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Chapter 1 
0και εγενετο µετα το αιχµαλωτισθηναι τον ισραηλ και ιερουσαληµ ερηµωθηναι εκαθισεν ιερεµιασ κλ
αιων και εθρηνησεν τον θρηνον τουτον επι ιερουσαληµ και ειπεν1πωσ εκαθισεν µονη η πολισ η πεπλ
ηθυµµενη λαων εγενηθη ωσ χηρα πεπληθυµµενη εν εθνεσιν αρχουσα εν χωραισ εγενηθη εισ φορον2κ
λαιουσα εκλαυσεν εν νυκτι και τα δακρυα αυτησ επι των σιαγονων αυτησ και ουχ υπαρχει ο παρακ
αλων αυτην απο παντων των αγαπωντων αυτην παντεσ οι φιλουντεσ αυτην ηθετησαν εν αυτη εγενον
το αυτη εισ εχθρουσ3µετωκισθη η ιουδαια απο ταπεινωσεωσ αυτησ και απο πληθουσ δουλειασ αυτη
σ εκαθισεν εν εθνεσιν ουχ ευρεν αναπαυσιν παντεσ οι καταδιωκοντεσ αυτην κατελαβον αυτην ανα µ
εσον των θλιβοντων4οδοι σιων πενθουσιν παρα το µη ειναι ερχοµενουσ εν εορτη πασαι αι πυλαι αυτ
ησ ηφανισµεναι οι ιερεισ αυτησ αναστεναζουσιν αι παρθενοι αυτησ αγοµεναι και αυτη πικραινοµεν
η εν εαυτη5εγενοντο οι θλιβοντεσ αυτην εισ κεφαλην και οι εχθροι αυτησ ευθηνουσαν οτι κυριοσ ετα
πεινωσεν αυτην επι το πληθοσ των ασεβειων αυτησ τα νηπια αυτησ επορευθησαν εν αιχµαλωσια κατ
α προσωπον θλιβοντοσ6και εξηλθεν εκ θυγατροσ σιων πασα η ευπρεπεια αυτησ εγενοντο οι αρχοντεσ
 αυτησ ωσ κριοι ουχ ευρισκοντεσ νοµην και επορευοντο εν ουκ ισχυι κατα προσωπον διωκοντοσ7εµν
ησθη ιερουσαληµ ηµερων ταπεινωσεωσ αυτησ και απωσµων αυτησ παντα τα επιθυµηµατα αυτησ οσ
α ην εξ ηµερων αρχαιων εν τω πεσειν τον λαον αυτησ εισ χειρασ θλιβοντοσ και ουκ ην ο βοηθων αυτ
η ιδοντεσ οι εχθροι αυτησ εγελασαν επι µετοικεσια αυτησ8αµαρτιαν ηµαρτεν ιερουσαληµ δια τουτο 
εισ σαλον εγενετο παντεσ οι δοξαζοντεσ αυτην εταπεινωσαν αυτην ειδον γαρ την ασχηµοσυνην αυτ
ησ και γε αυτη στεναζουσα και απεστραφη οπισω9ακαθαρσια αυτησ προσ ποδων αυτησ ουκ εµνησθ
η εσχατα αυτησ και κατεβιβασεν υπερογκα ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ιδε κυριε την ταπεινωσιν 
µου οτι εµεγαλυνθη εχθροσ10χειρα αυτου εξεπετασεν θλιβων επι παντα τα επιθυµηµατα αυτησ ειδεν γ
αρ εθνη εισελθοντα εισ το αγιασµα αυτησ α ενετειλω µη εισελθειν αυτα εισ εκκλησιαν σου11πασ ο λ
αοσ αυτησ καταστεναζοντεσ ζητουντεσ αρτον εδωκαν τα επιθυµηµατα αυτησ εν βρωσει του επιστρε
ψαι ψυχην ιδε κυριε και επιβλεψον οτι εγενηθην ητιµωµενη12ου προσ υµασ παντεσ οι παραπορευοµε
