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Chapter 1 
1λογοι αµωσ οι εγενοντο εν νακκαριµ εκ θεκουε ουσ ειδεν υπερ ιερουσαληµ εν ηµεραισ οζιου βασιλε
ωσ ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ του ιωασ βασιλεωσ ισραηλ προ δυο ετων του σεισµου2και ειπεν κ
υριοσ εκ σιων εφθεγξατο και εξ ιερουσαληµ εδωκεν φωνην αυτου και επενθησαν αι νοµαι των ποιµεν
ων και εξηρανθη η κορυφη του καρµηλου3και ειπεν κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ δαµασκου και 
επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ ων επριζον πριοσιν σιδηροισ τασ εν γαστρι εχο
υσασ των εν γαλααδ4και εξαποστελω πυρ εισ τον οικον αζαηλ και καταφαγεται θεµελια υιου αδερ5κα
ι συντριψω µοχλουσ δαµασκου και εξολεθρευσω κατοικουντασ εκ πεδιου ων και κατακοψω φυλην εξ
 ανδρων χαρραν και αιχµαλωτευθησεται λαοσ συριασ επικλητοσ λεγει κυριοσ6ταδε λεγει κυριοσ επι 
ταισ τρισιν ασεβειαισ γαζησ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτουσ ενεκεν του αιχµα
λωτευσαι αυτουσ αιχµαλωσιαν του σαλωµων του συγκλεισαι εισ την ιδουµαιαν7και εξαποστελω πυρ
 επι τα τειχη γαζησ και καταφαγεται θεµελια αυτησ8και εξολεθρευσω κατοικουντασ εξ αζωτου και εξ
αρθησεται φυλη εξ ασκαλωνοσ και επαξω την χειρα µου επι ακκαρων και απολουνται οι καταλοιποι 
των αλλοφυλων λεγει κυριοσ9ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ τυρου και επι ταισ τεσσαρσ
ιν ουκ αποστραφησοµαι αυτην ανθ′ ων συνεκλεισαν αιχµαλωσιαν του σαλωµων εισ την ιδουµαιαν κ
αι ουκ εµνησθησαν διαθηκησ αδελφων10και εξαποστελω πυρ επι τα τειχη τυρου και καταφαγεται θεµ
ελια αυτησ11ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ τησ ιδουµαιασ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ 
αποστραφησοµαι αυτουσ ενεκα του διωξαι αυτουσ εν ροµφαια τον αδελφον αυτου και ελυµηνατο µη
τραν επι γησ και ηρπασεν εισ µαρτυριον φρικην αυτου και το ορµηµα αυτου εφυλαξεν εισ νεικοσ12κα
ι εξαποστελω πυρ εισ θαιµαν και καταφαγεται θεµελια τειχεων αυτησ13ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρι
σιν ασεβειαισ υιων αµµων και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ ων ανεσχιζον τα
σ εν γαστρι εχουσασ των γαλααδιτων οπωσ εµπλατυνωσιν τα ορια αυτων14και αναψω πυρ επι τα τειχ
η ραββα και καταφαγεται θεµελια αυτησ µετα κραυγησ εν ηµερα πολεµου και σεισθησεται εν ηµερα 
συντελειασ αυτησ15και πορευσονται οι βασιλεισ αυτησ εν αιχµαλωσια οι ιερεισ αυτων και οι αρχον
τεσ αυτων επι το αυτο λεγει κυριοσ  
 
Chapter 2 
1ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ µωαβ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτ
ον ανθ′ ων κατεκαυσαν τα οστα βασιλεωσ τησ ιδουµαιασ εισ κονιαν2και εξαποστελω πυρ επι µωαβ κ
