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Chapter 1 
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ιωηλ τον του βαθουηλ2ακουσατε δη ταυτα οι πρεσβυτεροι και ενωτισ
ασθε παντεσ οι κατοικουντεσ την γην ει γεγονεν τοιαυτα εν ταισ ηµεραισ υµων η εν ταισ ηµεραισ τω
ν πατερων υµων3υπερ αυτων τοισ τεκνοισ υµων διηγησασθε και τα τεκνα υµων τοισ τεκνοισ αυτων κ
αι τα τεκνα αυτων εισ γενεαν ετεραν4τα καταλοιπα τησ καµπησ κατεφαγεν η ακρισ και τα καταλοιπα
 τησ ακριδοσ κατεφαγεν ο βρουχοσ και τα καταλοιπα του βρουχου κατεφαγεν η ερυσιβη5εκνηψατε οι
 µεθυοντεσ εξ οινου αυτων και κλαυσατε θρηνησατε παντεσ οι πινοντεσ οινον εισ µεθην οτι εξηρται 
εκ στοµατοσ υµων ευφροσυνη και χαρα6οτι εθνοσ ανεβη επι την γην µου ισχυρον και αναριθµητον οι
 οδοντεσ αυτου οδοντεσ λεοντοσ και αι µυλαι αυτου σκυµνου7εθετο την αµπελον µου εισ αφανισµον 
και τασ συκασ µου εισ συγκλασµον ερευνων εξηρευνησεν αυτην και ερριψεν ελευκανεν κληµατα αυ
τησ8θρηνησον προσ µε υπερ νυµφην περιεζωσµενην σακκον επι τον ανδρα αυτησ τον παρθενικον9εξη
ρται θυσια και σπονδη εξ οικου κυριου πενθειτε οι ιερεισ οι λειτουργουντεσ θυσιαστηριω10οτι τεταλα
ιπωρηκεν τα πεδια πενθειτω η γη οτι τεταλαιπωρηκεν σιτοσ εξηρανθη οινοσ ωλιγωθη ελαιον11εξηραν
θησαν οι γεωργοι θρηνειτε κτηµατα υπερ πυρου και κριθησ οτι απολωλεν τρυγητοσ εξ αγρου12η αµπε
λοσ εξηρανθη και αι συκαι ωλιγωθησαν ροα και φοινιξ και µηλον και παντα τα ξυλα του αγρου εξηρ
ανθησαν οτι ησχυναν χαραν οι υιοι των ανθρωπων13περιζωσασθε και κοπτεσθε οι ιερεισ θρηνειτε οι 
λειτουργουντεσ θυσιαστηριω εισελθατε υπνωσατε εν σακκοισ λειτουργουντεσ θεω οτι απεσχηκεν εξ 
οικου θεου υµων θυσια και σπονδη14αγιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν συναγαγετε πρεσβυτερο
υσ παντασ κατοικουντασ γην εισ οικον θεου υµων και κεκραξατε προσ κυριον εκτενωσ15οιµµοι οιµµ
οι οιµµοι εισ ηµεραν οτι εγγυσ ηµερα κυριου και ωσ ταλαιπωρια εκ ταλαιπωριασ ηξει16κατεναντι των
 οφθαλµων υµων βρωµατα εξωλεθρευθη εξ οικου θεου υµων ευφροσυνη και χαρα17εσκιρτησαν δαµαλ
εισ επι ταισ φατναισ αυτων ηφανισθησαν θησαυροι κατεσκαφησαν ληνοι οτι εξηρανθη σιτοσ18τι απο
θησοµεν εαυτοισ εκλαυσαν βουκολια βοων οτι ουχ υπηρχεν νοµη αυτοισ και τα ποιµνια των προβατ
ων ηφανισθησαν19προσ σε κυριε βοησοµαι οτι πυρ ανηλωσεν τα ωραια τησ ερηµου και φλοξ ανηψεν 
παντα τα ξυλα του αγρου20και τα κτηνη του πεδιου ανεβλεψαν προσ σε οτι εξηρανθησαν αφεσεισ υδ
ατων και πυρ κατεφαγεν τα ωραια τησ ερηµου  
 
Chapter 2 
1σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων κηρυξατε εν ορει αγιω µου και συγχυθητωσαν παντεσ οι κατοικουντεσ τ
