοα η ψυχη αυτησ γνωσεται5η καρδια τησ µω
αβιτιδοσ βοα εν αυτη εωσ σηγωρ δαµαλισ γαρ εστιν τριετησ επι δε τησ αναβασεωσ τησ λουιθ προσ σ
ε κλαιοντεσ αναβησονται τη οδω αρωνιιµ βοα συντριµµα και σεισµοσ6το υδωρ τησ νεµριµ ερηµον εσ
ται και ο χορτοσ αυτησ εκλειψει χορτοσ γαρ χλωροσ ουκ εσται7µη και ουτωσ µελλει σωθηναι επαξω 
γαρ επι την φαραγγα αραβασ και ληµψονται αυτην8συνηψεν γαρ η βοη το οριον τησ µωαβιτιδοσ τησ 
αγαλλιµ και ολολυγµοσ αυτησ εωσ του φρεατοσ του αιλιµ9το δε υδωρ το ρεµµων πλησθησεται αιµατο
σ επαξω γαρ επι ρεµµων αραβασ και αρω το σπερµα µωαβ και αριηλ και το καταλοιπον αδαµα  
 
Chapter 16 
1αποστελω ωσ ερπετα επι την γην µη πετρα ερηµοσ εστιν το οροσ σιων2εση γαρ ωσ πετεινου ανιπταµε
νου νεοσσοσ αφηρηµενοσ θυγατερ µωαβ επειτα δε αρνων3πλειονα βουλευου ποιειτε σκεπην πενθουσ 
αυτη δια παντοσ εν µεσηµβρινη σκοτια φευγουσιν εξεστησαν µη απαχθησ4παροικησουσιν σοι οι φυγ
αδεσ µωαβ εσονται σκεπη υµιν απο προσωπου διωκοντοσ οτι ηρθη η συµµαχια σου και ο αρχων απω
λετο ο καταπατων επι τησ γησ5και διορθωθησεται µετ′ ελεουσ θρονοσ και καθιεται επ′ αυτου µετα αλ
ηθειασ εν σκηνη δαυιδ κρινων και εκζητων κριµα και σπευδων δικαιοσυνην6ηκουσαµεν την υβριν µ
ωαβ υβριστησ σφοδρα την υπερηφανιαν εξηρασ ουχ ουτωσ η µαντεια σου7ουχ ουτωσ ολολυξει µωαβ
 εν γαρ τη µωαβιτιδι παντεσ ολολυξουσιν τοισ κατοικουσιν δεσεθ µελετησεισ και ουκ εντραπηση8τα 
πεδια εσεβων πενθησει αµπελοσ σεβαµα καταπινοντεσ τα εθνη καταπατησατε τασ αµπελουσ αυτησ 
εωσ ιαζηρ ου µη συναψητε πλανηθητε την ερηµον οι απεσταλµενοι εγκατελειφθησαν διεβησαν γαρ τ
ην ερηµον9δια τουτο κλαυσοµαι ωσ τον κλαυθµον ιαζηρ αµπελον σεβαµα τα δενδρα σου κατεβαλεν 
εσεβων και ελεαλη οτι επι τω θερισµω και επι τω τρυγητω σου καταπατησω και παντα πεσουνται10κα



ι αρθησεται ευφροσυνη και αγαλλιαµα εκ των αµπελωνων σου και εν τοισ αµπελωσιν σου ου µη ευφ
ρανθησονται και ου µη πατησουσιν οινον εισ τα υποληνια πεπαυται γαρ11δια τουτο η κοιλια µου επι 
µωαβ ωσ κιθαρα ηχησει και τα εντοσ µου ωσει τειχοσ ο ενεκαινισασ12και εσται εισ το εντραπηναι σε
 οτι εκοπιασεν µωαβ επι τοισ βωµοισ και εισελευσεται εισ τα χειροποιητα αυτησ ωστε προσευξασθαι
 και ου µη δυνηται εξελεσθαι αυτον13τουτο το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ επι µωαβ οποτε και ελαλησεν
14και νυν λεγω εν τρισιν ετεσιν ετων µισθωτου ατιµασθησεται η δοξα µωαβ εν παντι τω πλουτω τω πο
λλω και καταλειφθησεται ολιγοστοσ και ουκ εντιµοσ  
 
Chapter 17 
1το ρηµα το κατα δαµασκου ιδου δαµασκοσ αρθησεται απο πολεων και εσται εισ πτωσιν2καταλελειµ
µενη εισ τον αιωνα εισ κοιτην ποιµνιων και αναπαυσιν και ουκ εσται ο διωκων3και ουκετι εσται οχυ
ρα του καταφυγειν εφραιµ και ουκετι εσται βασιλεια εν δαµασκω και το λοιπον των συρων απολειται
 ου γαρ συ βελτιων ει των υιων ισραηλ και τησ δοξησ αυτων ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ4εσται εν τη η
µερα εκεινη εκλειψισ τησ δοξησ ιακωβ και τα πιονα τησ δοξησ αυτου σεισθησεται5και εσται ον τροπ
ον εαν τισ συναγαγη αµητον εστηκοτα και σπερµα σταχυων εν τω βραχιονι αυτου αµηση και εσται ο
ν τροπον εαν τισ συναγαγη σταχυν εν φαραγγι στερεα6και καταλειφθη εν αυτη καλαµη η ωσ ρωγεσ ελ
αιασ δυο η τρεισ επ′ ακρου µετεωρου η τεσσαρεσ η πεντε επι των κλαδων αυτων καταλειφθη ταδε λεγ
ει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ7τη ηµερα εκεινη πεποιθωσ εσται ανθρωποσ επι τω ποιησαντι αυτον οι δε οφθ
αλµοι αυτου εισ τον αγιον του ισραηλ εµβλεψονται8και ου µη πεποιθοτεσ ωσιν επι τοισ βωµοισ ουδε 
επι τοισ εργοισ των χειρων αυτων α εποιησαν οι δακτυλοι αυτων και ουκ οψονται τα δενδρα αυτων ο
υδε τα βδελυγµατα αυτων9τη ηµερα εκεινη εσονται αι πολεισ σου εγκαταλελειµµεναι ον τροπον εγκα
τελιπον οι αµορραιοι και οι ευαιοι απο προσωπου των υιων ισραηλ και εσονται ερηµοι10διοτι κατελι
πεσ τον θεον τον σωτηρα σου και κυριου του βοηθου σου ουκ εµνησθησ δια τουτο φυτευσεισ φυτευµ
α απιστον και σπερµα απιστον11τη δε ηµερα η αν φυτευσησ πλανηθηση το δε πρωι εαν σπειρησ ανθη
σει εισ αµητον η αν ηµερα κληρωση και ωσ πατηρ ανθρωπου κληρωση τοισ υιοισ σου12ουαι πληθοσ 
εθνων πολλων ωσ θαλασσα κυµαινουσα ουτωσ ταραχθησεσθε και νωτοσ εθνων πολλων ωσ υδωρ ηχ
ησει13ωσ υδωρ πολυ εθνη πολλα ωσ υδατοσ πολλου βια καταφεροµενου και αποσκορακιει αυτον και 
πορρω αυτον διωξεται ωσ χνουν αχυρου λικµωντων απεναντι ανεµου και ωσ κονιορτον τροχου κατα
ιγισ φερουσα14προσ εσπεραν εσται πενθοσ πριν η πρωι και ουκ εσται αυτη η µερισ των υµασ προνοµε
υσαντων και κληρονοµια τοισ υµασ κληρονοµησασιν 
 
Chapter 18 
1ουαι γησ πλοιων πτερυγεσ επεκεινα ποταµων αιθιοπιασ2ο αποστελλων εν θαλασση οµηρα και επιστο
λασ βυβλινασ επανω του υδατοσ πορευσονται γαρ αγγελοι κουφοι προσ εθνοσ µετεωρον και ξενον λα
ον και χαλεπον τισ αυτου επεκεινα εθνοσ ανελπιστον και καταπεπατηµενον νυν οι ποταµοι τησ γησ3

παντεσ ωσ χωρα κατοικουµενη κατοικηθησεται η χωρα αυτων ωσει σηµειον απο ορουσ αρθη ωσ σα
λπιγγοσ φωνη ακουστον εσται4οτι ουτωσ ειπεν µοι κυριοσ ασφαλεια εσται εν τη εµη πολει ωσ φωσ κα
υµατοσ µεσηµβριασ και ωσ νεφελη δροσου ηµερασ αµητου εσται5προ του θερισµου οταν συντελεσθη
 ανθοσ και οµφαξ ανθηση ανθοσ οµφακιζουσα και αφελει τα βοτρυδια τα µικρα τοισ δρεπανοισ και τ
ασ κληµατιδασ αφελει και κατακοψει6και καταλειψει αµα τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηρι
οισ τησ γησ και συναχθησεται επ′ αυτουσ τα πετεινα του ουρανου και παντα τα θηρια τησ γησ επ′ α
υτον ηξει7εν τω καιρω εκεινω ανενεχθησεται δωρα κυριω σαβαωθ εκ λαου τεθλιµµενου και τετιλµενο
υ και απο λαου µεγαλου απο του νυν και εισ τον αιωνα χρονον εθνοσ ελπιζον και καταπεπατηµενον 
ο εστιν εν µερει ποταµου τησ χωρασ αυτου εισ τον τοπον ου το ονοµα κυριου σαβαωθ επεκληθη ορο
σ σιων 
 
Chapter 19 
1ορασισ αιγυπτου ιδου κυριοσ καθηται επι νεφελησ κουφησ και ηξει εισ αιγυπτον και σεισθησεται τα
 χειροποιητα αιγυπτου απο προσωπου αυτου και η καρδια αυτων ηττηθησεται εν αυτοισ2και επεγερθ
ησονται αιγυπτιοι επ′ αιγυπτιουσ και πολεµησει ανθρωποσ τον αδελφον αυτου και ανθρωποσ τον πλη
σιον αυτου πολισ επι πολιν και νοµοσ επι νοµον3και ταραχθησεται το πνευµα των αιγυπτιων εν αυτοι
σ και την βουλην αυτων διασκεδασω και επερωτησουσιν τουσ θεουσ αυτων και τα αγαλµατα αυτων 
και τουσ εκ τησ γησ φωνουντασ και τουσ εγγαστριµυθουσ4και παραδωσω αιγυπτον εισ χειρασ ανθρω
πων κυριων σκληρων και βασιλεισ σκληροι κυριευσουσιν αυτων ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ5και πιον
ται οι αιγυπτιοι υδωρ το παρα θαλασσαν ο δε ποταµοσ εκλειψει και ξηρανθησεται6και εκλειψουσιν ο
ι ποταµοι και αι διωρυγεσ του ποταµου και ξηρανθησεται πασα συναγωγη υδατοσ και εν παντι ελει κ
αλαµου και παπυρου7και το αχι το χλωρον παν το κυκλω του ποταµου και παν το σπειροµενον δια το
υ ποταµου ξηρανθησεται ανεµοφθορον8και στεναξουσιν οι αλεεισ και στεναξουσιν παντεσ οι βαλλο



ντεσ αγκιστρον εισ τον ποταµον και οι βαλλοντεσ σαγηνασ και οι αµφιβολεισ πενθησουσιν9και αισχ
υνη ληµψεται τουσ εργαζοµενουσ το λινον το σχιστον και τουσ εργαζοµενουσ την βυσσον10και εσον
ται οι διαζοµενοι αυτα εν οδυνη και παντεσ οι τον ζυθον ποιουντεσ λυπηθησονται και τασ ψυχασ πο
νεσουσιν11και µωροι εσονται οι αρχοντεσ τανεωσ οι σοφοι συµβουλοι του βασιλεωσ η βουλη αυτων 
µωρανθησεται πωσ ερειτε τω βασιλει υιοι συνετων ηµεισ υιοι βασιλεων των εξ αρχησ12που εισιν νυν 
οι σοφοι σου και αναγγειλατωσαν σοι και ειπατωσαν τι βεβουλευται κυριοσ σαβαωθ επ′ αιγυπτον13εξ
ελιπον οι αρχοντεσ τανεωσ και υψωθησαν οι αρχοντεσ µεµφεωσ και πλανησουσιν αιγυπτον κατα φυ
λασ14κυριοσ γαρ εκερασεν αυτοισ πνευµα πλανησεωσ και επλανησαν αιγυπτον εν πασι τοισ εργοισ α
υτων ωσ πλαναται ο µεθυων και ο εµων αµα15και ουκ εσται τοισ αιγυπτιοισ εργον ο ποιησει κεφαλην 
και ουραν αρχην και τελοσ16τη δε ηµερα εκεινη εσονται οι αιγυπτιοι ωσ γυναικεσ εν φοβω και εν τρο
µω απο προσωπου τησ χειροσ κυριου σαβαωθ ην αυτοσ επιβαλει αυτοισ17και εσται η χωρα των ιουδ
αιων τοισ αιγυπτιοισ εισ φοβητρον πασ οσ εαν ονοµαση αυτην αυτοισ φοβηθησονται δια την βουλην
 ην βεβουλευται κυριοσ επ′ αυτην18τη ηµερα εκεινη εσονται πεντε πολεισ εν αιγυπτω λαλουσαι τη γλ
ωσση τη χανανιτιδι και οµνυουσαι τω ονοµατι κυριου πολισ−ασεδεκ κληθησεται η µια πολισ19τη ηµ
ερα εκεινη εσται θυσιαστηριον τω κυριω εν χωρα αιγυπτιων και στηλη προσ το οριον αυτησ τω κυρι
ω20και εσται εισ σηµειον εισ τον αιωνα κυριω εν χωρα αιγυπτου οτι κεκραξονται προσ κυριον δια το
υσ θλιβοντασ αυτουσ και αποστελει αυτοισ κυριοσ ανθρωπον οσ σωσει αυτουσ κρινων σωσει αυτου
σ21και γνωστοσ εσται κυριοσ τοισ αιγυπτιοισ και γνωσονται οι αιγυπτιοι τον κυριον εν τη ηµερα εκει
νη και ποιησουσιν θυσιασ και ευξονται ευχασ τω κυριω και αποδωσουσιν22και παταξει κυριοσ τουσ 
αιγυπτιουσ πληγη µεγαλη και ιασεται αυτουσ ιασει και επιστραφησονται προσ κυριον και εισακουσε
ται αυτων και ιασεται αυτουσ23τη ηµερα εκεινη εσται οδοσ αιγυπτου προσ ασσυριουσ και εισελευσο
νται ασσυριοι εισ αιγυπτον και αιγυπτιοι πορευσονται προσ ασσυριουσ και δουλευσουσιν οι αιγυπτι
οι τοισ ασσυριοισ24τη ηµερα εκεινη εσται ισραηλ τριτοσ εν τοισ ασσυριοισ και εν τοισ αιγυπτιοισ ευ
λογηµενοσ εν τη γη25ην ευλογησεν κυριοσ σαβαωθ λεγων ευλογηµενοσ ο λαοσ µου ο εν αιγυπτω και ο
 εν ασσυριοισ και η κληρονοµια µου ισραηλ 
 
Chapter 20 
1του ετουσ ου εισηλθεν ταναθαν εισ αζωτον ηνικα απεσταλη υπο αρνα βασιλεωσ ασσυριων και επολ
εµησεν την αζωτον και κατελαβετο αυτην2τοτε ελαλησεν κυριοσ προσ ησαιαν λεγων πορευου και αφ
ελε τον σακκον απο τησ οσφυοσ σου και τα σανδαλια σου υπολυσαι απο των ποδων σου και εποιησε
ν ουτωσ πορευοµενοσ γυµνοσ και ανυποδετοσ3και ειπεν κυριοσ ον τροπον πεπορευται ησαιασ ο παισ
 µου γυµνοσ και ανυποδετοσ τρια ετη εσται σηµεια και τερατα τοισ αιγυπτιοισ και αιθιοψιν4οτι ουτω
σ αξει βασιλευσ ασσυριων την αιχµαλωσιαν αιγυπτου και αιθιοπων νεανισκουσ και πρεσβυτασ γυµ
νουσ και ανυποδετουσ ανακεκαλυµµενουσ την αισχυνην αιγυπτου5και αισχυνθησονται ηττηθεντεσ 
οι αιγυπτιοι επι τοισ αιθιοψιν εφ′ οισ ησαν πεποιθοτεσ οι αιγυπτιοι ησαν γαρ αυτοισ δοξα6και ερουσι
ν οι κατοικουντεσ εν τη νησω ταυτη ιδου ηµεισ ηµεν πεποιθοτεσ του φυγειν εισ αυτουσ εισ βοηθειαν 
οι ουκ εδυναντο σωθηναι απο βασιλεωσ ασσυριων και πωσ ηµεισ σωθησοµεθα  
 
Chapter 21 
1το οραµα τησ ερηµου ωσ καταιγισ δι′ ερηµου διελθοι εξ ερηµου ερχοµενη εκ γησ φοβερον2το οραµα 
και σκληρον ανηγγελη µοι ο αθετων αθετει ο ανοµων ανοµει επ′ εµοι οι αιλαµιται και οι πρεσβεισ τω
ν περσων επ′ εµε ερχονται νυν στεναξω και παρακαλεσω εµαυτον3δια τουτο ενεπλησθη η οσφυσ µου 
εκλυσεωσ και ωδινεσ ελαβον µε ωσ την τικτουσαν ηδικησα το µη ακουσαι εσπουδασα το µη βλεπειν4

η καρδια µου πλαναται και η ανοµια µε βαπτιζει η ψυχη µου εφεστηκεν εισ φοβον5ετοιµασον την τρ
απεζαν πιετε φαγετε ανασταντεσ οι αρχοντεσ ετοιµασατε θυρεουσ6οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ προσ µε β
αδισασ σεαυτω στησον σκοπον και ο αν ιδησ αναγγειλον7και ειδον αναβατασ ιππεισ δυο αναβατην ο
νου και αναβατην καµηλου ακροασαι ακροασιν πολλην8και καλεσον ουριαν εισ την σκοπιαν κυριο
υ και ειπεν εστην δια παντοσ ηµερασ και επι τησ παρεµβολησ εστην ολην την νυκτα9και ιδου αυτοσ 
ερχεται αναβατησ συνωριδοσ και αποκριθεισ ειπεν πεπτωκεν βαβυλων και παντα τα αγαλµατα αυτη
σ και τα χειροποιητα αυτησ συνετριβησαν εισ την γην10ακουσατε οι καταλελειµµενοι και οι οδυνωµε
νοι ακουσατε α ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ ο θεοσ του ισραηλ ανηγγειλεν ηµιν11το οραµα τησ ιδου
µαιασ προσ εµε καλει παρα του σηιρ φυλασσετε επαλξεισ12φυλασσω το πρωι και την νυκτα εαν ζητη
σ ζητει και παρ′ εµοι οικει13εν τω δρυµω εσπερασ κοιµηθηση εν τη οδω δαιδαν14εισ συναντησιν διψω
ντι υδωρ φερετε οι ενοικουντεσ εν χωρα θαιµαν αρτοισ συναντατε τοισ φευγουσιν15δια το πληθοσ των
 φευγοντων και δια το πληθοσ των πλανωµενων και δια το πληθοσ τησ µαχαιρασ και δια το πληθοσ τ
ων τοξευµατων των διατεταµενων και δια το πληθοσ των πεπτωκοτων εν τω πολεµω16οτι ουτωσ ειπεν 
µοι κυριοσ ετι ενιαυτοσ ωσ ενιαυτοσ µισθωτου εκλειψει η δοξα των υιων κηδαρ17και το καταλοιπον τ
ων τοξευµατων των ισχυρων υιων κηδαρ εσται ολιγον διοτι κυριοσ ελαλησεν ο θεοσ ισραηλ  



 
Chapter 22 
1το ρηµα τησ φαραγγοσ σιων τι εγενετο σοι νυν οτι ανεβητε παντεσ εισ δωµατα2µαταια ενεπλησθη η π
ολισ βοωντων οι τραυµατιαι σου ου τραυµατιαι µαχαιρασ ουδε οι νεκροι σου νεκροι πολεµου3παντε
σ οι αρχοντεσ σου πεφευγασιν και οι αλοντεσ σκληρωσ δεδεµενοι εισιν και οι ισχυοντεσ εν σοι πορρ
ω πεφευγασιν4δια τουτο ειπα αφετε µε πικρωσ κλαυσοµαι µη κατισχυσητε παρακαλειν µε επι το συντ
ριµµα τησ θυγατροσ του γενουσ µου5οτι ηµερα ταραχησ και απωλειασ και καταπατηµατοσ και πλαν
ησισ παρα κυριου σαβαωθ εν φαραγγι σιων πλανωνται απο µικρου εωσ µεγαλου πλανωνται επι τα ορ
η6οι δε αιλαµιται ελαβον φαρετρασ αναβαται ανθρωποι εφ′ ιπποισ και συναγωγη παραταξεωσ7και εσ
ονται αι εκλεκται φαραγγεσ σου πλησθησονται αρµατων οι δε ιππεισ εµφραξουσι τασ πυλασ σου8και 
ανακαλυψουσιν τασ πυλασ ιουδα και εµβλεψονται τη ηµερα εκεινη εισ τουσ εκλεκτουσ οικουσ τησ 
πολεωσ9και ανακαλυψουσιν τα κρυπτα των οικων τησ ακρασ δαυιδ και ειδοσαν οτι πλειουσ εισιν κα
ι οτι απεστρεψαν το υδωρ τησ αρχαιασ κολυµβηθρασ εισ την πολιν10και οτι καθειλοσαν τουσ οικουσ
 ιερουσαληµ εισ οχυρωµα του τειχουσ τη πολει11και εποιησατε εαυτοισ υδωρ ανα µεσον των δυο τειχ
εων εσωτερον τησ κολυµβηθρασ τησ αρχαιασ και ουκ ενεβλεψατε εισ τον απ′ αρχησ ποιησαντα αυτ
ην και τον κτισαντα αυτην ουκ ειδετε12και εκαλεσεν κυριοσ σαβαωθ εν τη ηµερα εκεινη κλαυθµον κ
αι κοπετον και ξυρησιν και ζωσιν σακκων13αυτοι δε εποιησαντο ευφροσυνην και αγαλλιαµα σφαζον
τεσ µοσχουσ και θυοντεσ προβατα ωστε φαγειν κρεα και πιειν οινον λεγοντεσ φαγωµεν και πιωµεν αυ
ριον γαρ αποθνησκοµεν14και ανακεκαλυµµενα ταυτα εστιν εν τοισ ωσιν κυριου σαβαωθ οτι ουκ αφεθ
ησεται υµιν αυτη η αµαρτια εωσ αν αποθανητε15ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ πορευου εισ το παστοφορ
ιον προσ σοµναν τον ταµιαν και ειπον αυτω16τι συ ωδε και τι σοι εστιν ωδε οτι ελατοµησασ σεαυτω ω
δε µνηµειον και εποιησασ σεαυτω εν υψηλω µνηµειον και εγραψασ σεαυτω εν πετρα σκηνην17ιδου δ
η κυριοσ σαβαωθ εκβαλει και εκτριψει ανδρα και αφελει την στολην σου18και τον στεφανον σου τον 
ενδοξον και ριψει σε εισ χωραν µεγαλην και αµετρητον και εκει αποθανη και θησει το αρµα σου το κ
αλον εισ ατιµιαν και τον οικον του αρχοντοσ σου εισ καταπατηµα19και αφαιρεθηση εκ τησ οικονοµι
ασ σου και εκ τησ στασεωσ σου20και εσται εν τη ηµερα εκεινη καλεσω τον παιδα µου ελιακιµ τον το
υ χελκιου21και ενδυσω αυτον την στολην σου και τον στεφανον σου δωσω αυτω και το κρατοσ και τη
ν οικονοµιαν σου δωσω εισ τασ χειρασ αυτου και εσται ωσ πατηρ τοισ ενοικουσιν εν ιερουσαληµ κα
ι τοισ ενοικουσιν εν ιουδα22και δωσω την δοξαν δαυιδ αυτω και αρξει και ουκ εσται ο αντιλεγων23και
 στησω αυτον αρχοντα εν τοπω πιστω και εσται εισ θρονον δοξησ του οικου του πατροσ αυτου24και ε
σται πεποιθωσ επ′ αυτον πασ ενδοξοσ εν τω οικω του πατροσ αυτου απο µικρου εωσ µεγαλου και εσο
νται επικρεµαµενοι αυτω25εν τη ηµερα εκεινη ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ κινηθησεται ο ανθρωποσ ο ε
στηριγµενοσ εν τοπω πιστω και πεσειται και αφαιρεθησεται η δοξα η επ′ αυτον οτι κυριοσ ελαλησεν  
 
Chapter 23 
1το οραµα τυρου ολολυζετε πλοια καρχηδονοσ οτι απωλετο και ουκετι ερχονται εκ γησ κιτιαιων ηκτ
αι αιχµαλωτοσ2τινι οµοιοι γεγονασιν οι ενοικουντεσ εν τη νησω µεταβολοι φοινικησ διαπερωντεσ τη
ν θαλασσαν3εν υδατι πολλω σπερµα µεταβολων ωσ αµητου εισφεροµενου οι µεταβολοι των εθνων4αι
σχυνθητι σιδων ειπεν η θαλασσα η δε ισχυσ τησ θαλασσησ ειπεν ουκ ωδινον ουδε ετεκον ουδε εξεθρ
εψα νεανισκουσ ουδε υψωσα παρθενουσ5οταν δε ακουστον γενηται αιγυπτω ληµψεται αυτουσ οδυνη
 περι τυρου6απελθατε εισ καρχηδονα ολολυξατε οι ενοικουντεσ εν τη νησω ταυτη7ουχ αυτη ην υµων 
η υβρισ η απ′ αρχησ πριν η παραδοθηναι αυτην8τισ ταυτα εβουλευσεν επι τυρον µη ησσων εστιν η ο
υκ ισχυει οι εµποροι αυτησ ενδοξοι αρχοντεσ τησ γησ9κυριοσ σαβαωθ εβουλευσατο παραλυσαι πασ
αν την υβριν των ενδοξων και ατιµασαι παν ενδοξον επι τησ γησ10εργαζου την γην σου και γαρ πλοια
 ουκετι ερχεται εκ καρχηδονοσ11η δε χειρ σου ουκετι ισχυει κατα θαλασσαν η παροξυνουσα βασιλει
σ κυριοσ σαβαωθ ενετειλατο περι χανααν απολεσαι αυτησ την ισχυν12και ερουσιν ουκετι µη προσθη
τε του υβριζειν και αδικειν την θυγατερα σιδωνοσ και εαν απελθησ εισ κιτιεισ ουδε εκει σοι αναπαυ
σισ εσται13και εισ γην χαλδαιων και αυτη ηρηµωται απο των ασσυριων ουδε εκει σοι αναπαυσισ εστ
αι οτι ο τοιχοσ αυτησ πεπτωκεν14ολολυζετε πλοια καρχηδονοσ οτι απωλετο το οχυρωµα υµων15και ε
σται εν τη ηµερα εκεινη καταλειφθησεται τυροσ ετη εβδοµηκοντα ωσ χρονοσ βασιλεωσ ωσ χρονοσ α
νθρωπου και εσται µετα εβδοµηκοντα ετη εσται τυροσ ωσ ασµα πορνησ16λαβε κιθαραν ρεµβευσον πο
λεισ πορνη επιλελησµενη καλωσ κιθαρισον πολλα ασον ινα σου µνεια γενηται17και εσται µετα εβδοµ
ηκοντα ετη επισκοπην ποιησει ο θεοσ τυρου και παλιν αποκατασταθησεται εισ το αρχαιον και εσται 
εµποριον πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ οικουµενησ18και εσται αυτησ η εµπορια και ο µισθοσ αγιον τω
 κυριω ουκ αυτοισ συναχθησεται αλλα τοισ κατοικουσιν εναντι κυριου πασα η εµπορια αυτησ φαγει
ν και πιειν και εµπλησθηναι εισ συµβολην µνηµοσυνον εναντι κυριου 
 