νοι οδον επιστρεψατε και ιδετε ει εστιν αλγοσ κατα το αλγοσ µου ο εγενηθη φθεγξαµενοσ εν εµοι εταπ
εινωσεν µε κυριοσ εν ηµερα οργησ θυµου αυτου13εξ υψουσ αυτου απεστειλεν πυρ εν τοισ οστεοισ µο
υ κατηγαγεν αυτο διεπετασεν δικτυον τοισ ποσιν µου απεστρεψεν µε εισ τα οπισω εδωκεν µε ηφανισµ
ενην ολην την ηµεραν οδυνωµενην14εγρηγορηθη επι τα ασεβηµατα µου εν χερσιν µου συνεπλακησαν
 ανεβησαν επι τον τραχηλον µου ησθενησεν η ισχυσ µου οτι εδωκεν κυριοσ εν χερσιν µου οδυνασ ου
 δυνησοµαι στηναι15εξηρεν παντασ τουσ ισχυρουσ µου ο κυριοσ εκ µεσου µου εκαλεσεν επ′ εµε καιρ
ον του συντριψαι εκλεκτουσ µου ληνον επατησεν κυριοσ παρθενω θυγατρι ιουδα επι τουτοισ εγω κλα
ιω16ο οφθαλµοσ µου κατηγαγεν υδωρ οτι εµακρυνθη απ′ εµου ο παρακαλων µε ο επιστρεφων ψυχην µ
ου εγενοντο οι υιοι µου ηφανισµενοι οτι εκραταιωθη ο εχθροσ17διεπετασεν σιων χειρασ αυτησ ουκ εσ
τιν ο παρακαλων αυτην ενετειλατο κυριοσ τω ιακωβ κυκλω αυτου οι θλιβοντεσ αυτον εγενηθη ιερου
σαληµ εισ αποκαθηµενην ανα µεσον αυτων18δικαιοσ εστιν κυριοσ οτι το στοµα αυτου παρεπικρανα 
ακουσατε δη παντεσ οι λαοι και ιδετε το αλγοσ µου παρθενοι µου και νεανισκοι µου επορευθησαν εν
 αιχµαλωσια19εκαλεσα τουσ εραστασ µου αυτοι δε παρελογισαντο µε οι ιερεισ µου και οι πρεσβυτερ
οι µου εν τη πολει εξελιπον οτι εζητησαν βρωσιν αυτοισ ινα επιστρεψωσιν ψυχασ αυτων και ουχ ευρ
ον20ιδε κυριε οτι θλιβοµαι η κοιλια µου εταραχθη και η καρδια µου εστραφη εν εµοι οτι παραπικραιν
ουσα παρεπικρανα εξωθεν ητεκνωσεν µε µαχαιρα ωσπερ θανατοσ εν οικω21ακουσατε δη οτι στεναζω
 εγω ουκ εστιν ο παρακαλων µε παντεσ οι εχθροι µου ηκουσαν τα κακα µου και εχαρησαν οτι συ επο
ιησασ επηγαγεσ ηµεραν εκαλεσασ καιρον και εγενοντο οµοιοι εµοι22εισελθοι πασα η κακια αυτων κα
τα προσωπον σου και επιφυλλισον αυτοισ ον τροπον εποιησαν επιφυλλιδα περι παντων των αµαρτηµ
ατων µου οτι πολλοι οι στεναγµοι µου και η καρδια µου λυπειται  
 
Chapter 2 
1πωσ εγνοφωσεν εν οργη αυτου κυριοσ την θυγατερα σιων κατερριψεν εξ ουρανου εισ γην δοξασµα ισ
ραηλ και ουκ εµνησθη υποποδιου ποδων αυτου εν ηµερα οργησ αυτου2κατεποντισεν κυριοσ ου φεισα
µενοσ παντα τα ωραια ιακωβ καθειλεν εν θυµω αυτου τα οχυρωµατα τησ θυγατροσ ιουδα εκολλησεν
 εισ την γην εβεβηλωσεν βασιλεα αυτησ και αρχοντασ αυτησ3συνεκλασεν εν οργη θυµου αυτου παν 
