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Chapter 1 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιωναν τον του αµαθι λεγων2αναστηθι και πορευθητι εισ νινευη την π
ολιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη οτι ανεβη η κραυγη τησ κακιασ αυτησ προσ µε3και ανεστη ιω
νασ του φυγειν εισ θαρσισ εκ προσωπου κυριου και κατεβη εισ ιοππην και ευρεν πλοιον βαδιζον εισ 
θαρσισ και εδωκεν το ναυλον αυτου και ενεβη εισ αυτο του πλευσαι µετ′ αυτων εισ θαρσισ εκ προσω
που κυριου4και κυριοσ εξηγειρεν πνευµα εισ την θαλασσαν και εγενετο κλυδων µεγασ εν τη θαλασση
 και το πλοιον εκινδυνευεν συντριβηναι5και εφοβηθησαν οι ναυτικοι και ανεβοων εκαστοσ προσ τον 
θεον αυτων και εκβολην εποιησαντο των σκευων των εν τω πλοιω εισ την θαλασσαν του κουφισθηνα
ι απ′ αυτων ιωνασ δε κατεβη εισ την κοιλην του πλοιου και εκαθευδεν και ερρεγχεν6και προσηλθεν π
ροσ αυτον ο πρωρευσ και ειπεν αυτω τι συ ρεγχεισ αναστα και επικαλου τον θεον σου οπωσ διασωση
 ο θεοσ ηµασ και µη απολωµεθα7και ειπεν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου δευτε βαλωµεν κληρουσ
 και επιγνωµεν τινοσ ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν και εβαλον κληρουσ και επεσεν ο κληροσ επι
 ιωναν8και ειπον προσ αυτον απαγγειλον ηµιν τινοσ ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν τισ σου η εργ
ασια εστιν και ποθεν ερχη και εκ ποιασ χωρασ και εκ ποιου λαου ει συ9και ειπεν προσ αυτουσ δουλο
σ κυριου εγω ειµι και τον κυριον θεον του ουρανου εγω σεβοµαι οσ εποιησεν την θαλασσαν και την ξ
ηραν10και εφοβηθησαν οι ανδρεσ φοβον µεγαν και ειπαν προσ αυτον τι τουτο εποιησασ διοτι εγνωσα
ν οι ανδρεσ οτι εκ προσωπου κυριου ην φευγων οτι απηγγειλεν αυτοισ11και ειπαν προσ αυτον τι σοι π
οιησωµεν και κοπασει η θαλασσα αφ′ ηµων οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρεν µαλλον κλυδωνα
12και ειπεν ιωνασ προσ αυτουσ αρατε µε και εµβαλετε µε εισ την θαλασσαν και κοπασει η θαλασσα 
αφ′ υµων διοτι εγνωκα εγω οτι δι′ εµε ο κλυδων ο µεγασ ουτοσ εφ′ υµασ εστιν13και παρεβιαζοντο οι αν
δρεσ του επιστρεψαι προσ την γην και ουκ ηδυναντο οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρετο µαλλο
ν επ′ αυτουσ14και ανεβοησαν προσ κυριον και ειπαν µηδαµωσ κυριε µη απολωµεθα ενεκεν τησ ψυχη
σ του ανθρωπου τουτου και µη δωσ εφ′ ηµασ αιµα δικαιον οτι συ κυριε ον τροπον εβουλου πεποιηκα
σ15και ελαβον τον ιωναν και εξεβαλον αυτον εισ την θαλασσαν και εστη η θαλασσα εκ του σαλου α
υτησ16και εφοβηθησαν οι ανδρεσ φοβω µεγαλω τον κυριον και εθυσαν θυσιαν τω κυριω και ευξαντο ε
υχασ  
 
Chapter 2 
1και προσεταξεν κυριοσ κητει µεγαλω καταπιειν τον ιωναν και ην ιωνασ εν τη κοιλια του κητουσ τρε
ισ ηµερασ και τρεισ νυκτασ2και προσηυξατο ιωνασ προσ κυριον τον θεον αυτου εκ τησ κοιλιασ του 
κητουσ3και ειπεν εβοησα εν θλιψει µου προσ κυριον τον θεον µου και εισηκουσεν µου εκ κοιλιασ αδ
ου κραυγησ µου ηκουσασ φωνησ µου4απερριψασ µε εισ βαθη καρδιασ θαλασσησ και ποταµοι µε εκυ
κλωσαν παντεσ οι µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ′ εµε διηλθον5και εγω ειπα απωσµαι εξ οφθα
λµων σου αρα προσθησω του επιβλεψαι προσ τον ναον τον αγιον σου6περιεχυθη υδωρ µοι εωσ ψυχη
σ αβυσσοσ εκυκλωσεν µε εσχατη εδυ η κεφαλη µου εισ σχισµασ ορεων7κατεβην εισ γην ησ οι µοχλοι
 αυτησ κατοχοι αιωνιοι και αναβητω φθορα ζωησ µου κυριε ο θεοσ µου8εν τω εκλειπειν απ′ εµου την 
ψυχην µου του κυριου εµνησθην και ελθοι προσ σε η προσευχη µου εισ ναον αγιον σου9φυλασσοµεν
οι µαταια και ψευδη ελεοσ αυτων εγκατελιπον10εγω δε µετα φωνησ αινεσεωσ και εξοµολογησεωσ θυσ
ω σοι οσα ηυξαµην αποδωσω σοι σωτηριου τω κυριω11και προσεταγη τω κητει και εξεβαλεν τον ιωνα
ν επι την ξηραν  
 