αι καταφαγεται θεµελια των πολεων αυτησ και αποθανειται εν αδυναµια µωαβ µετα κραυγησ και µετ
α φωνησ σαλπιγγοσ3και εξολεθρευσω κριτην εξ αυτησ και παντασ τουσ αρχοντασ αυτησ αποκτενω µ
ετ′ αυτου λεγει κυριοσ4ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ υιων ιουδα και επι ταισ τεσσαρσι
ν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ενεκα του απωσασθαι αυτουσ τον νοµον κυριου και τα προσταγµατα 
αυτου ουκ εφυλαξαντο και επλανησεν αυτουσ τα µαταια αυτων α εποιησαν οισ εξηκολουθησαν οι π
ατερεσ αυτων οπισω αυτων5και εξαποστελω πυρ επι ιουδαν και καταφαγεται θεµελια ιερουσαληµ6τα
δε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ ισραηλ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον
 ανθ′ ων απεδοντο αργυριου δικαιον και πενητα ενεκεν υποδηµατων7τα πατουντα επι τον χουν τησ γη
σ και εκονδυλιζον εισ κεφαλασ πτωχων και οδον ταπεινων εξεκλιναν και υιοσ και πατηρ αυτου εισεπ
ορευοντο προσ την αυτην παιδισκην οπωσ βεβηλωσωσιν το ονοµα του θεου αυτων8και τα ιµατια αυτ
ων δεσµευοντεσ σχοινιοισ παραπετασµατα εποιουν εχοµενα του θυσιαστηριου και οινον εκ συκοφαν
τιων επινον εν τω οικω του θεου αυτων9εγω δε εξηρα τον αµορραιον εκ προσωπου αυτων ου ην καθω
σ υψοσ κεδρου το υψοσ αυτου και ισχυροσ ην ωσ δρυσ και εξηρα τον καρπον αυτου επανωθεν και τ
ασ ριζασ αυτου υποκατωθεν10και εγω ανηγαγον υµασ εκ γησ αιγυπτου και περιηγαγον υµασ εν τη ερη
µω τεσσαρακοντα ετη του κατακληρονοµησαι την γην των αµορραιων11και ελαβον εκ των υιων υµων
 εισ προφητασ και εκ των νεανισκων υµων εισ αγιασµον µη ουκ εστιν ταυτα υιοι ισραηλ λεγει κυριοσ
12και εποτιζετε τουσ ηγιασµενουσ οινον και τοισ προφηταισ ενετελλεσθε λεγοντεσ ου µη προφητευση
τε13δια τουτο ιδου εγω κυλιω υποκατω υµων ον τροπον κυλιεται η αµαξα η γεµουσα καλαµησ14και απ
ολειται φυγη εκ δροµεωσ και ο κραταιοσ ου µη κρατηση τησ ισχυοσ αυτου και ο µαχητησ ου µη σωσ
η την ψυχην αυτου15και ο τοξοτησ ου µη υποστη και ο οξυσ τοισ ποσιν αυτου ου µη διασωθη ουδε ο 
ιππευσ ου µη σωση την ψυχην αυτου16και ευρησει την καρδιαν αυτου εν δυναστειαισ ο γυµνοσ διωξ
εται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ  
 
Chapter 3 



1ακουσατε τον λογον τουτον ον ελαλησεν κυριοσ εφ′ υµασ οικοσ ισραηλ και κατα πασησ φυλησ ησ α
νηγαγον εκ γησ αιγυπτου λεγων2πλην υµασ εγνων εκ πασων φυλων τησ γησ δια τουτο εκδικησω εφ′ υµ
ασ πασασ τασ αµαρτιασ υµων3ει πορευσονται δυο επι το αυτο καθολου εαν µη γνωρισωσιν εαυτουσ4

ει ερευξεται λεων εκ του δρυµου αυτου θηραν ουκ εχων ει δωσει σκυµνοσ φωνην αυτου εκ τησ µανδρ
ασ αυτου καθολου εαν µη αρπαση τι5ει πεσειται ορνεον επι την γην ανευ ιξευτου ει σχασθησεται παγ