κερασ ισραηλ απεστρεψεν οπισω δεξιαν αυτου απο προσωπου εχθρου και ανηψεν εν ιακωβ ωσ πυρ φ
λογα και κατεφαγεν παντα τα κυκλω4ενετεινεν τοξον αυτου ωσ εχθροσ εστερεωσεν δεξιαν αυτου ωσ 
υπεναντιοσ και απεκτεινεν παντα τα επιθυµηµατα οφθαλµων µου εν σκηνη θυγατροσ σιων εξεχεεν ω



σ πυρ τον θυµον αυτου5εγενηθη κυριοσ ωσ εχθροσ κατεποντισεν ισραηλ κατεποντισεν πασασ τασ βα
ρεισ αυτησ διεφθειρεν τα οχυρωµατα αυτου και επληθυνεν τη θυγατρι ιουδα ταπεινουµενην και τετα
πεινωµενην6και διεπετασεν ωσ αµπελον το σκηνωµα αυτου διεφθειρεν εορτην αυτου επελαθετο κυριο
σ ο εποιησεν εν σιων εορτησ και σαββατου και παρωξυνεν εµβριµηµατι οργησ αυτου βασιλεα και ιε
ρεα και αρχοντα7απωσατο κυριοσ θυσιαστηριον αυτου απετιναξεν αγιασµα αυτου συνετριψεν εν χει
ρι εχθρου τειχοσ βαρεων αυτησ φωνην εδωκαν εν οικω κυριου ωσ εν ηµερα εορτησ8και επεστρεψεν κ
υριοσ του διαφθειραι τειχοσ θυγατροσ σιων εξετεινεν µετρον ουκ απεστρεψεν χειρα αυτου απο κατα
πατηµατοσ και επενθησεν το προτειχισµα και τειχοσ οµοθυµαδον ησθενησεν9ενεπαγησαν εισ γην πυ
λαι αυτησ απωλεσεν και συνετριψεν µοχλουσ αυτησ βασιλεα αυτησ και αρχοντασ αυτησ εν τοισ εθ
νεσιν ουκ εστιν νοµοσ και γε προφηται αυτησ ουκ ειδον ορασιν παρα κυριου10εκαθισαν εισ την γην ε
σιωπησαν πρεσβυτεροι θυγατροσ σιων ανεβιβασαν χουν επι την κεφαλην αυτων περιεζωσαντο σακκ
ουσ κατηγαγον εισ γην αρχηγουσ παρθενουσ εν ιερουσαληµ11εξελιπον εν δακρυσιν οι οφθαλµοι µου 
εταραχθη η καρδια µου εξεχυθη εισ γην η δοξα µου επι το συντριµµα τησ θυγατροσ του λαου µου εν 
τω εκλιπειν νηπιον και θηλαζοντα εν πλατειαισ πολεωσ12ταισ µητρασιν αυτων ειπαν που σιτοσ και ο
ινοσ εν τω εκλυεσθαι αυτουσ ωσ τραυµατιασ εν πλατειαισ πολεωσ εν τω εκχεισθαι ψυχασ αυτων εισ
 κολπον µητερων αυτων13τι µαρτυρησω σοι η τι οµοιωσω σοι θυγατερ ιερουσαληµ τισ σωσει σε και π
αρακαλεσει σε παρθενοσ θυγατερ σιων οτι εµεγαλυνθη ποτηριον συντριβησ σου τισ ιασεται σε14προφ
ηται σου ειδοσαν σοι µαταια και αφροσυνην και ουκ απεκαλυψαν επι την αδικιαν σου του επιστρεψ
αι αιχµαλωσιαν σου και ειδοσαν σοι ληµµατα µαταια και εξωσµατα15εκροτησαν επι σε χειρασ παντε
σ οι παραπορευοµενοι οδον εσυρισαν και εκινησαν την κεφαλην αυτων επι την θυγατερα ιερουσαλη
µ η αυτη η πολισ ην ερουσιν στεφανοσ δοξησ ευφροσυνη πασησ τησ γησ16διηνοιξαν επι σε στοµα αυ
