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Chapter 1 
1ληµµα νινευη βιβλιον ορασεωσ ναουµ του ελκεσαιου2θεοσ ζηλωτησ και εκδικων κυριοσ εκδικων κυ
ριοσ µετα θυµου εκδικων κυριοσ τουσ υπεναντιουσ αυτου και εξαιρων αυτοσ τουσ εχθρουσ αυτου3κ
υριοσ µακροθυµοσ και µεγαλη η ισχυσ αυτου και αθωων ουκ αθωωσει κυριοσ εν συντελεια και εν σ
υσσεισµω η οδοσ αυτου και νεφελαι κονιορτοσ ποδων αυτου4απειλων θαλασση και ξηραινων αυτην 
και παντασ τουσ ποταµουσ εξερηµων ωλιγωθη η βασανιτισ και ο καρµηλοσ και τα εξανθουντα του λ
ιβανου εξελιπεν5τα ορη εσεισθησαν απ′ αυτου και οι βουνοι εσαλευθησαν και ανεσταλη η γη απο πρ
οσωπου αυτου η συµπασα και παντεσ οι κατοικουντεσ εν αυτη6απο προσωπου οργησ αυτου τισ υποσ
τησεται και τισ αντιστησεται εν οργη θυµου αυτου ο θυµοσ αυτου τηκει αρχασ και αι πετραι διεθρυβ
ησαν απ′ αυτου7χρηστοσ κυριοσ τοισ υποµενουσιν αυτον εν ηµερα θλιψεωσ και γινωσκων τουσ ευλα
βουµενουσ αυτον8και εν κατακλυσµω πορειασ συντελειαν ποιησεται τουσ επεγειροµενουσ και τουσ 
εχθρουσ αυτου διωξεται σκοτοσ9τι λογιζεσθε επι τον κυριον συντελειαν αυτοσ ποιησεται ουκ εκδικη
σει δισ επι το αυτο εν θλιψει10οτι εωσ θεµελιου αυτων χερσωθησεται και ωσ σµιλαξ περιπλεκοµενη β
ρωθησεται και ωσ καλαµη ξηρασιασ µεστη11εκ σου εξελευσεται λογισµοσ κατα του κυριου πονηρα λ
ογιζοµενοσ εναντια12ταδε λεγει κυριοσ καταρχων υδατων πολλων και ουτωσ διασταλησονται και η α
κοη σου ουκ ενακουσθησεται ετι13και νυν συντριψω την ραβδον αυτου απο σου και τουσ δεσµουσ σ
ου διαρρηξω14και εντελειται υπερ σου κυριοσ ου σπαρησεται εκ του ονοµατοσ σου ετι εξ οικου θεου 
σου εξολεθρευσω τα γλυπτα και χωνευτα θησοµαι ταφην σου οτι ταχεισ 
 
Chapter 2 
1ιδου επι τα ορη οι ποδεσ ευαγγελιζοµενου και απαγγελλοντοσ ειρηνην εορταζε ιουδα τασ εορτασ σο
υ αποδοσ τασ ευχασ σου διοτι ου µη προσθησωσιν ετι του διελθειν δια σου εισ παλαιωσιν συντετελε
σται εξηρται2ανεβη εµφυσων εισ προσωπον σου εξαιρουµενοσ εκ θλιψεωσ σκοπευσον οδον κρατησο
ν οσφυοσ ανδρισαι τη ισχυι σφοδρα3διοτι απεστρεψεν κυριοσ την υβριν ιακωβ καθωσ υβριν του ισρα
ηλ διοτι εκτινασσοντεσ εξετιναξαν αυτουσ και τα κληµατα αυτων διεφθειραν4οπλα δυναστειασ αυτ
ων εξ ανθρωπων ανδρασ δυνατουσ εµπαιζοντασ εν πυρι αι ηνιαι των αρµατων αυτων εν ηµερα ετοιµ
ασιασ αυτου και οι ιππεισ θορυβηθησονται5εν ταισ οδοισ και συγχυθησονται τα αρµατα και συµπλα
κησονται εν ταισ πλατειαισ η ορασισ αυτων ωσ λαµπαδεσ πυροσ και ωσ αστραπαι διατρεχουσαι6και
 µνησθησονται οι µεγιστανεσ αυτων και φευξονται ηµερασ και ασθενησουσιν εν τη πορεια αυτων κα
ι σπευσουσιν επι τα τειχη και ετοιµασουσιν τασ προφυλακασ αυτων7πυλαι των ποταµων διηνοιχθησ
αν και τα βασιλεια διεπεσεν8και η υποστασισ απεκαλυφθη και αυτη ανεβαινεν και αι δουλαι αυτησ 
ηγοντο καθωσ περιστεραι φθεγγοµεναι εν καρδιαισ αυτων9και νινευη ωσ κολυµβηθρα υδατοσ τα υδα
τα αυτησ και αυτοι φευγοντεσ ουκ εστησαν και ουκ ην ο επιβλεπων10διηρπαζον το αργυριον διηρπαζ
ον το χρυσιον και ουκ ην περασ του κοσµου αυτησ βεβαρυνται υπερ παντα τα σκευη τα επιθυµητα α
υτησ11εκτιναγµοσ και ανατιναγµοσ και εκβρασµοσ και καρδιασ θραυσµοσ και υπολυσισ γονατων κα
ι ωδινεσ επι πασαν οσφυν και το προσωπον παντων ωσ προσκαυµα χυτρασ12που εστιν το κατοικητηρ
ιον των λεοντων και η νοµη η ουσα τοισ σκυµνοισ ου επορευθη λεων του εισελθειν εκει σκυµνοσ λεο
ντοσ και ουκ ην ο εκφοβων13λεων ηρπασεν τα ικανα τοισ σκυµνοισ αυτου και απεπνιξεν τοισ λεουσι
ν αυτου και επλησεν θηρασ νοσσιαν αυτου και το κατοικητηριον αυτου αρπαγησ14ιδου εγω επι σε λε
γει κυριοσ παντοκρατωρ και εκκαυσω εν καπνω πληθοσ σου και τουσ λεοντασ σου καταφαγεται ροµ
φαια και εξολεθρευσω εκ τησ γησ την θηραν σου και ου µη ακουσθη ουκετι τα εργα σου 
 
