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Chapter 1 
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ σοφονιαν τον του χουσι υιον γοδολιου του αµαριου του εζεκιου εν η
µεραισ ιωσιου υιου αµων βασιλεωσ ιουδα2εκλειψει εκλιπετω παντα απο προσωπου τησ γησ λεγει κυρ
ιοσ3εκλιπετω ανθρωποσ και κτηνη εκλιπετω τα πετεινα του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ και
 εξαρω τουσ ανθρωπουσ απο προσωπου τησ γησ λεγει κυριοσ4και εκτενω την χειρα µου επι ιουδαν κα
ι επι παντασ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ και εξαρω εκ του τοπου τουτου τα ονοµατα τησ βααλ κ
αι τα ονοµατα των ιερεων5και τουσ προσκυνουντασ επι τα δωµατα τη στρατια του ουρανου και τουσ
 οµνυοντασ κατα του κυριου και τουσ οµνυοντασ κατα του βασιλεωσ αυτων6και τουσ εκκλινοντασ 
απο του κυριου και τουσ µη ζητησαντασ τον κυριον και τουσ µη αντεχοµενουσ του κυριου7ευλαβεισ
θε απο προσωπου κυριου του θεου διοτι εγγυσ η ηµερα του κυριου οτι ητοιµακεν κυριοσ την θυσιαν 
αυτου ηγιακεν τουσ κλητουσ αυτου8και εσται εν ηµερα θυσιασ κυριου και εκδικησω επι τουσ αρχον
τασ και επι τον οικον του βασιλεωσ και επι παντασ τουσ ενδεδυµενουσ ενδυµατα αλλοτρια9και εκδικ
ησω επι παντασ εµφανωσ επι τα προπυλα εν εκεινη τη ηµερα τουσ πληρουντασ τον οικον κυριου του 
θεου αυτων ασεβειασ και δολου10και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ φωνη κραυγησ απο πυλη
σ αποκεντουντων και ολολυγµοσ απο τησ δευτερασ και συντριµµοσ µεγασ απο των βουνων11θρηνησ
ατε οι κατοικουντεσ την κατακεκοµµενην οτι ωµοιωθη πασ ο λαοσ χανααν εξωλεθρευθησαν παντεσ 
οι επηρµενοι αργυριω12και εσται εν εκεινη τη ηµερα εξερευνησω την ιερουσαληµ µετα λυχνου και εκ
δικησω επι τουσ ανδρασ τουσ καταφρονουντασ επι τα φυλαγµατα αυτων οι λεγοντεσ εν ταισ καρδιαι
σ αυτων ου µη αγαθοποιηση κυριοσ ουδ′ ου µη κακωση13και εσται η δυναµισ αυτων εισ διαρπαγην κ
αι οι οικοι αυτων εισ αφανισµον και οικοδοµησουσιν οικιασ και ου µη κατοικησουσιν εν αυταισ και
 καταφυτευσουσιν αµπελωνασ και ου µη πιωσιν τον οινον αυτων14οτι εγγυσ η ηµερα κυριου η µεγαλη
 εγγυσ και ταχεια σφοδρα φωνη ηµερασ κυριου πικρα και σκληρα τετακται δυνατη15ηµερα οργησ η η
µερα εκεινη ηµερα θλιψεωσ και αναγκησ ηµερα αωριασ και αφανισµου ηµερα σκοτουσ και γνοφου η
µερα νεφελησ και οµιχλησ16ηµερα σαλπιγγοσ και κραυγησ επι τασ πολεισ τασ οχυρασ και επι τασ γω
νιασ τασ υψηλασ17και εκθλιψω τουσ ανθρωπουσ και πορευσονται ωσ τυφλοι οτι τω κυριω εξηµαρτον
 και εκχεει το αιµα αυτων ωσ χουν και τασ σαρκασ αυτων ωσ βολβιτα18και το αργυριον αυτων και το
 χρυσιον αυτων ου µη δυνηται εξελεσθαι αυτουσ εν ηµερα οργησ κυριου και εν πυρι ζηλουσ αυτου κ