των παντεσ οι εχθροι σου εσυρισαν και εβρυξαν οδοντασ ειπαν κατεπιοµεν αυτην πλην αυτη η ηµερ
α ην προσεδοκωµεν ευροµεν αυτην ειδοµεν17εποιησεν κυριοσ α ενεθυµηθη συνετελεσεν ρηµατα αυτο
υ α ενετειλατο εξ ηµερων αρχαιων καθειλεν και ουκ εφεισατο και ηυφρανεν επι σε εχθρον υψωσεν κε
ρασ θλιβοντοσ σε18εβοησεν καρδια αυτων προσ κυριον τειχη σιων καταγαγετε ωσ χειµαρρουσ δακρυ
α ηµερασ και νυκτοσ µη δωσ εκνηψιν σεαυτη µη σιωπησαιτο θυγατερ ο οφθαλµοσ σου19αναστα αγαλ
λιασαι εν νυκτι εισ αρχασ φυλακησ σου εκχεον ωσ υδωρ καρδιαν σου απεναντι προσωπου κυριου αρ
ον προσ αυτον χειρασ σου περι ψυχησ νηπιων σου των εκλυοµενων λιµω επ′ αρχησ πασων εξοδων20ι
δε κυριε και επιβλεψον τινι επεφυλλισασ ουτωσ ει φαγονται γυναικεσ καρπον κοιλιασ αυτων επιφυλλ
ιδα εποιησεν µαγειροσ φονευθησονται νηπια θηλαζοντα µαστουσ αποκτενεισ εν αγιασµατι κυριου ιε
ρεα και προφητην21εκοιµηθησαν εισ την εξοδον παιδαριον και πρεσβυτησ παρθενοι µου και νεανισκ
οι µου επορευθησαν εν αιχµαλωσια εν ροµφαια και εν λιµω απεκτεινασ εν ηµερα οργησ σου εµαγειρε
υσασ ουκ εφεισω22εκαλεσεν ηµεραν εορτησ παροικιασ µου κυκλοθεν και ουκ εγενοντο εν ηµερα οργη
σ κυριου ανασωζοµενοσ και καταλελειµµενοσ ωσ επεκρατησα και επληθυνα εχθρουσ µου παντασ 
 
Chapter 3 
1εγω ανηρ ο βλεπων πτωχειαν εν ραβδω θυµου αυτου επ′ εµε2παρελαβεν µε και απηγαγεν εισ σκοτοσ 
και ου φωσ3πλην εν εµοι επεστρεψεν χειρα αυτου ολην την ηµεραν4επαλαιωσεν σαρκασ µου και δερµ
α µου οστεα µου συνετριψεν5ανωκοδοµησεν κατ′ εµου και εκυκλωσεν κεφαλην µου και εµοχθησεν6ε
ν σκοτεινοισ εκαθισεν µε ωσ νεκρουσ αιωνοσ7ανωκοδοµησεν κατ′ εµου και ουκ εξελευσοµαι εβαρυν
εν χαλκον µου8και γε κεκραξοµαι και βοησω απεφραξεν προσευχην µου9ανωκοδοµησεν οδουσ µου ε
νεφραξεν τριβουσ µου εταραξεν10αρκοσ ενεδρευουσα αυτοσ µοι λεων εν κρυφαιοισ11κατεδιωξεν αφεσ
τηκοτα και κατεπαυσεν µε εθετο µε ηφανισµενην12ενετεινεν τοξον αυτου και εστηλωσεν µε ωσ σκοπο
ν εισ βελοσ13εισηγαγεν τοισ νεφροισ µου ιουσ φαρετρασ αυτου14εγενηθην γελωσ παντι λαω µου ψαλµ
οσ αυτων ολην την ηµεραν15εχορτασεν µε πικριασ εµεθυσεν µε χολησ16και εξεβαλεν ψηφω οδοντασ µ
ου εψωµισεν µε σποδον17και απωσατο εξ ειρηνησ ψυχην µου επελαθοµην αγαθα18και ειπα απωλετο ν
εικοσ µου και η ελπισ µου απο κυριου19εµνησθην απο πτωχειασ µου και εκ διωγµου µου πικριασ και 
