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Chapter 1 
1το ρηµα του θεου ο εγενετο επι ιερεµιαν τον του χελκιου εκ των ιερεων οσ κατωκει εν αναθωθ εν γη β
ενιαµιν2οσ εγενηθη λογοσ του θεου προσ αυτον εν ταισ ηµεραισ ιωσια υιου αµωσ βασιλεωσ ιουδα ετ
ουσ τρισκαιδεκατου εν τη βασιλεια αυτου3και εγενετο εν ταισ ηµεραισ ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεωσ ι
ουδα εωσ ενδεκατου ετουσ σεδεκια υιου ιωσια βασιλεωσ ιουδα εωσ τησ αιχµαλωσιασ ιερουσαληµ ε
ν τω πεµπτω µηνι4και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων5προ του µε πλασαι σε εν κοιλια επισταµαι 
σε και προ του σε εξελθειν εκ µητρασ ηγιακα σε προφητην εισ εθνη τεθεικα σε6και ειπα ω δεσποτα κυ
ριε ιδου ουκ επισταµαι λαλειν οτι νεωτεροσ εγω ειµι7και ειπεν κυριοσ προσ µε µη λεγε οτι νεωτεροσ ε
γω ειµι οτι προσ παντασ ουσ εαν εξαποστειλω σε πορευση και κατα παντα οσα εαν εντειλωµαι σοι λ
αλησεισ8µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων οτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριοσ9και
 εξετεινεν κυριοσ την χειρα αυτου προσ µε και ηψατο του στοµατοσ µου και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδ
ου δεδωκα τουσ λογουσ µου εισ το στοµα σου10ιδου κατεστακα σε σηµερον επι εθνη και βασιλειασ εκ
ριζουν και κατασκαπτειν και απολλυειν και ανοικοδοµειν και καταφυτευειν11και εγενετο λογοσ κυρι
ου προσ µε λεγων τι συ ορασ ιερεµια και ειπα βακτηριαν καρυι+νην12και ειπεν κυριοσ προσ µε καλω
σ εωρακασ διοτι εγρηγορα εγω επι τουσ λογουσ µου του ποιησαι αυτουσ13και εγενετο λογοσ κυριου π
ροσ µε εκ δευτερου λεγων τι συ ορασ και ειπα λεβητα υποκαιοµενον και το προσωπον αυτου απο προ
σωπου βορρα14και ειπεν κυριοσ προσ µε απο προσωπου βορρα εκκαυθησεται τα κακα επι παντασ του
σ κατοικουντασ την γην15διοτι ιδου εγω συγκαλω πασασ τασ βασιλειασ απο βορρα τησ γησ λεγει κυρ
ιοσ και ηξουσιν και θησουσιν εκαστοσ τον θρονον αυτου επι τα προθυρα των πυλων ιερουσαληµ και
 επι παντα τα τειχη τα κυκλω αυτησ και επι πασασ τασ πολεισ ιουδα16και λαλησω προσ αυτουσ µετα
 κρισεωσ περι πασησ τησ κακιασ αυτων ωσ εγκατελιπον µε και εθυσαν θεοισ αλλοτριοισ και προσεκ
υνησαν τοισ εργοισ των χειρων αυτων17και συ περιζωσαι την οσφυν σου και αναστηθι και ειπον προ
σ αυτουσ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων µηδε πτοηθησ εναντιον αυ
των οτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριοσ18ιδου τεθεικα σε εν τη σηµερον ηµερα ωσ π