Chapter 3 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιωναν εκ δευτερου λεγων2αναστηθι και πορευθητι εισ νινευη την πολ
ιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη κατα το κηρυγµα το εµπροσθεν ο εγω ελαλησα προσ σε3και ανεσ
τη ιωνασ και επορευθη εισ νινευη καθωσ ελαλησεν κυριοσ η δε νινευη ην πολισ µεγαλη τω θεω ωσει 
πορειασ οδου ηµερων τριων4και ηρξατο ιωνασ του εισελθειν εισ την πολιν ωσει πορειαν ηµερασ µια
σ και εκηρυξεν και ειπεν ετι τρεισ ηµεραι και νινευη καταστραφησεται5και ενεπιστευσαν οι ανδρεσ ν
ινευη τω θεω και εκηρυξαν νηστειαν και ενεδυσαντο σακκουσ απο µεγαλου αυτων εωσ µικρου αυτω
ν6και ηγγισεν ο λογοσ προσ τον βασιλεα τησ νινευη και εξανεστη απο του θρονου αυτου και περιειλα
το την στολην αυτου αφ′ εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εκαθισεν επι σποδου7και εκηρυχθη και 
ερρεθη εν τη νινευη παρα του βασιλεωσ και παρα των µεγιστανων αυτου λεγων οι ανθρωποι και τα κ
τηνη και οι βοεσ και τα προβατα µη γευσασθωσαν µηδεν µηδε νεµεσθωσαν µηδε υδωρ πιετωσαν8και 
περιεβαλοντο σακκουσ οι ανθρωποι και τα κτηνη και ανεβοησαν προσ τον θεον εκτενωσ και απεστρε



ψαν εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και απο τησ αδικιασ τησ εν χερσιν αυτων λεγοντεσ9τ
ισ οιδεν ει µετανοησει ο θεοσ και αποστρεψει εξ οργησ θυµου αυτου και ου µη απολωµεθα10και ειδεν 
ο θεοσ τα εργα αυτων οτι απεστρεψαν απο των οδων αυτων των πονηρων και µετενοησεν ο θεοσ επι τ
η κακια η ελαλησεν του ποιησαι αυτοισ και ουκ εποιησεν  
 
Chapter 4 
1και ελυπηθη ιωνασ λυπην µεγαλην και συνεχυθη2και προσευξατο προσ κυριον και ειπεν ω κυριε ου
χ ουτοι οι λογοι µου ετι οντοσ µου εν τη γη µου δια τουτο προεφθασα του φυγειν εισ θαρσισ διοτι εγν
ων οτι συ ελεηµων και οικτιρµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και µετανοων επι ταισ κακιαισ3και νυν
 δεσποτα κυριε λαβε την ψυχην µου απ′ εµου οτι καλον το αποθανειν µε η ζην µε4και ειπεν κυριοσ πρ
οσ ιωναν ει σφοδρα λελυπησαι συ5και εξηλθεν ιωνασ εκ τησ πολεωσ και εκαθισεν απεναντι τησ πολε
ωσ και εποιησεν εαυτω εκει σκηνην και εκαθητο υποκατω αυτησ εν σκια εωσ ου απιδη τι εσται τη πο
λει6και προσεταξεν κυριοσ ο θεοσ κολοκυνθη και ανεβη υπερ κεφαλησ του ιωνα του ειναι σκιαν υπε
ρανω τησ κεφαλησ αυτου του σκιαζειν αυτω απο των κακων αυτου και εχαρη ιωνασ επι τη κολοκυνθ
η χαραν µεγαλην7και προσεταξεν ο θεοσ σκωληκι εωθινη τη επαυριον και επαταξεν την κολοκυνθαν 
και απεξηρανθη8και εγενετο αµα τω ανατειλαι τον ηλιον και προσεταξεν ο θεοσ πνευµατι καυσωνοσ 
συγκαιοντι και επαταξεν ο ηλιοσ επι την κεφαλην ιωνα και ωλιγοψυχησεν και απελεγετο την ψυχην 
αυτου και ειπεν καλον µοι αποθανειν µε η ζην9και ειπεν ο θεοσ προσ ιωναν ει σφοδρα λελυπησαι συ 
επι τη κολοκυνθη και ειπεν σφοδρα λελυπηµαι εγω εωσ θανατου10και ειπεν κυριοσ συ εφεισω υπερ τη
σ κολοκυνθησ υπερ ησ ουκ εκακοπαθησασ επ′ αυτην και ουκ εξεθρεψασ αυτην η εγενηθη υπο νυκτα 
και υπο νυκτα απωλετο11εγω δε ου φεισοµαι υπερ νινευη τησ πολεωσ τησ µεγαλησ εν η κατοικουσιν π
λειουσ η δωδεκα µυριαδεσ ανθρωπων οιτινεσ ουκ εγνωσαν δεξιαν αυτων η αριστεραν αυτων και κτη
νη πολλα  