ισ επι τησ γησ ανευ του συλλαβειν τι6ει φωνησει σαλπιγξ εν πολει και λαοσ ου πτοηθησεται ει εσται 
κακια εν πολει ην κυριοσ ουκ εποιησεν7διοτι ου µη ποιηση κυριοσ ο θεοσ πραγµα εαν µη αποκαλυψη
 παιδειαν αυτου προσ τουσ δουλουσ αυτου τουσ προφητασ8λεων ερευξεται και τισ ου φοβηθησεται κ
υριοσ ο θεοσ ελαλησεν και τισ ου προφητευσει9απαγγειλατε χωραισ εν ασσυριοισ και επι τασ χωρασ 
τησ αιγυπτου και ειπατε συναχθητε επι το οροσ σαµαρειασ και ιδετε θαυµαστα πολλα εν µεσω αυτη
σ και την καταδυναστειαν την εν αυτη10και ουκ εγνω α εσται εναντιον αυτησ λεγει κυριοσ οι θησαυρ
ιζοντεσ αδικιαν και ταλαιπωριαν εν ταισ χωραισ αυτων11δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ τυροσ κ
υκλοθεν η γη σου ερηµωθησεται και καταξει εκ σου ισχυν σου και διαρπαγησονται αι χωραι σου12τα
δε λεγει κυριοσ ον τροπον οταν εκσπαση ο ποιµην εκ στοµατοσ του λεοντοσ δυο σκελη η λοβον ωτιο
υ ουτωσ εκσπασθησονται οι υιοι ισραηλ οι κατοικουντεσ εν σαµαρεια κατεναντι φυλησ και εν δαµα
σκω ιερεισ13ακουσατε και επιµαρτυρασθε τω οικω ιακωβ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ14διοτι ε
ν τη ηµερα οταν εκδικω ασεβειασ του ισραηλ επ′ αυτον και εκδικησω επι τα θυσιαστηρια βαιθηλ και
 κατασκαφησεται τα κερατα του θυσιαστηριου και πεσουνται επι την γην15συγχεω και παταξω τον οι
κον τον περιπτερον επι τον οικον τον θερινον και απολουνται οικοι ελεφαντινοι και προστεθησονται 
οικοι ετεροι πολλοι λεγει κυριοσ  
 
Chapter 4 
1ακουσατε τον λογον τουτον δαµαλεισ τησ βασανιτιδοσ αι εν τω ορει τησ σαµαρειασ αι καταδυναστ
ευουσαι πτωχουσ και καταπατουσαι πενητασ αι λεγουσαι τοισ κυριοισ αυτων επιδοτε ηµιν οπωσ πιω
µεν2οµνυει κυριοσ κατα των αγιων αυτου διοτι ιδου ηµεραι ερχονται εφ′ υµασ και ληµψονται υµασ ε
ν οπλοισ και τουσ µεθ′ υµων εισ λεβητασ υποκαιοµενουσ εµβαλουσιν εµπυροι λοιµοι3και εξενεχθησε
σθε γυµναι κατεναντι αλληλων και απορριφησεσθε εισ το οροσ το ρεµµαν λεγει κυριοσ ο θεοσ4εισηλθ
ατε εισ βαιθηλ και ηνοµησατε και εισ γαλγαλα επληθυνατε του ασεβησαι και ηνεγκατε εισ το πρωι θ
υσιασ υµων εισ την τριηµεριαν τα επιδεκατα υµων5και ανεγνωσαν εξω νοµον και επεκαλεσαντο οµο
λογιασ απαγγειλατε οτι ταυτα ηγαπησαν οι υιοι ισραηλ λεγει κυριοσ ο θεοσ6και εγω δωσω υµιν γοµφι
ασµον οδοντων εν πασαισ ταισ πολεσιν υµων και ενδειαν αρτων εν πασι τοισ τοποισ υµων και ουκ επ
εστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ7και εγω ανεσχον εξ υµων τον υετον προ τριων µηνων του τρυγητου κ
αι βρεξω επι πολιν µιαν επι δε πολιν µιαν ου βρεξω µερισ µια βραχησεται και µερισ εφ′ ην ου βρεξω ε
π′ αυτην ξηρανθησεται8και συναθροισθησονται δυο και τρεισ πολεισ εισ πολιν µιαν του πιειν υδωρ κ