αταναλωθησεται πασα η γη διοτι συντελειαν και σπουδην ποιησει επι παντασ τουσ κατοικουντασ τη
ν γην 
 
Chapter 2 
1συναχθητε και συνδεθητε το εθνοσ το απαιδευτον2προ του γενεσθαι υµασ ωσ ανθοσ παραπορευοµεν
ον προ του επελθειν εφ′ υµασ οργην κυριου προ του επελθειν εφ′ υµασ ηµεραν θυµου κυριου3ζητησατ
ε τον κυριον παντεσ ταπεινοι γησ κριµα εργαζεσθε και δικαιοσυνην ζητησατε και αποκρινεσθε αυτα 
οπωσ σκεπασθητε εν ηµερα οργησ κυριου4διοτι γαζα διηρπασµενη εσται και ασκαλων εσται εισ αφα
νισµον και αζωτοσ µεσηµβριασ εκριφησεται και ακκαρων εκριζωθησεται5ουαι οι κατοικουντεσ το σ
χοινισµα τησ θαλασσησ παροικοι κρητων λογοσ κυριου εφ′ υµασ χανααν γη αλλοφυλων και απολω 
υµασ εκ κατοικιασ6και εσται κρητη νοµη ποιµνιων και µανδρα προβατων7και εσται το σχοινισµα τη
σ θαλασσησ τοισ καταλοιποισ οικου ιουδα επ′ αυτουσ νεµησονται εν τοισ οικοισ ασκαλωνοσ δειλησ
 καταλυσουσιν απο προσωπου υιων ιουδα οτι επεσκεπται αυτουσ κυριοσ ο θεοσ αυτων και απεστρεψ
ε την αιχµαλωσιαν αυτων8ηκουσα ονειδισµουσ µωαβ και κονδυλισµουσ υιων αµµων εν οισ ωνειδιζο
ν τον λαον µου και εµεγαλυνοντο επι τα ορια µου9δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ των δυναµεων ο θεο
σ ισραηλ διοτι µωαβ ωσ σοδοµα εσται και οι υιοι αµµων ωσ γοµορρα και δαµασκοσ εκλελειµµενη ωσ
 θιµωνια αλωνοσ και ηφανισµενη εισ τον αιωνα και οι καταλοιποι λαου µου διαρπωνται αυτουσ και 
οι καταλοιποι εθνουσ µου κληρονοµησουσιν αυτουσ10αυτη αυτοισ αντι τησ υβρεωσ αυτων διοτι ωνε
ιδισαν και εµεγαλυνθησαν επι τον κυριον τον παντοκρατορα11επιφανησεται κυριοσ επ′ αυτουσ και εξ
ολεθρευσει παντασ τουσ θεουσ των εθνων τησ γησ και προσκυνησουσιν αυτω εκαστοσ εκ του τοπου 
αυτου πασαι αι νησοι των εθνων12και υµεισ αιθιοπεσ τραυµατιαι ροµφαιασ µου εστε13και εκτενει την
 χειρα αυτου επι βορραν και απολει τον ασσυριον και θησει την νινευη εισ αφανισµον ανυδρον ωσ ε
ρηµον14και νεµησονται εν µεσω αυτησ ποιµνια και παντα τα θηρια τησ γησ και χαµαιλεοντεσ και εχι
νοι εν τοισ φατνωµασιν αυτησ κοιτασθησονται και θηρια φωνησει εν τοισ διορυγµασιν αυτησ κορακ
εσ εν τοισ πυλωσιν αυτησ διοτι κεδροσ το αναστηµα αυτησ15αυτη η πολισ η φαυλιστρια η κατοικουσ
α επ′ ελπιδι η λεγουσα εν καρδια αυτησ εγω ειµι και ουκ εστιν µετ′ εµε ετι πωσ εγενηθη εισ αφανισµο



ν νοµη θηριων πασ ο διαπορευοµενοσ δι′ αυτησ συριει και κινησει τασ χειρασ αυτου  
 
 
Chapter 3 
1ω η επιφανησ και απολελυτρωµενη η πολισ η περιστερα2ουκ εισηκουσεν φωνησ ουκ εδεξατο παιδεια
ν επι τω κυριω ουκ επεποιθει και προσ τον θεον αυτησ ουκ ηγγισεν3οι αρχοντεσ αυτησ εν αυτη ωσ λε
οντεσ ωρυοµενοι οι κριται αυτησ ωσ λυκοι τησ αραβιασ ουχ υπελιποντο εισ το πρωι4οι προφηται αυτ