Chapter 3 
1ω πολισ αιµατων ολη ψευδησ αδικιασ πληρησ ου ψηλαφηθησεται θηρα2φωνη µαστιγων και φωνη σε
ισµου τροχων και ιππου διωκοντοσ και αρµατοσ αναβρασσοντοσ3και ιππεωσ αναβαινοντοσ και στιλ
βουσησ ροµφαιασ και εξαστραπτοντων οπλων και πληθουσ τραυµατιων και βαρειασ πτωσεωσ και ο
υκ ην περασ τοισ εθνεσιν αυτησ και ασθενησουσιν εν τοισ σωµασιν αυτων4απο πληθουσ πορνειασ π
ορνη καλη και επιχαρησ ηγουµενη φαρµακων η πωλουσα εθνη εν τη πορνεια αυτησ και φυλασ εν τοι
σ φαρµακοισ αυτησ5ιδου εγω επι σε λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ και αποκαλυψω τα οπισω σο
υ επι το προσωπον σου και δειξω εθνεσιν την αισχυνην σου και βασιλειαισ την ατιµιαν σου6και επιρ
ριψω επι σε βδελυγµον κατα τασ ακαθαρσιασ σου και θησοµαι σε εισ παραδειγµα7και εσται πασ ο ορ
ων σε αποπηδησεται απο σου και ερει δειλαια νινευη τισ στεναξει αυτην ποθεν ζητησω παρακλησιν 
αυτη8ετοιµασαι µεριδα αρµοσαι χορδην ετοιµασαι µεριδα αµων η κατοικουσα εν ποταµοισ υδωρ κυ



κλω αυτησ ησ η αρχη θαλασσα και υδωρ τα τειχη αυτησ9και αιθιοπια η ισχυσ αυτησ και αιγυπτοσ κ
αι ουκ εστιν περασ τησ φυγησ και λιβυεσ εγενοντο βοηθοι αυτησ10και αυτη εισ µετοικεσιαν πορευσετ
αι αιχµαλωτοσ και τα νηπια αυτησ εδαφιουσιν επ′ αρχασ πασων των οδων αυτησ και επι παντα τα ε
νδοξα αυτησ βαλουσιν κληρουσ και παντεσ οι µεγιστανεσ αυτησ δεθησονται χειροπεδαισ11και συ µε
θυσθηση και εση υπερεωραµενη και συ ζητησεισ σεαυτη στασιν εξ εχθρων12παντα τα οχυρωµατα σο
υ συκαι σκοπουσ εχουσαι εαν σαλευθωσιν και πεσουνται εισ στοµα εσθοντοσ13ιδου ο λαοσ σου ωσ γ
υναικεσ εν σοι τοισ εχθροισ σου ανοιγοµεναι ανοιχθησονται πυλαι τησ γησ σου και καταφαγεται πυ
ρ τουσ µοχλουσ σου14υδωρ περιοχησ επισπασαι σεαυτη και κατακρατησον των οχυρωµατων σου εµ
βηθι εισ πηλον και συµπατηθητι εν αχυροισ κατακρατησον υπερ πλινθον15εκει καταφαγεται σε πυρ ε
ξολεθρευσει σε ροµφαια καταφαγεται σε ωσ ακρισ και βαρυνθηση ωσ βρουχοσ16επληθυνασ τασ εµπο
ριασ σου υπερ τα αστρα του ουρανου βρουχοσ ωρµησεν και εξεπετασθη17εξηλατο ωσ αττελεβοσ ο σ
υµµικτοσ σου ωσ ακρισ επιβεβηκυια επι φραγµον εν ηµεραισ παγουσ ο ηλιοσ ανετειλεν και αφηλατο 
και ουκ εγνω τον τοπον αυτησ ουαι αυτοισ18ενυσταξαν οι ποιµενεσ σου βασιλευσ ασσυριοσ εκοιµισε
ν τουσ δυναστασ σου απηρεν ο λαοσ σου επι τα ορη και ουκ ην ο εκδεχοµενοσ19ουκ εστιν ιασισ τη σ
υντριβη σου εφλεγµανεν η πληγη σου παντεσ οι ακουοντεσ την αγγελιαν σου κροτησουσιν χειρασ επι
 σε διοτι επι τινα ουκ επηλθεν η κακια σου δια παντοσ  