αι ου µη εµπλησθωσιν και ουκ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ9επαταξα υµασ εν πυρωσει και εν ικ
τερω επληθυνατε κηπουσ υµων αµπελωνασ υµων και συκωνασ υµων και ελαιωνασ υµων κατεφαγεν 
η καµπη και ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ10εξαπεστειλα εισ υµασ θανατον εν οδω αιγυπ
του και απεκτεινα εν ροµφαια τουσ νεανισκουσ υµων µετα αιχµαλωσιασ ιππων σου και ανηγαγον εν 
πυρι τασ παρεµβολασ υµων εν τη οργη µου και ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ11κατεστρε
ψα υµασ καθωσ κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και γοµορρα και εγενεσθε ωσ δαλοσ εξεσπασµενοσ εκ π
υροσ και ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ12δια τουτο ουτωσ ποιησω σοι ισραηλ πλην οτι ο
υτωσ ποιησω σοι ετοιµαζου του επικαλεισθαι τον θεον σου ισραηλ13διοτι ιδου εγω στερεων βροντην 
και κτιζων πνευµα και απαγγελλων εισ ανθρωπουσ τον χριστον αυτου ποιων ορθρον και οµιχλην και
 επιβαινων επι τα υψη τησ γησ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω  
 
Chapter 5 
1ακουσατε τον λογον κυριου τουτον ον εγω λαµβανω εφ′ υµασ θρηνον οικοσ ισραηλ2επεσεν ουκετι µη
 προσθη του αναστηναι παρθενοσ του ισραηλ εσφαλεν επι τησ γησ αυτησ ουκ εστιν ο αναστησων αυ
την3διοτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ η πολισ εξ ησ εξεπορευοντο χιλιοι υπολειφθησονται εκατον και εξ
 ησ εξεπορευοντο εκατον υπολειφθησονται δεκα τω οικω ισραηλ4διοτι ταδε λεγει κυριοσ προσ τον οικ
ον ισραηλ εκζητησατε µε και ζησεσθε5και µη εκζητειτε βαιθηλ και εισ γαλγαλα µη εισπορευεσθε και 
επι το φρεαρ του ορκου µη διαβαινετε οτι γαλγαλα αιχµαλωτευοµενη αιχµαλωτευθησεται και βαιθηλ
 εσται ωσ ουχ υπαρχουσα6εκζητησατε τον κυριον και ζησατε οπωσ µη αναλαµψη ωσ πυρ ο οικοσ ιω
σηφ και καταφαγεται αυτον και ουκ εσται ο σβεσων τω οικω ισραηλ7κυριοσ ο ποιων εισ υψοσ κριµα 
και δικαιοσυνην εισ γην εθηκεν8ποιων παντα και µετασκευαζων και εκτρεπων εισ το πρωι σκιαν θαν
ατου και ηµεραν εισ νυκτα συσκοταζων ο προσκαλουµενοσ το υδωρ τησ θαλασσησ και εκχεων αυτο
 επι προσωπου τησ γησ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω9ο διαιρων συντριµµον επ′ ισχυν κ
αι ταλαιπωριαν επι οχυρωµα επαγων10εµισησαν εν πυλαισ ελεγχοντα και λογον οσιον εβδελυξαντο11



δια τουτο ανθ′ ων κατεκονδυλιζετε πτωχουσ και δωρα εκλεκτα εδεξασθε παρ′ αυτων οικουσ ξυστουσ
 ωκοδοµησατε και ου µη κατοικησητε εν αυτοισ αµπελωνασ επιθυµητουσ εφυτευσατε και ου µη πιητ
ε τον οινον εξ αυτων12οτι εγνων πολλασ ασεβειασ υµων και ισχυραι αι αµαρτιαι υµων καταπατουντε
σ δικαιον λαµβανοντεσ αλλαγµατα και πενητασ εν πυλαισ εκκλινοντεσ13δια τουτο ο συνιων εν τω κα