χολησ µου20µνησθησεται και καταδολεσχησει επ′ εµε η ψυχη µου21ταυτην ταξω εισ την καρδιαν µου 
δια τουτο υποµενω25αγαθοσ κυριοσ τοισ υποµενουσιν αυτον ψυχη η ζητησει αυτον αγαθον26και υπο
µενει και ησυχασει εισ το σωτηριον κυριου27αγαθον ανδρι οταν αρη ζυγον εν νεοτητι αυτου28καθησε
ται κατα µονασ και σιωπησεται οτι ηρεν εφ′ εαυτω30δωσει τω παιοντι αυτον σιαγονα χορτασθησεται 
ονειδισµων31οτι ουκ εισ τον αιωνα απωσεται κυριοσ32οτι ο ταπεινωσασ οικτιρησει κατα το πληθοσ το
υ ελεουσ αυτου33οτι ουκ απεκριθη απο καρδιασ αυτου και εταπεινωσεν υιουσ ανδροσ34του ταπεινωσ
αι υπο τουσ ποδασ αυτου παντασ δεσµιουσ γησ35του εκκλιναι κρισιν ανδροσ κατεναντι προσωπου υ
ψιστου36καταδικασαι ανθρωπον εν τω κρινεσθαι αυτον κυριοσ ουκ ειπεν37τισ ουτωσ ειπεν και εγενηθ
η κυριοσ ουκ ενετειλατο38εκ στοµατοσ υψιστου ουκ εξελευσεται τα κακα και το αγαθον39τι γογγυσει 
ανθρωποσ ζων ανηρ περι τησ αµαρτιασ αυτου40εξηρευνηθη η οδοσ ηµων και ητασθη και επιστρεψω
µεν εωσ κυριου41αναλαβωµεν καρδιασ ηµων επι χειρων προσ υψηλον εν ουρανω42ηµαρτησαµεν ησεβ



ησαµεν και ουχ ιλασθησ43επεσκεπασασ εν θυµω και απεδιωξασ ηµασ απεκτεινασ ουκ εφεισω44επεσκ
επασασ νεφελην σεαυτω εινεκεν προσευχησ45καµµυσαι µε και απωσθηναι εθηκασ ηµασ εν µεσω των 
λαων46διηνοιξαν εφ′ ηµασ το στοµα αυτων παντεσ οι εχθροι ηµων47φοβοσ και θυµοσ εγενηθη ηµιν επ
αρσισ και συντριβη48αφεσεισ υδατων καταξει ο οφθαλµοσ µου επι το συντριµµα τησ θυγατροσ του λ
αου µου49ο οφθαλµοσ µου κατεποθη και ου σιγησοµαι του µη ειναι εκνηψιν50εωσ ου διακυψη και ιδη 
κυριοσ εξ ουρανου51ο οφθαλµοσ µου επιφυλλιει επι την ψυχην µου παρα πασασ θυγατερασ πολεωσ52

θηρευοντεσ εθηρευσαν µε ωσ στρουθιον οι εχθροι µου δωρεαν53εθανατωσαν εν λακκω ζωην µου και 
επεθηκαν λιθον επ′ εµοι54υπερεχυθη υδωρ επι κεφαλην µου ειπα απωσµαι55επεκαλεσαµην το ονοµα σ
ου κυριε εκ λακκου κατωτατου56φωνην µου ηκουσασ µη κρυψησ τα ωτα σου εισ την δεησιν µου57εισ 
την βοηθειαν µου ηγγισασ εν η σε ηµερα επεκαλεσαµην ειπασ µοι µη φοβου58εδικασασ κυριε τασ δικ
ασ τησ ψυχησ µου ελυτρωσω την ζωην µου59ειδεσ κυριε τασ ταραχασ µου εκρινασ την κρισιν µου60ε
ιδεσ πασαν την εκδικησιν αυτων εισ παντασ διαλογισµουσ αυτων εν εµοι61ηκουσασ τον ονειδισµον α