Chapter 24 



1ιδου κυριοσ καταφθειρει την οικουµενην και ερηµωσει αυτην και ανακαλυψει το προσωπον αυτησ κ
αι διασπερει τουσ ενοικουντασ εν αυτη2και εσται ο λαοσ ωσ ο ιερευσ και ο παισ ωσ ο κυριοσ και η θ
εραπαινα ωσ η κυρια εσται ο αγοραζων ωσ ο πωλων και ο δανειζων ωσ ο δανειζοµενοσ και ο οφειλω
ν ωσ ω οφειλει3φθορα φθαρησεται η γη και προνοµη προνοµευθησεται η γη το γαρ στοµα κυριου ελαλ
ησεν ταυτα4επενθησεν η γη και εφθαρη η οικουµενη επενθησαν οι υψηλοι τησ γησ5η δε γη ηνοµησεν 
δια τουσ κατοικουντασ αυτην διοτι παρεβησαν τον νοµον και ηλλαξαν τα προσταγµατα διαθηκην αι
ωνιον6δια τουτο αρα εδεται την γην οτι ηµαρτοσαν οι κατοικουντεσ αυτην δια τουτο πτωχοι εσονται 
οι ενοικουντεσ εν τη γη και καταλειφθησονται ανθρωποι ολιγοι7πενθησει οινοσ πενθησει αµπελοσ στ
εναξουσιν παντεσ οι ευφραινοµενοι την ψυχην8πεπαυται ευφροσυνη τυµπανων πεπαυται αυθαδεια κ
αι πλουτοσ ασεβων πεπαυται φωνη κιθαρασ9ησχυνθησαν ουκ επιον οινον πικρον εγενετο το σικερα τ
οισ πινουσιν10ηρηµωθη πασα πολισ κλεισει οικιαν του µη εισελθειν11ολολυζετε περι του οινου παντα
χη πεπαυται πασα ευφροσυνη τησ γησ12και καταλειφθησονται πολεισ ερηµοι και οικοι εγκαταλελειµ
µενοι απολουνται13ταυτα παντα εσται εν τη γη εν µεσω των εθνων ον τροπον εαν τισ καλαµησηται ελ
αιαν ουτωσ καλαµησονται αυτουσ και εαν παυσηται ο τρυγητοσ14ουτοι φωνη βοησονται οι δε καταλ
ειφθεντεσ επι τησ γησ ευφρανθησονται αµα τη δοξη κυριου ταραχθησεται το υδωρ τησ θαλασσησ15δι
α τουτο η δοξα κυριου εν ταισ νησοισ εσται τησ θαλασσησ το ονοµα κυριου ενδοξον εσται κυριε ο θ
εοσ ισραηλ16απο των πτερυγων τησ γησ τερατα ηκουσαµεν ελπισ τω ευσεβει και ερουσιν ουαι τοισ α
θετουσιν οι αθετουντεσ τον νοµον17φοβοσ και βοθυνοσ και παγισ εφ′ υµασ τουσ ενοικουντασ επι τησ 
γησ18και εσται ο φευγων τον φοβον εµπεσειται εισ τον βοθυνον ο δε εκβαινων εκ του βοθυνου αλωσετ
αι υπο τησ παγιδοσ οτι θυριδεσ εκ του ουρανου ηνεωχθησαν και σεισθησεται τα θεµελια τησ γησ19τα
ραχη ταραχθησεται η γη και απορια απορηθησεται η γη20εκλινεν και σεισθησεται ωσ οπωροφυλακιο
ν η γη ωσ ο µεθυων και κραιπαλων και πεσειται και ου µη δυνηται αναστηναι κατισχυσεν γαρ επ′ αυ
τησ η ανοµια21και επαξει ο θεοσ επι τον κοσµον του ουρανου την χειρα και επι τουσ βασιλεισ τησ γη
σ22και συναξουσιν και αποκλεισουσιν εισ οχυρωµα και εισ δεσµωτηριον δια πολλων γενεων επισκοπ
η εσται αυτων23και τακησεται η πλινθοσ και πεσειται το τειχοσ οτι βασιλευσει κυριοσ εν σιων και εν
 ιερουσαληµ και ενωπιον των πρεσβυτερων δοξασθησεται  
 
Chapter 25 
1κυριε ο θεοσ µου δοξασω σε υµνησω το ονοµα σου οτι εποιησασ θαυµαστα πραγµατα βουλην αρχαι
αν αληθινην γενοιτο κυριε2οτι εθηκασ πολεισ εισ χωµα πολεισ οχυρασ του πεσειν αυτων τα θεµελια 
των ασεβων πολισ εισ τον αιωνα ου µη οικοδοµηθη3δια τουτο ευλογησει σε ο λαοσ ο πτωχοσ και πολ
εισ ανθρωπων αδικουµενων ευλογησουσιν σε4εγενου γαρ παση πολει ταπεινη βοηθοσ και τοισ αθυµη
σασιν δια ενδειαν σκεπη απο ανθρωπων πονηρων ρυση αυτουσ σκεπη διψωντων και πνευµα ανθρωπ
ων αδικουµενων5ευλογησουσιν σε ωσ ανθρωποι ολιγοψυχοι διψωντεσ εν σιων απο ανθρωπων ασεβων
 οισ ηµασ παρεδωκασ6και ποιησει κυριοσ σαβαωθ πασι τοισ εθνεσιν επι το οροσ τουτο πιονται ευφρο
συνην πιονται οινον χρισονται µυρον7εν τω ορει τουτω παραδοσ ταυτα παντα τοισ εθνεσιν η γαρ βου
λη αυτη επι παντα τα εθνη8κατεπιεν ο θανατοσ ισχυσασ και παλιν αφειλεν ο θεοσ παν δακρυον απο 
παντοσ προσωπου το ονειδοσ του λαου αφειλεν απο πασησ τησ γησ το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν9κ
αι ερουσιν τη ηµερα εκεινη ιδου ο θεοσ ηµων εφ′ ω ηλπιζοµεν και ηγαλλιωµεθα και ευφρανθησοµεθα
 επι τη σωτηρια ηµων10οτι αναπαυσιν δωσει ο θεοσ επι το οροσ τουτο και καταπατηθησεται η µωαβιτ
ισ ον τροπον πατουσιν αλωνα εν αµαξαισ11και ανησει τασ χειρασ αυτου ον τροπον και αυτοσ εταπει
νωσεν του απολεσαι και ταπεινωσει την υβριν αυτου εφ′ α τασ χειρασ επεβαλεν12και το υψοσ τησ κα
ταφυγησ του τοιχου σου ταπεινωσει και καταβησεται εωσ του εδαφουσ  
 
Chapter 26 
1τη ηµερα εκεινη ασονται το ασµα τουτο επι γησ ιουδα λεγοντεσ ιδου πολισ οχυρα και σωτηριον ηµω
ν θησει τειχοσ και περιτειχοσ2ανοιξατε πυλασ εισελθατω λαοσ φυλασσων δικαιοσυνην και φυλασσω
ν αληθειαν3αντιλαµβανοµενοσ αληθειασ και φυλασσων ειρηνην οτι επι σοι4ηλπισαν κυριε εωσ του α
ιωνοσ ο θεοσ ο µεγασ ο αιωνιοσ5οσ ταπεινωσασ κατηγαγεσ τουσ ενοικουντασ εν υψηλοισ πολεισ οχυ
ρασ καταβαλεισ και καταξεισ εωσ εδαφουσ6και πατησουσιν αυτουσ ποδεσ πραεων και ταπεινων7οδο
σ ευσεβων ευθεια εγενετο και παρεσκευασµενη η οδοσ των ευσεβων8η γαρ οδοσ κυριου κρισισ ηλπισ
αµεν επι τω ονοµατι σου και επι τη µνεια9η επιθυµει η ψυχη ηµων εκ νυκτοσ ορθριζει το πνευµα µου 
προσ σε ο θεοσ διοτι φωσ τα προσταγµατα σου επι τησ γησ δικαιοσυνην µαθετε οι ενοικουντεσ επι τη
σ γησ10πεπαυται γαρ ο ασεβησ ου µη µαθη δικαιοσυνην επι τησ γησ αληθειαν ου µη ποιηση αρθητω 
ο ασεβησ ινα µη ιδη την δοξαν κυριου11κυριε υψηλοσ σου ο βραχιων και ουκ ηδεισαν γνοντεσ δε αισ
χυνθησονται ζηλοσ ληµψεται λαον απαιδευτον και νυν πυρ τουσ υπεναντιουσ εδεται12κυριε ο θεοσ 
ηµων ειρηνην δοσ ηµιν παντα γαρ απεδωκασ ηµιν13κυριε ο θεοσ ηµων κτησαι ηµασ κυριε εκτοσ σου 
αλλον ουκ οιδαµεν το ονοµα σου ονοµαζοµεν14οι δε νεκροι ζωην ου µη ιδωσιν ουδε ιατροι ου µη ανα



στησωσιν δια τουτο επηγαγεσ και απωλεσασ και ηρασ παν αρσεν αυτων15προσθεσ αυτοισ κακα κυρι
ε προσθεσ κακα πασιν τοισ ενδοξοισ τησ γησ16κυριε εν θλιψει εµνησθην σου εν θλιψει µικρα η παιδει
α σου ηµιν17και ωσ η ωδινουσα εγγιζει του τεκειν και επι τη ωδινι αυτησ εκεκραξεν ουτωσ εγενηθηµε
ν τω αγαπητω σου δια τον φοβον σου κυριε18εν γαστρι ελαβοµεν και ωδινησαµεν και ετεκοµεν πνευµ
α σωτηριασ σου εποιησαµεν επι τησ γησ αλλα πεσουνται οι ενοικουντεσ επι τησ γησ19αναστησονται 
οι νεκροι και εγερθησονται οι εν τοισ µνηµειοισ και ευφρανθησονται οι εν τη γη η γαρ δροσοσ η παρ
α σου ιαµα αυτοισ εστιν η δε γη των ασεβων πεσειται20βαδιζε λαοσ µου εισελθε εισ τα ταµιεια σου α
ποκλεισον την θυραν σου αποκρυβηθι µικρον οσον οσον εωσ αν παρελθη η οργη κυριου21ιδου γαρ κυ
ριοσ απο του αγιου επαγει την οργην επι τουσ ενοικουντασ επι τησ γησ και ανακαλυψει η γη το αιµα 
αυτησ και ου κατακαλυψει τουσ ανηρηµενουσ  
 
Chapter 27 
1τη ηµερα εκεινη επαξει ο θεοσ την µαχαιραν την αγιαν και την µεγαλην και την ισχυραν επι τον δρα
κοντα οφιν φευγοντα επι τον δρακοντα οφιν σκολιον και ανελει τον δρακοντα2τη ηµερα εκεινη αµπελ
ων καλοσ επιθυµηµα εξαρχειν κατ′ αυτησ3εγω πολισ ισχυρα πολισ πολιορκουµενη µατην ποτιω αυτη
ν αλωσεται γαρ νυκτοσ ηµερασ δε πεσειται το τειχοσ4ουκ εστιν η ουκ επελαβετο αυτησ τισ µε θησει φ
υλασσειν καλαµην εν αγρω δια την πολεµιαν ταυτην ηθετηκα αυτην τοινυν δια τουτο εποιησεν κυρι
οσ ο θεοσ παντα οσα συνεταξεν κατακεκαυµαι5βοησονται οι ενοικουντεσ εν αυτη ποιησωµεν ειρηνη
ν αυτω ποιησωµεν ειρηνην6οι ερχοµενοι τεκνα ιακωβ βλαστησει και εξανθησει ισραηλ και εµπλησθη
σεται η οικουµενη του καρπου αυτου7µη ωσ αυτοσ επαταξεν και αυτοσ ουτωσ πληγησεται και ωσ αυ
τοσ ανειλεν ουτωσ αναιρεθησεται8µαχοµενοσ και ονειδιζων εξαποστελει αυτουσ ου συ ησθα ο µελετ
ων τω πνευµατι τω σκληρω ανελειν αυτουσ πνευµατι θυµου9δια τουτο αφαιρεθησεται η ανοµια ιακω
β και τουτο εστιν η ευλογια αυτου οταν αφελωµαι αυτου την αµαρτιαν οταν θωσιν παντασ τουσ λιθο
υσ των βωµων κατακεκοµµενουσ ωσ κονιαν λεπτην και ου µη µεινη τα δενδρα αυτων και τα ειδωλα 
αυτων εκκεκοµµενα ωσπερ δρυµοσ µακραν10το κατοικουµενον ποιµνιον ανειµενον εσται ωσ ποιµνιον
 καταλελειµµενον και εσται πολυν χρονον εισ βοσκηµα και εκει αναπαυσονται11και µετα χρονον ου
κ εσται εν αυτη παν χλωρον δια το ξηρανθηναι γυναικεσ ερχοµεναι απο θεασ δευτε ου γαρ λαοσ εστι
ν εχων συνεσιν δια τουτο ου µη οικτιρηση ο ποιησασ αυτουσ ουδε ο πλασασ αυτουσ ου µη ελεηση12

και εσται εν τη ηµερα εκεινη συµφραξει κυριοσ απο τησ διωρυγοσ του ποταµου εωσ ρινοκορουρων υ
µεισ δε συναγαγετε τουσ υιουσ ισραηλ κατα ενα ενα13και εσται εν τη ηµερα εκεινη σαλπιουσιν τη σα
λπιγγι τη µεγαλη και ηξουσιν οι απολοµενοι εν τη χωρα των ασσυριων και οι απολοµενοι εν αιγυπτω 
και προσκυνησουσιν τω κυριω επι το οροσ το αγιον εν ιερουσαληµ  
 
Chapter 28 
1ουαι τω στεφανω τησ υβρεωσ οι µισθωτοι εφραιµ το ανθοσ το εκπεσον εκ τησ δοξησ επι τησ κορυφη
σ του ορουσ του παχεοσ οι µεθυοντεσ ανευ οινου2ιδου ισχυρον και σκληρον ο θυµοσ κυριου ωσ χαλ
αζα καταφεροµενη ουκ εχουσα σκεπην βια καταφεροµενη ωσ υδατοσ πολυ πληθοσ συρον χωραν τη γ
η ποιησει αναπαυσιν ταισ χερσιν3και τοισ ποσιν καταπατηθησεται ο στεφανοσ τησ υβρεωσ οι µισθω
τοι του εφραιµ4και εσται το ανθοσ το εκπεσον τησ ελπιδοσ τησ δοξησ επ′ ακρου του ορουσ του υψηλ
ου ωσ προδροµοσ συκου ο ιδων αυτο πριν η εισ την χειρα αυτου λαβειν θελησει αυτο καταπιειν5τη η
µερα εκεινη εσται κυριοσ σαβαωθ ο στεφανοσ τησ ελπιδοσ ο πλακεισ τησ δοξησ τω καταλειφθεντι µο
υ λαω6καταλειφθησονται επι πνευµατι κρισεωσ επι κρισιν και ισχυν κωλυων ανελειν7ουτοι γαρ οινω 
πεπλανηµενοι εισιν επλανηθησαν δια το σικερα ιερευσ και προφητησ εξεστησαν δια τον οινον εσεισ
θησαν απο τησ µεθησ του σικερα επλανηθησαν τουτ′ εστι φασµα8αρα εδεται ταυτην την βουλην αυτ
η γαρ η βουλη ενεκεν πλεονεξιασ9τινι ανηγγειλαµεν κακα και τινι ανηγγειλαµεν αγγελιαν οι απογεγα
λακτισµενοι απο γαλακτοσ οι απεσπασµενοι απο µαστου10θλιψιν επι θλιψιν προσδεχου ελπιδα επ′ ελ
πιδι ετι µικρον ετι µικρον11δια φαυλισµον χειλεων δια γλωσσησ ετερασ οτι λαλησουσιν τω λαω τουτω
12λεγοντεσ αυτω τουτο το αναπαυµα τω πεινωντι και τουτο το συντριµµα και ουκ ηθελησαν ακουειν1

3και εσται αυτοισ το λογιον κυριου του θεου θλιψισ επι θλιψιν ελπισ επ′ ελπιδι ετι µικρον ετι µικρον ι
να πορευθωσιν και πεσωσιν εισ τα οπισω και κινδυνευσουσιν και συντριβησονται και αλωσονται14δι
α τουτο ακουσατε λογον κυριου ανδρεσ τεθλιµµενοι και αρχοντεσ του λαου τουτου του εν ιερουσαλ
ηµ15οτι ειπατε εποιησαµεν διαθηκην µετα του αδου και µετα του θανατου συνθηκασ καταιγισ φεροµε
νη εαν παρελθη ου µη ελθη εφ′ ηµασ εθηκαµεν ψευδοσ την ελπιδα ηµων και τω ψευδει σκεπασθησοµ
εθα16δια τουτο ουτωσ λεγει κυριοσ ιδου εγω εµβαλω εισ τα θεµελια σιων λιθον πολυτελη εκλεκτον ακ
ρογωνιαιον εντιµον εισ τα θεµελια αυτησ και ο πιστευων επ′ αυτω ου µη καταισχυνθη17και θησω κρι
σιν εισ ελπιδα η δε ελεηµοσυνη µου εισ σταθµουσ και οι πεποιθοτεσ µατην ψευδει οτι ου µη παρελθη
 υµασ καταιγισ18µη και αφελη υµων την διαθηκην του θανατου και η ελπισ υµων η προσ τον αδην ου
 µη εµµεινη καταιγισ φεροµενη εαν επελθη εσεσθε αυτη εισ καταπατηµα19οταν παρελθη ληµψεται υµ



ασ πρωι πρωι παρελευσεται ηµερασ και εν νυκτι εσται ελπισ πονηρα µαθετε ακουειν20στενοχωρουµε
νοι ου δυναµεθα µαχεσθαι αυτοι δε ασθενουµεν του ηµασ συναχθηναι21ωσπερ οροσ ασεβων αναστη
σεται και εσται εν τη φαραγγι γαβαων µετα θυµου ποιησει τα εργα αυτου πικριασ εργον ο δε θυµοσ α
υτου αλλοτριωσ χρησεται και η πικρια αυτου αλλοτρια22και υµεισ µη ευφρανθειητε µηδε ισχυσατωσ
αν υµων οι δεσµοι διοτι συντετελεσµενα και συντετµηµενα πραγµατα ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ 
α ποιησει επι πασαν την γην23ενωτιζεσθε και ακουετε τησ φωνησ µου προσεχετε και ακουετε τουσ λο
γουσ µου24µη ολην την ηµεραν µελλει ο αροτριων αροτριαν η σπορον προετοιµασει πριν εργασασθαι 
την γην25ουχ οταν οµαλιση αυτησ το προσωπον τοτε σπειρει µικρον µελανθιον και κυµινον και παλιν
 σπειρει πυρον και κριθην και ζεαν εν τοισ οριοισ σου26και παιδευθηση κριµατι θεου σου και ευφραν
θηση27ου γαρ µετα σκληροτητοσ καθαιρεται το µελανθιον ουδε τροχοσ αµαξησ περιαξει επι το κυµιν
ον αλλα ραβδω εκτινασσεται το µελανθιον το δε κυµινον28µετα αρτου βρωθησεται ου γαρ εισ τον αιω
να εγω υµιν οργισθησοµαι ουδε φωνη τησ πικριασ µου καταπατησει υµασ29και ταυτα παρα κυριου σ
αβαωθ εξηλθεν τα τερατα βουλευσασθε υψωσατε µαταιαν παρακλησιν  
 
Chapter 29 
1ουαι πολισ αριηλ ην δαυιδ επολεµησεν συναγαγετε γενηµατα ενιαυτον επ′ ενιαυτον φαγεσθε γαρ συν
 µωαβ2εκθλιψω γαρ αριηλ και εσται αυτησ η ισχυσ και το πλουτοσ εµοι3και κυκλωσω ωσ δαυιδ επι σ
ε και βαλω περι σε χαρακα και θησω περι σε πυργουσ4και ταπεινωθησονται οι λογοι σου εισ την γην 
και εισ την γην οι λογοι σου δυσονται και εσται ωσ οι φωνουντεσ εκ τησ γησ η φωνη σου και προσ το 
εδαφοσ η φωνη σου ασθενησει5και εσται ωσ κονιορτοσ απο τροχου ο πλουτοσ των ασεβων και ωσ χν
ουσ φεροµενοσ και εσται ωσ στιγµη παραχρηµα6παρα κυριου σαβαωθ επισκοπη γαρ εσται µετα βρον
τησ και σεισµου και φωνησ µεγαλησ καταιγισ φεροµενη και φλοξ πυροσ κατεσθιουσα7και εσται ωσ ο
 ενυπνιαζοµενοσ εν υπνω ο πλουτοσ των εθνων παντων οσοι επεστρατευσαν επι αριηλ και παντεσ οι 
στρατευσαµενοι επι ιερουσαληµ και παντεσ οι συνηγµενοι επ′ αυτην και θλιβοντεσ αυτην8και εσοντ
αι ωσ οι εν υπνω πινοντεσ και εσθοντεσ και εξανασταντων µαταιον αυτων το ενυπνιον και ον τροπον
 ενυπνιαζεται ο διψων ωσ πινων και εξαναστασ ετι διψα η δε ψυχη αυτου εισ κενον ηλπισεν ουτωσ ε
σται ο πλουτοσ παντων των εθνων οσοι επεστρατευσαν επι το οροσ σιων9εκλυθητε και εκστητε και κ
ραιπαλησατε ουκ απο σικερα ουδε απο οινου10οτι πεποτικεν υµασ κυριοσ πνευµατι κατανυξεωσ και 
καµµυσει τουσ οφθαλµουσ αυτων και των προφητων αυτων και των αρχοντων αυτων οι ορωντεσ τα κ
ρυπτα11και εσονται υµιν παντα τα ρηµατα ταυτα ωσ οι λογοι του βιβλιου του εσφραγισµενου τουτου 
ο εαν δωσιν αυτο ανθρωπω επισταµενω γραµµατα λεγοντεσ αναγνωθι ταυτα και ερει ου δυναµαι ανα
γνωναι εσφραγισται γαρ12και δοθησεται το βιβλιον τουτο εισ χειρασ ανθρωπου µη επισταµενου γραµ
µατα και ερει αυτω αναγνωθι τουτο και ερει ουκ επισταµαι γραµµατα13και ειπεν κυριοσ εγγιζει µοι ο 
λαοσ ουτοσ τοισ χειλεσιν αυτων τιµωσιν µε η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ′ εµου µατην δε σεβο
νται µε διδασκοντεσ ενταλµατα ανθρωπων και διδασκαλιασ14δια τουτο ιδου εγω προσθησω του µετα
θειναι τον λαον τουτον και µεταθησω αυτουσ και απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των 
συνετων κρυψω15ουαι οι βαθεωσ βουλην ποιουντεσ και ου δια κυριου ουαι οι εν κρυφη βουλην ποιου
ντεσ και εσται εν σκοτει τα εργα αυτων και ερουσιν τισ ηµασ εωρακεν και τισ ηµασ γνωσεται η α ηµ
εισ ποιουµεν16ουχ ωσ ο πηλοσ του κεραµεωσ λογισθησεσθε µη ερει το πλασµα τω πλασαντι ου συ µε 
επλασασ η το ποιηµα τω ποιησαντι ου συνετωσ µε εποιησασ17ουκετι µικρον και µετατεθησεται ο λιβ
ανοσ ωσ το οροσ το χερµελ και το οροσ το χερµελ εισ δρυµον λογισθησεται18και ακουσονται εν τη η
µερα εκεινη κωφοι λογουσ βιβλιου και οι εν τω σκοτει και οι εν τη οµιχλη οφθαλµοι τυφλων βλεψοντ
αι19και αγαλλιασονται πτωχοι δια κυριον εν ευφροσυνη και οι απηλπισµενοι των ανθρωπων εµπλησθ
ησονται ευφροσυνησ20εξελιπεν ανοµοσ και απωλετο υπερηφανοσ και εξωλεθρευθησαν οι ανοµουντε
σ επι κακια21και οι ποιουντεσ αµαρτειν ανθρωπουσ εν λογω παντασ δε τουσ ελεγχοντασ εν πυλαισ πρ
οσκοµµα θησουσιν και επλαγιασαν εν αδικοισ δικαιον22δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επι τον οικον ιακ
ωβ ον αφωρισεν εξ αβρααµ ου νυν αισχυνθησεται ιακωβ ουδε νυν το προσωπον µεταβαλει ισραηλ23α
λλ′ οταν ιδωσιν τα τεκνα αυτων τα εργα µου δι′ εµε αγιασουσιν το ονοµα µου και αγιασουσιν τον αγι
ον ιακωβ και τον θεον του ισραηλ φοβηθησονται24και γνωσονται οι τω πνευµατι πλανωµενοι συνεσιν
 οι δε γογγυζοντεσ µαθησονται υπακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι µαθησονται λαλειν ειρηνη
ν  
 
Chapter 30 
1ουαι τεκνα αποσταται ταδε λεγει κυριοσ εποιησατε βουλην ου δι′ εµου και συνθηκασ ου δια του πνε
υµατοσ µου προσθειναι αµαρτιασ εφ′ αµαρτιαισ2οι πορευοµενοι καταβηναι εισ αιγυπτον εµε δε ουκ ε
πηρωτησαν του βοηθηθηναι υπο φαραω και σκεπασθηναι υπο αιγυπτιων3εσται γαρ υµιν η σκεπη φαρ
αω εισ αισχυνην και τοισ πεποιθοσιν επ′ αιγυπτον ονειδοσ4οτι εισιν εν τανει αρχηγοι αγγελοι πονηρο
ι µατην κοπιασουσιν5προσ λαον οσ ουκ ωφελησει αυτουσ ουτε εισ βοηθειαν ουτε εισ ωφελειαν αλλα 