ιρω εκεινω σιωπησεται οτι καιροσ πονηροσ εστιν14εκζητησατε το καλον και µη το πονηρον οπωσ ζησ
ητε και εσται ουτωσ µεθ′ υµων κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ον τροπον ειπατε15µεµισηκαµεν τα πον
ηρα και ηγαπηκαµεν τα καλα και αποκαταστησατε εν πυλαισ κριµα οπωσ ελεηση κυριοσ ο θεοσ ο π
αντοκρατωρ τουσ περιλοιπουσ του ιωσηφ16δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ εν πασ
αισ πλατειαισ κοπετοσ και εν πασαισ οδοισ ρηθησεται ουαι ουαι κληθησεται γεωργοσ εισ πενθοσ κα
ι κοπετον και εισ ειδοτασ θρηνον17και εν πασαισ οδοισ κοπετοσ διοτι διελευσοµαι δια µεσου σου ειπε
ν κυριοσ18ουαι οι επιθυµουντεσ την ηµεραν κυριου ινα τι αυτη υµιν η ηµερα του κυριου και αυτη εσ
τιν σκοτοσ και ου φωσ19ον τροπον οταν φυγη ανθρωποσ εκ προσωπου του λεοντοσ και εµπεση αυτω η
 αρκοσ και εισπηδηση εισ τον οικον αυτου και απερεισηται τασ χειρασ αυτου επι τον τοιχον και δακ
η αυτον ο οφισ20ουχι σκοτοσ η ηµερα του κυριου και ου φωσ και γνοφοσ ουκ εχων φεγγοσ αυτη21µεµι
σηκα απωσµαι εορτασ υµων και ου µη οσφρανθω εν ταισ πανηγυρεσιν υµων22διοτι και εαν ενεγκητε 
µοι ολοκαυτωµατα και θυσιασ υµων ου προσδεξοµαι αυτα και σωτηριου επιφανειασ υµων ουκ επιβλ
εψοµαι23µεταστησον απ′ εµου ηχον ωδων σου και ψαλµον οργανων σου ουκ ακουσοµαι24και κυλισθη
σεται ωσ υδωρ κριµα και δικαιοσυνη ωσ χειµαρρουσ αβατοσ25µη σφαγια και θυσιασ προσηνεγκατε µ
οι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη οικοσ ισραηλ26και ανελαβετε την σκηνην του µολοχ και το αστρον
 του θεου υµων ραιφαν τουσ τυπουσ αυτων ουσ εποιησατε εαυτοισ27και µετοικιω υµασ επεκεινα δαµ
ασκου λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω  
 
Chapter 6 
1ουαι τοισ εξουθενουσιν σιων και τοισ πεποιθοσιν επι το οροσ σαµαρειασ απετρυγησαν αρχασ εθνων
 και εισηλθον αυτοι οικοσ του ισραηλ2διαβητε παντεσ και ιδετε και διελθατε εκειθεν εισ εµαθ ραββα 
και καταβητε εκειθεν εισ γεθ αλλοφυλων τασ κρατιστασ εκ πασων των βασιλειων τουτων ει πλεονα τ
α ορια αυτων εστιν των υµετερων οριων3οι ερχοµενοι εισ ηµεραν κακην οι εγγιζοντεσ και εφαπτοµενο
ι σαββατων ψευδων4οι καθευδοντεσ επι κλινων ελεφαντινων και κατασπαταλωντεσ επι ταισ στρωµνα
ισ αυτων και εσθοντεσ εριφουσ εκ ποιµνιων και µοσχαρια εκ µεσου βουκολιων γαλαθηνα5οι επικροτ
ουντεσ προσ την φωνην των οργανων ωσ εστωτα ελογισαντο και ουχ ωσ φευγοντα6οι πινοντεσ τον διυ
λισµενον οινον και τα πρωτα µυρα χριοµενοι και ουκ επασχον ουδεν επι τη συντριβη ιωσηφ7δια τουτ
ο νυν αιχµαλωτοι εσονται απ′ αρχησ δυναστων και εξαρθησεται χρεµετισµοσ ιππων εξ εφραιµ8οτι ω
µοσεν κυριοσ καθ′ εαυτου διοτι βδελυσσοµαι εγω πασαν την υβριν ιακωβ και τασ χωρασ αυτου µεµι