ην γην διοτι παρεστιν ηµερα κυριου οτι εγγυσ2ηµερα σκοτουσ και γνοφου ηµερα νεφελησ και οµιχλη
σ ωσ ορθροσ χυθησεται επι τα ορη λαοσ πολυσ και ισχυροσ οµοιοσ αυτω ου γεγονεν απο του αιωνοσ
 και µετ′ αυτον ου προστεθησεται εωσ ετων εισ γενεασ γενεων3τα εµπροσθεν αυτου πυρ αναλισκον κ
αι τα οπισω αυτου αναπτοµενη φλοξ ωσ παραδεισοσ τρυφησ η γη προ προσωπου αυτου και τα οπισθε
ν αυτου πεδιον αφανισµου και ανασωζοµενοσ ουκ εσται αυτω4ωσ ορασισ ιππων η οψισ αυτων και ω
σ ιππεισ ουτωσ καταδιωξονται5ωσ φωνη αρµατων επι τασ κορυφασ των ορεων εξαλουνται και ωσ φω
νη φλογοσ πυροσ κατεσθιουσησ καλαµην και ωσ λαοσ πολυσ και ισχυροσ παρατασσοµενοσ εισ πολ
εµον6απο προσωπου αυτου συντριβησονται λαοι παν προσωπον ωσ προσκαυµα χυτρασ7ωσ µαχηται 
δραµουνται και ωσ ανδρεσ πολεµισται αναβησονται επι τα τειχη και εκαστοσ εν τη οδω αυτου πορευ
σεται και ου µη εκκλινωσιν τασ τριβουσ αυτων8και εκαστοσ απο του αδελφου αυτου ουκ αφεξεται κ
αταβαρυνοµενοι εν τοισ οπλοισ αυτων πορευσονται και εν τοισ βελεσιν αυτων πεσουνται και ου µη 
συντελεσθωσιν9τησ πολεωσ επιληµψονται και επι των τειχεων δραµουνται και επι τασ οικιασ αναβη
σονται και δια θυριδων εισελευσονται ωσ κλεπται10προ προσωπου αυτων συγχυθησεται η γη και σεισ
θησεται ο ουρανοσ ο ηλιοσ και η σεληνη συσκοτασουσιν και τα αστρα δυσουσιν το φεγγοσ αυτων11κ
αι κυριοσ δωσει φωνην αυτου προ προσωπου δυναµεωσ αυτου οτι πολλη εστιν σφοδρα η παρεµβολη 
αυτου οτι ισχυρα εργα λογων αυτου διοτι µεγαλη η ηµερα του κυριου µεγαλη και επιφανησ σφοδρα κ
αι τισ εσται ικανοσ αυτη12και νυν λεγει κυριοσ ο θεοσ υµων επιστραφητε προσ µε εξ ολησ τησ καρδι
ασ υµων και εν νηστεια και εν κλαυθµω και εν κοπετω13και διαρρηξατε τασ καρδιασ υµων και µη τα 
ιµατια υµων και επιστραφητε προσ κυριον τον θεον υµων οτι ελεηµων και οικτιρµων εστιν µακροθυµ
οσ και πολυελεοσ και µετανοων επι ταισ κακιαισ14τισ οιδεν ει επιστρεψει και µετανοησει και υπολει
ψεται οπισω αυτου ευλογιαν θυσιαν και σπονδην κυριω τω θεω ηµων15σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων αγ
ιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν16συναγαγετε λαον αγιασατε εκκλησιαν εκλεξασθε πρεσβυτερο
υσ συναγαγετε νηπια θηλαζοντα µαστουσ εξελθατω νυµφιοσ εκ του κοιτωνοσ αυτου και νυµφη εκ το
υ παστου αυτησ17ανα µεσον τησ κρηπιδοσ του θυσιαστηριου κλαυσονται οι ιερεισ οι λειτουργουντε



σ κυριω και ερουσιν φεισαι κυριε του λαου σου και µη δωσ την κληρονοµιαν σου εισ ονειδοσ του κα
ταρξαι αυτων εθνη οπωσ µη ειπωσιν εν τοισ εθνεσιν που εστιν ο θεοσ αυτων18και εζηλωσεν κυριοσ τ
