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Chapter 1 
1ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ εν χειρι αγγελου αυτου θεσθε δη επι τασ καρδιασ υµων2ηγαπησ
α υµασ λεγει κυριοσ και ειπατε εν τινι ηγαπησασ ηµασ ουκ αδελφοσ ην ησαυ του ιακωβ λεγει κυριοσ
 και ηγαπησα τον ιακωβ3τον δε ησαυ εµισησα και εταξα τα ορια αυτου εισ αφανισµον και την κληρο
νοµιαν αυτου εισ δοµατα ερηµου4διοτι ερει η ιδουµαια κατεστραπται και επιστρεψωµεν και ανοικοδ
οµησωµεν τασ ερηµουσ ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ αυτοι οικοδοµησουσιν και εγω καταστρεψω 
και επικληθησεται αυτοισ ορια ανοµιασ και λαοσ εφ′ ον παρατετακται κυριοσ εωσ αιωνοσ5και οι οφ
θαλµοι υµων οψονται και υµεισ ερειτε εµεγαλυνθη κυριοσ υπερανω των οριων του ισραηλ6υιοσ δοξα
ζει πατερα και δουλοσ τον κυριον αυτου και ει πατηρ ειµι εγω που εστιν η δοξα µου και ει κυριοσ ειµ
ι εγω που εστιν ο φοβοσ µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ υµεισ οι ιερεισ οι φαυλιζοντεσ το ονοµα µου 
και ειπατε εν τινι εφαυλισαµεν το ονοµα σου7προσαγοντεσ προσ το θυσιαστηριον µου αρτουσ ηλισγη
µενουσ και ειπατε εν τινι ηλισγησαµεν αυτουσ εν τω λεγειν υµασ τραπεζα κυριου εξουδενωµενη εστι
ν και τα επιτιθεµενα βρωµατα εξουδενωµενα8διοτι εαν προσαγαγητε τυφλον εισ θυσιαν ου κακον και 
εαν προσαγαγητε χωλον η αρρωστον ου κακον προσαγαγε δη αυτο τω ηγουµενω σου ει προσδεξεται α
υτο ει ληµψεται προσωπον σου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ9και νυν εξιλασκεσθε το προσωπον του θεο
υ υµων και δεηθητε αυτου εν χερσιν υµων γεγονεν ταυτα ει ληµψοµαι εξ υµων προσωπα υµων λεγει κ
υριοσ παντοκρατωρ10διοτι και εν υµιν συγκλεισθησονται θυραι και ουκ αναψετε το θυσιαστηριον µο
υ δωρεαν ουκ εστιν µου θεληµα εν υµιν λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και θυσιαν ου προσδεξοµαι εκ τω
ν χειρων υµων11διοτι απ′ ανατολων ηλιου εωσ δυσµων το ονοµα µου δεδοξασται εν τοισ εθνεσιν και ε
ν παντι τοπω θυµιαµα προσαγεται τω ονοµατι µου και θυσια καθαρα διοτι µεγα το ονοµα µου εν τοισ
 εθνεσιν λεγει κυριοσ παντοκρατωρ12υµεισ δε βεβηλουτε αυτο εν τω λεγειν υµασ τραπεζα κυριου ηλι
σγηµενη εστιν και τα επιτιθεµενα εξουδενωνται βρωµατα αυτου13και ειπατε ταυτα εκ κακοπαθειασ ε
στιν και εξεφυσησα αυτα λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εισεφερετε αρπαγµατα και τα χωλα και τα ε
νοχλουµενα και εαν φερητε την θυσιαν ει προσδεξοµαι αυτα εκ των χειρων υµων λεγει κυριοσ παντο
κρατωρ14και επικαταρατοσ οσ ην δυνατοσ και υπηρχεν εν τω ποιµνιω αυτου αρσεν και ευχη αυτου ε
π′ αυτω και θυει διεφθαρµενον τω κυριω διοτι βασιλευσ µεγασ εγω ειµι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ κα
ι το ονοµα µου επιφανεσ εν τοισ εθνεσιν 
 
Chapter 2 
1και νυν η εντολη αυτη προσ υµασ οι ιερεισ2εαν µη ακουσητε και εαν µη θησθε εισ την καρδιαν υµω
ν του δουναι δοξαν τω ονοµατι µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εξαποστελω εφ′ υµασ την καταρα
ν και επικαταρασοµαι την ευλογιαν υµων και καταρασοµαι αυτην και διασκεδασω την ευλογιαν υµ
ων και ουκ εσται εν υµιν οτι υµεισ ου τιθεσθε εισ την καρδιαν υµων3ιδου εγω αφοριζω υµιν τον ωµον 
και σκορπιω ηνυστρον επι τα προσωπα υµων ηνυστρον εορτων υµων και ληµψοµαι υµασ εισ το αυτο