εισ αισχυνην και ονειδοσ6η ορασισ των τετραποδων των εν τη ερηµω εν τη θλιψει και τη στενοχωρια 
λεων και σκυµνοσ λεοντοσ εκειθεν και ασπιδεσ και εκγονα ασπιδων πετοµενων οι εφερον επ′ ονων κα
ι καµηλων τον πλουτον αυτων προσ εθνοσ ο ουκ ωφελησει αυτουσ εισ βοηθειαν αλλα εισ αισχυνην κ
αι ονειδοσ7αιγυπτιοι µαταια και κενα ωφελησουσιν υµασ απαγγειλον αυτοισ οτι µαταια η παρακλησ
ισ υµων αυτη8νυν ουν καθισασ γραψον επι πυξιου ταυτα και εισ βιβλιον οτι εσται εισ ηµερασ καιρω
ν ταυτα και εωσ εισ τον αιωνα9οτι λαοσ απειθησ εστιν υιοι ψευδεισ οι ουκ ηβουλοντο ακουειν τον νο
µον του θεου10οι λεγοντεσ τοισ προφηταισ µη αναγγελλετε ηµιν και τοισ τα οραµατα ορωσιν µη λαλει
τε ηµιν αλλα ηµιν λαλειτε και αναγγελλετε ηµιν ετεραν πλανησιν11και αποστρεψατε ηµασ απο τησ ο
δου ταυτησ αφελετε αφ′ ηµων τον τριβον τουτον και αφελετε αφ′ ηµων τον αγιον του ισραηλ12δια τουτ
ο ουτωσ λεγει κυριοσ ο αγιοσ του ισραηλ οτι ηπειθησατε τοισ λογοισ τουτοισ και ηλπισατε επι ψευδε
ι και οτι εγογγυσασ και πεποιθωσ εγενου επι τω λογω τουτω13δια τουτο εσται υµιν η αµαρτια αυτη ωσ 
τειχοσ πιπτον παραχρηµα πολεωσ οχυρασ εαλωκυιασ ησ παραχρηµα παρεστιν το πτωµα14και το πτω
µα αυτησ εσται ωσ συντριµµα αγγειου οστρακινου εκ κεραµιου λεπτα ωστε µη ευρειν εν αυτοισ οστρ
ακον εν ω πυρ αρεισ και εν ω αποσυριεισ υδωρ µικρον15ουτω λεγει κυριοσ ο αγιοσ του ισραηλ οταν α
ποστραφεισ στεναξησ τοτε σωθηση και γνωση που ησθα οτε επεποιθεισ επι τοισ µαταιοισ µαταια η ι
σχυσ υµων εγενηθη και ουκ ηβουλεσθε ακουειν16αλλ′ ειπατε εφ′ ιππων φευξοµεθα δια τουτο φευξεσθε
 και ειπατε επι κουφοισ αναβαται εσοµεθα δια τουτο κουφοι εσονται οι διωκοντεσ υµασ17δια φωνην ε
νοσ φευξονται χιλιοι και δια φωνην πεντε φευξονται πολλοι εωσ αν καταλειφθητε ωσ ιστοσ επ′ ορουσ
 και ωσ σηµαιαν φερων επι βουνου18και παλιν µενει ο θεοσ του οικτιρησαι υµασ και δια τουτο υψωθ
ησεται του ελεησαι υµασ διοτι κριτησ κυριοσ ο θεοσ ηµων εστιν και που καταλειψετε την δοξαν υµω
ν µακαριοι οι εµµενοντεσ εν αυτω19διοτι λαοσ αγιοσ εν σιων οικησει και ιερουσαληµ κλαυθµω εκλαυ
σεν ελεησον µε ελεησει σε την φωνην τησ κραυγησ σου ηνικα ειδεν επηκουσεν σου20και δωσει κυριο
σ υµιν αρτον θλιψεωσ και υδωρ στενον και ουκετι µη εγγισωσιν σοι οι πλανωντεσ σε οτι οι οφθαλµοι 
σου οψονται τουσ πλανωντασ σε21και τα ωτα σου ακουσονται τουσ λογουσ των οπισω σε πλανησαντ
ων οι λεγοντεσ αυτη η οδοσ πορευθωµεν εν αυτη ειτε δεξια ειτε αριστερα22και εξαρεισ τα ειδωλα τα π
εριηργυρωµενα και τα περικεχρυσωµενα λεπτα ποιησεισ και λικµησεισ ωσ υδωρ αποκαθηµενησ και 
ωσ κοπρον ωσεισ αυτα23τοτε εσται ο υετοσ τω σπερµατι τησ γησ σου και ο αρτοσ του γενηµατοσ τησ 
γησ σου εσται πλησµονη και λιπαροσ και βοσκηθησεται σου τα κτηνη τη ηµερα εκεινη τοπον πιονα 
και ευρυχωρον24οι ταυροι υµων και οι βοεσ οι εργαζοµενοι την γην φαγονται αχυρα αναπεποιηµενα ε
ν κριθη λελικµηµενα25και εσται επι παντοσ ορουσ υψηλου και επι παντοσ βουνου µετεωρου υδωρ δια
πορευοµενον εν τη ηµερα εκεινη οταν απολωνται πολλοι και οταν πεσωσιν πυργοι26και εσται το φωσ 
τησ σεληνησ ωσ το φωσ του ηλιου και το φωσ του ηλιου εσται επταπλασιον εν τη ηµερα οταν ιασητα
ι κυριοσ το συντριµµα του λαου αυτου και την οδυνην τησ πληγησ σου ιασεται27ιδου το ονοµα κυριο
υ δια χρονου ερχεται πολλου καιοµενοσ ο θυµοσ µετα δοξησ το λογιον των χειλεων αυτου το λογιον 
οργησ πληρεσ και η οργη του θυµου ωσ πυρ εδεται28και το πνευµα αυτου ωσ υδωρ εν φαραγγι συρον 
ηξει εωσ του τραχηλου και διαιρεθησεται του εθνη ταραξαι επι πλανησει µαταια και διωξεται αυτου
σ πλανησισ και ληµψεται αυτουσ κατα προσωπον αυτων29µη δια παντοσ δει υµασ ευφραινεσθαι και 
εισπορευεσθαι εισ τα αγια µου δια παντοσ ωσει εορταζοντασ και ωσει ευφραινοµενουσ εισελθειν µετ
α αυλου εισ το οροσ του κυριου προσ τον θεον του ισραηλ30και ακουστην ποιησει ο θεοσ την δοξαν τ
ησ φωνησ αυτου και τον θυµον του βραχιονοσ αυτου δειξει µετα θυµου και οργησ και φλογοσ κατεσθ
ιουσησ κεραυνωσει βιαιωσ και ωσ υδωρ και χαλαζα συγκαταφεροµενη βια31δια γαρ φωνην κυριου ητ
τηθησονται ασσυριοι τη πληγη η αν παταξη αυτουσ32και εσται αυτω κυκλοθεν οθεν ην αυτω η ελπισ
 τησ βοηθειασ εφ′ η αυτοσ επεποιθει αυτοι µετα αυλων και κιθαρασ πολεµησουσιν αυτον εκ µεταβολ
ησ33συ γαρ προ ηµερων απαιτηθηση µη και σοι ητοιµασθη βασιλευειν φαραγγα βαθειαν ξυλα κειµεν
α πυρ και ξυλα πολλα ο θυµοσ κυριου ωσ φαραγξ υπο θειου καιοµενη  
 
Chapter 31 
1ουαι οι καταβαινοντεσ εισ αιγυπτον επι βοηθειαν οι εφ′ ιπποισ πεποιθοτεσ και εφ′ αρµασιν εστιν γαρ
 πολλα και εφ′ ιπποισ πληθοσ σφοδρα και ουκ ησαν πεποιθοτεσ επι τον αγιον του ισραηλ και τον θεον
 ουκ εξεζητησαν2και αυτοσ σοφοσ ηγεν επ′ αυτουσ κακα και ο λογοσ αυτου ου µη αθετηθη και επαν
αστησεται επ′ οικουσ ανθρωπων πονηρων και επι την ελπιδα αυτων την µαταιαν3αιγυπτιον ανθρωπο
ν και ου θεον ιππων σαρκασ και ουκ εστιν βοηθεια ο δε κυριοσ επαξει την χειρα αυτου επ′ αυτουσ κ
αι κοπιασουσιν οι βοηθουντεσ και αµα παντεσ απολουνται4οτι ουτωσ ειπεν µοι κυριοσ ον τροπον εα
ν βοηση ο λεων η ο σκυµνοσ επι τη θηρα η ελαβεν και κεκραξη επ′ αυτη εωσ αν εµπλησθη τα ορη τη
σ φωνησ αυτου και ηττηθησαν και το πληθοσ του θυµου επτοηθησαν ουτωσ καταβησεται κυριοσ σα
βαωθ επιστρατευσαι επι το οροσ το σιων επι τα ορη αυτησ5ωσ ορνεα πετοµενα ουτωσ υπερασπιει κυρ
ιοσ υπερ ιερουσαληµ και εξελειται και περιποιησεται και σωσει6επιστραφητε οι την βαθειαν βουλην 
βουλευοµενοι και ανοµον7οτι τη ηµερα εκεινη απαρνησονται οι ανθρωποι τα χειροποιητα αυτων τα 



αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν αι χειρεσ αυτων8και πεσειται ασσουρ ου µαχαιρα ανδροσ ουδε µα
χαιρα ανθρωπου καταφαγεται αυτον και φευξεται ουκ απο προσωπου µαχαιρασ οι δε νεανισκοι εσον
ται εισ ηττηµα9πετρα γαρ περιληµφθησονται ωσ χαρακι και ηττηθησονται ο δε φευγων αλωσεται ταδ
ε λεγει κυριοσ µακαριοσ οσ εχει εν σιων σπερµα και οικειουσ εν ιερουσαληµ  
 
Chapter 32 
1ιδου γαρ βασιλευσ δικαιοσ βασιλευσει και αρχοντεσ µετα κρισεωσ αρξουσιν2και εσται ο ανθρωποσ 
κρυπτων τουσ λογουσ αυτου και κρυβησεται ωσ αφ′ υδατοσ φεροµενου και φανησεται εν σιων ωσ πο
ταµοσ φεροµενοσ ενδοξοσ εν γη διψωση3και ουκετι εσονται πεποιθοτεσ επ′ ανθρωποισ αλλα τα ωτα δ
ωσουσιν ακουειν4και η καρδια των ασθενουντων προσεξει του ακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσ
αι ταχυ µαθησονται λαλειν ειρηνην5και ουκετι µη ειπωσιν τω µωρω αρχειν και ουκετι µη ειπωσιν οι 
υπηρεται σου σιγα6ο γαρ µωροσ µωρα λαλησει και η καρδια αυτου µαταια νοησει του συντελειν ανο
µα και λαλειν προσ κυριον πλανησιν του διασπειραι ψυχασ πεινωσασ και τασ ψυχασ τασ διψωσασ 
κενασ ποιησαι7η γαρ βουλη των πονηρων ανοµα βουλευσεται καταφθειραι ταπεινουσ εν λογοισ αδικ
οισ και διασκεδασαι λογουσ ταπεινων εν κρισει8οι δε ευσεβεισ συνετα εβουλευσαντο και αυτη η βου
λη µενει9γυναικεσ πλουσιαι αναστητε και ακουσατε τησ φωνησ µου θυγατερεσ εν ελπιδι ακουσατε τ
ουσ λογουσ µου10ηµερασ ενιαυτου µνειαν ποιησασθε εν οδυνη µετ′ ελπιδοσ ανηλωται ο τρυγητοσ πε
παυται ο σποροσ και ουκετι µη ελθη11εκστητε λυπηθητε αι πεποιθυιαι εκδυσασθε γυµναι γενεσθε περ
ιζωσασθε σακκουσ τασ οσφυασ12και επι των µαστων κοπτεσθε απο αγρου επιθυµηµατοσ και αµπελο
υ γενηµατοσ13η γη του λαου µου ακανθα και χορτοσ αναβησεται και εκ πασησ οικιασ ευφροσυνη αρ
θησεται πολισ πλουσια14οικοι εγκαταλελειµµενοι πλουτον πολεωσ και οικουσ επιθυµητουσ αφησουσ
ιν και εσονται αι κωµαι σπηλαια εωσ του αιωνοσ ευφροσυνη ονων αγριων βοσκηµατα ποιµενων15εω
σ αν επελθη εφ′ υµασ πνευµα αφ′ υψηλου και εσται ερηµοσ ο χερµελ και ο χερµελ εισ δρυµον λογισθ
ησεται16και αναπαυσεται εν τη ερηµω κριµα και δικαιοσυνη εν τω καρµηλω κατοικησει17και εσται τ
α εργα τησ δικαιοσυνησ ειρηνη και κρατησει η δικαιοσυνη αναπαυσιν και πεποιθοτεσ εωσ του αιων
οσ18και κατοικησει ο λαοσ αυτου εν πολει ειρηνησ και ενοικησει πεποιθωσ και αναπαυσονται µετα π
λουτου19η δε χαλαζα εαν καταβη ουκ εφ′ υµασ ηξει και εσονται οι ενοικουντεσ εν τοισ δρυµοισ πεπο
ιθοτεσ ωσ οι εν τη πεδινη20µακαριοι οι σπειροντεσ επι παν υδωρ ου βουσ και ονοσ πατει  
 
Chapter 33 
1ουαι τοισ ταλαιπωρουσιν υµασ υµασ δε ουδεισ ποιει ταλαιπωρουσ και ο αθετων υµασ ουκ αθετει αλ
ωσονται οι αθετουντεσ και παραδοθησονται και ωσ σησ επι ιµατιου ουτωσ ηττηθησονται2κυριε ελεη
σον ηµασ επι σοι γαρ πεποιθαµεν εγενηθη το σπερµα των απειθουντων εισ απωλειαν η δε σωτηρια ηµ
ων εν καιρω θλιψεωσ3δια φωνην του φοβου σου εξεστησαν λαοι απο του φοβου σου και διεσπαρησαν
 τα εθνη4νυν δε συναχθησεται τα σκυλα υµων µικρου και µεγαλου ον τροπον εαν τισ συναγαγη ακριδ
ασ ουτωσ εµπαιξουσιν υµιν5αγιοσ ο θεοσ ο κατοικων εν υψηλοισ ενεπλησθη σιων κρισεωσ και δικαι
οσυνησ6εν νοµω παραδοθησονται εν θησαυροισ η σωτηρια ηµων εκει σοφια και επιστηµη και ευσεβε
ια προσ τον κυριον ουτοι εισιν θησαυροι δικαιοσυνησ7ιδου δη εν τω φοβω υµων αυτοι φοβηθησονται
 ουσ εφοβεισθε φοβηθησονται αφ′ υµων αγγελοι γαρ αποσταλησονται αξιουντεσ ειρηνην πικρωσ κλαι
οντεσ παρακαλουντεσ ειρηνην8ερηµωθησονται γαρ αι τουτων οδοι πεπαυται ο φοβοσ των εθνων και 
η προσ τουτουσ διαθηκη αιρεται και ου µη λογισησθε αυτουσ ανθρωπουσ9επενθησεν η γη ησχυνθη ο
 λιβανοσ ελη εγενετο ο σαρων φανερα εσται η γαλιλαια και ο καρµηλοσ10νυν αναστησοµαι λεγει κυρ
ιοσ νυν δοξασθησοµαι νυν υψωθησοµαι11νυν οψεσθε νυν αισθηθησεσθε µαταια εσται η ισχυσ του π
νευµατοσ υµων πυρ υµασ κατεδεται12και εσονται εθνη κατακεκαυµενα ωσ ακανθα εν αγρω ερριµµεν
η και κατακεκαυµενη13ακουσονται οι πορρωθεν α εποιησα γνωσονται οι εγγιζοντεσ την ισχυν µου14α
πεστησαν οι εν σιων ανοµοι ληµψεται τροµοσ τουσ ασεβεισ τισ αναγγελει υµιν οτι πυρ καιεται τισ α
ναγγελει υµιν τον τοπον τον αιωνιον15πορευοµενοσ εν δικαιοσυνη λαλων ευθειαν οδον µισων ανοµια
ν και αδικιαν και τασ χειρασ αποσειοµενοσ απο δωρων βαρυνων τα ωτα ινα µη ακουση κρισιν αιµατ
οσ καµµυων τουσ οφθαλµουσ ινα µη ιδη αδικιαν16ουτοσ οικησει εν υψηλω σπηλαιω πετρασ ισχυρασ
 αρτοσ αυτω δοθησεται και το υδωρ αυτου πιστον17βασιλεα µετα δοξησ οψεσθε και οι οφθαλµοι υµω
ν οψονται γην πορρωθεν18η ψυχη υµων µελετησει φοβον που εισιν οι γραµµατικοι που εισιν οι συµβο
υλευοντεσ που εστιν ο αριθµων τουσ τρεφοµενουσ19µικρον και µεγαν λαον ω ου συνεβουλευσαντο ου
δε ηδει βαθυφωνον ωστε µη ακουσαι λαοσ πεφαυλισµενοσ και ουκ εστιν τω ακουοντι συνεσισ20ιδου 
σιων η πολισ το σωτηριον ηµων οι οφθαλµοι σου οψονται ιερουσαληµ πολισ πλουσια σκηναι αι ου µ
η σεισθωσιν ουδε µη κινηθωσιν οι πασσαλοι τησ σκηνησ αυτησ εισ τον αιωνα χρονον ουδε τα σχοινι
α αυτησ ου µη διαρραγωσιν21οτι το ονοµα κυριου µεγα υµιν τοποσ υµιν εσται ποταµοι και διωρυγεσ 
πλατεισ και ευρυχωροι ου πορευση ταυτην την οδον ουδε πορευσεται πλοιον ελαυνον22ο γαρ θεοσ µο
υ µεγασ εστιν ου παρελευσεται µε κυριοσ κριτησ ηµων κυριοσ αρχων ηµων κυριοσ βασιλευσ ηµων κ



υριοσ ουτοσ ηµασ σωσει23ερραγησαν τα σχοινια σου οτι ουκ ενισχυσεν ο ιστοσ σου εκλινεν ου χαλα
σει τα ιστια ουκ αρει σηµειον εωσ ου παραδοθη εισ προνοµην τοινυν πολλοι χωλοι προνοµην ποιησο
υσιν24και ου µη ειπη κοπιω ο λαοσ ο ενοικων εν αυτοισ αφεθη γαρ αυτοισ η αµαρτια  
 
Chapter 34 
1προσαγαγετε εθνη και ακουσατε αρχοντεσ ακουσατω η γη και οι εν αυτη η οικουµενη και ο λαοσ ο ε
ν αυτη2διοτι θυµοσ κυριου επι παντα τα εθνη και οργη επι τον αριθµον αυτων του απολεσαι αυτουσ 
και παραδουναι αυτουσ εισ σφαγην3οι δε τραυµατιαι αυτων ριφησονται και οι νεκροι και αναβησετα
ι αυτων η οσµη και βραχησεται τα ορη απο του αιµατοσ αυτων4και ελιγησεται ο ουρανοσ ωσ βιβλιο
ν και παντα τα αστρα πεσειται ωσ φυλλα εξ αµπελου και ωσ πιπτει φυλλα απο συκησ5εµεθυσθη η µα
χαιρα µου εν τω ουρανω ιδου επι την ιδουµαιαν καταβησεται και επι τον λαον τησ απωλειασ µετα κ
ρισεωσ6η µαχαιρα κυριου ενεπλησθη αιµατοσ επαχυνθη απο στεατοσ αρνων και απο στεατοσ τραγω
ν και κριων οτι θυσια κυριω εν βοσορ και σφαγη µεγαλη εν τη ιδουµαια7και συµπεσουνται οι αδροι µ
ετ′ αυτων και οι κριοι και οι ταυροι και µεθυσθησεται η γη απο του αιµατοσ και απο του στεατοσ αυ
των εµπλησθησεται8ηµερα γαρ κρισεωσ κυριου και ενιαυτοσ ανταποδοσεωσ κρισεωσ σιων9και στρα
φησονται αυτησ αι φαραγγεσ εισ πισσαν και η γη αυτησ εισ θειον και εσται αυτησ η γη καιοµενη ωσ 
πισσα10νυκτοσ και ηµερασ και ου σβεσθησεται εισ τον αιωνα χρονον και αναβησεται ο καπνοσ αυτ
ησ ανω εισ γενεασ ερηµωθησεται και εισ χρονον πολυν11και κατοικησουσιν εν αυτη ορνεα και εχινοι
 και ιβεισ και κορακεσ και επιβληθησεται επ′ αυτην σπαρτιον γεωµετριασ ερηµου και ονοκενταυροι 
οικησουσιν εν αυτη12οι αρχοντεσ αυτησ ουκ εσονται οι γαρ βασιλεισ αυτησ και οι αρχοντεσ αυτησ 
και οι µεγιστανεσ αυτησ εσονται εισ απωλειαν13και αναφυσει εισ τασ πολεισ αυτων ακανθινα ξυλα 
και εισ τα οχυρωµατα αυτησ και εσται επαυλισ σειρηνων και αυλη στρουθων14και συναντησουσιν δ
αιµονια ονοκενταυροισ και βοησουσιν ετεροσ προσ τον ετερον εκει αναπαυσονται ονοκενταυροι ευρ
ον γαρ αυτοισ αναπαυσιν15εκει ενοσσευσεν εχινοσ και εσωσεν η γη τα παιδια αυτησ µετα ασφαλειασ
 εκει ελαφοι συνηντησαν και ειδον τα προσωπα αλληλων16αριθµω παρηλθον και µια αυτων ουκ απω
λετο ετερα την ετεραν ουκ εζητησαν οτι κυριοσ ενετειλατο αυτοισ και το πνευµα αυτου συνηγαγεν α
υτασ17και αυτοσ επιβαλει αυτοισ κληρουσ και η χειρ αυτου διεµερισεν βοσκεσθαι εισ τον αιωνα χρο
νον κληρονοµησετε εισ γενεασ γενεων αναπαυσονται επ′ αυτησ  
 
Chapter 35 
1ευφρανθητι ερηµοσ διψωσα αγαλλιασθω ερηµοσ και ανθειτω ωσ κρινον2και εξανθησει και αγαλλια
σεται τα ερηµα του ιορδανου και η δοξα του λιβανου εδοθη αυτη και η τιµη του καρµηλου και ο λαο
σ µου οψεται την δοξαν κυριου και το υψοσ του θεου3ισχυσατε χειρεσ ανειµεναι και γονατα παραλε
λυµενα4παρακαλεσατε οι ολιγοψυχοι τη διανοια ισχυσατε µη φοβεισθε ιδου ο θεοσ ηµων κρισιν αντ
αποδιδωσιν και ανταποδωσει αυτοσ ηξει και σωσει ηµασ5τοτε ανοιχθησονται οφθαλµοι τυφλων και 
ωτα κωφων ακουσονται6τοτε αλειται ωσ ελαφοσ ο χωλοσ και τρανη εσται γλωσσα µογιλαλων οτι ερρ
αγη εν τη ερηµω υδωρ και φαραγξ εν γη διψωση7και η ανυδροσ εσται εισ ελη και εισ την διψωσαν γη
ν πηγη υδατοσ εσται εκει ευφροσυνη ορνεων επαυλισ καλαµου και ελη8εκει εσται οδοσ καθαρα και ο
δοσ αγια κληθησεται και ου µη παρελθη εκει ακαθαρτοσ ουδε εσται εκει οδοσ ακαθαρτοσ οι δε διεσπ
αρµενοι πορευσονται επ′ αυτησ και ου µη πλανηθωσιν9και ουκ εσται εκει λεων ουδε των θηριων των 
πονηρων ου µη αναβη επ′ αυτην ουδε µη ευρεθη εκει αλλα πορευσονται εν αυτη λελυτρωµενοι10και σ
υνηγµενοι δια κυριον αποστραφησονται και ηξουσιν εισ σιων µετ′ ευφροσυνησ και ευφροσυνη αιωνι
οσ υπερ κεφαλησ αυτων επι γαρ κεφαλησ αυτων αινεσισ και αγαλλιαµα και ευφροσυνη καταληµψετ
αι αυτουσ απεδρα οδυνη και λυπη και στεναγµοσ  
 
Chapter 36 
1και εγενετο του τεσσαρεσκαιδεκατου ετουσ βασιλευοντοσ εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευσ ασσ
υριων επι τασ πολεισ τησ ιουδαιασ τασ οχυρασ και ελαβεν αυτασ2και απεστειλεν βασιλευσ ασσυρι
ων ραψακην εκ λαχισ εισ ιερουσαληµ προσ τον βασιλεα εζεκιαν µετα δυναµεωσ πολλησ και εστη εν 
τω υδραγωγω τησ κολυµβηθρασ τησ ανω εν τη οδω του αγρου του γναφεωσ3και εξηλθεν προσ αυτον ε
λιακιµ ο του χελκιου ο οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ και ιωαχ ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφ
οσ4και ειπεν αυτοισ ραψακησ ειπατε εζεκια ταδε λεγει ο βασιλευσ ο µεγασ βασιλευσ ασσυριων τι πε
ποιθωσ ει5µη εν βουλη η λογοισ χειλεων παραταξισ γινεται και νυν επι τινι πεποιθασ οτι απειθεισ µοι
6ιδου πεποιθωσ ει επι την ραβδον την καλαµινην την τεθλασµενην ταυτην επ′ αιγυπτον οσ αν επ′ αυτ
ην επιστηρισθη εισελευσεται εισ την χειρα αυτου ουτωσ εστιν φαραω βασιλευσ αιγυπτου και παντεσ
 οι πεποιθοτεσ επ′ αυτω7ει δε λεγετε επι κυριον τον θεον ηµων πεποιθαµεν8νυν µειχθητε τω κυριω µου 
τω βασιλει ασσυριων και δωσω υµιν δισχιλιαν ιππον ει δυνησεσθε δουναι αναβατασ επ′ αυτουσ9και 
πωσ δυνασθε αποστρεψαι εισ προσωπον τοπαρχου ενοσ οικεται εισιν οι πεποιθοτεσ επ′ αιγυπτιοισ ει