ην γην αυτου και εφεισατο του λαου αυτου19και απεκριθη κυριοσ και ειπεν τω λαω αυτου ιδου εγω εξ
αποστελλω υµιν τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και εµπλησθησεσθε αυτων και ου δωσω υµασ 
ουκετι εισ ονειδισµον εν τοισ εθνεσι20και τον απο βορρα εκδιωξω αφ′ υµων και εξωσω αυτον εισ γην 
ανυδρον και αφανιω το προσωπον αυτου εισ την θαλασσαν την πρωτην και τα οπισω αυτου εισ την θ
αλασσαν την εσχατην και αναβησεται η σαπρια αυτου και αναβησεται ο βροµοσ αυτου οτι εµεγαλυ
νεν τα εργα αυτου21θαρσει γη χαιρε και ευφραινου οτι εµεγαλυνεν κυριοσ του ποιησαι22θαρσειτε κτη
νη του πεδιου οτι βεβλαστηκεν πεδια τησ ερηµου οτι ξυλον ηνεγκεν τον καρπον αυτου αµπελοσ και σ
υκη εδωκαν την ισχυν αυτων23και τα τεκνα σιων χαιρετε και ευφραινεσθε επι τω κυριω θεω υµων διο
τι εδωκεν υµιν τα βρωµατα εισ δικαιοσυνην και βρεξει υµιν υετον προιµον και οψιµον καθωσ εµπροσ
θεν24και πλησθησονται αι αλωνεσ σιτου και υπερεκχυθησονται αι ληνοι οινου και ελαιου25και αντα
ποδωσω υµιν αντι των ετων ων κατεφαγεν η ακρισ και ο βρουχοσ και η ερυσιβη και η καµπη η δυναµ
ισ µου η µεγαλη ην εξαπεστειλα εισ υµασ26και φαγεσθε εσθιοντεσ και εµπλησθησεσθε και αινεσετε τ
ο ονοµα κυριου του θεου υµων α εποιησεν µεθ′ υµων εισ θαυµασια και ου µη καταισχυνθη ο λαοσ µ
ου εισ τον αιωνα27και επιγνωσεσθε οτι εν µεσω του ισραηλ εγω ειµι και εγω κυριοσ ο θεοσ υµων και ο
υκ εστιν ετι πλην εµου και ου µη καταισχυνθωσιν ουκετι πασ ο λαοσ µου εισ τον αιωνα  
 
Chapter 3 
1και εσται µετα ταυτα και εκχεω απο του πνευµατοσ µου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υι
οι υµων και αι θυγατερεσ υµων και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνιασθησονται και οι νεανισκοι
 υµων ορασεισ οψονται2και επι τουσ δουλουσ και επι τασ δουλασ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εκχεω απ
ο του πνευµατοσ µου3και δωσω τερατα εν τω ουρανω και επι τησ γησ αιµα και πυρ και ατµιδα καπνο
υ4ο ηλιοσ µεταστραφησεται εισ σκοτοσ και η σεληνη εισ αιµα πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλη
ν και επιφανη5και εσται πασ οσ αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου σωθησεται οτι εν τω ορει σιων και 
εν ιερουσαληµ εσται ανασωζοµενοσ καθοτι ειπεν κυριοσ και ευαγγελιζοµενοι ουσ κυριοσ προσκεκλ
ηται  
 
Chapter 4 
1διοτι ιδου εγω εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω οταν επιστρεψω την αιχµαλωσιαν ιο
υδα και ιερουσαληµ2και συναξω παντα τα εθνη και καταξω αυτα εισ την κοιλαδα ιωσαφατ και διακ
ριθησοµαι προσ αυτουσ εκει υπερ του λαου µου και τησ κληρονοµιασ µου ισραηλ οι διεσπαρησαν ε