ολιν οχυραν και ωσ τειχοσ χαλκουν οχυρον απασιν τοισ βασιλευσιν ιουδα και τοισ αρχουσιν αυτου
 και τω λαω τησ γησ19και πολεµησουσιν σε και ου µη δυνωνται προσ σε διοτι µετα σου εγω ειµι του ε
ξαιρεισθαι σε ειπεν κυριοσ 
 
Chapter 2 
2και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εµνησθην ελεουσ νεοτητοσ σου και αγαπησ τελειωσεωσ σου του εξακολ
ουθησαι σε τω αγιω ισραηλ λεγει κυριοσ3αγιοσ ισραηλ τω κυριω αρχη γενηµατων αυτου παντεσ οι εσ
θοντεσ αυτον πληµµελησουσιν κακα ηξει επ′ αυτουσ φησιν κυριοσ4ακουσατε λογον κυριου οικοσ ια
κωβ και πασα πατρια οικου ισραηλ5ταδε λεγει κυριοσ τι ευροσαν οι πατερεσ υµων εν εµοι πληµµελη
µα οτι απεστησαν µακραν απ′ εµου και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν6και ουκ 
ειπαν που εστιν κυριοσ ο αναγαγων ηµασ εκ γησ αιγυπτου ο καθοδηγησασ ηµασ εν τη ερηµω εν γη α
πειρω και αβατω εν γη ανυδρω και ακαρπω εν γη εν η ου διωδευσεν εν αυτη ουθεν και ου κατωκησεν 
εκει υιοσ ανθρωπου7και εισηγαγον υµασ εισ τον καρµηλον του φαγειν υµασ τουσ καρπουσ αυτου και
 τα αγαθα αυτου και εισηλθατε και εµιανατε την γην µου και την κληρονοµιαν µου εθεσθε εισ βδελυγ
µα8οι ιερεισ ουκ ειπαν που εστιν κυριοσ και οι αντεχοµενοι του νοµου ουκ ηπισταντο µε και οι ποιµε
νεσ ησεβουν εισ εµε και οι προφηται επροφητευον τη βααλ και οπισω ανωφελουσ επορευθησαν9δια τ
ουτο ετι κριθησοµαι προσ υµασ λεγει κυριοσ και προσ τουσ υιουσ των υιων υµων κριθησοµαι10διοτι 
διελθετε εισ νησουσ χεττιιµ και ιδετε και εισ κηδαρ αποστειλατε και νοησατε σφοδρα και ιδετε ει γεγ
ονεν τοιαυτα11ει αλλαξονται εθνη θεουσ αυτων και ουτοι ουκ εισιν θεοι ο δε λαοσ µου ηλλαξατο την
 δοξαν αυτου εξ ησ ουκ ωφεληθησονται12εξεστη ο ουρανοσ επι τουτω και εφριξεν επι πλειον σφοδρα 
λεγει κυριοσ13οτι δυο πονηρα εποιησεν ο λαοσ µου εµε εγκατελιπον πηγην υδατοσ ζωησ και ωρυξαν ε
αυτοισ λακκουσ συντετριµµενουσ οι ου δυνησονται υδωρ συνεχειν14µη δουλοσ εστιν ισραηλ η οικογ
ενησ εστιν δια τι εισ προνοµην εγενετο15επ′ αυτον ωρυοντο λεοντεσ και εδωκαν την φωνην αυτων οι ε
ταξαν την γην αυτου εισ ερηµον και αι πολεισ αυτου κατεσκαφησαν παρα το µη κατοικεισθαι16και υ
ιοι µεµφεωσ και ταφνασ εγνωσαν σε και κατεπαιζον σου17ουχι ταυτα εποιησεν σοι το καταλιπειν σε ε
µε λεγει κυριοσ ο θεοσ σου18και νυν τι σοι και τη οδω αιγυπτου του πιειν υδωρ γηων και τι σοι και τη 
οδω ασσυριων του πιειν υδωρ ποταµων19παιδευσει σε η αποστασια σου και η κακια σου ελεγξει σε κ
αι γνωθι και ιδε οτι πικρον σοι το καταλιπειν σε εµε λεγει κυριοσ ο θεοσ σου και ουκ ευδοκησα επι σο