4και επιγνωσεσθε διοτι εγω εξαπεσταλκα προσ υµασ την εντολην ταυτην του ειναι την διαθηκην µου 
προσ τουσ λευιτασ λεγει κυριοσ παντοκρατωρ5η διαθηκη µου ην µετ′ αυτου τησ ζωησ και τησ ειρηνη
σ και εδωκα αυτω εν φοβω φοβεισθαι µε και απο προσωπου ονοµατοσ µου στελλεσθαι αυτον6νοµοσ α
ληθειασ ην εν τω στοµατι αυτου και αδικια ουχ ευρεθη εν χειλεσιν αυτου εν ειρηνη κατευθυνων επο
ρευθη µετ′ εµου και πολλουσ επεστρεψεν απο αδικιασ7οτι χειλη ιερεωσ φυλαξεται γνωσιν και νοµον ε
κζητησουσιν εκ στοµατοσ αυτου διοτι αγγελοσ κυριου παντοκρατοροσ εστιν8υµεισ δε εξεκλινατε εκ τ
ησ οδου και πολλουσ ησθενησατε εν νοµω διεφθειρατε την διαθηκην του λευι λεγει κυριοσ παντοκρα
τωρ9καγω δεδωκα υµασ εξουδενωµενουσ και παρειµενουσ εισ παντα τα εθνη ανθ′ ων υµεισ ουκ εφυλ
αξασθε τασ οδουσ µου αλλα ελαµβανετε προσωπα εν νοµω10ουχι θεοσ εισ εκτισεν υµασ ουχι πατηρ ε
ισ παντων υµων τι οτι εγκατελιπετε εκαστοσ τον αδελφον αυτου του βεβηλωσαι την διαθηκην των πα
τερων υµων11εγκατελειφθη ιουδασ και βδελυγµα εγενετο εν τω ισραηλ και εν ιερουσαληµ διοτι εβεβη
λωσεν ιουδασ τα αγια κυριου εν οισ ηγαπησεν και επετηδευσεν εισ θεουσ αλλοτριουσ12εξολεθρευσει 
κυριοσ τον ανθρωπον τον ποιουντα ταυτα εωσ και ταπεινωθη εκ σκηνωµατων ιακωβ και εκ προσαγο
ντων θυσιαν τω κυριω παντοκρατορι13και ταυτα α εµισουν εποιειτε εκαλυπτετε δακρυσιν το θυσιαστ
ηριον κυριου και κλαυθµω και στεναγµω εκ κοπων ετι αξιον επιβλεψαι εισ θυσιαν η λαβειν δεκτον εκ
 των χειρων υµων14και ειπατε ενεκεν τινοσ οτι κυριοσ διεµαρτυρατο ανα µεσον σου και ανα µεσον γυ
ναικοσ νεοτητοσ σου ην εγκατελιπεσ και αυτη κοινωνοσ σου και γυνη διαθηκησ σου15και ουκ αλλοσ
 εποιησεν και υπολειµµα πνευµατοσ αυτου και ειπατε τι αλλο αλλ′ η σπερµα ζητει ο θεοσ και φυλαξ
ασθε εν τω πνευµατι υµων και γυναικα νεοτητοσ σου µη εγκαταλιπησ16αλλα εαν µισησασ εξαποστει



λησ λεγει κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ και καλυψει ασεβεια επι τα ενθυµηµατα σου λεγει κυριοσ παντο
κρατωρ και φυλαξασθε εν τω πνευµατι υµων και ου µη εγκαταλιπητε17οι παροξυνοντεσ τον θεον εν τ
οισ λογοισ υµων και ειπατε εν τινι παρωξυναµεν αυτον εν τω λεγειν υµασ πασ ποιων πονηρον καλον 
ενωπιον κυριου και εν αυτοισ αυτοσ ευδοκησεν και που εστιν ο θεοσ τησ δικαιοσυνησ 
 
Chapter 3 
1ιδου εγω εξαποστελλω τον αγγελον µου και επιβλεψεται οδον προ προσωπου µου και εξαιφνησ ηξει ε
ισ τον ναον εαυτου κυριοσ ον υµεισ ζητειτε και ο αγγελοσ τησ διαθηκησ ον υµεισ θελετε ιδου ερχετα
ι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ2και τισ υποµενει ηµεραν εισοδου αυτου η τισ υποστησεται εν τη οπτασι
α αυτου διοτι αυτοσ εισπορευεται ωσ πυρ χωνευτηριου και ωσ ποα πλυνοντων3και καθιειται χωνευω
ν και καθαριζων ωσ το αργυριον και ωσ το χρυσιον και καθαρισει τουσ υιουσ λευι και χεει αυτουσ 
ωσ το χρυσιον και ωσ το αργυριον και εσονται τω κυριω προσαγοντεσ θυσιαν εν δικαιοσυνη4και αρε
σει τω κυριω θυσια ιουδα και ιερουσαληµ καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ και καθωσ τα ετη τα εµπροσ
θεν5και προσαξω προσ υµασ εν κρισει και εσοµαι µαρτυσ ταχυσ επι τασ φαρµακουσ και επι τασ µοιχ