σ ιππον και αναβατην10και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι την χωραν ταυτην πολεµησαι αυτην11κ
αι ειπεν προσ αυτον ελιακιµ και σοµνασ και ιωαχ λαλησον προσ τουσ παιδασ σου συριστι ακουοµεν
 γαρ ηµεισ και µη λαλει προσ ηµασ ιουδαι+στι και ινα τι λαλεισ εισ τα ωτα των ανθρωπων των επι τω
 τειχει12και ειπεν ραψακησ προσ αυτουσ µη προσ τον κυριον υµων η προσ υµασ απεσταλκεν µε ο κυρ
ιοσ µου λαλησαι τουσ λογουσ τουτουσ ουχι προσ τουσ ανθρωπουσ τουσ καθηµενουσ επι τω τειχει ιν
α φαγωσιν κοπρον και πιωσιν ουρον µεθ′ υµων αµα13και εστη ραψακησ και εβοησεν φωνη µεγαλη ιου
δαι+στι και ειπεν ακουσατε τουσ λογουσ του βασιλεωσ του µεγαλου βασιλεωσ ασσυριων14ταδε λεγει 
ο βασιλευσ µη απατατω υµασ εζεκιασ λογοισ οι ου δυνησονται ρυσασθαι υµασ15και µη λεγετω υµιν 
εζεκιασ οτι ρυσεται υµασ ο θεοσ και ου µη παραδοθη η πολισ αυτη εν χειρι βασιλεωσ ασσυριων16µη 
ακουετε εζεκιου ταδε λεγει ο βασιλευσ ασσυριων ει βουλεσθε ευλογηθηναι εκπορευεσθε προσ µε και 
φαγεσθε εκαστοσ την αµπελον αυτου και τασ συκασ και πιεσθε υδωρ του λακκου υµων17εωσ αν ελθω
 και λαβω υµασ εισ γην ωσ η γη υµων γη σιτου και οινου και αρτων και αµπελωνων18µη υµασ απατατ
ω εζεκιασ λεγων ο θεοσ υµων ρυσεται υµασ µη ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστοσ την εαυτου χω
ραν εκ χειροσ βασιλεωσ ασσυριων19που εστιν ο θεοσ αιµαθ και αρφαθ και που ο θεοσ τησ πολεωσ σε
πφαριµ µη εδυναντο ρυσασθαι σαµαρειαν εκ χειροσ µου20τισ των θεων παντων των εθνων τουτων ερρ
υσατο την γην αυτου εκ τησ χειροσ µου οτι ρυσεται ο θεοσ ιερουσαληµ εκ χειροσ µου21και εσιωπησα
ν και ουδεισ απεκριθη αυτω λογον δια το προσταξαι τον βασιλεα µηδενα αποκριθηναι22και εισηλθεν 
ελιακιµ ο του χελκιου ο οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ τησ δυναµεωσ και ιωαχ ο του ασαφ ο υ
ποµνηµατογραφοσ προσ εζεκιαν εσχισµενοι τουσ χιτωνασ και απηγγειλαν αυτω τουσ λογουσ ραψακ
ου  
 
Chapter 37 
1και εγενετο εν τω ακουσαι τον βασιλεα εζεκιαν εσχισεν τα ιµατια και σακκον περιεβαλετο και ανεβ
η εισ τον οικον κυριου2και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα και τουσ πρ
εσβυτερουσ των ιερεων περιβεβληµενουσ σακκουσ προσ ησαιαν υιον αµωσ τον προφητην3και ειπαν 
αυτω ταδε λεγει εζεκιασ ηµερα θλιψεωσ και ονειδισµου και ελεγµου και οργησ η σηµερον ηµερα οτι 
ηκει η ωδιν τη τικτουση ισχυν δε ουκ εχει του τεκειν4εισακουσαι κυριοσ ο θεοσ σου τουσ λογουσ ρα
ψακου ουσ απεστειλεν βασιλευσ ασσυριων ονειδιζειν θεον ζωντα και ονειδιζειν λογουσ ουσ ηκουσε
ν κυριοσ ο θεοσ σου και δεηθηση προσ κυριον τον θεον σου περι των καταλελειµµενων τουτων5και η
λθον οι παιδεσ του βασιλεωσ προσ ησαιαν6και ειπεν αυτοισ ησαιασ ουτωσ ερειτε προσ τον κυριον υ
µων ταδε λεγει κυριοσ µη φοβηθησ απο των λογων ων ηκουσασ ουσ ωνειδισαν µε οι πρεσβεισ βασιλε
ωσ ασσυριων7ιδου εγω εµβαλω εισ αυτον πνευµα και ακουσασ αγγελιαν αποστραφησεται εισ την χω
ραν αυτου και πεσειται µαχαιρα εν τη γη αυτου8και απεστρεψεν ραψακησ και κατελαβεν πολιορκου
ντα τον βασιλεα λοµναν και ηκουσεν βασιλευσ ασσυριων οτι9εξηλθεν θαρακα βασιλευσ αιθιοπων π
ολιορκησαι αυτον και ακουσασ απεστρεψεν και απεστειλεν αγγελουσ προσ εζεκιαν λεγων10ουτωσ ερ
ειτε εζεκια βασιλει τησ ιουδαιασ µη σε απατατω ο θεοσ σου εφ′ ω πεποιθωσ ει επ′ αυτω λεγων ου µη π
αραδοθη ιερουσαληµ εισ χειρασ βασιλεωσ ασσυριων11η ουκ ηκουσασ α εποιησαν βασιλεισ ασσυρι
ων πασαν την γην ωσ απωλεσαν12µη ερρυσαντο αυτουσ οι θεοι των εθνων ουσ οι πατερεσ µου απωλε
σαν την τε γωζαν και χαρραν και ραφεσ αι εισιν εν χωρα θεµαδ13που εισιν οι βασιλεισ αιµαθ και αρφ
αθ και πολεωσ σεπφαριµ αναγ ουγαυα14και ελαβεν εζεκιασ το βιβλιον παρα των αγγελων και ηνοιξεν 
αυτο εναντιον κυριου15και προσευξατο εζεκιασ προσ κυριον λεγων16κυριε σαβαωθ ο θεοσ ισραηλ ο κ
αθηµενοσ επι των χερουβιν συ θεοσ µονοσ ει πασησ βασιλειασ τησ οικουµενησ συ εποιησασ τον ουρ
ανον και την γην17εισακουσον κυριε εισβλεψον κυριε και ιδε τουσ λογουσ ουσ απεστειλεν σενναχηρι
µ ονειδιζειν θεον ζωντα18επ′ αληθειασ γαρ ηρηµωσαν βασιλεισ ασσυριων την οικουµενην ολην και τ
ην χωραν αυτων19και ενεβαλον τα ειδωλα αυτων εισ το πυρ ου γαρ θεοι ησαν αλλα εργα χειρων ανθρ
ωπων ξυλα και λιθοι και απωλεσαν αυτουσ20συ δε κυριε ο θεοσ ηµων σωσον ηµασ εκ χειροσ αυτων ι
να γνω πασα βασιλεια τησ γησ οτι συ ει ο θεοσ µονοσ21και απεσταλη ησαιασ υιοσ αµωσ προσ εζεκια
ν και ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ηκουσα α προσηυξω προσ µε περι σενναχηριµ βασ
ιλεωσ ασσυριων22ουτοσ ο λογοσ ον ελαλησεν περι αυτου ο θεοσ εφαυλισεν σε και εµυκτηρισεν σε πα
ρθενοσ θυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ23τινα ωνειδισασ και παρωξυνα
σ η προσ τινα υψωσασ την φωνην σου και ουκ ηρασ εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ σου εισ τον αγιον του
 ισραηλ24οτι δι′ αγγελων ωνειδισασ κυριον συ γαρ ειπασ τω πληθει των αρµατων εγω ανεβην εισ υψοσ
 ορεων και εισ τα εσχατα του λιβανου και εκοψα το υψοσ τησ κεδρου αυτου και το καλλοσ τησ κυπα
ρισσου και εισηλθον εισ υψοσ µερουσ του δρυµου25και εθηκα γεφυραν και ηρηµωσα υδατα και πασα
ν συναγωγην υδατοσ26ου ταυτα ηκουσασ παλαι α εγω εποιησα εξ αρχαιων ηµερων συνεταξα νυν δε ε
πεδειξα εξερηµωσαι εθνη εν οχυροισ και ενοικουντασ εν πολεσιν οχυραισ27ανηκα τασ χειρασ και εξ
ηρανθησαν και εγενοντο ωσ χορτοσ ξηροσ επι δωµατων και ωσ αγρωστισ28νυν δε την αναπαυσιν σου
 και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγω επισταµαι29ο δε θυµοσ σου ον εθυµωθησ και η πικρια σ



ου ανεβη προσ µε και εµβαλω φιµον εισ την ρινα σου και χαλινον εισ τα χειλη σου και αποστρεψω σ
ε τη οδω η ηλθεσ εν αυτη30τουτο δε σοι το σηµειον φαγε τουτον τον ενιαυτον α εσπαρκασ τω δε ενιαυ
τω τω δευτερω το καταλειµµα τω δε τριτω σπειραντεσ αµησατε και φυτευσατε αµπελωνασ και φαγεσθ
ε τον καρπον αυτων31και εσονται οι καταλελειµµενοι εν τη ιουδαια φυησουσιν ριζαν κατω και ποιησ
ουσιν σπερµα ανω32οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσονται οι καταλελειµµενοι και οι σωζοµενοι εξ ορουσ σ
ιων ο ζηλοσ κυριου σαβαωθ ποιησει ταυτα33δια τουτο ουτωσ λεγει κυριοσ επι βασιλεα ασσυριων ου 
µη εισελθη εισ την πολιν ταυτην ουδε µη βαλη επ′ αυτην βελοσ ουδε µη επιβαλη επ′ αυτην θυρεον ου
δε µη κυκλωση επ′ αυτην χαρακα34αλλα τη οδω η ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται ταδε λεγει κυριοσ35

υπερασπιω υπερ τησ πολεωσ ταυτησ του σωσαι αυτην δι′ εµε και δια δαυιδ τον παιδα µου36και εξηλθ
εν αγγελοσ κυριου και ανειλεν εκ τησ παρεµβολησ των ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε χιλιαδασ
 και εξανασταντεσ το πρωι ευρον παντα τα σωµατα νεκρα37και αποστραφεισ απηλθεν βασιλευσ ασσ
υριων και ωκησεν εν νινευη38και εν τω αυτον προσκυνειν εν τω οικω νασαραχ τον παταχρον αυτου α
δραµελεχ και σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον µαχαιραισ αυτοι δε διεσωθησαν εισ αρµενιαν 
και εβασιλευσεν ασορδαν ο υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 38 
1εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω εµαλακισθη εζεκιασ εωσ θανατου και ηλθεν προσ αυτον ησαιασ υιοσ
 αµωσ ο προφητησ και ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ταξαι περι του οικου σου αποθνησκεισ γα
ρ συ και ου ζηση2και απεστρεψεν εζεκιασ το προσωπον αυτου προσ τον τοιχον και προσηυξατο προσ
 κυριον3λεγων µνησθητι κυριε ωσ επορευθην ενωπιον σου µετα αληθειασ εν καρδια αληθινη και τα α
ρεστα ενωπιον σου εποιησα και εκλαυσεν εζεκιασ κλαυθµω µεγαλω4και εγενετο λογοσ κυριου προσ η
σαιαν λεγων5πορευθητι και ειπον εζεκια ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ του πατροσ σου ηκουσα τησ 
φωνησ τησ προσευχησ σου και ειδον τα δακρυα σου ιδου προστιθηµι προσ τον χρονον σου ετη δεκα 
πεντε6και εκ χειροσ βασιλεωσ ασσυριων σωσω σε και υπερ τησ πολεωσ ταυτησ υπερασπιω7τουτο δε 
σοι το σηµειον παρα κυριου οτι ο θεοσ ποιησει το ρηµα τουτο8την σκιαν των αναβαθµων ουσ κατεβη
 ο ηλιοσ τουσ δεκα αναβαθµουσ του οικου του πατροσ σου αποστρεψω τον ηλιον τουσ δεκα αναβαθ
µουσ και ανεβη ο ηλιοσ τουσ δεκα αναβαθµουσ ουσ κατεβη η σκια9προσευχη εζεκιου βασιλεωσ τησ 
ιουδαιασ ηνικα εµαλακισθη και ανεστη εκ τησ µαλακιασ αυτου10εγω ειπα εν τω υψει των ηµερων µο
υ εν πυλαισ αδου καταλειψω τα ετη τα επιλοιπα11ειπα ουκετι µη ιδω το σωτηριον του θεου επι τησ γη
σ ουκετι µη ιδω ανθρωπον12εκ τησ συγγενειασ µου κατελιπον το λοιπον τησ ζωησ µου εξηλθεν και απ
ηλθεν απ′ εµου ωσπερ ο καταλυων σκηνην πηξασ το πνευµα µου παρ′ εµοι εγενετο ωσ ιστοσ εριθου ε
γγιζουσησ εκτεµειν εν τη ηµερα εκεινη παρεδοθην13εωσ πρωι ωσ λεοντι ουτωσ τα οστα µου συνετριψ
εν απο γαρ τησ ηµερασ εωσ τησ νυκτοσ παρεδοθην14ωσ χελιδων ουτωσ φωνησω και ωσ περιστερα ου
τωσ µελετησω εξελιπον γαρ µου οι οφθαλµοι του βλεπειν εισ το υψοσ του ουρανου προσ τον κυριον ο
σ εξειλατο µε15και αφειλατο µου την οδυνην τησ ψυχησ16κυριε περι αυτησ γαρ ανηγγελη σοι και εξηγ
ειρασ µου την πνοην και παρακληθεισ εζησα17ειλου γαρ µου την ψυχην ινα µη αποληται και απερρι
ψασ οπισω µου πασασ τασ αµαρτιασ µου18ου γαρ οι εν αδου αινεσουσιν σε ουδε οι αποθανοντεσ ευλ
ογησουσιν σε ουδε ελπιουσιν οι εν αδου την ελεηµοσυνην σου19οι ζωντωσ ευλογησουσιν σε ον τροπο
ν καγω απο γαρ τησ σηµερον παιδια ποιησω α αναγγελουσιν την δικαιοσυνην σου20κυριε τησ σωτηρι
ασ µου και ου παυσοµαι ευλογων σε µετα ψαλτηριου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου κατεναντι το
υ οικου του θεου21και ειπεν ησαιασ προσ εζεκιαν λαβε παλαθην εκ συκων και τριψον και καταπλασ
αι και υγιησ εση22και ειπεν εζεκιασ τουτο το σηµειον οτι αναβησοµαι εισ τον οικον κυριου του θεου 
 
Chapter 39 
1εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδαχ υιοσ του λααδαν ο βασιλευσ τησ βαβυλωνιασ επιστολασ κ
αι πρεσβεισ και δωρα εζεκια ηκουσεν γαρ οτι εµαλακισθη εωσ θανατου και ανεστη2και εχαρη επ′ αυ
τοισ εζεκιασ χαραν µεγαλην και εδειξεν αυτοισ τον οικον του νεχωθα και τησ στακτησ και των θυµι
αµατων και του µυρου και του αργυριου και του χρυσιου και παντασ τουσ οικουσ των σκευων τησ γ
αζησ και παντα οσα ην εν τοισ θησαυροισ αυτου και ουκ ην ουθεν ο ουκ εδειξεν εζεκιασ εν τω οικω 
αυτου3και ηλθεν ησαιασ ο προφητησ προσ τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προσ αυτον τι λεγουσιν οι 
ανθρωποι ουτοι και ποθεν ηκασιν προσ σε και ειπεν εζεκιασ εκ γησ πορρωθεν ηκασιν προσ µε εκ βαβ
υλωνοσ4και ειπεν ησαιασ τι ειδοσαν εν τω οικω σου και ειπεν εζεκιασ παντα τα εν τω οικω µου ειδοσ
αν και ουκ εστιν εν τω οικω µου ο ουκ ειδοσαν αλλα και τα εν τοισ θησαυροισ µου5και ειπεν αυτω η
σαιασ ακουσον τον λογον κυριου σαβαωθ6ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και ληµψονται παντα τ
α εν τω οικω σου και οσα συνηγαγον οι πατερεσ σου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εισ βαβυλωνα ηξει και 
ουδεν ου µη καταλιπωσιν ειπεν δε ο θεοσ7οτι και απο των τεκνων σου ων εγεννησασ ληµψονται και π
οιησουσιν σπαδοντασ εν τω οικω του βασιλεωσ των βαβυλωνιων8και ειπεν εζεκιασ προσ ησαιαν αγα
θοσ ο λογοσ κυριου ον ελαλησεν γενεσθω δη ειρηνη και δικαιοσυνη εν ταισ ηµεραισ µου .  



 
Chapter 40 
1παρακαλειτε παρακαλειτε τον λαον µου λεγει ο θεοσ2ιερεισ λαλησατε εισ την καρδιαν ιερουσαληµ 
παρακαλεσατε αυτην οτι επλησθη η ταπεινωσισ αυτησ λελυται αυτησ η αµαρτια οτι εδεξατο εκ χειρ
οσ κυριου διπλα τα αµαρτηµατα αυτησ3φωνη βοωντοσ εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθε
ιασ ποιειτε τασ τριβουσ του θεου ηµων4πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν οροσ και βουνοσ ταπειν
ωθησεται και εσται παντα τα σκολια εισ ευθειαν και η τραχεια εισ πεδια5και οφθησεται η δοξα κυριο
υ και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου οτι κυριοσ ελαλησεν6φωνη λεγοντοσ βοησον και ειπα 
τι βοησω πασα σαρξ χορτοσ και πασα δοξα ανθρωπου ωσ ανθοσ χορτου7εξηρανθη ο χορτοσ και το α
νθοσ εξεπεσεν8το δε ρηµα του θεου ηµων µενει εισ τον αιωνα9επ′ οροσ υψηλον αναβηθι ο ευαγγελιζο
µενοσ σιων υψωσον τη ισχυι την φωνην σου ο ευαγγελιζοµενοσ ιερουσαληµ υψωσατε µη φοβεισθε ει
πον ταισ πολεσιν ιουδα ιδου ο θεοσ υµων10ιδου κυριοσ µετα ισχυοσ ερχεται και ο βραχιων µετα κυρι
ειασ ιδου ο µισθοσ αυτου µετ′ αυτου και το εργον εναντιον αυτου11ωσ ποιµην ποιµανει το ποιµνιον α
υτου και τω βραχιονι αυτου συναξει αρνασ και εν γαστρι εχουσασ παρακαλεσει12τισ εµετρησεν τη χ
ειρι το υδωρ και τον ουρανον σπιθαµη και πασαν την γην δρακι τισ εστησεν τα ορη σταθµω και τασ 
ναπασ ζυγω13τισ εγνω νουν κυριου και τισ αυτου συµβουλοσ εγενετο οσ συµβιβα αυτον14η προσ τινα 
συνεβουλευσατο και συνεβιβασεν αυτον η τισ εδειξεν αυτω κρισιν η οδον συνεσεωσ τισ εδειξεν αυτ
ω15ει παντα τα εθνη ωσ σταγων απο καδου και ωσ ροπη ζυγου ελογισθησαν και ωσ σιελοσ λογισθησο
νται16ο δε λιβανοσ ουχ ικανοσ εισ καυσιν και παντα τα τετραποδα ουχ ικανα εισ ολοκαρπωσιν17και 
παντα τα εθνη ωσ ουδεν εισι και εισ ουθεν ελογισθησαν18τινι ωµοιωσατε κυριον και τινι οµοιωµατι ω
µοιωσατε αυτον19µη εικονα εποιησεν τεκτων η χρυσοχοοσ χωνευσασ χρυσιον περιεχρυσωσεν αυτον 
οµοιωµα κατεσκευασεν αυτον20ξυλον γαρ ασηπτον εκλεγεται τεκτων και σοφωσ ζητει πωσ στησει αυ
του εικονα και ινα µη σαλευηται21ου γνωσεσθε ουκ ακουσεσθε ουκ ανηγγελη εξ αρχησ υµιν ουκ εγνω
τε τα θεµελια τησ γησ22ο κατεχων τον γυρον τησ γησ και οι ενοικουντεσ εν αυτη ωσ ακριδεσ ο στησα
σ ωσ καµαραν τον ουρανον και διατεινασ ωσ σκηνην κατοικειν23ο διδουσ αρχοντασ εισ ουδεν αρχει
ν την δε γην ωσ ουδεν εποιησεν24ου γαρ µη σπειρωσιν ουδε µη φυτευσωσιν ουδε µη ριζωθη εισ την γη
ν η ριζα αυτων επνευσεν επ′ αυτουσ και εξηρανθησαν και καταιγισ ωσ φρυγανα αναληµψεται αυτου
σ25νυν ουν τινι µε ωµοιωσατε και υψωθησοµαι ειπεν ο αγιοσ26αναβλεψατε εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ
 υµων και ιδετε τισ κατεδειξεν παντα ταυτα ο εκφερων κατα αριθµον τον κοσµον αυτου παντασ επ′ ο
νοµατι καλεσει απο πολλησ δοξησ και εν κρατει ισχυοσ ουδεν σε ελαθεν27µη γαρ ειπησ ιακωβ και τι 
ελαλησασ ισραηλ απεκρυβη η οδοσ µου απο του θεου και ο θεοσ µου την κρισιν αφειλεν και απεστη2

8και νυν ουκ εγνωσ ει µη ηκουσασ θεοσ αιωνιοσ ο θεοσ ο κατασκευασασ τα ακρα τησ γησ ου πεινασ
ει ουδε κοπιασει ουδε εστιν εξευρεσισ τησ φρονησεωσ αυτου29διδουσ τοισ πεινωσιν ισχυν και τοισ µ
η οδυνωµενοισ λυπην30πεινασουσιν γαρ νεωτεροι και κοπιασουσιν νεανισκοι και εκλεκτοι ανισχυεσ 
εσονται31οι δε υποµενοντεσ τον θεον αλλαξουσιν ισχυν πτεροφυησουσιν ωσ αετοι δραµουνται και ου
 κοπιασουσιν βαδιουνται και ου πεινασουσιν 
 
Chapter 41 
1εγκαινιζεσθε προσ µε νησοι οι γαρ αρχοντεσ αλλαξουσιν ισχυν εγγισατωσαν και λαλησατωσαν αµα
 τοτε κρισιν αναγγειλατωσαν2τισ εξηγειρεν απο ανατολων δικαιοσυνην εκαλεσεν αυτην κατα ποδασ 
αυτου και πορευσεται δωσει εναντιον εθνων και βασιλεισ εκστησει και δωσει εισ γην τασ µαχαιρασ 
αυτων και ωσ φρυγανα εξωσµενα τα τοξα αυτων3και διωξεται αυτουσ και διελευσεται εν ειρηνη η οδ
οσ των ποδων αυτου4τισ ενηργησεν και εποιησεν ταυτα εκαλεσεν αυτην ο καλων αυτην απο γενεων α
ρχησ εγω θεοσ πρωτοσ και εισ τα επερχοµενα εγω ειµι5ειδοσαν εθνη και εφοβηθησαν τα ακρα τησ γη
σ ηγγισαν και ηλθοσαν αµα6κρινων εκαστοσ τω πλησιον και τω αδελφω βοηθησαι και ερει7ισχυσεν α
νηρ τεκτων και χαλκευσ τυπτων σφυρη αµα ελαυνων ποτε µεν ερει συµβληµα καλον εστιν ισχυρωσα
ν αυτα εν ηλοισ θησουσιν αυτα και ου κινηθησονται8συ δε ισραηλ παισ µου ιακωβ ον εξελεξαµην σ
περµα αβρααµ ον ηγαπησα9ου αντελαβοµην απ′ ακρων τησ γησ και εκ των σκοπιων αυτησ εκαλεσα 
σε και ειπα σοι παισ µου ει εξελεξαµην σε και ουκ εγκατελιπον σε10µη φοβου µετα σου γαρ ειµι µη πλ
ανω εγω γαρ ειµι ο θεοσ σου ο ενισχυσασ σε και εβοηθησα σοι και ησφαλισαµην σε τη δεξια τη δικαι
α µου11ιδου αισχυνθησονται και εντραπησονται παντεσ οι αντικειµενοι σοι εσονται γαρ ωσ ουκ οντε
σ και απολουνται παντεσ οι αντιδικοι σου12ζητησεισ αυτουσ και ου µη ευρησ τουσ ανθρωπουσ οι πα
ροινησουσιν εισ σε εσονται γαρ ωσ ουκ οντεσ και ουκ εσονται οι αντιπολεµουντεσ σε13οτι εγω ο θεοσ
 σου ο κρατων τησ δεξιασ σου ο λεγων σοι µη φοβου14ιακωβ ολιγοστοσ ισραηλ εγω εβοηθησα σοι λεγ
ει ο θεοσ ο λυτρουµενοσ σε ισραηλ15ιδου εποιησα σε ωσ τροχουσ αµαξησ αλοωντασ καινουσ πριστη
ροειδεισ και αλοησεισ ορη και λεπτυνεισ βουνουσ και ωσ χνουν θησεισ16και λικµησεισ και ανεµοσ λ
ηµψεται αυτουσ και καταιγισ διασπερει αυτουσ συ δε ευφρανθηση εν τοισ αγιοισ ισραηλ και αγαλλι
ασονται17οι πτωχοι και οι ενδεεισ ζητησουσιν γαρ υδωρ και ουκ εσται η γλωσσα αυτων απο τησ διψη



σ εξηρανθη εγω κυριοσ ο θεοσ εγω επακουσοµαι ο θεοσ ισραηλ και ουκ εγκαταλειψω αυτουσ18αλλα 
ανοιξω επι των ορεων ποταµουσ και εν µεσω πεδιων πηγασ ποιησω την ερηµον εισ ελη και την διψωσ
αν γην εν υδραγωγοισ19θησω εισ την ανυδρον γην κεδρον και πυξον και µυρσινην και κυπαρισσον κα
ι λευκην20ινα ιδωσιν και γνωσιν και εννοηθωσιν και επιστωνται αµα οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα 
παντα και ο αγιοσ του ισραηλ κατεδειξεν21εγγιζει η κρισισ υµων λεγει κυριοσ ο θεοσ ηγγισαν αι βουλ
αι υµων λεγει ο βασιλευσ ιακωβ22εγγισατωσαν και αναγγειλατωσαν υµιν α συµβησεται η τα προτερα 
τινα ην ειπατε και επιστησοµεν τον νουν και γνωσοµεθα τι τα εσχατα και τα επερχοµενα ειπατε ηµιν2