ησ πνευµατοφοροι ανδρεσ καταφρονηται οι ιερεισ αυτησ βεβηλουσιν τα αγια και ασεβουσιν νοµον5ο
 δε κυριοσ δικαιοσ εν µεσω αυτησ και ου µη ποιηση αδικον πρωι πρωι δωσει κριµα αυτου εισ φωσ κα
ι ουκ απεκρυβη και ουκ εγνω αδικιαν εν απαιτησει και ουκ εισ νεικοσ αδικιαν6εν διαφθορα κατεσπα
σα υπερηφανουσ ηφανισθησαν γωνιαι αυτων εξερηµωσω τασ οδουσ αυτων το παραπαν του µη διοδε
υειν εξελιπον αι πολεισ αυτων παρα το µηδενα υπαρχειν µηδε κατοικειν7ειπα πλην φοβεισθε µε και δ
εξασθε παιδειαν και ου µη εξολεθρευθητε εξ οφθαλµων αυτησ παντα οσα εξεδικησα επ′ αυτην ετοιµα
ζου ορθρισον διεφθαρται πασα η επιφυλλισ αυτων8δια τουτο υποµεινον µε λεγει κυριοσ εισ ηµεραν α
ναστασεωσ µου εισ µαρτυριον διοτι το κριµα µου εισ συναγωγασ εθνων του εισδεξασθαι βασιλεισ το
υ εκχεαι επ′ αυτουσ πασαν οργην θυµου µου διοτι εν πυρι ζηλουσ µου καταναλωθησεται πασα η γη9

οτι τοτε µεταστρεψω επι λαουσ γλωσσαν εισ γενεαν αυτησ του επικαλεισθαι παντασ το ονοµα κυριου
 του δουλευειν αυτω υπο ζυγον ενα10εκ περατων ποταµων αιθιοπιασ οισουσιν θυσιασ µοι11εν τη ηµερ
α εκεινη ου µη καταισχυνθησ εκ παντων των επιτηδευµατων σου ων ησεβησασ εισ εµε οτι τοτε περιε
λω απο σου τα φαυλισµατα τησ υβρεωσ σου και ουκετι µη προσθησ του µεγαλαυχησαι επι το οροσ τ
ο αγιον µου12και υπολειψοµαι εν σοι λαον πραυ+ν και ταπεινον και ευλαβηθησονται απο του ονοµατ
οσ κυριου13οι καταλοιποι του ισραηλ και ου ποιησουσιν αδικιαν και ου λαλησουσιν µαταια και ου 
µη ευρεθη εν τω στοµατι αυτων γλωσσα δολια διοτι αυτοι νεµησονται και κοιτασθησονται και ουκ ε
σται ο εκφοβων αυτουσ14χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κηρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ευφραινου και κα
τατερπου εξ ολησ τησ καρδιασ σου θυγατερ ιερουσαληµ15περιειλεν κυριοσ τα αδικηµατα σου λελυτρ
ωται σε εκ χειροσ εχθρων σου βασιλευσ ισραηλ κυριοσ εν µεσω σου ουκ οψη κακα ουκετι16εν τω και
ρω εκεινω ερει κυριοσ τη ιερουσαληµ θαρσει σιων µη παρεισθωσαν αι χειρεσ σου17κυριοσ ο θεοσ σο
υ εν σοι δυνατοσ σωσει σε επαξει επι σε ευφροσυνην και καινιει σε εν τη αγαπησει αυτου και ευφραν
θησεται επι σε εν τερψει ωσ εν ηµερα εορτησ18και συναξω τουσ συντετριµµενουσ ουαι τισ ελαβεν επ′
 αυτην ονειδισµον19ιδου εγω ποιω εν σοι ενεκεν σου εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριοσ και σωσω την εκ
πεπιεσµενην και την απωσµενην εισδεξοµαι και θησοµαι αυτουσ εισ καυχηµα και ονοµαστουσ εν πα
ση τη γη20και καταισχυνθησονται εν τω καιρω εκεινω οταν καλωσ υµιν ποιησω και εν τω καιρω οταν
 εισδεξωµαι υµασ διοτι δωσω υµασ ονοµαστουσ και εισ καυχηµα εν πασιν τοισ λαοισ τησ γησ εν τω 
επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν υµων ενωπιον υµων λεγει κυριοσ  