αλιδασ και επι τουσ οµνυοντασ τω ονοµατι µου επι ψευδει και επι τουσ αποστερουντασ µισθον µισθ
ωτου και τουσ καταδυναστευοντασ χηραν και τουσ κονδυλιζοντασ ορφανουσ και τουσ εκκλινοντασ
 κρισιν προσηλυτου και τουσ µη φοβουµενουσ µε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ6διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ 
υµων και ουκ ηλλοιωµαι και υµεισ υιοι ιακωβ ουκ απεχεσθε7απο των αδικιων των πατερων υµων εξε
κλινατε νοµιµα µου και ουκ εφυλαξασθε επιστρεψατε προσ µε και επιστραφησοµαι προσ υµασ λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ και ειπατε εν τινι επιστρεψωµεν8ει πτερνιει ανθρωποσ θεον διοτι υµεισ πτερνιζε
τε µε και ερειτε εν τινι επτερνικαµεν σε οτι τα επιδεκατα και αι απαρχαι µεθ′ υµων εισιν9και αποβλεπ
οντεσ υµεισ αποβλεπετε και εµε υµεισ πτερνιζετε το εθνοσ συνετελεσθη10και εισηνεγκατε παντα τα εκ
φορια εισ τουσ θησαυρουσ και εν τω οικω αυτου εσται η διαρπαγη αυτου επισκεψασθε δη εν τουτω λ
εγει κυριοσ παντοκρατωρ εαν µη ανοιξω υµιν τουσ καταρρακτασ του ουρανου και εκχεω υµιν την ευ
λογιαν µου εωσ του ικανωθηναι11και διαστελω υµιν εισ βρωσιν και ου µη διαφθειρω υµων τον καρπο
ν τησ γησ και ου µη ασθενηση υµων η αµπελοσ η εν τω αγρω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ12και µακαρι
ουσιν υµασ παντα τα εθνη διοτι εσεσθε υµεισ γη θελητη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ13εβαρυνατε επ′ εµ
ε τουσ λογουσ υµων λεγει κυριοσ και ειπατε εν τινι κατελαλησαµεν κατα σου14ειπατε µαταιοσ ο δουλ
ευων θεω και τι πλεον οτι εφυλαξαµεν τα φυλαγµατα αυτου και διοτι επορευθηµεν ικεται προ προσωπ
ου κυριου παντοκρατοροσ15και νυν ηµεισ µακαριζοµεν αλλοτριουσ και ανοικοδοµουνται παντεσ ποι
ουντεσ ανοµα και αντεστησαν θεω και εσωθησαν16ταυτα κατελαλησαν οι φοβουµενοι τον κυριον εκ
αστοσ προσ τον πλησιον αυτου και προσεσχεν κυριοσ και εισηκουσεν και εγραψεν βιβλιον µνηµοσυ
νου ενωπιον αυτου τοισ φοβουµενοισ τον κυριον και ευλαβουµενοισ το ονοµα αυτου17και εσονται µο
ι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εισ ηµεραν ην εγω ποιω εισ περιποιησιν και αιρετιω αυτουσ ον τροπον α
ιρετιζει ανθρωποσ τον υιον αυτου τον δουλευοντα αυτω18και επιστραφησεσθε και οψεσθε ανα µεσον 
δικαιου και ανα µεσον ανοµου και ανα µεσον του δουλευοντοσ θεω και του µη δουλευοντοσ19διοτι ιδ
ου ηµερα κυριου ερχεται καιοµενη ωσ κλιβανοσ και φλεξει αυτουσ και εσονται παντεσ οι αλλογενει
σ και παντεσ οι ποιουντεσ ανοµα καλαµη και αναψει αυτουσ η ηµερα η ερχοµενη λεγει κυριοσ παντ
οκρατωρ και ου µη υπολειφθη εξ αυτων ριζα ουδε κληµα20και ανατελει υµιν τοισ φοβουµενοισ το ονο
µα µου ηλιοσ δικαιοσυνησ και ιασισ εν ταισ πτερυξιν αυτου και εξελευσεσθε και σκιρτησετε ωσ µοσ
χαρια εκ δεσµων ανειµενα21και καταπατησετε ανοµουσ διοτι εσονται σποδοσ υποκατω των ποδων υµ
ων εν τη ηµερα η εγω ποιω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ22και ιδου εγω αποστελλω υµιν ηλιαν τον θεσβιτ
ην πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη23οσ αποκαταστησει καρδιαν πατροσ προσ υι
ον και καρδιαν ανθρωπου προσ τον πλησιον αυτου µη ελθω και παταξω την γην αρδην24µνησθητε νο
µου µωυση του δουλου µου καθοτι ενετειλαµην αυτω εν χωρηβ προσ παντα τον ισραηλ προσταγµατα
 και δικαιωµατα  