3αναγγειλατε ηµιν τα επερχοµενα επ′ εσχατου και γνωσοµεθα οτι θεοι εστε ευ ποιησατε και κακωσατε
 και θαυµασοµεθα και οψοµεθα αµα24οτι ποθεν εστε υµεισ και ποθεν η εργασια υµων εκ γησ βδελυγµ
α εξελεξαντο υµασ25εγω δε ηγειρα τον απο βορρα και τον αφ′ ηλιου ανατολων κληθησονται τω ονοµα
τι µου ερχεσθωσαν αρχοντεσ και ωσ πηλοσ κεραµεωσ και ωσ κεραµευσ καταπατων τον πηλον ουτωσ
 καταπατηθησεσθε26τισ γαρ αναγγελει τα εξ αρχησ ινα γνωµεν και τα εµπροσθεν και ερουµεν οτι αλη
θη εστιν ουκ εστιν ο προλεγων ουδε ο ακουων υµων τουσ λογουσ27αρχην σιων δωσω και ιερουσαληµ 
παρακαλεσω εισ οδον28απο γαρ των εθνων ιδου ουδεισ και απο των ειδωλων αυτων ουκ ην ο αναγγελ
λων και εαν ερωτησω αυτουσ ποθεν εστε ου µη αποκριθωσιν µοι29εισιν γαρ οι ποιουντεσ υµασ και µα
την οι πλανωντεσ υµασ  
 
Chapter 42 
1ιακωβ ο παισ µου αντιληµψοµαι αυτου ισραηλ ο εκλεκτοσ µου προσεδεξατο αυτον η ψυχη µου εδωκ
α το πνευµα µου επ′ αυτον κρισιν τοισ εθνεσιν εξοισει2ου κεκραξεται ουδε ανησει ουδε ακουσθησετα
ι εξω η φωνη αυτου3καλαµον τεθλασµενον ου συντριψει και λινον καπνιζοµενον ου σβεσει αλλα εισ 
αληθειαν εξοισει κρισιν4αναλαµψει και ου θραυσθησεται εωσ αν θη επι τησ γησ κρισιν και επι τω ον
οµατι αυτου εθνη ελπιουσιν5ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ τον ουρανον και πηξασ αυτον ο σ
τερεωσασ την γην και τα εν αυτη και διδουσ πνοην τω λαω τω επ′ αυτησ και πνευµα τοισ πατουσιν α
υτην6εγω κυριοσ ο θεοσ εκαλεσα σε εν δικαιοσυνη και κρατησω τησ χειροσ σου και ενισχυσω σε και
 εδωκα σε εισ διαθηκην γενουσ εισ φωσ εθνων7ανοιξαι οφθαλµουσ τυφλων εξαγαγειν εκ δεσµων δεδεµ
ενουσ και εξ οικου φυλακησ καθηµενουσ εν σκοτει8εγω κυριοσ ο θεοσ τουτο µου εστιν το ονοµα την 
δοξαν µου ετερω ου δωσω ουδε τασ αρετασ µου τοισ γλυπτοισ9τα απ′ αρχησ ιδου ηκασιν και καινα α
 εγω αναγγελω και προ του ανατειλαι εδηλωθη υµιν10υµνησατε τω κυριω υµνον καινον η αρχη αυτου 
δοξαζετε το ονοµα αυτου απ′ ακρου τησ γησ οι καταβαινοντεσ εισ την θαλασσαν και πλεοντεσ αυτη
ν αι νησοι και οι κατοικουντεσ αυτασ11ευφρανθητι ερηµοσ και αι κωµαι αυτησ επαυλεισ και οι κατο
ικουντεσ κηδαρ ευφρανθησονται οι κατοικουντεσ πετραν απ′ ακρων των ορεων βοησουσιν12δωσουσι
ν τω θεω δοξαν τασ αρετασ αυτου εν ταισ νησοισ αναγγελουσιν13κυριοσ ο θεοσ των δυναµεων εξελευ
σεται και συντριψει πολεµον επεγερει ζηλον και βοησεται επι τουσ εχθρουσ αυτου µετα ισχυοσ14εσι
ωπησα µη και αει σιωπησοµαι και ανεξοµαι εκαρτερησα ωσ η τικτουσα εκστησω και ξηρανω αµα15κ
αι θησω ποταµουσ εισ νησουσ και ελη ξηρανω16και αξω τυφλουσ εν οδω η ουκ εγνωσαν και τριβουσ 
ουσ ουκ ηδεισαν πατησαι ποιησω αυτουσ ποιησω αυτοισ το σκοτοσ εισ φωσ και τα σκολια εισ ευθει
αν ταυτα τα ρηµατα ποιησω και ουκ εγκαταλειψω αυτουσ17αυτοι δε απεστραφησαν εισ τα οπισω αισ
χυνθητε αισχυνην οι πεποιθοτεσ επι τοισ γλυπτοισ οι λεγοντεσ τοισ χωνευτοισ υµεισ εστε θεοι ηµων18

οι κωφοι ακουσατε και οι τυφλοι αναβλεψατε ιδειν19και τισ τυφλοσ αλλ′ η οι παιδεσ µου και κωφοι α
λλ′ η οι κυριευοντεσ αυτων και ετυφλωθησαν οι δουλοι του θεου20ειδετε πλεονακισ και ουκ εφυλαξα
σθε ηνοιγµενα τα ωτα και ουκ ηκουσατε21κυριοσ ο θεοσ εβουλετο ινα δικαιωθη και µεγαλυνη αινεσι
ν και ειδον22και εγενετο ο λαοσ πεπρονοµευµενοσ και διηρπασµενοσ η γαρ παγισ εν τοισ ταµιειοισ πα
νταχου και εν οικοισ αµα οπου εκρυψαν αυτουσ εγενοντο εισ προνοµην και ουκ ην ο εξαιρουµενοσ 
αρπαγµα και ουκ ην ο λεγων αποδοσ23τισ εν υµιν οσ ενωτιειται ταυτα εισακουσεται εισ τα επερχοµεν
α24τισ εδωκεν εισ διαρπαγην ιακωβ και ισραηλ τοισ προνοµευουσιν αυτον ουχι ο θεοσ ω ηµαρτοσαν 
αυτω και ουκ εβουλοντο εν ταισ οδοισ αυτου πορευεσθαι ουδε ακουειν του νοµου αυτου25και επηγαγ
εν επ′ αυτουσ οργην θυµου αυτου και κατισχυσεν αυτουσ πολεµοσ και οι συµφλεγοντεσ αυτουσ κυκ
λω και ουκ εγνωσαν εκαστοσ αυτων ουδε εθεντο επι ψυχην  
 
Chapter 43 
1και νυν ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ σε ιακωβ ο πλασασ σε ισραηλ µη φοβου οτι ελυτρωσα
µην σε εκαλεσα σε το ονοµα σου εµοσ ει συ2και εαν διαβαινησ δι′ υδατοσ µετα σου ειµι και ποταµοι 
ου συγκλυσουσιν σε και εαν διελθησ δια πυροσ ου µη κατακαυθησ φλοξ ου κατακαυσει σε3οτι εγω κ
υριοσ ο θεοσ σου ο αγιοσ ισραηλ ο σωζων σε εποιησα σου αλλαγµα αιγυπτον και αιθιοπιαν και σοην
ην υπερ σου4αφ′ ου εντιµοσ εγενου εναντιον µου εδοξασθησ καγω σε ηγαπησα και δωσω ανθρωπουσ 
πολλουσ υπερ σου και αρχοντασ υπερ τησ κεφαλησ σου5µη φοβου οτι µετα σου ειµι απο ανατολων α
ξω το σπερµα σου και απο δυσµων συναξω σε6ερω τω βορρα αγε και τω λιβι µη κωλυε αγε τουσ υιουσ



 µου απο γησ πορρωθεν και τασ θυγατερασ µου απ′ ακρων τησ γησ7παντασ οσοι επικεκληνται τω ονο
µατι µου εν γαρ τη δοξη µου κατεσκευασα αυτον και επλασα και εποιησα αυτον8και εξηγαγον λαον τ
υφλον και οφθαλµοι εισιν ωσαυτωσ τυφλοι και κωφοι τα ωτα εχοντεσ9παντα τα εθνη συνηχθησαν αµ
α και συναχθησονται αρχοντεσ εξ αυτων τισ αναγγελει ταυτα η τα εξ αρχησ τισ αναγγελει υµιν αγαγ
ετωσαν τουσ µαρτυρασ αυτων και δικαιωθητωσαν και ειπατωσαν αληθη10γενεσθε µοι µαρτυρεσ καγ
ω µαρτυσ λεγει κυριοσ ο θεοσ και ο παισ ον εξελεξαµην ινα γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω 
ειµι εµπροσθεν µου ουκ εγενετο αλλοσ θεοσ και µετ′ εµε ουκ εσται11εγω ο θεοσ και ουκ εστιν παρεξ εµ
ου σωζων12ανηγγειλα και εσωσα ωνειδισα και ουκ ην εν υµιν αλλοτριοσ υµεισ εµοι µαρτυρεσ καγω µ
αρτυσ λεγει κυριοσ ο θεοσ13ετι απ′ αρχησ και ουκ εστιν ο εκ των χειρων µου εξαιρουµενοσ ποιησω κ
αι τισ αποστρεψει αυτο14ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο λυτρουµενοσ υµασ ο αγιοσ ισραηλ ενεκεν υµω
ν αποστελω εισ βαβυλωνα και επεγερω παντασ φευγοντασ και χαλδαιοι εν πλοιοισ δεθησονται15εγω κ
υριοσ ο θεοσ ο αγιοσ υµων ο καταδειξασ ισραηλ βασιλεα υµων16ουτωσ λεγει κυριοσ ο διδουσ οδον εν
 θαλασση και εν υδατι ισχυρω τριβον17ο εξαγαγων αρµατα και ιππον και οχλον ισχυρον αλλα εκοιµη
θησαν και ουκ αναστησονται εσβεσθησαν ωσ λινον εσβεσµενον18µη µνηµονευετε τα πρωτα και τα α
ρχαια µη συλλογιζεσθε19ιδου ποιω καινα α νυν ανατελει και γνωσεσθε αυτα και ποιησω εν τη ερηµω 
οδον και εν τη ανυδρω ποταµουσ20ευλογησει µε τα θηρια του αγρου σειρηνεσ και θυγατερεσ στρουθω
ν οτι εδωκα εν τη ερηµω υδωρ και ποταµουσ εν τη ανυδρω ποτισαι το γενοσ µου το εκλεκτον21λαον µ
ου ον περιεποιησαµην τασ αρετασ µου διηγεισθαι22ου νυν εκαλεσα σε ιακωβ ουδε κοπιασαι σε εποιη
σα ισραηλ23ουκ εµοι προβατα τησ ολοκαρπωσεωσ σου ουδε εν ταισ θυσιαισ σου εδοξασασ µε ουδε ε
γκοπον εποιησα σε εν λιβανω24ουδε εκτησω µοι αργυριου θυµιαµα ουδε το στεαρ των θυσιων σου επε
θυµησα αλλα εν ταισ αµαρτιαισ σου και εν ταισ αδικιαισ σου προεστην σου25εγω ειµι εγω ειµι ο εξαλ
ειφων τασ ανοµιασ σου και ου µη µνησθησοµαι26συ δε µνησθητι και κριθωµεν λεγε συ τασ ανοµιασ 
σου πρωτοσ ινα δικαιωθησ27οι πατερεσ υµων πρωτοι και οι αρχοντεσ αυτων ηνοµησαν εισ εµε28και ε
µιαναν οι αρχοντεσ τα αγια µου και εδωκα απολεσαι ιακωβ και ισραηλ εισ ονειδισµον  
 
Chapter 44 
1νυν δε ακουσον παισ µου ιακωβ και ισραηλ ον εξελεξαµην2ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ σε 
και ο πλασασ σε εκ κοιλιασ ετι βοηθηθηση µη φοβου παισ µου ιακωβ και ο ηγαπηµενοσ ισραηλ ον εξ
ελεξαµην3οτι εγω δωσω υδωρ εν διψει τοισ πορευοµενοισ εν ανυδρω επιθησω το πνευµα µου επι το σπ
ερµα σου και τασ ευλογιασ µου επι τα τεκνα σου4και ανατελουσιν ωσει χορτοσ ανα µεσον υδατοσ κ
αι ωσ ιτεα επι παραρρεον υδωρ5ουτοσ ερει του θεου ειµι και ουτοσ βοησεται επι τω ονοµατι ιακωβ κ
αι ετεροσ επιγραψει του θεου ειµι επι τω ονοµατι ισραηλ6ουτωσ λεγει ο θεοσ ο βασιλευσ του ισραηλ 
ο ρυσαµενοσ αυτον θεοσ σαβαωθ εγω πρωτοσ και εγω µετα ταυτα πλην εµου ουκ εστιν θεοσ7τισ ωσπε
ρ εγω στητω καλεσατω και ετοιµασατω µοι αφ′ ου εποιησα ανθρωπον εισ τον αιωνα και τα επερχοµεν
α προ του ελθειν αναγγειλατωσαν υµιν8µη παρακαλυπτεσθε ουκ απ′ αρχησ ηνωτισασθε και απηγγειλ
α υµιν µαρτυρεσ υµεισ εστε ει εστιν θεοσ πλην εµου και ουκ ησαν τοτε9οι πλασσοντεσ και γλυφοντεσ
 παντεσ µαταιοι οι ποιουντεσ τα καταθυµια αυτων α ουκ ωφελησει αυτουσ αλλα αισχυνθησονται10π
αντεσ οι πλασσοντεσ θεον και γλυφοντεσ ανωφελη11και παντεσ οθεν εγενοντο εξηρανθησαν και κωφο
ι απο ανθρωπων συναχθητωσαν παντεσ και στητωσαν αµα εντραπητωσαν και αισχυνθητωσαν αµα12

οτι ωξυνεν τεκτων σιδηρον σκεπαρνω ειργασατο αυτο και εν τερετρω ετρησεν αυτο ειργασατο αυτο ε
ν τω βραχιονι τησ ισχυοσ αυτου και πεινασει και ασθενησει και ου µη πιη υδωρ εκλεξαµενοσ13τεκτω
ν ξυλον εστησεν αυτο εν µετρω και εν κολλη ερρυθµισεν αυτο εποιησεν αυτο ωσ µορφην ανδροσ και 
ωσ ωραιοτητα ανθρωπου στησαι αυτο εν οικω14ο εκοψεν ξυλον εκ του δρυµου ο εφυτευσεν κυριοσ κα
ι υετοσ εµηκυνεν15ινα η ανθρωποισ εισ καυσιν και λαβων απ′ αυτου εθερµανθη και καυσαντεσ επεψ
αν αρτουσ επ′ αυτων το δε λοιπον ειργασαντο εισ θεουσ και προσκυνουσιν αυτουσ16ου το ηµισυ αυτ
ου κατεκαυσαν εν πυρι και καυσαντεσ επεψαν αρτουσ επ′ αυτων και επ′ αυτου κρεασ οπτησασ εφαγε
ν και ενεπλησθη και θερµανθεισ ειπεν ηδυ µοι οτι εθερµανθην και ειδον πυρ17το δε λοιπον εποιησεν ε
ισ θεον γλυπτον και προσκυνει αυτω και προσευχεται λεγων εξελου µε οτι θεοσ µου ει συ18ουκ εγνωσ
αν φρονησαι οτι απηµαυρωθησαν του βλεπειν τοισ οφθαλµοισ αυτων και του νοησαι τη καρδια αυτω
ν19και ουκ ελογισατο τη καρδια αυτου ουδε ανελογισατο εν τη ψυχη αυτου ουδε εγνω τη φρονησει οτι
 το ηµισυ αυτου κατεκαυσεν εν πυρι και επεψεν επι των ανθρακων αυτου αρτουσ και οπτησασ κρεασ
 εφαγεν και το λοιπον αυτου εισ βδελυγµα εποιησεν και προσκυνουσιν αυτω20γνωτε οτι σποδοσ η καρ
δια αυτων και πλανωνται και ουδεισ δυναται εξελεσθαι την ψυχην αυτου ιδετε ουκ ερειτε οτι ψευδο
σ εν τη δεξια µου21µνησθητι ταυτα ιακωβ και ισραηλ οτι παισ µου ει συ επλασα σε παιδα µου και συ 
ισραηλ µη επιλανθανου µου22ιδου γαρ απηλειψα ωσ νεφελην τασ ανοµιασ σου και ωσ γνοφον τασ αµ
αρτιασ σου επιστραφητι προσ µε και λυτρωσοµαι σε23ευφρανθητε ουρανοι οτι ηλεησεν ο θεοσ τον ισ
ραηλ σαλπισατε θεµελια τησ γησ βοησατε ορη ευφροσυνην οι βουνοι και παντα τα ξυλα τα εν αυτοι
σ οτι ελυτρωσατο ο θεοσ τον ιακωβ και ισραηλ δοξασθησεται24ουτωσ λεγει κυριοσ ο λυτρουµενοσ σε



 και ο πλασσων σε εκ κοιλιασ εγω κυριοσ ο συντελων παντα εξετεινα τον ουρανον µονοσ και εστερε
ωσα την γην τισ ετεροσ25διασκεδασει σηµεια εγγαστριµυθων και µαντειασ απο καρδιασ αποστρεφων 
φρονιµουσ εισ τα οπισω και την βουλην αυτων µωρευων26και ιστων ρηµατα παιδοσ αυτου και την βο
υλην των αγγελων αυτου αληθευων ο λεγων ιερουσαληµ κατοικηθηση και ταισ πολεσιν τησ ιουδαια
σ οικοδοµηθησεσθε και τα ερηµα αυτησ ανατελει27ο λεγων τη αβυσσω ερηµωθηση και τουσ ποταµου
σ σου ξηρανω28ο λεγων κυρω φρονειν και παντα τα θεληµατα µου ποιησει ο λεγων ιερουσαληµ οικοδ
οµηθηση και τον οικον τον αγιον µου θεµελιωσω  
 
Chapter 45 
1ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ τω χριστω µου κυρω ου εκρατησα τησ δεξιασ επακουσαι εµπροσθεν αυτο
υ εθνη και ισχυν βασιλεων διαρρηξω ανοιξω εµπροσθεν αυτου θυρασ και πολεισ ου συγκλεισθησοντ
αι2εγω εµπροσθεν σου πορευσοµαι και ορη οµαλιω θυρασ χαλκασ συντριψω και µοχλουσ σιδηρουσ 
συγκλασω3και δωσω σοι θησαυρουσ σκοτεινουσ αποκρυφουσ αορατουσ ανοιξω σοι ινα γνωσ οτι εγω
 κυριοσ ο θεοσ ο καλων το ονοµα σου θεοσ ισραηλ4ενεκεν ιακωβ του παιδοσ µου και ισραηλ του εκλ
εκτου µου εγω καλεσω σε τω ονοµατι σου και προσδεξοµαι σε συ δε ουκ εγνωσ µε5οτι εγω κυριοσ ο θε
οσ και ουκ εστιν ετι πλην εµου θεοσ και ουκ ηδεισ µε6ινα γνωσιν οι απο ανατολων ηλιου και οι απο δ
υσµων οτι ουκ εστιν πλην εµου εγω κυριοσ ο θεοσ και ουκ εστιν ετι7εγω ο κατασκευασασ φωσ και ποι
ησασ σκοτοσ ο ποιων ειρηνην και κτιζων κακα εγω κυριοσ ο θεοσ ο ποιων ταυτα παντα8ευφρανθητω 
ο ουρανοσ ανωθεν και αι νεφελαι ρανατωσαν δικαιοσυνην ανατειλατω η γη ελεοσ και δικαιοσυνην 
ανατειλατω αµα εγω ειµι κυριοσ ο κτισασ σε9ποιον βελτιον κατεσκευασα ωσ πηλον κεραµεωσ µη ο α
ροτριων αροτριασει την γην ολην την ηµεραν µη ερει ο πηλοσ τω κεραµει τι ποιεισ οτι ουκ εργαζη ου
δε εχεισ χειρασ10ο λεγων τω πατρι τι γεννησεισ και τη µητρι τι ωδινησεισ11οτι ουτωσ λεγει κυριοσ ο θ
εοσ ο αγιοσ ισραηλ ο ποιησασ τα επερχοµενα ερωτησατε µε περι των υιων µου και περι των θυγατερω
ν µου και περι των εργων των χειρων µου εντειλασθε µοι12εγω εποιησα γην και ανθρωπον επ′ αυτησ εγ
ω τη χειρι µου εστερεωσα τον ουρανον εγω πασι τοισ αστροισ ενετειλαµην13εγω ηγειρα αυτον µετα δι
καιοσυνησ βασιλεα και πασαι αι οδοι αυτου ευθειαι ουτοσ οικοδοµησει την πολιν µου και την αιχµ
αλωσιαν του λαου µου επιστρεψει ου µετα λυτρων ουδε µετα δωρων ειπεν κυριοσ σαβαωθ14ουτωσ λε
γει κυριοσ σαβαωθ εκοπιασεν αιγυπτοσ και εµπορια αιθιοπων και οι σεβωιν ανδρεσ υψηλοι επι σε δι
αβησονται και σοι εσονται δουλοι και οπισω σου ακολουθησουσιν δεδεµενοι χειροπεδαισ και προσκ
υνησουσιν σοι και εν σοι προσευξονται οτι εν σοι ο θεοσ εστιν και ερουσιν ουκ εστιν θεοσ πλην σου1

5συ γαρ ει θεοσ και ουκ ηδειµεν ο θεοσ του ισραηλ σωτηρ16αισχυνθησονται και εντραπησονται παντ
εσ οι αντικειµενοι αυτω και πορευσονται εν αισχυνη εγκαινιζεσθε προσ µε νησοι17ισραηλ σωζεται υ
πο κυριου σωτηριαν αιωνιον ουκ αισχυνθησονται ουδε µη εντραπωσιν εωσ του αιωνοσ18ουτωσ λεγει 
κυριοσ ο ποιησασ τον ουρανον ουτοσ ο θεοσ ο καταδειξασ την γην και ποιησασ αυτην αυτοσ διωρισ
εν αυτην ουκ εισ κενον εποιησεν αυτην αλλα κατοικεισθαι εγω ειµι και ουκ εστιν ετι19ουκ εν κρυφη λ
ελαληκα ουδε εν τοπω γησ σκοτεινω ουκ ειπα τω σπερµατι ιακωβ µαταιον ζητησατε εγω ειµι εγω ειµι 
κυριοσ λαλων δικαιοσυνην και αναγγελλων αληθειαν20συναχθητε και ηκετε βουλευσασθε αµα οι σω
ζοµενοι απο των εθνων ουκ εγνωσαν οι αιροντεσ το ξυλον γλυµµα αυτων και προσευχοµενοι ωσ προ
σ θεουσ οι ου σωζουσιν21ει αναγγελουσιν εγγισατωσαν ινα γνωσιν αµα τισ ακουστα εποιησεν ταυτα 
απ′ αρχησ τοτε ανηγγελη υµιν εγω ο θεοσ και ουκ εστιν αλλοσ πλην εµου δικαιοσ και σωτηρ ουκ εστι
ν παρεξ εµου22επιστραφητε προσ µε και σωθησεσθε οι απ′ εσχατου τησ γησ εγω ειµι ο θεοσ και ουκ εσ
τιν αλλοσ23κατ′ εµαυτου οµνυω η µην εξελευσεται εκ του στοµατοσ µου δικαιοσυνη οι λογοι µου ουκ
 αποστραφησονται οτι εµοι καµψει παν γονυ και εξοµολογησεται πασα γλωσσα τω θεω24λεγων δικαιο
συνη και δοξα προσ αυτον ηξουσιν και αισχυνθησονται παντεσ οι αφοριζοντεσ εαυτουσ25απο κυριο
υ δικαιωθησονται και εν τω θεω ενδοξασθησονται παν το σπερµα των υιων ισραηλ  
 
Chapter 46 
1επεσε βηλ συνετριβη δαγων εγενετο τα γλυπτα αυτων εισ θηρια και κτηνη αιρετε αυτα καταδεδεµενα
 ωσ φορτιον κοπιωντι2και πεινωντι και εκλελυµενω ουκ ισχυοντι αµα οι ου δυνησονται σωθηναι απο 
πολεµου αυτοι δε αιχµαλωτοι ηχθησαν3ακουσατε µου οικοσ του ιακωβ και παν το καταλοιπον του ισ
ραηλ οι αιροµενοι εκ κοιλιασ και παιδευοµενοι εκ παιδιου4εωσ γηρουσ εγω ειµι και εωσ αν καταγηρα
σητε εγω ειµι εγω ανεχοµαι υµων εγω εποιησα και εγω ανησω εγω αναληµψοµαι και σωσω υµασ5τινι 
µε ωµοιωσατε ιδετε τεχνασασθε οι πλανωµενοι6οι συµβαλλοµενοι χρυσιον εκ µαρσιππιου και αργυρι
ον εν ζυγω στησουσιν εν σταθµω και µισθωσαµενοι χρυσοχοον εποιησαν χειροποιητα και κυψαντεσ 
προσκυνουσιν αυτοισ7αιρουσιν αυτο επι των ωµων και πορευονται εαν δε θωσιν αυτο επι του τοπου 
αυτου µενει ου µη κινηθη και οσ αν βοηση προσ αυτον ου µη εισακουση απο κακων ου µη σωση αυτ
ον8µνησθητε ταυτα και στεναξατε µετανοησατε οι πεπλανηµενοι επιστρεψατε τη καρδια9και µνησθη
τε τα προτερα απο του αιωνοσ οτι εγω ειµι ο θεοσ και ουκ εστιν ετι πλην εµου10αναγγελλων προτερον 



τα εσχατα πριν αυτα γενεσθαι και αµα συνετελεσθη και ειπα πασα µου η βουλη στησεται και παντα 
οσα βεβουλευµαι ποιησω11καλων απ′ ανατολων πετεινον και απο γησ πορρωθεν περι ων βεβουλευµαι
 ελαλησα και ηγαγον εκτισα και εποιησα ηγαγον αυτον και ευοδωσα την οδον αυτου12ακουσατε µου 
οι απολωλεκοτεσ την καρδιαν οι µακραν απο τησ δικαιοσυνησ13ηγγισα την δικαιοσυνην µου και την 
σωτηριαν την παρ′ εµου ου βραδυνω δεδωκα εν σιων σωτηριαν τω ισραηλ εισ δοξασµα  
 