υτων παντασ τουσ διαλογισµουσ αυτων κατ′ εµου62χειλη επανιστανοµενων µοι και µελετασ αυτων κ
ατ′ εµου ολην την ηµεραν63καθεδραν αυτων και αναστασιν αυτων επιβλεψον επι τουσ οφθαλµουσ αυ
των64αποδωσεισ αυτοισ ανταποδοµα κυριε κατα τα εργα των χειρων αυτων65αποδωσεισ αυτοισ υπερ
ασπισµον καρδιασ µοχθον σου αυτοισ66καταδιωξεισ εν οργη και εξαναλωσεισ αυτουσ υποκατω του 
ουρανου κυριε  
 
Chapter 4 
1πωσ αµαυρωθησεται χρυσιον αλλοιωθησεται το αργυριον το αγαθον εξεχυθησαν λιθοι αγιοι επ′ αρχ
ησ πασων εξοδων2υιοι σιων οι τιµιοι οι επηρµενοι εν χρυσιω πωσ ελογισθησαν εισ αγγεια οστρακινα 
εργα χειρων κεραµεωσ3και γε δρακοντεσ εξεδυσαν µαστουσ εθηλασαν σκυµνοι αυτων θυγατερεσ λαο
υ µου εισ ανιατον ωσ στρουθιον εν ερηµω4εκολληθη η γλωσσα θηλαζοντοσ προσ τον φαρυγγα αυτου 
εν διψει νηπια ητησαν αρτον ο διακλων ουκ εστιν αυτοισ5οι εσθοντεσ τασ τρυφασ ηφανισθησαν εν τ
αισ εξοδοισ οι τιθηνουµενοι επι κοκκων περιεβαλοντο κοπριασ6και εµεγαλυνθη ανοµια θυγατροσ λα
ου µου υπερ ανοµιασ σοδοµων τησ κατεστραµµενησ ωσπερ σπουδη και ουκ επονεσαν εν αυτη χειρα
σ7εκαθαριωθησαν ναζιραιοι αυτησ υπερ χιονα ελαµψαν υπερ γαλα επυρρωθησαν υπερ λιθουσ σαπφ
ειρου το αποσπασµα αυτων8εσκοτασεν υπερ ασβολην το ειδοσ αυτων ουκ επεγνωσθησαν εν ταισ εξο
δοισ επαγη δερµα αυτων επι τα οστεα αυτων εξηρανθησαν εγενηθησαν ωσπερ ξυλον9καλοι ησαν οι τ
ραυµατιαι ροµφαιασ η οι τραυµατιαι λιµου επορευθησαν εκκεκεντηµενοι απο γενηµατων αγρων10χει
ρεσ γυναικων οικτιρµονων ηψησαν τα παιδια αυτων εγενηθησαν εισ βρωσιν αυταισ εν τω συντριµµα
τι τησ θυγατροσ λαου µου11συνετελεσεν κυριοσ θυµον αυτου εξεχεεν θυµον οργησ αυτου και ανηψεν
 πυρ εν σιων και κατεφαγεν τα θεµελια αυτησ12ουκ επιστευσαν βασιλεισ γησ παντεσ οι κατοικουντεσ 
την οικουµενην οτι εισελευσεται εχθροσ και εκθλιβων δια των πυλων ιερουσαληµ13εξ αµαρτιων προφ
ητων αυτησ αδικιων ιερεων αυτησ των εκχεοντων αιµα δικαιον εν µεσω αυτησ14εσαλευθησαν εγρηγο
ροι αυτησ εν ταισ εξοδοισ εµολυνθησαν εν αιµατι εν τω µη δυνασθαι αυτουσ ηψαντο ενδυµατων αυτ
ων15αποστητε ακαθαρτων καλεσατε αυτουσ αποστητε αποστητε µη απτεσθε οτι ανηφθησαν και γε εσ
αλευθησαν ειπατε εν τοισ εθνεσιν ου µη προσθωσιν του παροικειν16προσωπον κυριου µερισ αυτων ο
υ προσθησει επιβλεψαι αυτοισ προσωπον ιερεων ουκ ελαβον πρεσβυτασ ουκ ηλεησαν17ετι οντων ηµ