ν τοισ εθνεσιν και την γην µου καταδιειλαντο3και επι τον λαον µου εβαλον κληρουσ και εδωκαν τα π
αιδαρια πορναισ και τα κορασια επωλουν αντι οινου και επινον4και τι και υµεισ εµοι τυροσ και σιδω
ν και πασα γαλιλαια αλλοφυλων µη ανταποδοµα υµεισ ανταποδιδοτε µοι η µνησικακειτε υµεισ επ′ εµ
οι οξεωσ και ταχεωσ ανταποδωσω το ανταποδοµα υµων εισ κεφαλασ υµων5ανθ′ ων το αργυριον µου 
και το χρυσιον µου ελαβετε και τα επιλεκτα µου και τα καλα εισηνεγκατε εισ τουσ ναουσ υµων6και τ
ουσ υιουσ ιουδα και τουσ υιουσ ιερουσαληµ απεδοσθε τοισ υιοισ των ελληνων οπωσ εξωσητε αυτου
σ εκ των οριων αυτων7ιδου εγω εξεγειρω αυτουσ εκ του τοπου ου απεδοσθε αυτουσ εκει και ανταποδ
ωσω το ανταποδοµα υµων εισ κεφαλασ υµων8και αποδωσοµαι τουσ υιουσ υµων και τασ θυγατερασ υ
µων εισ χειρασ υιων ιουδα και αποδωσονται αυτουσ εισ αιχµαλωσιαν εισ εθνοσ µακραν απεχον οτι 
κυριοσ ελαλησεν9κηρυξατε ταυτα εν τοισ εθνεσιν αγιασατε πολεµον εξεγειρατε τουσ µαχητασ προσα
γαγετε και αναβαινετε παντεσ ανδρεσ πολεµισται10συγκοψατε τα αροτρα υµων εισ ροµφαιασ και τα δ
ρεπανα υµων εισ σειροµαστασ ο αδυνατοσ λεγετω οτι ισχυω εγω11συναθροιζεσθε και εισπορευεσθε π
αντα τα εθνη κυκλοθεν και συναχθητε εκει ο πραυ+σ εστω µαχητησ12εξεγειρεσθωσαν και αναβαινετ
ωσαν παντα τα εθνη εισ την κοιλαδα ιωσαφατ διοτι εκει καθιω του διακριναι παντα τα εθνη κυκλοθε
ν13εξαποστειλατε δρεπανα οτι παρεστηκεν τρυγητοσ εισπορευεσθε πατειτε διοτι πληρησ η ληνοσ υπε
ρεκχειται τα υποληνια οτι πεπληθυνται τα κακα αυτων14ηχοι εξηχησαν εν τη κοιλαδι τησ δικησ οτι ε
γγυσ ηµερα κυριου εν τη κοιλαδι τησ δικησ15ο ηλιοσ και η σεληνη συσκοτασουσιν και οι αστερεσ δυ
σουσιν φεγγοσ αυτων16ο δε κυριοσ εκ σιων ανακεκραξεται και εξ ιερουσαληµ δωσει φωνην αυτου και
 σεισθησεται ο ουρανοσ και η γη ο δε κυριοσ φεισεται του λαου αυτου και ενισχυσει κυριοσ τουσ υι
ουσ ισραηλ17και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο κατασκηνων εν σιων εν ορει αγιω µου κ
αι εσται ιερουσαληµ πολισ αγια και αλλογενεισ ου διελευσονται δι′ αυτησ ουκετι18και εσται εν τη ηµ
ερα εκεινη αποσταλαξει τα ορη γλυκασµον και οι βουνοι ρυησονται γαλα και πασαι αι αφεσεισ ιουδ
α ρυησονται υδατα και πηγη εξ οικου κυριου εξελευσεται και ποτιει τον χειµαρρουν των σχοινων19αι
γυπτοσ εισ αφανισµον εσται και η ιδουµαια εισ πεδιον αφανισµου εσται εξ αδικιων υιων ιουδα ανθ′ 
ων εξεχεαν αιµα δικαιον εν τη γη αυτων20η δε ιουδαια εισ τον αιωνα κατοικηθησεται και ιερουσαλη



µ εισ γενεασ γενεων21και εκδικησω το αιµα αυτων και ου µη αθωωσω και κυριοσ κατασκηνωσει εν σι
ων  