Chapter 47 
1καταβηθι καθισον επι την γην παρθενοσ θυγατηρ βαβυλωνοσ εισελθε εισ το σκοτοσ θυγατηρ χαλδαι
ων οτι ουκετι προστεθηση κληθηναι απαλη και τρυφερα2λαβε µυλον αλεσον αλευρον αποκαλυψαι τ
ο κατακαλυµµα σου ανακαλυψαι τασ πολιασ ανασυραι τασ κνηµασ διαβηθι ποταµουσ3ανακαλυφθη
σεται η αισχυνη σου φανησονται οι ονειδισµοι σου το δικαιον εκ σου ληµψοµαι ουκετι µη παραδω α
νθρωποισ4ειπεν ο ρυσαµενοσ σε κυριοσ σαβαωθ ονοµα αυτω αγιοσ ισραηλ5καθισον κατανενυγµενη ε
ισελθε εισ το σκοτοσ θυγατηρ χαλδαιων ουκετι µη κληθησ ισχυσ βασιλειασ6παρωξυνθην επι τω λαω 
µου εµιανασ την κληρονοµιαν µου εγω εδωκα εισ την χειρα σου συ δε ουκ εδωκασ αυτοισ ελεοσ του 
πρεσβυτερου εβαρυνασ τον ζυγον σφοδρα7και ειπασ εισ τον αιωνα εσοµαι αρχουσα ουκ ενοησασ τα
υτα εν τη καρδια σου ουδε εµνησθησ τα εσχατα8νυν δε ακουσον ταυτα η τρυφερα η καθηµενη πεποιθ
υια η λεγουσα εν τη καρδια αυτησ εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα ου καθιω χηρα ουδε γνωσοµαι ορφαν
ειαν9νυν δε ηξει εξαιφνησ επι σε τα δυο ταυτα εν µια ηµερα χηρεια και ατεκνια ηξει εξαιφνησ επι σε 
εν τη φαρµακεια σου εν τη ισχυι των επαοιδων σου σφοδρα10τη ελπιδι τησ πονηριασ σου συ γαρ ειπα
σ εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα γνωθι οτι η συνεσισ τουτων και η πορνεια σου εσται σοι αισχυνη και ε
ιπασ τη καρδια σου εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα11και ηξει επι σε απωλεια και ου µη γνωσ βοθυνοσ κα
ι εµπεση εισ αυτον και ηξει επι σε ταλαιπωρια και ου µη δυνηση καθαρα γενεσθαι και ηξει επι σε εξα
πινησ απωλεια και ου µη γνωσ12στηθι νυν εν ταισ επαοιδαισ σου και τη πολλη φαρµακεια σου α εµα
νθανεσ εκ νεοτητοσ σου ει δυνηση ωφεληθηναι13κεκοπιακασ εν ταισ βουλαισ σου στητωσαν και σωσ
ατωσαν σε οι αστρολογοι του ουρανου οι ορωντεσ τουσ αστερασ αναγγειλατωσαν σοι τι µελλει επι σ
ε ερχεσθαι14ιδου παντεσ ωσ φρυγανα επι πυρι κατακαησονται και ου µη εξελωνται την ψυχην αυτων 
εκ φλογοσ οτι εχεισ ανθρακασ πυροσ καθισαι επ′ αυτουσ15ουτοι εσονται σοι βοηθεια εκοπιασασ εν τ
η µεταβολη σου εκ νεοτητοσ ανθρωποσ καθ′ εαυτον επλανηθη σοι δε ουκ εσται σωτηρια 
 
Chapter 48 
1ακουσατε ταυτα οικοσ ιακωβ οι κεκληµενοι τω ονοµατι ισραηλ και οι εξ ιουδα εξελθοντεσ οι οµνυο
ντεσ τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ µιµνησκοµενοι ου µετα αληθειασ ουδε µετα δικαιοσυνησ2και α
ντεχοµενοι τω ονοµατι τησ πολεωσ τησ αγιασ και επι τω θεω του ισραηλ αντιστηριζοµενοι κυριοσ σ
αβαωθ ονοµα αυτω3τα προτερα ετι ανηγγειλα και εκ του στοµατοσ µου εξηλθεν και ακουστον εγενετ
ο εξαπινα εποιησα και επηλθεν4γινωσκω εγω οτι σκληροσ ει και νευρον σιδηρουν ο τραχηλοσ σου κα
ι το µετωπον σου χαλκουν5και ανηγγειλα σοι παλαι πριν ελθειν επι σε ακουστον σοι εποιησα µη ειπη
σ οτι τα ειδωλα µου εποιησαν και µη ειπησ οτι τα γλυπτα και τα χωνευτα ενετειλατο µοι6ηκουσατε π
αντα και υµεισ ουκ εγνωτε αλλα και ακουστα σοι εποιησα τα καινα απο του νυν α µελλει γινεσθαι κ
αι ουκ ειπασ7νυν γινεται και ου παλαι και ου προτεραισ ηµεραισ ηκουσασ αυτα µη ειπησ οτι ναι γιν
ωσκω αυτα8ουτε εγνωσ ουτε ηπιστω ουτε απ′ αρχησ ηνοιξα σου τα ωτα εγνων γαρ οτι αθετων αθετησ
εισ και ανοµοσ ετι εκ κοιλιασ κληθηση9ενεκεν του εµου ονοµατοσ δειξω σοι τον θυµον µου και τα εν
δοξα µου επαξω επι σοι ινα µη εξολεθρευσω σε10ιδου πεπρακα σε ουχ ενεκεν αργυριου εξειλαµην δε 
σε εκ καµινου πτωχειασ11ενεκεν εµου ποιησω σοι οτι το εµον ονοµα βεβηλουται και την δοξαν µου ετ
ερω ου δωσω12ακουε µου ιακωβ και ισραηλ ον εγω καλω εγω ειµι πρωτοσ και εγω ειµι εισ τον αιωνα13

και η χειρ µου εθεµελιωσεν την γην και η δεξια µου εστερεωσεν τον ουρανον καλεσω αυτουσ και στη
σονται αµα14και συναχθησονται παντεσ και ακουσονται τισ αυτοισ ανηγγειλεν ταυτα αγαπων σε επο
ιησα το θεληµα σου επι βαβυλωνα του αραι σπερµα χαλδαιων15εγω ελαλησα εγω εκαλεσα ηγαγον αυ
τον και ευοδωσα την οδον αυτου16προσαγαγετε προσ µε και ακουσατε ταυτα ουκ απ′ αρχησ εν κρυφη
 ελαλησα ουδε εν τοπω γησ σκοτεινω ηνικα εγενετο εκει ηµην και νυν κυριοσ απεσταλκεν µε και το π
νευµα αυτου17ουτωσ λεγει κυριοσ ο ρυσαµενοσ σε ο αγιοσ ισραηλ εγω ειµι ο θεοσ σου δεδειχα σοι το
υ ευρειν σε την οδον εν η πορευση εν αυτη18και ει ηκουσασ των εντολων µου εγενετο αν ωσει ποταµο
σ η ειρηνη σου και η δικαιοσυνη σου ωσ κυµα θαλασσησ19και εγενετο αν ωσ η αµµοσ το σπερµα σου
 και τα εκγονα τησ κοιλιασ σου ωσ ο χουσ τησ γησ ουδε νυν ου µη εξολεθρευθησ ουδε απολειται το ο
νοµα σου ενωπιον µου20εξελθε εκ βαβυλωνοσ φευγων απο των χαλδαιων φωνην ευφροσυνησ αναγγειλ
ατε και ακουστον γενεσθω τουτο απαγγειλατε εωσ εσχατου τησ γησ λεγετε ερρυσατο κυριοσ τον δουλ
ον αυτου ιακωβ21και εαν διψησωσιν δι′ ερηµου αξει αυτουσ υδωρ εκ πετρασ εξαξει αυτοισ σχισθησε
ται πετρα και ρυησεται υδωρ και πιεται ο λαοσ µου22ουκ εστιν χαιρειν τοισ ασεβεσιν λεγει κυριοσ  
 



Chapter 49 
1ακουσατε µου νησοι και προσεχετε εθνη δια χρονου πολλου στησεται λεγει κυριοσ εκ κοιλιασ µητρ
οσ µου εκαλεσεν το ονοµα µου2και εθηκεν το στοµα µου ωσει µαχαιραν οξειαν και υπο την σκεπην τ
ησ χειροσ αυτου εκρυψεν µε εθηκεν µε ωσ βελοσ εκλεκτον και εν τη φαρετρα αυτου εσκεπασεν µε3κα
ι ειπεν µοι δουλοσ µου ει συ ισραηλ και εν σοι δοξασθησοµαι4και εγω ειπα κενωσ εκοπιασα και εισ µ
αταιον και εισ ουδεν εδωκα την ισχυν µου δια τουτο η κρισισ µου παρα κυριω και ο πονοσ µου εναντ
ιον του θεου µου5και νυν ουτωσ λεγει κυριοσ ο πλασασ µε εκ κοιλιασ δουλον εαυτω του συναγαγειν 
τον ιακωβ και ισραηλ προσ αυτον συναχθησοµαι και δοξασθησοµαι εναντιον κυριου και ο θεοσ µου
 εσται µου ισχυσ6και ειπεν µοι µεγα σοι εστιν του κληθηναι σε παιδα µου του στησαι τασ φυλασ ιακ
ωβ και την διασποραν του ισραηλ επιστρεψαι ιδου τεθεικα σε εισ διαθηκην γενουσ εισ φωσ εθνων το
υ ειναι σε εισ σωτηριαν εωσ εσχατου τησ γησ7ουτωσ λεγει κυριοσ ο ρυσαµενοσ σε ο θεοσ ισραηλ αγι
ασατε τον φαυλιζοντα την ψυχην αυτου τον βδελυσσοµενον υπο των εθνων των δουλων των αρχοντω
ν βασιλεισ οψονται αυτον και αναστησονται αρχοντεσ και προσκυνησουσιν αυτω ενεκεν κυριου οτι
 πιστοσ εστιν ο αγιοσ ισραηλ και εξελεξαµην σε8ουτωσ λεγει κυριοσ καιρω δεκτω επηκουσα σου και 
εν ηµερα σωτηριασ εβοηθησα σοι και εδωκα σε εισ διαθηκην εθνων του καταστησαι την γην και κλη
ρονοµησαι κληρονοµιαν ερηµου9λεγοντα τοισ εν δεσµοισ εξελθατε και τοισ εν τω σκοτει ανακαλυφθ
ηναι και εν πασαισ ταισ οδοισ αυτων βοσκηθησονται και εν πασαισ ταισ τριβοισ η νοµη αυτων10ου 
πεινασουσιν ουδε διψησουσιν ουδε παταξει αυτουσ καυσων ουδε ο ηλιοσ αλλα ο ελεων αυτουσ παρ
ακαλεσει και δια πηγων υδατων αξει αυτουσ11και θησω παν οροσ εισ οδον και πασαν τριβον εισ βοσ
κηµα αυτοισ12ιδου ουτοι πορρωθεν ερχονται ουτοι απο βορρα και ουτοι απο θαλασσησ αλλοι δε εκ γ
ησ περσων13ευφραινεσθε ουρανοι και αγαλλιασθω η γη ρηξατωσαν τα ορη ευφροσυνην και οι βουνοι
 δικαιοσυνην οτι ηλεησεν ο θεοσ τον λαον αυτου και τουσ ταπεινουσ του λαου αυτου παρεκαλεσεν14

ειπεν δε σιων εγκατελιπεν µε κυριοσ και ο κυριοσ επελαθετο µου15µη επιλησεται γυνη του παιδιου αυ
τησ του µη ελεησαι τα εκγονα τησ κοιλιασ αυτησ ει δε και επιλαθοιτο ταυτα γυνη αλλ′ εγω ουκ επιλη
σοµαι σου ειπεν κυριοσ16ιδου επι των χειρων µου εζωγραφησα σου τα τειχη και ενωπιον µου ει δια π
αντοσ17και ταχυ οικοδοµηθηση υφ′ ων καθηρεθησ και οι ερηµωσαντεσ σε εκ σου εξελευσονται18αρον
 κυκλω τουσ οφθαλµουσ σου και ιδε παντασ ιδου συνηχθησαν και ηλθοσαν προσ σε ζω εγω λεγει κυρ
ιοσ οτι παντασ αυτουσ ενδυση και περιθηση αυτουσ ωσ κοσµον νυµφησ19οτι τα ερηµα σου και τα διε
φθαρµενα και τα πεπτωκοτα νυν στενοχωρησει απο των κατοικουντων και µακρυνθησονται απο σου 
οι καταπινοντεσ σε20ερουσιν γαρ εισ τα ωτα σου οι υιοι σου ουσ απολωλεκασ στενοσ µοι ο τοποσ ποι
ησον µοι τοπον ινα κατοικησω21και ερεισ εν τη καρδια σου τισ εγεννησεν µοι τουτουσ εγω δε ατεκνο
σ και χηρα τουτουσ δε τισ εξεθρεψεν µοι εγω δε κατελειφθην µονη ουτοι δε µοι που ησαν22ουτωσ λεγε
ι κυριοσ ιδου αιρω εισ τα εθνη την χειρα µου και εισ τασ νησουσ αρω συσσηµον µου και αξουσιν το
υσ υιουσ σου εν κολπω τασ δε θυγατερασ σου επ′ ωµων αρουσιν23και εσονται βασιλεισ τιθηνοι σου α
ι δε αρχουσαι τροφοι σου επι προσωπον τησ γησ προσκυνησουσιν σοι και τον χουν των ποδων σου λε
ιξουσιν και γνωση οτι εγω κυριοσ και ουκ αισχυνθηση24µη ληµψεται τισ παρα γιγαντοσ σκυλα και ε
αν αιχµαλωτευση τισ αδικωσ σωθησεται25ουτωσ λεγει κυριοσ εαν τισ αιχµαλωτευση γιγαντα ληµψετ
αι σκυλα λαµβανων δε παρα ισχυοντοσ σωθησεται εγω δε την κρισιν σου κρινω και εγω τουσ υιουσ 
σου ρυσοµαι26και φαγονται οι θλιψαντεσ σε τασ σαρκασ αυτων και πιονται ωσ οινον νεον το αιµα α
υτων και µεθυσθησονται και αισθανθησεται πασα σαρξ οτι εγω κυριοσ ο ρυσαµενοσ σε και αντιλαµ
βανοµενοσ ισχυοσ ιακωβ  
 
Chapter 50 
1ουτωσ λεγει κυριοσ ποιον το βιβλιον του αποστασιου τησ µητροσ υµων ω εξαπεστειλα αυτην η τινι 
υποχρεω πεπρακα υµασ ιδου ταισ αµαρτιαισ υµων επραθητε και ταισ ανοµιαισ υµων εξαπεστειλα τη
ν µητερα υµων2τι οτι ηλθον και ουκ ην ανθρωποσ εκαλεσα και ουκ ην ο υπακουων µη ουκ ισχυει η χ
ειρ µου του ρυσασθαι η ουκ ισχυω του εξελεσθαι ιδου τη απειλη µου εξερηµωσω την θαλασσαν και 
θησω ποταµουσ ερηµουσ και ξηρανθησονται οι ιχθυεσ αυτων απο του µη ειναι υδωρ και αποθανουν
ται εν διψει3και ενδυσω τον ουρανον σκοτοσ και θησω ωσ σακκον το περιβολαιον αυτου4κυριοσ διδ
ωσιν µοι γλωσσαν παιδειασ του γνωναι εν καιρω ηνικα δει ειπειν λογον εθηκεν µοι πρωι προσεθηκεν 
µοι ωτιον ακουειν5και η παιδεια κυριου ανοιγει µου τα ωτα εγω δε ουκ απειθω ουδε αντιλεγω6τον νωτ
ον µου δεδωκα εισ µαστιγασ τασ δε σιαγονασ µου εισ ραπισµατα το δε προσωπον µου ουκ απεστρεψ
α απο αισχυνησ εµπτυσµατων7και κυριοσ βοηθοσ µου εγενηθη δια τουτο ουκ ενετραπην αλλα εθηκα
 το προσωπον µου ωσ στερεαν πετραν και εγνων οτι ου µη αισχυνθω8οτι εγγιζει ο δικαιωσασ µε τισ ο 
κρινοµενοσ µοι αντιστητω µοι αµα και τισ ο κρινοµενοσ µοι εγγισατω µοι9ιδου κυριοσ βοηθει µοι τισ 
κακωσει µε ιδου παντεσ υµεισ ωσ ιµατιον παλαιωθησεσθε και ωσ σησ καταφαγεται υµασ10τισ εν υµιν
 ο φοβουµενοσ τον κυριον ακουσατω τησ φωνησ του παιδοσ αυτου οι πορευοµενοι εν σκοτει ουκ εστι
ν αυτοισ φωσ πεποιθατε επι τω ονοµατι κυριου και αντιστηρισασθε επι τω θεω11ιδου παντεσ υµεισ πυ



ρ καιετε και κατισχυετε φλογα πορευεσθε τω φωτι του πυροσ υµων και τη φλογι η εξεκαυσατε δι′ εµε ε
γενετο ταυτα υµιν εν λυπη κοιµηθησεσθε  
 
Chapter 51 
1ακουσατε µου οι διωκοντεσ το δικαιον και ζητουντεσ τον κυριον εµβλεψατε εισ την στερεαν πετραν 
ην ελατοµησατε και εισ τον βοθυνον του λακκου ον ωρυξατε2εµβλεψατε εισ αβρααµ τον πατερα υµω
ν και εισ σαρραν την ωδινουσαν υµασ οτι εισ ην και εκαλεσα αυτον και ευλογησα αυτον και ηγαπη
σα αυτον και επληθυνα αυτον3και σε νυν παρακαλεσω σιων και παρεκαλεσα παντα τα ερηµα αυτησ 
και θησω τα ερηµα αυτησ ωσ παραδεισον κυριου ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη εξ
οµολογησιν και φωνην αινεσεωσ4ακουσατε µου ακουσατε λαοσ µου και οι βασιλεισ προσ µε ενωτισα
σθε οτι νοµοσ παρ′ εµου εξελευσεται και η κρισισ µου εισ φωσ εθνων5εγγιζει ταχυ η δικαιοσυνη µου 
και εξελευσεται ωσ φωσ το σωτηριον µου και εισ τον βραχιονα µου εθνη ελπιουσιν εµε νησοι υποµεν
ουσιν και εισ τον βραχιονα µου ελπιουσιν6αρατε εισ τον ουρανον τουσ οφθαλµουσ υµων και εµβλεψ
ατε εισ την γην κατω οτι ο ουρανοσ ωσ καπνοσ εστερεωθη η δε γη ωσ ιµατιον παλαιωθησεται οι δε κ
ατοικουντεσ την γην ωσπερ ταυτα αποθανουνται το δε σωτηριον µου εισ τον αιωνα εσται η δε δικαιο
συνη µου ου µη εκλιπη7ακουσατε µου οι ειδοτεσ κρισιν λαοσ µου ου ο νοµοσ µου εν τη καρδια υµων 
µη φοβεισθε ονειδισµον ανθρωπων και τω φαυλισµω αυτων µη ηττασθε8ωσπερ γαρ ιµατιον βρωθησετ
αι υπο χρονου και ωσ ερια βρωθησεται υπο σητοσ η δε δικαιοσυνη µου εισ τον αιωνα εσται το δε σω
τηριον µου εισ γενεασ γενεων9εξεγειρου εξεγειρου ιερουσαληµ και ενδυσαι την ισχυν του βραχιονοσ 
σου εξεγειρου ωσ εν αρχη ηµερασ ωσ γενεα αιωνοσ ου συ ει10η ερηµουσα θαλασσαν υδωρ αβυσσου 
πληθοσ η θεισα τα βαθη τησ θαλασσησ οδον διαβασεωσ ρυοµενοισ11και λελυτρωµενοισ υπο γαρ κυρ
ιου αποστραφησονται και ηξουσιν εισ σιων µετ′ ευφροσυνησ και αγαλλιαµατοσ αιωνιου επι γαρ τησ 
κεφαλησ αυτων αγαλλιασισ και αινεσισ και ευφροσυνη καταληµψεται αυτουσ απεδρα οδυνη και λυ
πη και στεναγµοσ12εγω ειµι εγω ειµι ο παρακαλων σε γνωθι τινα ευλαβηθεισα εφοβηθησ απο ανθρωπο
υ θνητου και απο υιου ανθρωπου οι ωσει χορτοσ εξηρανθησαν13και επελαθου θεον τον ποιησαντα σε
 τον ποιησαντα τον ουρανον και θεµελιωσαντα την γην και εφοβου αει πασασ τασ ηµερασ το προσω
πον του θυµου του θλιβοντοσ σε ον τροπον γαρ εβουλευσατο του αραι σε και νυν που ο θυµοσ του θλ
ιβοντοσ σε14εν γαρ τω σωζεσθαι σε ου στησεται ουδε χρονιει15οτι εγω ο θεοσ σου ο ταρασσων την θα
λασσαν και ηχων τα κυµατα αυτησ κυριοσ σαβαωθ ονοµα µοι16θησω τουσ λογουσ µου εισ το στοµα 
σου και υπο την σκιαν τησ χειροσ µου σκεπασω σε εν η εστησα τον ουρανον και εθεµελιωσα την γην
 και ερει σιων λαοσ µου ει συ17εξεγειρου εξεγειρου αναστηθι ιερουσαληµ η πιουσα το ποτηριον του θ
υµου εκ χειροσ κυριου το ποτηριον γαρ τησ πτωσεωσ το κονδυ του θυµου εξεπιεσ και εξεκενωσασ18κ
αι ουκ ην ο παρακαλων σε απο παντων των τεκνων σου ων ετεκεσ και ουκ ην ο αντιλαµβανοµενοσ τ
ησ χειροσ σου ουδε απο παντων των υιων σου ων υψωσασ19δυο ταυτα αντικειµενα σοι τισ σοι συλλυ
πηθησεται πτωµα και συντριµµα λιµοσ και µαχαιρα τισ σε παρακαλεσει20οι υιοι σου οι απορουµενοι
 οι καθευδοντεσ επ′ ακρου πασησ εξοδου ωσ σευτλιον ηµιεφθον οι πληρεισ θυµου κυριου εκλελυµενο
ι δια κυριου του θεου21δια τουτο ακουε τεταπεινωµενη και µεθυουσα ουκ απο οινου22ουτωσ λεγει κυρ
ιοσ ο θεοσ ο κρινων τον λαον αυτου ιδου ειληφα εκ τησ χειροσ σου το ποτηριον τησ πτωσεωσ το κονδ
υ του θυµου και ου προσθηση ετι πιειν αυτο23και εµβαλω αυτο εισ τασ χειρασ των αδικησαντων σε κ
αι των ταπεινωσαντων σε οι ειπαν τη ψυχη σου κυψον ινα παρελθωµεν και εθηκασ ισα τη γη τα µετα
φρενα σου εξω τοισ παραπορευοµενοισ  
 
Chapter 52 
1εξεγειρου εξεγειρου σιων ενδυσαι την ισχυν σου σιων και ενδυσαι την δοξαν σου ιερουσαληµ πολισ 
η αγια ουκετι προστεθησεται διελθειν δια σου απεριτµητοσ και ακαθαρτοσ2εκτιναξαι τον χουν και α
ναστηθι καθισον ιερουσαληµ εκδυσαι τον δεσµον του τραχηλου σου η αιχµαλωτοσ θυγατηρ σιων3οτ
ι ταδε λεγει κυριοσ δωρεαν επραθητε και ου µετα αργυριου λυτρωθησεσθε4ουτωσ λεγει κυριοσ εισ αιγ
υπτον κατεβη ο λαοσ µου το προτερον παροικησαι εκει και εισ ασσυριουσ βια ηχθησαν5και νυν τι ω
δε εστε ταδε λεγει κυριοσ οτι εληµφθη ο λαοσ µου δωρεαν θαυµαζετε και ολολυζετε ταδε λεγει κυριο
σ δι′ υµασ δια παντοσ το ονοµα µου βλασφηµειται εν τοισ εθνεσιν6δια τουτο γνωσεται ο λαοσ µου το 
ονοµα µου εν τη ηµερα εκεινη οτι εγω ειµι αυτοσ ο λαλων παρειµι7ωσ ωρα επι των ορεων ωσ ποδεσ ευ
αγγελιζοµενου ακοην ειρηνησ ωσ ευαγγελιζοµενοσ αγαθα οτι ακουστην ποιησω την σωτηριαν σου λε
γων σιων βασιλευσει σου ο θεοσ8οτι φωνη των φυλασσοντων σε υψωθη και τη φωνη αµα ευφρανθησο
νται οτι οφθαλµοι προσ οφθαλµουσ οψονται ηνικα αν ελεηση κυριοσ την σιων9ρηξατω ευφροσυνην 
αµα τα ερηµα ιερουσαληµ οτι ηλεησεν κυριοσ αυτην και ερρυσατο ιερουσαληµ10και αποκαλυψει κυ
ριοσ τον βραχιονα αυτου τον αγιον ενωπιον παντων των εθνων και οψονται παντα τα ακρα τησ γησ τ
ην σωτηριαν την παρα του θεου11αποστητε αποστητε εξελθατε εκειθεν και ακαθαρτου µη απτεσθε εξ
ελθατε εκ µεσου αυτησ αφορισθητε οι φεροντεσ τα σκευη κυριου12οτι ου µετα ταραχησ εξελευσεσθε 



ουδε φυγη πορευσεσθε πορευσεται γαρ προτεροσ υµων κυριοσ και ο επισυναγων υµασ κυριοσ ο θεοσ 
ισραηλ13ιδου συνησει ο παισ µου και υψωθησεται και δοξασθησεται σφοδρα14ον τροπον εκστησοντα
ι επι σε πολλοι ουτωσ αδοξησει απο ανθρωπων το ειδοσ σου και η δοξα σου απο των ανθρωπων15ουτ
ωσ θαυµασονται εθνη πολλα επ′ αυτω και συνεξουσιν βασιλεισ το στοµα αυτων οτι οισ ουκ ανηγγελ
η περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν  
 