ων εξελιπον οι οφθαλµοι ηµων εισ την βοηθειαν ηµων µαταια αποσκοπευοντων ηµων απεσκοπευσαµ
εν εισ εθνοσ ου σωζον18εθηρευσαµεν µικρουσ ηµων του µη πορευεσθαι εν ταισ πλατειαισ ηµων ηγγικ
εν ο καιροσ ηµων επληρωθησαν αι ηµεραι ηµων παρεστιν ο καιροσ ηµων19κουφοι εγενοντο οι διωκον
τεσ ηµασ υπερ αετουσ ουρανου επι των ορεων εξηφθησαν εν ερηµω ενηδρευσαν ηµασ20πνευµα προσ
ωπου ηµων χριστοσ κυριου συνεληµφθη εν ταισ διαφθοραισ αυτων ου ειπαµεν εν τη σκια αυτου ζησ
οµεθα εν τοισ εθνεσιν21χαιρε και ευφραινου θυγατερ ιδουµαιασ η κατοικουσα επι γησ και γε επι σε δι
ελευσεται το ποτηριον κυριου και µεθυσθηση και αποχεεισ22εξελιπεν η ανοµια σου θυγατερ σιων ου 
προσθησει ετι αποικισαι σε επεσκεψατο ανοµιασ σου θυγατερ εδωµ απεκαλυψεν επι τα ασεβηµατα σ
ου  
 
Chapter 5 
1µνησθητι κυριε ο τι εγενηθη ηµιν επιβλεψον και ιδε τον ονειδισµον ηµων2κληρονοµια ηµων µετεστρ
αφη αλλοτριοισ οι οικοι ηµων ξενοισ3ορφανοι εγενηθηµεν ουχ υπαρχει πατηρ µητερεσ ηµων ωσ αι χ
ηραι4εξ ηµερων ηµων ξυλα ηµων εν αλλαγµατι ηλθεν5επι τον τραχηλον ηµων εδιωχθηµεν εκοπιασαµ
εν ουκ ανεπαυθηµεν6αιγυπτοσ εδωκεν χειρα ασσουρ εισ πλησµονην αυτων7οι πατερεσ ηµων ηµαρτον
 ουχ υπαρχουσιν ηµεισ τα ανοµηµατα αυτων υπεσχοµεν8δουλοι εκυριευσαν ηµων λυτρουµενοσ ουκ 
εστιν εκ τησ χειροσ αυτων9εν ταισ ψυχαισ ηµων εισοισοµεν αρτον ηµων απο προσωπου ροµφαιασ τη
σ ερηµου10το δερµα ηµων ωσ κλιβανοσ επελειωθη συνεσπασθησαν απο προσωπου καταιγιδων λιµου1

1γυναικασ εν σιων εταπεινωσαν παρθενουσ εν πολεσιν ιουδα12αρχοντεσ εν χερσιν αυτων εκρεµασθη



σαν πρεσβυτεροι ουκ εδοξασθησαν13εκλεκτοι κλαυθµον ανελαβον και νεανισκοι εν ξυλω ησθενησαν
14και πρεσβυται απο πυλησ κατεπαυσαν εκλεκτοι εκ ψαλµων αυτων κατεπαυσαν15κατελυσεν χαρα κ
αρδιασ ηµων εστραφη εισ πενθοσ ο χοροσ ηµων16επεσεν ο στεφανοσ τησ κεφαλησ ηµων ουαι δη ηµιν 
οτι ηµαρτοµεν17περι τουτου εγενηθη οδυνηρα η καρδια ηµων περι τουτου εσκοτασαν οι οφθαλµοι ηµ
ων18επ′ οροσ σιων οτι ηφανισθη αλωπεκεσ διηλθον εν αυτη19συ δε κυριε εισ τον αιωνα κατοικησεισ ο
 θρονοσ σου εισ γενεαν και γενεαν20ινα τι εισ νεικοσ επιληση ηµων καταλειψεισ ηµασ εισ µακροτητα
 ηµερων21επιστρεψον ηµασ κυριε προσ σε και επιστραφησοµεθα και ανακαινισον ηµερασ ηµων καθω
σ εµπροσθεν22οτι απωθουµενοσ απωσω ηµασ ωργισθησ εφ′ ηµασ εωσ σφοδρα  