σηκα και εξαρω πολιν συν πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην9και εσται εαν υπολειφθωσιν δεκα ανδρεσ ε
ν οικια µια και αποθανουνται και υπολειφθησονται οι καταλοιποι10και ληµψονται οι οικειοι αυτων κ
αι παραβιωνται του εξενεγκαι τα οστα αυτων εκ του οικου και ερει τοισ προεστηκοσι τησ οικιασ ει ετ
ι υπαρχει παρα σοι και ερει ουκετι και ερει σιγα ενεκα του µη ονοµασαι το ονοµα κυριου11διοτι ιδου 
κυριοσ εντελλεται και παταξει τον οικον τον µεγαν θλασµασιν και τον οικον τον µικρον ραγµασιν12ει
 διωξονται εν πετραισ ιπποι ει παρασιωπησονται εν θηλειαισ οτι υµεισ εξεστρεψατε εισ θυµον κριµα 
και καρπον δικαιοσυνησ εισ πικριαν13οι ευφραινοµενοι επ′ ουδενι λογω οι λεγοντεσ ουκ εν τη ισχυι η
µων εσχοµεν κερατα14διοτι ιδου εγω επεγειρω εφ′ υµασ οικοσ του ισραηλ εθνοσ και εκθλιψουσιν υµα
σ του µη εισελθειν εισ εµαθ και εωσ του χειµαρρου των δυσµων  
 
Chapter 7 
1ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου επιγονη ακριδων ερχοµενη εωθινη και ιδου βρουχοσ εισ γωγ ο βα
σιλευσ2και εσται εαν συντελεση του καταφαγειν τον χορτον τησ γησ και ειπα κυριε κυριε ιλεωσ γενο
υ τισ αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστοσ εστιν3µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ουκ εσται λεγε
ι κυριοσ4ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου εκαλεσεν την δικην εν πυρι κυριοσ και κατεφαγε την αβυ
σσον την πολλην και κατεφαγεν την µεριδα5και ειπα κυριε κυριε κοπασον δη τισ αναστησει τον ιακω
β οτι ολιγοστοσ εστιν6µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ου µη γενηται λεγει κυριοσ7ουτωσ εδειξε
ν µοι κυριοσ και ιδου ανηρ εστηκωσ επι τειχουσ αδαµαντινου και εν τη χειρι αυτου αδαµασ8και ειπε
ν κυριοσ προσ µε τι συ ορασ αµωσ και ειπα αδαµαντα και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδου εγω εντασσω αδ
αµαντα εν µεσω λαου µου ισραηλ ουκετι µη προσθω του παρελθειν αυτον9και αφανισθησονται βωµο
ι του γελωτοσ και αι τελεται του ισραηλ εξερηµωθησονται και αναστησοµαι επι τον οικον ιεροβοαµ 
εν ροµφαια10και εξαπεστειλεν αµασιασ ο ιερευσ βαιθηλ προσ ιεροβοαµ βασιλεα ισραηλ λεγων συστρ
οφασ ποιειται κατα σου αµωσ εν µεσω οικου ισραηλ ου µη δυνηται η γη υπενεγκειν απαντασ τουσ λο
γουσ αυτου11διοτι ταδε λεγει αµωσ εν ροµφαια τελευτησει ιεροβοαµ ο δε ισραηλ αιχµαλωτοσ αχθησε
ται απο τησ γησ αυτου12και ειπεν αµασιασ προσ αµωσ ο ορων βαδιζε εκχωρησον εισ γην ιουδα και ε



κει καταβιου και εκει προφητευσεισ13εισ δε βαιθηλ ουκετι µη προσθησ του προφητευσαι οτι αγιασµα 
βασιλεωσ εστιν και οικοσ βασιλειασ εστιν14και απεκριθη αµωσ και ειπεν προσ αµασιαν ουκ ηµην πρ