Chapter 53 
1κυριε τισ επιστευσεν τη ακοη ηµων και ο βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη2ανηγγειλαµεν εναντιον α
υτου ωσ παιδιον ωσ ριζα εν γη διψωση ουκ εστιν ειδοσ αυτω ουδε δοξα και ειδοµεν αυτον και ουκ ειχ
εν ειδοσ ουδε καλλοσ3αλλα το ειδοσ αυτου ατιµον εκλειπον παρα παντασ ανθρωπουσ ανθρωποσ εν π
ληγη ων και ειδωσ φερειν µαλακιαν οτι απεστραπται το προσωπον αυτου ητιµασθη και ουκ ελογισθη
4ουτοσ τασ αµαρτιασ ηµων φερει και περι ηµων οδυναται και ηµεισ ελογισαµεθα αυτον ειναι εν πον
ω και εν πληγη και εν κακωσει5αυτοσ δε ετραυµατισθη δια τασ ανοµιασ ηµων και µεµαλακισται δια 
τασ αµαρτιασ ηµων παιδεια ειρηνησ ηµων επ′ αυτον τω µωλωπι αυτου ηµεισ ιαθηµεν6παντεσ ωσ προ
βατα επλανηθηµεν ανθρωποσ τη οδω αυτου επλανηθη και κυριοσ παρεδωκεν αυτον ταισ αµαρτιαισ 
ηµων7και αυτοσ δια το κεκακωσθαι ουκ ανοιγει το στοµα ωσ προβατον επι σφαγην ηχθη και ωσ αµνο
σ εναντιον του κειροντοσ αυτον αφωνοσ ουτωσ ουκ ανοιγει το στοµα αυτου8εν τη ταπεινωσει η κρισι
σ αυτου ηρθη την γενεαν αυτου τισ διηγησεται οτι αιρεται απο τησ γησ η ζωη αυτου απο των ανοµιω
ν του λαου µου ηχθη εισ θανατον9και δωσω τουσ πονηρουσ αντι τησ ταφησ αυτου και τουσ πλουσιο
υσ αντι του θανατου αυτου οτι ανοµιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολοσ εν τω στοµατι αυτου10και κ
υριοσ βουλεται καθαρισαι αυτον τησ πληγησ εαν δωτε περι αµαρτιασ η ψυχη υµων οψεται σπερµα µ
ακροβιον και βουλεται κυριοσ αφελειν11απο του πονου τησ ψυχησ αυτου δειξαι αυτω φωσ και πλασα
ι τη συνεσει δικαιωσαι δικαιον ευ δουλευοντα πολλοισ και τασ αµαρτιασ αυτων αυτοσ ανοισει12δια 
τουτο αυτοσ κληρονοµησει πολλουσ και των ισχυρων µεριει σκυλα ανθ′ ων παρεδοθη εισ θανατον η 
ψυχη αυτου και εν τοισ ανοµοισ ελογισθη και αυτοσ αµαρτιασ πολλων ανηνεγκεν και δια τασ αµαρτ
ιασ αυτων παρεδοθη 
 
Chapter 54 
1ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα τησ ερηµου
 µαλλον η τησ εχουσησ τον ανδρα ειπεν γαρ κυριοσ2πλατυνον τον τοπον τησ σκηνησ σου και των αυ
λαιων σου πηξον µη φειση µακρυνον τα σχοινισµατα σου και τουσ πασσαλουσ σου κατισχυσον3ετι 
εισ τα δεξια και εισ τα αριστερα εκπετασον και το σπερµα σου εθνη κληρονοµησει και πολεισ ηρηµω
µενασ κατοικιεισ4µη φοβου οτι κατησχυνθησ µηδε εντραπησ οτι ωνειδισθησ οτι αισχυνην αιωνιον ε
πιληση και ονειδοσ τησ χηρειασ σου ου µη µνησθηση5οτι κυριοσ ο ποιων σε κυριοσ σαβαωθ ονοµα 
αυτω και ο ρυσαµενοσ σε αυτοσ θεοσ ισραηλ παση τη γη κληθησεται6ουχ ωσ γυναικα καταλελειµµε
νην και ολιγοψυχον κεκληκεν σε κυριοσ ουδ′ ωσ γυναικα εκ νεοτητοσ µεµισηµενην ειπεν ο θεοσ σου7

χρονον µικρον κατελιπον σε και µετα ελεουσ µεγαλου ελεησω σε8εν θυµω µικρω απεστρεψα το προσ
ωπον µου απο σου και εν ελεει αιωνιω ελεησω σε ειπεν ο ρυσαµενοσ σε κυριοσ9απο του υδατοσ του ε
πι νωε τουτο µοι εστιν καθοτι ωµοσα αυτω εν τω χρονω εκεινω τη γη µη θυµωθησεσθαι επι σοι ετι µη
δε εν απειλη σου10τα ορη µεταστησεσθαι ουδε οι βουνοι σου µετακινηθησονται ουτωσ ουδε το παρ′ ε
µου σοι ελεοσ εκλειψει ουδε η διαθηκη τησ ειρηνησ σου ου µη µεταστη ειπεν γαρ κυριοσ ιλεωσ σοι11

ταπεινη και ακαταστατοσ ου παρεκληθησ ιδου εγω ετοιµαζω σοι ανθρακα τον λιθον σου και τα θεµε
λια σου σαπφειρον12και θησω τασ επαλξεισ σου ιασπιν και τασ πυλασ σου λιθουσ κρυσταλλου και τ
ον περιβολον σου λιθουσ εκλεκτουσ13και παντασ τουσ υιουσ σου διδακτουσ θεου και εν πολλη ειρην
η τα τεκνα σου14και εν δικαιοσυνη οικοδοµηθηση απεχου απο αδικου και ου φοβηθηση και τροµοσ ο
υκ εγγιει σοι15ιδου προσηλυτοι προσελευσονται σοι δι′ εµου και επι σε καταφευξονται16ιδου εγω κτιζ
ω σε ουχ ωσ χαλκευσ φυσων ανθρακασ και εκφερων σκευοσ εισ εργον εγω δε εκτισα σε ουκ εισ απωλ
ειαν φθειραι17παν σκευοσ φθαρτον επι σε ουκ ευοδωσω και πασα φωνη αναστησεται επι σε εισ κρισιν
 παντασ αυτουσ ηττησεισ οι δε ενοχοι σου εσονται εν αυτη εστιν κληρονοµια τοισ θεραπευουσιν κυ
ριον και υµεισ εσεσθε µοι δικαιοι λεγει κυριοσ  
 
Chapter 55 
1οι διψωντεσ πορευεσθε εφ′ υδωρ και οσοι µη εχετε αργυριον βαδισαντεσ αγορασατε και πιετε ανευ α
ργυριου και τιµησ οινου και στεαρ2ινα τι τιµασθε αργυριου και τον µοχθον υµων ουκ εισ πλησµονην 
ακουσατε µου και φαγεσθε αγαθα και εντρυφησει εν αγαθοισ η ψυχη υµων3προσεχετε τοισ ωτιοισ υµ
ων και επακολουθησατε ταισ οδοισ µου επακουσατε µου και ζησεται εν αγαθοισ η ψυχη υµων και δι
αθησοµαι υµιν διαθηκην αιωνιον τα οσια δαυιδ τα πιστα4ιδου µαρτυριον εν εθνεσιν δεδωκα αυτον α
ρχοντα και προστασσοντα εθνεσιν5εθνη α ουκ ηδεισαν σε επικαλεσονται σε και λαοι οι ουκ επισταντ



αι σε επι σε καταφευξονται ενεκεν του θεου σου του αγιου ισραηλ οτι εδοξασεν σε6ζητησατε τον θεον
 και εν τω ευρισκειν αυτον επικαλεσασθε ηνικα δ′ αν εγγιζη υµιν7απολιπετω ο ασεβησ τασ οδουσ αυτ
ου και ανηρ ανοµοσ τασ βουλασ αυτου και επιστραφητω επι κυριον και ελεηθησεται οτι επι πολυ αφ
ησει τασ αµαρτιασ υµων8ου γαρ εισιν αι βουλαι µου ωσπερ αι βουλαι υµων ουδε ωσπερ αι οδοι υµων
 αι οδοι µου λεγει κυριοσ9αλλ′ ωσ απεχει ο ουρανοσ απο τησ γησ ουτωσ απεχει η οδοσ µου απο των ο
δων υµων και τα διανοηµατα υµων απο τησ διανοιασ µου10ωσ γαρ εαν καταβη υετοσ η χιων εκ του ο
υρανου και ου µη αποστραφη εωσ αν µεθυση την γην και εκτεκη και εκβλαστηση και δω σπερµα τω 
σπειροντι και αρτον εισ βρωσιν11ουτωσ εσται το ρηµα µου ο εαν εξελθη εκ του στοµατοσ µου ου µη 
αποστραφη εωσ αν συντελεσθη οσα ηθελησα και ευοδωσω τασ οδουσ σου και τα ενταλµατα µου12εν 
γαρ ευφροσυνη εξελευσεσθε και εν χαρα διδαχθησεσθε τα γαρ ορη και οι βουνοι εξαλουνται προσδεχ
οµενοι υµασ εν χαρα και παντα τα ξυλα του αγρου επικροτησει τοισ κλαδοισ13και αντι τησ στοιβησ 
αναβησεται κυπαρισσοσ αντι δε τησ κονυζησ αναβησεται µυρσινη και εσται κυριοσ εισ ονοµα και ε
ισ σηµειον αιωνιον και ουκ εκλειψει  
 
Chapter 56 
1ταδε λεγει κυριοσ φυλασσεσθε κρισιν ποιησατε δικαιοσυνην ηγγισεν γαρ το σωτηριον µου παραγινε
σθαι και το ελεοσ µου αποκαλυφθηναι2µακαριοσ ανηρ ο ποιων ταυτα και ανθρωποσ ο αντεχοµενοσ 
αυτων και φυλασσων τα σαββατα µη βεβηλουν και διατηρων τασ χειρασ αυτου µη ποιειν αδικηµα3µ
η λεγετω ο αλλογενησ ο προσκειµενοσ προσ κυριον αφοριει µε αρα κυριοσ απο του λαου αυτου και µ
η λεγετω ο ευνουχοσ οτι εγω ειµι ξυλον ξηρον4ταδε λεγει κυριοσ τοισ ευνουχοισ οσοι αν φυλαξωνται 
τα σαββατα µου και εκλεξωνται α εγω θελω και αντεχωνται τησ διαθηκησ µου5δωσω αυτοισ εν τω οι
κω µου και εν τω τειχει µου τοπον ονοµαστον κρειττω υιων και θυγατερων ονοµα αιωνιον δωσω αυτο
ισ και ουκ εκλειψει6και τοισ αλλογενεσι τοισ προσκειµενοισ κυριω δουλευειν αυτω και αγαπαν το ον
οµα κυριου του ειναι αυτω εισ δουλουσ και δουλασ και παντασ τουσ φυλασσοµενουσ τα σαββατα µ
ου µη βεβηλουν και αντεχοµενουσ τησ διαθηκησ µου7εισαξω αυτουσ εισ το οροσ το αγιον µου και ε
υφρανω αυτουσ εν τω οικω τησ προσευχησ µου τα ολοκαυτωµατα αυτων και αι θυσιαι αυτων εσοντ
αι δεκται επι του θυσιαστηριου µου ο γαρ οικοσ µου οικοσ προσευχησ κληθησεται πασιν τοισ εθνεσι
ν8ειπεν κυριοσ ο συναγων τουσ διεσπαρµενουσ ισραηλ οτι συναξω επ′ αυτον συναγωγην9παντα τα θη
ρια τα αγρια δευτε φαγετε παντα τα θηρια του δρυµου10ιδετε οτι παντεσ εκτετυφλωνται ουκ εγνωσαν φ
ρονησαι παντεσ κυνεσ ενεοι ου δυνησονται υλακτειν ενυπνιαζοµενοι κοιτην φιλουντεσ νυσταξαι11κ
αι οι κυνεσ αναιδεισ τη ψυχη ουκ ειδοτεσ πλησµονην και εισιν πονηροι ουκ ειδοτεσ συνεσιν παντεσ 
εν ταισ οδοισ αυτων εξηκολουθησαν εκαστοσ κατα το εαυτου  
 
Chapter 57 
1ιδετε ωσ ο δικαιοσ απωλετο και ουδεισ εκδεχεται τη καρδια και ανδρεσ δικαιοι αιρονται και ουδεισ 
κατανοει απο γαρ προσωπου αδικιασ ηρται ο δικαιοσ2εσται εν ειρηνη η ταφη αυτου ηρται εκ του µεσ
ου3υµεισ δε προσαγαγετε ωδε υιοι ανοµοι σπερµα µοιχων και πορνησ4εν τινι ενετρυφησατε και επι τιν
α ηνοιξατε το στοµα υµων και επι τινα εχαλασατε την γλωσσαν υµων ουχ υµεισ εστε τεκνα απωλεια
σ σπερµα ανοµον5οι παρακαλουντεσ επι τα ειδωλα υπο δενδρα δασεα σφαζοντεσ τα τεκνα αυτων εν τ
αισ φαραγξιν ανα µεσον των πετρων6εκεινη σου η µερισ ουτοσ σου ο κληροσ κακεινοισ εξεχεασ σπο
νδασ κακεινοισ ανηνεγκασ θυσιασ επι τουτοισ ουν ουκ οργισθησοµαι7επ′ οροσ υψηλον και µετεωρον
 εκει σου η κοιτη κακει ανεβιβασασ θυσιασ8και οπισω των σταθµων τησ θυρασ σου εθηκασ µνηµοσυ
να σου ωου οτι εαν απ′ εµου αποστησ πλειον τι εξεισ ηγαπησασ τουσ κοιµωµενουσ µετα σου9και επλ
ηθυνασ την πορνειαν σου µετ′ αυτων και πολλουσ εποιησασ τουσ µακραν απο σου και απεστειλασ π
ρεσβεισ υπερ τα ορια σου και απεστρεψασ και εταπεινωθησ εωσ αδου10ταισ πολυοδιαισ σου εκοπιασ
ασ και ουκ ειπασ παυσοµαι ενισχυουσα οτι επραξασ ταυτα δια τουτο ου κατεδεηθησ µου11συ τινα ε
υλαβηθεισα εφοβηθησ και εψευσω µε και ουκ εµνησθησ µου ουδε ελαβεσ µε εισ την διανοιαν ουδε ει
σ την καρδιαν σου καγω σε ιδων παρορω και εµε ουκ εφοβηθησ12καγω απαγγελω την δικαιοσυνην µο
υ και τα κακα σου α ουκ ωφελησουσιν σε13οταν αναβοησησ εξελεσθωσαν σε εν τη θλιψει σου τουτου
σ γαρ παντασ ανεµοσ ληµψεται και αποισει καταιγισ οι δε αντεχοµενοι µου κτησονται γην και κληρο
νοµησουσιν το οροσ το αγιον µου14και ερουσιν καθαρισατε απο προσωπου αυτου οδουσ και αρατε σ
κωλα απο τησ οδου του λαου µου15ταδε λεγει κυριοσ ο υψιστοσ ο εν υψηλοισ κατοικων τον αιωνα αγ
ιοσ εν αγιοισ ονοµα αυτω κυριοσ υψιστοσ εν αγιοισ αναπαυοµενοσ και ολιγοψυχοισ διδουσ µακροθ
υµιαν και διδουσ ζωην τοισ συντετριµµενοισ την καρδιαν16ουκ εισ τον αιωνα εκδικησω υµασ ουδε δι
α παντοσ οργισθησοµαι υµιν πνευµα γαρ παρ′ εµου εξελευσεται και πνοην πασαν εγω εποιησα17δι′ α
µαρτιαν βραχυ τι ελυπησα αυτον και επαταξα αυτον και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ αυτου και
 ελυπηθη και επορευθη στυγνοσ εν ταισ οδοισ αυτου18τασ οδουσ αυτου εωρακα και ιασαµην αυτον κ
αι παρεκαλεσα αυτον και εδωκα αυτω παρακλησιν αληθινην19ειρηνην επ′ ειρηνην τοισ µακραν και τ



οισ εγγυσ ουσιν και ειπεν κυριοσ ιασοµαι αυτουσ20οι δε αδικοι ουτωσ κλυδωνισθησονται και αναπα
υσασθαι ου δυνησονται21ουκ εστιν χαιρειν τοισ ασεβεσιν ειπεν κυριοσ ο θεοσ  
 
Chapter 58 
1αναβοησον εν ισχυι και µη φειση ωσ σαλπιγγα υψωσον την φωνην σου και αναγγειλον τω λαω µου τ
α αµαρτηµατα αυτων και τω οικω ιακωβ τασ ανοµιασ αυτων2εµε ηµεραν εξ ηµερασ ζητουσιν και γν
ωναι µου τασ οδουσ επιθυµουσιν ωσ λαοσ δικαιοσυνην πεποιηκωσ και κρισιν θεου αυτου µη εγκατα
λελοιπωσ αιτουσιν µε νυν κρισιν δικαιαν και εγγιζειν θεω επιθυµουσιν3λεγοντεσ τι οτι ενηστευσαµεν 
και ουκ ειδεσ εταπεινωσαµεν τασ ψυχασ ηµων και ουκ εγνωσ εν γαρ ταισ ηµεραισ των νηστειων υµω
ν ευρισκετε τα θεληµατα υµων και παντασ τουσ υποχειριουσ υµων υπονυσσετε4ει εισ κρισεισ και µα
χασ νηστευετε και τυπτετε πυγµαισ ταπεινον ινα τι µοι νηστευετε ωσ σηµερον ακουσθηναι εν κραυγ
η την φωνην υµων5ου ταυτην την νηστειαν εξελεξαµην και ηµεραν ταπεινουν ανθρωπον την ψυχην 
αυτου ουδ′ αν καµψησ ωσ κρικον τον τραχηλον σου και σακκον και σποδον υποστρωση ουδ′ ουτωσ 
καλεσετε νηστειαν δεκτην6ουχι τοιαυτην νηστειαν εγω εξελεξαµην λεγει κυριοσ αλλα λυε παντα συν
δεσµον αδικιασ διαλυε στραγγαλιασ βιαιων συναλλαγµατων αποστελλε τεθραυσµενουσ εν αφεσει κα
ι πασαν συγγραφην αδικον διασπα7διαθρυπτε πεινωντι τον αρτον σου και πτωχουσ αστεγουσ εισαγε ε
ισ τον οικον σου εαν ιδησ γυµνον περιβαλε και απο των οικειων του σπερµατοσ σου ουχ υπεροψη8το
τε ραγησεται προιµον το φωσ σου και τα ιαµατα σου ταχυ ανατελει και προπορευσεται εµπροσθεν σο
υ η δικαιοσυνη σου και η δοξα του θεου περιστελει σε9τοτε βοηση και ο θεοσ εισακουσεται σου ετι λ
αλουντοσ σου ερει ιδου παρειµι εαν αφελησ απο σου συνδεσµον και χειροτονιαν και ρηµα γογγυσµο
υ10και δωσ πεινωντι τον αρτον εκ ψυχησ σου και ψυχην τεταπεινωµενην εµπλησησ τοτε ανατελει εν τ
ω σκοτει το φωσ σου και το σκοτοσ σου ωσ µεσηµβρια11και εσται ο θεοσ σου µετα σου δια παντοσ κα
ι εµπλησθηση καθαπερ επιθυµει η ψυχη σου και τα οστα σου πιανθησεται και εση ωσ κηποσ µεθυων 
και ωσ πηγη ην µη εξελιπεν υδωρ και τα οστα σου ωσ βοτανη ανατελει και πιανθησεται και κληρονο
µησουσι γενεασ γενεων12και οικοδοµηθησονται σου αι ερηµοι αιωνιοι και εσται σου τα θεµελια αιων
ια γενεων γενεαισ και κληθηση οικοδοµοσ φραγµων και τουσ τριβουσ τουσ ανα µεσον παυσεισ13εαν 
αποστρεψησ τον ποδα σου απο των σαββατων του µη ποιειν τα θεληµατα σου εν τη ηµερα τη αγια κα
ι καλεσεισ τα σαββατα τρυφερα αγια τω θεω σου ουκ αρεισ τον ποδα σου επ′ εργω ουδε λαλησεισ λογ
ον εν οργη εκ του στοµατοσ σου14και εση πεποιθωσ επι κυριον και αναβιβασει σε επι τα αγαθα τησ γ
ησ και ψωµιει σε την κληρονοµιαν ιακωβ του πατροσ σου το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα  
 
Chapter 59 
1µη ουκ ισχυει η χειρ κυριου του σωσαι η εβαρυνεν το ουσ αυτου του µη εισακουσαι2αλλα τα αµαρτ
ηµατα υµων διιστωσιν ανα µεσον υµων και του θεου και δια τασ αµαρτιασ υµων απεστρεψεν το προ
σωπον αυτου αφ′ υµων του µη ελεησαι3αι γαρ χειρεσ υµων µεµολυµµεναι αιµατι και οι δακτυλοι υµω
ν εν αµαρτιαισ τα δε χειλη υµων ελαλησεν ανοµιαν και η γλωσσα υµων αδικιαν µελετα4ουδεισ λαλει
 δικαια ουδε εστιν κρισισ αληθινη πεποιθασιν επι µαταιοισ και λαλουσιν κενα οτι κυουσιν πονον κα
ι τικτουσιν ανοµιαν5ωα ασπιδων ερρηξαν και ιστον αραχνησ υφαινουσιν και ο µελλων των ωων αυτ
ων φαγειν συντριψασ ουριον ευρεν και εν αυτω βασιλισκοσ6ο ιστοσ αυτων ουκ εσται εισ ιµατιον ουδ
ε µη περιβαλωνται απο των εργων αυτων τα γαρ εργα αυτων εργα ανοµιασ7οι δε ποδεσ αυτων επι πον
ηριαν τρεχουσιν ταχινοι εκχεαι αιµα και οι διαλογισµοι αυτων διαλογισµοι αφρονων συντριµµα και 
ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων8και οδον ειρηνησ ουκ οιδασιν και ουκ εστιν κρισισ εν ταισ οδοισ α
υτων αι γαρ τριβοι αυτων διεστραµµεναι ασ διοδευουσιν και ουκ οιδασιν ειρηνην9δια τουτο απεστη 
η κρισισ απ′ αυτων και ου µη καταλαβη αυτουσ δικαιοσυνη υποµειναντων αυτων φωσ εγενετο αυτοι
σ σκοτοσ µειναντεσ αυγην εν αωρια περιεπατησαν10ψηλαφησουσιν ωσ τυφλοι τοιχον και ωσ ουχ υπα
ρχοντων οφθαλµων ψηλαφησουσιν και πεσουνται εν µεσηµβρια ωσ εν µεσονυκτιω ωσ αποθνησκοντε
σ στεναξουσιν11ωσ αρκοσ και ωσ περιστερα αµα πορευσονται ανεµειναµεν κρισιν και ουκ εστιν σωτ
ηρια µακραν αφεστηκεν αφ′ ηµων12πολλη γαρ ηµων η ανοµια εναντιον σου και αι αµαρτιαι ηµων αντ
εστησαν ηµιν αι γαρ ανοµιαι ηµων εν ηµιν και τα αδικηµατα ηµων εγνωµεν13ησεβησαµεν και εψευσ
αµεθα και απεστηµεν απο οπισθεν του θεου ηµων ελαλησαµεν αδικα και ηπειθησαµεν εκυοµεν και ε
µελετησαµεν απο καρδιασ ηµων λογουσ αδικουσ14και απεστησαµεν οπισω την κρισιν και η δικαιοσυ
νη µακραν αφεστηκεν οτι καταναλωθη εν ταισ οδοισ αυτων η αληθεια και δι′ ευθειασ ουκ ηδυναντο 
διελθειν15και η αληθεια ηρται και µετεστησαν την διανοιαν του συνιεναι και ειδεν κυριοσ και ουκ η
ρεσεν αυτω οτι ουκ ην κρισισ16και ειδεν και ουκ ην ανηρ και κατενοησεν και ουκ ην ο αντιληµψοµεν
οσ και ηµυνατο αυτουσ τω βραχιονι αυτου και τη ελεηµοσυνη εστηρισατο17και ενεδυσατο δικαιοσυ
νην ωσ θωρακα και περιεθετο περικεφαλαιαν σωτηριου επι τησ κεφαλησ και περιεβαλετο ιµατιον εκδ
ικησεωσ και το περιβολαιον18ωσ ανταποδωσων ανταποδοσιν ονειδοσ τοισ υπεναντιοισ19και φοβηθησ
ονται οι απο δυσµων το ονοµα κυριου και οι απ′ ανατολων ηλιου το ονοµα το ενδοξον ηξει γαρ ωσ π



οταµοσ βιαιοσ η οργη παρα κυριου ηξει µετα θυµου20και ηξει ενεκεν σιων ο ρυοµενοσ και αποστρεψ
ει ασεβειασ απο ιακωβ21και αυτη αυτοισ η παρ′ εµου διαθηκη ειπεν κυριοσ το πνευµα το εµον ο εστι
ν επι σοι και τα ρηµατα α εδωκα εισ το στοµα σου ου µη εκλιπη εκ του στοµατοσ σου και εκ του στοµ
ατοσ του σπερµατοσ σου ειπεν γαρ κυριοσ απο του νυν και εισ τον αιωνα  
 
Chapter 60 
1φωτιζου φωτιζου ιερουσαληµ ηκει γαρ σου το φωσ και η δοξα κυριου επι σε ανατεταλκεν2ιδου σκοτο
σ και γνοφοσ καλυψει γην επ′ εθνη επι δε σε φανησεται κυριοσ και η δοξα αυτου επι σε οφθησεται3κα
ι πορευσονται βασιλεισ τω φωτι σου και εθνη τη λαµπροτητι σου4αρον κυκλω τουσ οφθαλµουσ σου κ
αι ιδε συνηγµενα τα τεκνα σου ιδου ηκασιν παντεσ οι υιοι σου µακροθεν και αι θυγατερεσ σου επ′ ω
µων αρθησονται5τοτε οψη και φοβηθηση και εκστηση τη καρδια οτι µεταβαλει εισ σε πλουτοσ θαλα
σσησ και εθνων και λαων και ηξουσιν σοι6αγελαι καµηλων και καλυψουσιν σε καµηλοι µαδιαµ και 
γαιφα παντεσ εκ σαβα ηξουσιν φεροντεσ χρυσιον και λιβανον οισουσιν και το σωτηριον κυριου ευαγ
γελιουνται7και παντα τα προβατα κηδαρ συναχθησονται σοι και κριοι ναβαιωθ ηξουσιν σοι και ανε
νεχθησεται δεκτα επι το θυσιαστηριον µου και ο οικοσ τησ προσευχησ µου δοξασθησεται8τινεσ οιδε 
ωσ νεφελαι πετανται και ωσ περιστεραι συν νεοσσοισ9εµε νησοι υπεµειναν και πλοια θαρσισ εν πρωτ
οισ αγαγειν τα τεκνα σου µακροθεν και τον αργυρον και τον χρυσον µετ′ αυτων δια το ονοµα κυριου 
το αγιον και δια το τον αγιον του ισραηλ ενδοξον ειναι10και οικοδοµησουσιν αλλογενεισ τα τειχη σο
υ και οι βασιλεισ αυτων παραστησονται σοι δια γαρ οργην µου επαταξα σε και δια ελεον ηγαπησα σ
ε11και ανοιχθησονται αι πυλαι σου δια παντοσ ηµερασ και νυκτοσ ου κλεισθησονται εισαγαγειν προ
σ σε δυναµιν εθνων και βασιλεισ αγοµενουσ12τα γαρ εθνη και οι βασιλεισ οιτινεσ ου δουλευσουσιν σ
οι απολουνται και τα εθνη ερηµια ερηµωθησονται13και η δοξα του λιβανου προσ σε ηξει εν κυπαρισ
σω και πευκη και κεδρω αµα δοξασαι τον τοπον τον αγιον µου14και πορευσονται προσ σε δεδοικοτεσ 
υιοι ταπεινωσαντων σε και παροξυναντων σε και κληθηση πολισ κυριου σιων αγιου ισραηλ15δια το γ
εγενησθαι σε εγκαταλελειµµενην και µεµισηµενην και ουκ ην ο βοηθων και θησω σε αγαλλιαµα αιων
ιον ευφροσυνην γενεων γενεαισ16και θηλασεισ γαλα εθνων και πλουτον βασιλεων φαγεσαι και γνωση 
οτι εγω κυριοσ ο σωζων σε και εξαιρουµενοσ σε θεοσ ισραηλ17και αντι χαλκου οισω σοι χρυσιον αντ
ι δε σιδηρου οισω σοι αργυριον αντι δε ξυλων οισω σοι χαλκον αντι δε λιθων σιδηρον και δωσω τουσ
 αρχοντασ σου εν ειρηνη και τουσ επισκοπουσ σου εν δικαιοσυνη18και ουκ ακουσθησεται ετι αδικια 
εν τη γη σου ουδε συντριµµα ουδε ταλαιπωρια εν τοισ οριοισ σου αλλα κληθησεται σωτηριον τα τειχ
η σου και αι πυλαι σου γλυµµα19και ουκ εσται σοι ο ηλιοσ εισ φωσ ηµερασ ουδε ανατολη σεληνησ φ
ωτιει σοι την νυκτα αλλ′ εσται σοι κυριοσ φωσ αιωνιον και ο θεοσ δοξα σου20ου γαρ δυσεται ο ηλιοσ 
σοι και η σεληνη σοι ουκ εκλειψει εσται γαρ κυριοσ σοι φωσ αιωνιον και αναπληρωθησονται αι ηµε
ραι του πενθουσ σου21και ο λαοσ σου πασ δικαιοσ και δι′ αιωνοσ κληρονοµησουσιν την γην φυλασσ
ων το φυτευµα εργα χειρων αυτου εισ δοξαν22ο ολιγοστοσ εσται εισ χιλιαδασ και ο ελαχιστοσ εισ εθν
οσ µεγα εγω κυριοσ κατα καιρον συναξω αυτουσ  
 
Chapter 61 
1πνευµα κυριου επ′ εµε ου εινεκεν εχρισεν µε ευαγγελισασθαι πτωχοισ απεσταλκεν µε ιασασθαι τουσ 
συντετριµµενουσ τη καρδια κηρυξαι αιχµαλωτοισ αφεσιν και τυφλοισ αναβλεψιν2καλεσαι ενιαυτον 
κυριου δεκτον και ηµεραν ανταποδοσεωσ παρακαλεσαι παντασ τουσ πενθουντασ3δοθηναι τοισ πενθ
ουσιν σιων δοξαν αντι σποδου αλειµµα ευφροσυνησ τοισ πενθουσιν καταστολην δοξησ αντι πνευµατ
οσ ακηδιασ και κληθησονται γενεαι δικαιοσυνησ φυτευµα κυριου εισ δοξαν4και οικοδοµησουσιν ερ
ηµουσ αιωνιασ εξηρηµωµενασ προτερον εξαναστησουσιν και καινιουσιν πολεισ ερηµουσ εξηρηµωµ
ενασ εισ γενεασ5και ηξουσιν αλλογενεισ ποιµαινοντεσ τα προβατα σου και αλλοφυλοι αροτηρεσ και 
αµπελουργοι6υµεισ δε ιερεισ κυριου κληθησεσθε λειτουργοι θεου ισχυν εθνων κατεδεσθε και εν τω πλ
ουτω αυτων θαυµασθησεσθε7ουτωσ εκ δευτερασ κληρονοµησουσιν την γην και ευφροσυνη αιωνιοσ 
υπερ κεφαλησ αυτων8εγω γαρ ειµι κυριοσ ο αγαπων δικαιοσυνην και µισων αρπαγµατα εξ αδικιασ κα
ι δωσω τον µοχθον αυτων δικαιοισ και διαθηκην αιωνιον διαθησοµαι αυτοισ9και γνωσθησεται εν τοι
σ εθνεσιν το σπερµα αυτων και τα εκγονα αυτων πασ ο ορων αυτουσ επιγνωσεται αυτουσ οτι ουτοι ει
σιν σπερµα ηυλογηµενον υπο θεου10και ευφροσυνη ευφρανθησονται επι κυριον αγαλλιασθω η ψυχη 
µου επι τω κυριω ενεδυσεν γαρ µε ιµατιον σωτηριου και χιτωνα ευφροσυνησ ωσ νυµφιω περιεθηκεν µ
οι µιτραν και ωσ νυµφην κατεκοσµησεν µε κοσµω11και ωσ γην αυξουσαν το ανθοσ αυτησ και ωσ κηπ
οσ τα σπερµατα αυτου ουτωσ ανατελει κυριοσ δικαιοσυνην και αγαλλιαµα εναντιον παντων των εθν
ων  
 
Chapter 62 
1δια σιων ου σιωπησοµαι και δια ιερουσαληµ ουκ ανησω εωσ αν εξελθη ωσ φωσ η δικαιοσυνη µου το



 δε σωτηριον µου ωσ λαµπασ καυθησεται2και οψονται εθνη την δικαιοσυνην σου και βασιλεισ την δ
οξαν σου και καλεσει σε το ονοµα σου το καινον ο ο κυριοσ ονοµασει αυτο3και εση στεφανοσ καλλο
υσ εν χειρι κυριου και διαδηµα βασιλειασ εν χειρι θεου σου4και ουκετι κληθηση καταλελειµµενη κα
ι η γη σου ου κληθησεται ερηµοσ σοι γαρ κληθησεται θεληµα εµον και τη γη σου οικουµενη5και ωσ σ
υνοικων νεανισκοσ παρθενω ουτωσ κατοικησουσιν οι υιοι σου µετα σου και εσται ον τροπον ευφραν
θησεται νυµφιοσ επι νυµφη ουτωσ ευφρανθησεται κυριοσ επι σοι6και επι των τειχεων σου ιερουσαλη
µ κατεστησα φυλακασ ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα οι δια τελουσ ου σιωπησονται µιµνησκο
µενοι κυριου7ουκ εστιν γαρ υµιν οµοιοσ εαν διορθωση και ποιηση ιερουσαληµ αγαυριαµα επι τησ γη
σ8ωµοσεν κυριοσ κατα τησ δεξιασ αυτου και κατα τησ ισχυοσ του βραχιονοσ αυτου ει ετι δωσω τον 
σιτον σου και τα βρωµατα σου τοισ εχθροισ σου και ει ετι πιονται υιοι αλλοτριοι τον οινον σου εφ′ ω
 εµοχθησασ9αλλ′ η οι συναγοντεσ φαγονται αυτα και αινεσουσιν κυριον και οι συναγοντεσ πιονται α
υτα εν ταισ επαυλεσιν ταισ αγιαισ µου10πορευεσθε δια των πυλων µου και οδοποιησατε τω λαω µου κ
αι τουσ λιθουσ τουσ εκ τησ οδου διαρριψατε εξαρατε συσσηµον εισ τα εθνη11ιδου γαρ κυριοσ εποιησ
εν ακουστον εωσ εσχατου τησ γησ ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου σοι ο σωτηρ παραγινεται εχων τον εα
υτου µισθον και το εργον προ προσωπου αυτου12και καλεσει αυτον λαον αγιον λελυτρωµενον υπο κυ
ριου συ δε κληθηση επιζητουµενη πολισ και ουκ εγκαταλελειµµενη  
 
Chapter 63 
1τισ ουτοσ ο παραγινοµενοσ εξ εδωµ ερυθηµα ιµατιων εκ βοσορ ουτωσ ωραιοσ εν στολη βια µετα ισχ
υοσ εγω διαλεγοµαι δικαιοσυνην και κρισιν σωτηριου2δια τι σου ερυθρα τα ιµατια και τα ενδυµατα 
σου ωσ απο πατητου ληνου3πληρησ καταπεπατηµενησ και των εθνων ουκ εστιν ανηρ µετ′ εµου και κ
ατεπατησα αυτουσ εν θυµω και κατεθλασα αυτουσ ωσ γην και κατηγαγον το αιµα αυτων εισ γην4ηµε
ρα γαρ ανταποδοσεωσ επηλθεν αυτοισ και ενιαυτοσ λυτρωσεωσ παρεστιν5και επεβλεψα και ουδεισ β
οηθοσ και προσενοησα και ουθεισ αντελαµβανετο και ερρυσατο αυτουσ ο βραχιων µου και ο θυµοσ 
µου επεστη6και κατεπατησα αυτουσ τη οργη µου και κατηγαγον το αιµα αυτων εισ γην7τον ελεον κυρ
ιου εµνησθην τασ αρετασ κυριου εν πασιν οισ ο κυριοσ ηµιν ανταποδιδωσιν κυριοσ κριτησ αγαθοσ τ
ω οικω ισραηλ επαγει ηµιν κατα το ελεοσ αυτου και κατα το πληθοσ τησ δικαιοσυνησ αυτου8και ειπ
εν ουχ ο λαοσ µου τεκνα ου µη αθετησωσιν και εγενετο αυτοισ εισ σωτηριαν9εκ πασησ θλιψεωσ ου π
ρεσβυσ ουδε αγγελοσ αλλ′ αυτοσ κυριοσ εσωσεν αυτουσ δια το αγαπαν αυτουσ και φειδεσθαι αυτων 
αυτοσ ελυτρωσατο αυτουσ και ανελαβεν αυτουσ και υψωσεν αυτουσ πασασ τασ ηµερασ του αιωνο
σ10αυτοι δε ηπειθησαν και παρωξυναν το πνευµα το αγιον αυτου και εστραφη αυτοισ εισ εχθραν και 
αυτοσ επολεµησεν αυτουσ11και εµνησθη ηµερων αιωνιων ο αναβιβασασ εκ τησ γησ τον ποιµενα των 
προβατων που εστιν ο θεισ εν αυτοισ το πνευµα το αγιον12ο αγαγων τη δεξια µωυσην ο βραχιων τησ δ
οξησ αυτου κατισχυσεν υδωρ απο προσωπου αυτου ποιησαι αυτω ονοµα αιωνιον13ηγαγεν αυτουσ δι
α τησ αβυσσου ωσ ιππον δι′ ερηµου και ουκ εκοπιασαν14και ωσ κτηνη δια πεδιου κατεβη πνευµα παρ
α κυριου και ωδηγησεν αυτουσ ουτωσ ηγαγεσ τον λαον σου ποιησαι σεαυτω ονοµα δοξησ15επιστρεψ
ον εκ του ουρανου και ιδε εκ του οικου του αγιου σου και δοξησ που εστιν ο ζηλοσ σου και η ισχυσ 
σου που εστιν το πληθοσ του ελεουσ σου και των οικτιρµων σου οτι ανεσχου ηµων16συ γαρ ηµων ει π
ατηρ οτι αβρααµ ουκ εγνω ηµασ και ισραηλ ουκ επεγνω ηµασ αλλα συ κυριε πατηρ ηµων ρυσαι ηµα
σ απ′ αρχησ το ονοµα σου εφ′ ηµασ εστιν17τι επλανησασ ηµασ κυριε απο τησ οδου σου εσκληρυνασ 
ηµων τασ καρδιασ του µη φοβεισθαι σε επιστρεψον δια τουσ δουλουσ σου δια τασ φυλασ τησ κληρο
νοµιασ σου18ινα µικρον κληρονοµησωµεν του ορουσ του αγιου σου οι υπεναντιοι ηµων κατεπατησα
ν το αγιασµα σου19εγενοµεθα ωσ το απ′ αρχησ οτε ουκ ηρξασ ηµων ουδε επεκληθη το ονοµα σου εφ′ 
ηµασ εαν ανοιξησ τον ουρανον τροµοσ ληµψεται απο σου ορη και τακησονται  
 
Chapter 64 
1ωσ κηροσ απο πυροσ τηκεται και κατακαυσει πυρ τουσ υπεναντιουσ και φανερον εσται το ονοµα κυ
ριου εν τοισ υπεναντιοισ απο προσωπου σου εθνη ταραχθησονται2οταν ποιησ τα ενδοξα τροµοσ ληµ
ψεται απο σου ορη3απο του αιωνοσ ουκ ηκουσαµεν ουδε οι οφθαλµοι ηµων ειδον θεον πλην σου και 
τα εργα σου α ποιησεισ τοισ υποµενουσιν ελεον4συναντησεται γαρ τοισ ποιουσιν το δικαιον και των 
οδων σου µνησθησονται ιδου συ ωργισθησ και ηµεισ ηµαρτοµεν δια τουτο επλανηθηµεν5και εγενηθη
µεν ωσ ακαθαρτοι παντεσ ηµεισ ωσ ρακοσ αποκαθηµενησ πασα η δικαιοσυνη ηµων και εξερρυηµεν 
ωσ φυλλα δια τασ ανοµιασ ηµων ουτωσ ανεµοσ οισει ηµασ6και ουκ εστιν ο επικαλουµενοσ το ονοµα
 σου και ο µνησθεισ αντιλαβεσθαι σου οτι απεστρεψασ το προσωπον σου αφ′ ηµων και παρεδωκασ η
µασ δια τασ αµαρτιασ ηµων7και νυν κυριε πατηρ ηµων συ ηµεισ δε πηλοσ εργον των χειρων σου παν
τεσ8µη οργιζου ηµιν σφοδρα και µη εν καιρω µνησθησ αµαρτιων ηµων και νυν επιβλεψον οτι λαοσ σ
ου παντεσ ηµεισ9πολισ του αγιου σου εγενηθη ερηµοσ σιων ωσ ερηµοσ εγενηθη ιερουσαληµ εισ κατα
ραν10ο οικοσ το αγιον ηµων και η δοξα ην ηυλογησαν οι πατερεσ ηµων εγενηθη πυρικαυστοσ και παν



τα τα ενδοξα συνεπεσεν11και επι πασι τουτοισ ανεσχου κυριε και εσιωπησασ και εταπεινωσασ ηµασ 
σφοδρα  
 
Chapter 65 
1εµφανησ εγενοµην τοισ εµε µη ζητουσιν ευρεθην τοισ εµε µη επερωτωσιν ειπα ιδου ειµι τω εθνει οι ο
υκ εκαλεσαν µου το ονοµα2εξεπετασα τασ χειρασ µου ολην την ηµεραν προσ λαον απειθουντα και α
ντιλεγοντα οι ουκ επορευθησαν οδω αληθινη αλλ′ οπισω των αµαρτιων αυτων3ο λαοσ ουτοσ ο παροξ
υνων µε εναντιον εµου δια παντοσ αυτοι θυσιαζουσιν εν τοισ κηποισ και θυµιωσιν επι ταισ πλινθοισ
 τοισ δαιµονιοισ α ουκ εστιν4και εν τοισ µνηµασιν και εν τοισ σπηλαιοισ κοιµωνται δι′ ενυπνια οι εσ
θοντεσ κρεα υεια και ζωµον θυσιων µεµολυµµενα παντα τα σκευη αυτων5οι λεγοντεσ πορρω απ′ εµου
 µη εγγισησ µου οτι καθαροσ ειµι ουτοσ καπνοσ του θυµου µου πυρ καιεται εν αυτω πασασ τασ ηµερ
ασ6ιδου γεγραπται ενωπιον µου ου σιωπησω εωσ αν αποδω εισ τον κολπον αυτων7τασ αµαρτιασ αυτ
ων και των πατερων αυτων λεγει κυριοσ οι εθυµιασαν επι των ορεων και επι των βουνων ωνειδισαν µ
ε αποδωσω τα εργα αυτων εισ τον κολπον αυτων8ουτωσ λεγει κυριοσ ον τροπον ευρεθησεται ο ρωξ εν
 τω βοτρυι και ερουσιν µη λυµηνη αυτον οτι ευλογια κυριου εστιν εν αυτω ουτωσ ποιησω ενεκεν του 
δουλευοντοσ µοι τουτου ενεκεν ου µη απολεσω παντασ9και εξαξω το εξ ιακωβ σπερµα και το εξ ιουδ
α και κληρονοµησει το οροσ το αγιον µου και κληρονοµησουσιν οι εκλεκτοι µου και οι δουλοι µου κ
αι κατοικησουσιν εκει10και εσονται εν τω δρυµω επαυλεισ ποιµνιων και φαραγξ αχωρ εισ αναπαυσιν
 βουκολιων τω λαω µου οι εζητησαν µε11υµεισ δε οι εγκαταλιποντεσ µε και επιλανθανοµενοι το οροσ 
το αγιον µου και ετοιµαζοντεσ τω δαιµονι τραπεζαν και πληρουντεσ τη τυχη κερασµα12εγω παραδωσ
ω υµασ εισ µαχαιραν παντεσ εν σφαγη πεσεισθε οτι εκαλεσα υµασ και ουχ υπηκουσατε ελαλησα και
 παρηκουσατε και εποιησατε το πονηρον εναντιον εµου και α ουκ εβουλοµην εξελεξασθε13δια τουτο 
ταδε λεγει κυριοσ ιδου οι δουλευοντεσ µοι φαγονται υµεισ δε πεινασετε ιδου οι δουλευοντεσ µοι πιον
ται υµεισ δε διψησετε ιδου οι δουλευοντεσ µοι ευφρανθησονται υµεισ δε αισχυνθησεσθε14ιδου οι δου
λευοντεσ µοι αγαλλιασονται εν ευφροσυνη υµεισ δε κεκραξεσθε δια τον πονον τησ καρδιασ υµων κα
ι απο συντριβησ πνευµατοσ ολολυξετε15καταλειψετε γαρ το ονοµα υµων εισ πλησµονην τοισ εκλεκτο
ισ µου υµασ δε ανελει κυριοσ τοισ δε δουλευουσιν αυτω κληθησεται ονοµα καινον16ο ευλογηθησεται
 επι τησ γησ ευλογησουσιν γαρ τον θεον τον αληθινον και οι οµνυοντεσ επι τησ γησ οµουνται τον θεο
ν τον αληθινον επιλησονται γαρ την θλιψιν αυτων την πρωτην και ουκ αναβησεται αυτων επι την κα
ρδιαν17εσται γαρ ο ουρανοσ καινοσ και η γη καινη και ου µη µνησθωσιν των προτερων ουδ′ ου µη επ
ελθη αυτων επι την καρδιαν18αλλ′ ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη οτι ιδου εγω ποιω 
ιερουσαληµ αγαλλιαµα και τον λαον µου ευφροσυνην19και αγαλλιασοµαι επι ιερουσαληµ και ευφρα
νθησοµαι επι τω λαω µου και ουκετι µη ακουσθη εν αυτη φωνη κλαυθµου ουδε φωνη κραυγησ20και ο
υ µη γενηται εκει αωροσ και πρεσβυτησ οσ ουκ εµπλησει τον χρονον αυτου εσται γαρ ο νεοσ εκατον 
ετων ο δε αποθνησκων αµαρτωλοσ εκατον ετων και επικαταρατοσ εσται21και οικοδοµησουσιν οικιασ
 και αυτοι ενοικησουσιν και καταφυτευσουσιν αµπελωνασ και αυτοι φαγονται τα γενηµατα αυτων22κ
αι ου µη οικοδοµησουσιν και αλλοι ενοικησουσιν και ου µη φυτευσουσιν και αλλοι φαγονται κατα γ
αρ τασ ηµερασ του ξυλου τησ ζωησ εσονται αι ηµεραι του λαου µου τα εργα των πονων αυτων παλα
ιωσουσιν23οι δε εκλεκτοι µου ου κοπιασουσιν εισ κενον ουδε τεκνοποιησουσιν εισ καταραν οτι σπερ
µα ηυλογηµενον υπο θεου εστιν και τα εκγονα αυτων µετ′ αυτων εσονται24και εσται πριν κεκραξαι α
υτουσ εγω επακουσοµαι αυτων ετι λαλουντων αυτων ερω τι εστιν25τοτε λυκοι και αρνεσ βοσκηθησον
ται αµα και λεων ωσ βουσ φαγεται αχυρα οφισ δε γην ωσ αρτον ουκ αδικησουσιν ουδε µη λυµανουντ
αι επι τω ορει τω αγιω µου λεγει κυριοσ  
 
Chapter 66 
1ουτωσ λεγει κυριοσ ο ουρανοσ µοι θρονοσ η δε γη υποποδιον των ποδων µου ποιον οικον οικοδοµησ
ετε µοι η ποιοσ τοποσ τησ καταπαυσεωσ µου2παντα γαρ ταυτα εποιησεν η χειρ µου και εστιν εµα πα
ντα ταυτα λεγει κυριοσ και επι τινα επιβλεψω αλλ′ η επι τον ταπεινον και ησυχιον και τρεµοντα τουσ
 λογουσ µου3ο δε ανοµοσ ο θυων µοι µοσχον ωσ ο αποκτεννων κυνα ο δε αναφερων σεµιδαλιν ωσ αιµ
α υειον ο διδουσ λιβανον εισ µνηµοσυνον ωσ βλασφηµοσ και ουτοι εξελεξαντο τασ οδουσ αυτων και
 τα βδελυγµατα αυτων α η ψυχη αυτων ηθελησεν4καγω εκλεξοµαι τα εµπαιγµατα αυτων και τασ αµα
ρτιασ ανταποδωσω αυτοισ οτι εκαλεσα αυτουσ και ουχ υπηκουσαν µου ελαλησα και ουκ ηκουσαν κ
αι εποιησαν το πονηρον εναντιον µου και α ουκ εβουλοµην εξελεξαντο5ακουσατε το ρηµα κυριου οι 
τρεµοντεσ τον λογον αυτου ειπατε αδελφοι ηµων τοισ µισουσιν ηµασ και βδελυσσοµενοισ ινα το ονο
µα κυριου δοξασθη και οφθη εν τη ευφροσυνη αυτων κακεινοι αισχυνθησονται6φωνη κραυγησ εκ πο
λεωσ φωνη εκ ναου φωνη κυριου ανταποδιδοντοσ ανταποδοσιν τοισ αντικειµενοισ7πριν η την ωδινου
σαν τεκειν πριν ελθειν τον πονον των ωδινων εξεφυγεν και ετεκεν αρσεν8τισ ηκουσεν τοιουτο και τισ 
εωρακεν ουτωσ η ωδινεν γη εν µια ηµερα η και ετεχθη εθνοσ εισ απαξ οτι ωδινεν και ετεκεν σιων τα 



παιδια αυτησ9εγω δε εδωκα την προσδοκιαν ταυτην και ουκ εµνησθησ µου ειπεν κυριοσ ουκ ιδου εγω
 γεννωσαν και στειραν εποιησα ειπεν ο θεοσ10ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε εν αυτη παν
τεσ οι αγαπωντεσ αυτην χαρητε χαρα παντεσ οσοι πενθειτε επ′ αυτησ11ινα θηλασητε και εµπλησθητε
 απο µαστου παρακλησεωσ αυτησ ινα εκθηλασαντεσ τρυφησητε απο εισοδου δοξησ αυτησ12οτι ταδε 
λεγει κυριοσ ιδου εγω εκκλινω εισ αυτουσ ωσ ποταµοσ ειρηνησ και ωσ χειµαρρουσ επικλυζων δοξαν 
εθνων τα παιδια αυτων επ′ ωµων αρθησονται και επι γονατων παρακληθησονται13ωσ ει τινα µητηρ π
αρακαλεσει ουτωσ και εγω παρακαλεσω υµασ και εν ιερουσαληµ παρακληθησεσθε14και οψεσθε και 
χαρησεται υµων η καρδια και τα οστα υµων ωσ βοτανη ανατελει και γνωσθησεται η χειρ κυριου τοι
σ σεβοµενοισ αυτον και απειλησει τοισ απειθουσιν15ιδου γαρ κυριοσ ωσ πυρ ηξει και ωσ καταιγισ τα
 αρµατα αυτου αποδουναι εν θυµω εκδικησιν και αποσκορακισµον εν φλογι πυροσ16εν γαρ τω πυρι κ
υριου κριθησεται πασα η γη και εν τη ροµφαια αυτου πασα σαρξ πολλοι τραυµατιαι εσονται υπο κυ
ριου17οι αγνιζοµενοι και καθαριζοµενοι εισ τουσ κηπουσ και εν τοισ προθυροισ εσθοντεσ κρεασ υειο
ν και τα βδελυγµατα και τον νυν επι το αυτο αναλωθησονται ειπεν κυριοσ18καγω τα εργα αυτων και τ
ον λογισµον αυτων επισταµαι ερχοµαι συναγαγειν παντα τα εθνη και τασ γλωσσασ και ηξουσιν και 
οψονται την δοξαν µου19και καταλειψω επ′ αυτων σηµεια και εξαποστελω εξ αυτων σεσωσµενουσ ει
σ τα εθνη εισ θαρσισ και φουδ και λουδ και µοσοχ και θοβελ και εισ την ελλαδα και εισ τασ νησουσ 
τασ πορρω οι ουκ ακηκοασιν µου το ονοµα ουδε εωρακασιν την δοξαν µου και αναγγελουσιν µου τη
ν δοξαν εν τοισ εθνεσιν20και αξουσιν τουσ αδελφουσ υµων εκ παντων των εθνων δωρον κυριω µεθ′ ιπ
πων και αρµατων εν λαµπηναισ ηµιονων µετα σκιαδιων εισ την αγιαν πολιν ιερουσαληµ ειπεν κυριο
σ ωσ αν ενεγκαισαν οι υιοι ισραηλ εµοι τασ θυσιασ αυτων µετα ψαλµων εισ τον οικον κυριου21και α
π′ αυτων ληµψοµαι εµοι ιερεισ και λευιτασ ειπεν κυριοσ22ον τροπον γαρ ο ουρανοσ καινοσ και η γη κ
αινη α εγω ποιω µενει ενωπιον µου λεγει κυριοσ ουτωσ στησεται το σπερµα υµων και το ονοµα υµων2

3και εσται µηνα εκ µηνοσ και σαββατον εκ σαββατου ηξει πασα σαρξ ενωπιον µου προσκυνησαι εν ι
ερουσαληµ ειπεν κυριοσ24και εξελευσονται και οψονται τα κωλα των ανθρωπων των παραβεβηκοτων
 εν εµοι ο γαρ σκωληξ αυτων ου τελευτησει και το πυρ αυτων ου σβεσθησεται και εσονται εισ ορασιν
 παση σαρκι  