οφητησ εγω ουδε υιοσ προφητου αλλ′ η αιπολοσ ηµην και κνιζων συκαµινα15και ανελαβεν µε κυριοσ 
εκ των προβατων και ειπεν κυριοσ προσ µε βαδιζε προφητευσον επι τον λαον µου ισραηλ16και νυν ακ
ουε λογον κυριου συ λεγεισ µη προφητευε επι τον ισραηλ και ου µη οχλαγωγησησ επι τον οικον ιακω
β17δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ η γυνη σου εν τη πολει πορνευσει και οι υιοι σου και αι θυγατερεσ σο
υ εν ροµφαια πεσουνται και η γη σου εν σχοινιω καταµετρηθησεται και συ εν γη ακαθαρτω τελευτησ
εισ ο δε ισραηλ αιχµαλωτοσ αχθησεται απο τησ γησ αυτου  
 
Chapter 8 
1ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου αγγοσ ιξευτου2και ειπεν τι συ βλεπεισ αµωσ και ειπα αγγοσ ιξευτο
υ και ειπεν κυριοσ προσ µε ηκει το περασ επι τον λαον µου ισραηλ ουκετι µη προσθω του παρελθειν 
αυτον3και ολολυξει τα φατνωµατα του ναου εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ πολυσ ο πεπτωκωσ εν π
αντι τοπω επιρριψω σιωπην4ακουσατε δη ταυτα οι εκτριβοντεσ εισ το πρωι πενητα και καταδυναστευ
οντεσ πτωχουσ απο τησ γησ5οι λεγοντεσ ποτε διελευσεται ο µην και εµπολησοµεν και τα σαββατα κα
ι ανοιξοµεν θησαυρουσ του ποιησαι µικρον µετρον και του µεγαλυναι σταθµια και ποιησαι ζυγον αδ
ικον6του κτασθαι εν αργυριω πτωχουσ και ταπεινον αντι υποδηµατων και απο παντοσ γενηµατοσ εµπ
ορευσοµεθα7οµνυει κυριοσ καθ′ υπερηφανιασ ιακωβ ει επιλησθησεται εισ νεικοσ παντα τα εργα υµω
ν8και επι τουτοισ ου ταραχθησεται η γη και πενθησει πασ ο κατοικων εν αυτη και αναβησεται ωσ πο
ταµοσ συντελεια και καταβησεται ωσ ποταµοσ αιγυπτου9και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ ο
 θεοσ και δυσεται ο ηλιοσ µεσηµβριασ και συσκοτασει επι τησ γησ εν ηµερα το φωσ10και µεταστρεψ
ω τασ εορτασ υµων εισ πενθοσ και πασασ τασ ωδασ υµων εισ θρηνον και αναβιβω επι πασαν οσφυν 
σακκον και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα και θησοµαι αυτον ωσ πενθοσ αγαπητου και τουσ µετ′ α
υτου ωσ ηµεραν οδυνησ11ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και εξαποστελω λιµον επι την γην ου λιµ
ον αρτου ουδε διψαν υδατοσ αλλα λιµον του ακουσαι λογον κυριου12και σαλευθησονται υδατα εωσ 
θαλασσησ και απο βορρα εωσ ανατολων περιδραµουνται ζητουντεσ τον λογον κυριου και ου µη ευρ
ωσιν13εν τη ηµερα εκεινη εκλειψουσιν αι παρθενοι αι καλαι και οι νεανισκοι εν διψει14οι οµνυοντεσ 
κατα του ιλασµου σαµαρειασ και οι λεγοντεσ ζη ο θεοσ σου δαν και ζη ο θεοσ σου βηρσαβεε και πεσ
ουνται και ου µη αναστωσιν ετι  
 
Chapter 9 
1ειδον τον κυριον εφεστωτα επι του θυσιαστηριου και ειπεν παταξον επι το ιλαστηριον και σεισθησετ
αι τα προπυλα και διακοψον εισ κεφαλασ παντων και τουσ καταλοιπουσ αυτων εν ροµφαια αποκτεν
ω ου µη διαφυγη εξ αυτων φευγων και ου µη διασωθη εξ αυτων ανασωζοµενοσ2εαν κατορυγωσιν εισ 
αδου εκειθεν η χειρ µου ανασπασει αυτουσ και εαν αναβωσιν εισ τον ουρανον εκειθεν καταξω αυτο
υσ3εαν εγκρυβωσιν εισ την κορυφην του καρµηλου εκειθεν εξερευνησω και ληµψοµαι αυτουσ και εα
ν καταδυσωσιν εξ οφθαλµων µου εισ τα βαθη τησ θαλασσησ εκει εντελουµαι τω δρακοντι και δηξετα
ι αυτουσ4και εαν πορευθωσιν εν αιχµαλωσια προ προσωπου των εχθρων αυτων εκει εντελουµαι τη ρ
οµφαια και αποκτενει αυτουσ και στηριω τουσ οφθαλµουσ µου επ′ αυτουσ εισ κακα και ουκ εισ αγαθ
α5και κυριοσ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο εφαπτοµενοσ τησ γησ και σαλευων αυτην και πενθησο
υσιν παντεσ οι κατοικουντεσ αυτην και αναβησεται ωσ ποταµοσ συντελεια αυτησ και καταβησεται 
ωσ ποταµοσ αιγυπτου6ο οικοδοµων εισ τον ουρανον αναβασιν αυτου και την επαγγελιαν αυτου επι τ
ησ γησ θεµελιων ο προσκαλουµενοσ το υδωρ τησ θαλασσησ και εκχεων αυτο επι προσωπον τησ γησ 
κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω7ουχ ωσ υιοι αιθιοπων υµεισ εστε εµοι υιοι ισραηλ λεγει κ
υριοσ ου τον ισραηλ ανηγαγον εκ γησ αιγυπτου και τουσ αλλοφυλουσ εκ καππαδοκιασ και τουσ συρ
ουσ εκ βοθρου8ιδου οι οφθαλµοι κυριου του θεου επι την βασιλειαν των αµαρτωλων και εξαρω αυτη
ν απο προσωπου τησ γησ πλην οτι ουκ εισ τελοσ εξαρω τον οικον ιακωβ λεγει κυριοσ9διοτι ιδου εγω ε
ντελλοµαι και λικµιω εν πασι τοισ εθνεσιν τον οικον του ισραηλ ον τροπον λικµαται εν τω λικµω και 
ου µη πεση συντριµµα επι την γην10εν ροµφαια τελευτησουσι παντεσ αµαρτωλοι λαου µου οι λεγοντε
σ ου µη εγγιση ουδ′ ου µη γενηται εφ′ ηµασ τα κακα11εν τη ηµερα εκεινη αναστησω την σκηνην δαυιδ
 την πεπτωκυιαν και ανοικοδοµησω τα πεπτωκοτα αυτησ και τα κατεσκαµµενα αυτησ αναστησω και
 ανοικοδοµησω αυτην καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ12οπωσ εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπω
ν και παντα τα εθνη εφ′ ουσ επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτουσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιων ταυτα
13ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και καταληµψεται ο αλοητοσ τον τρυγητον και περκασει η σταφ
υλη εν τω σπορω και αποσταλαξει τα ορη γλυκασµον και παντεσ οι βουνοι συµφυτοι εσονται14και επ
ιστρεψω την αιχµαλωσιαν λαου µου ισραηλ και οικοδοµησουσιν πολεισ τασ ηφανισµενασ και κατοι
κησουσιν και καταφυτευσουσιν αµπελωνασ και πιονται τον οινον αυτων και φυτευσουσιν κηπουσ κ



αι φαγονται τον καρπον αυτων15και καταφυτευσω αυτουσ επι τησ γησ αυτων και ου µη εκσπασθωσιν 
ουκετι απο τησ γησ αυτων ησ εδωκα αυτοισ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ  