ι λεγει κυριοσ ο θεοσ σου20οτι απ′ αιωνοσ συνετριψασ τον ζυγον σου διεσπασασ τουσ δεσµουσ σου κ



αι ειπασ ου δουλευσω αλλα πορευσοµαι επι παν βουνον υψηλον και υποκατω παντοσ ξυλου κατασκι
ου εκει διαχυθησοµαι εν τη πορνεια µου21εγω δε εφυτευσα σε αµπελον καρποφορον πασαν αληθινην 
πωσ εστραφησ εισ πικριαν η αµπελοσ η αλλοτρια22εαν αποπλυνη εν νιτρω και πληθυνησ σεαυτη ποα
ν κεκηλιδωσαι εν ταισ αδικιαισ σου εναντιον εµου λεγει κυριοσ23πωσ ερεισ ουκ εµιανθην και οπισω τ
ησ βααλ ουκ επορευθην ιδε τασ οδουσ σου εν τω πολυανδριω και γνωθι τι εποιησασ οψε φωνη αυτησ 
ωλολυξεν τασ οδουσ αυτησ24επλατυνεν εφ′ υδατα ερηµου εν επιθυµιαισ ψυχησ αυτησ επνευµατοφορ
ειτο παρεδοθη τισ επιστρεψει αυτην παντεσ οι ζητουντεσ αυτην ου κοπιασουσιν εν τη ταπεινωσει αυ
τησ ευρησουσιν αυτην25αποστρεψον τον ποδα σου απο οδου τραχειασ και τον φαρυγγα σου απο διψο
υσ η δε ειπεν ανδριουµαι οτι ηγαπηκει αλλοτριουσ και οπισω αυτων επορευετο26ωσ αισχυνη κλεπτου
 οταν αλω ουτωσ αισχυνθησονται οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι βασιλεισ αυτων και οι αρχοντεσ αυτω
ν και οι ιερεισ αυτων και οι προφηται αυτων27τω ξυλω ειπαν οτι πατηρ µου ει συ και τω λιθω συ εγεν
νησασ µε και εστρεψαν επ′ εµε νωτα και ου προσωπα αυτων και εν τω καιρω των κακων αυτων ερουσ
ιν αναστα και σωσον ηµασ28και που εισιν οι θεοι σου ουσ εποιησασ σεαυτω ει αναστησονται και σω
σουσιν σε εν καιρω τησ κακωσεωσ σου οτι κατ′ αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κα
τ′ αριθµον διοδων τησ ιερουσαληµ εθυον τη βααλ29ινα τι λαλειτε προσ µε παντεσ υµεισ ησεβησατε κ
αι παντεσ υµεισ ηνοµησατε εισ εµε λεγει κυριοσ30µατην επαταξα τα τεκνα υµων παιδειαν ουκ εδεξασ
θε µαχαιρα κατεφαγεν τουσ προφητασ υµων ωσ λεων ολεθρευων και ουκ εφοβηθητε31ακουσατε λογον
 κυριου ταδε λεγει κυριοσ µη ερηµοσ εγενοµην τω ισραηλ η γη κεχερσωµενη δια τι ειπεν ο λαοσ µου ο
υ κυριευθησοµεθα και ουχ ηξοµεν προσ σε ετι32µη επιλησεται νυµφη τον κοσµον αυτησ και παρθενο
σ την στηθοδεσµιδα αυτησ ο δε λαοσ µου επελαθετο µου ηµερασ ων ουκ εστιν αριθµοσ33τι ετι καλον 
επιτηδευσεισ εν ταισ οδοισ σου του ζητησαι αγαπησιν ουχ ουτωσ αλλα και συ επονηρευσω του µιαν
αι τασ οδουσ σου34και εν ταισ χερσιν σου ευρεθησαν αιµατα ψυχων αθωων ουκ εν διορυγµασιν ευρο
ν αυτουσ αλλ′ επι παση δρυι35και ειπασ αθωοσ ειµι αλλα αποστραφητω ο θυµοσ αυτου απ′ εµου ιδου
 εγω κρινοµαι προσ σε εν τω λεγειν σε ουχ ηµαρτον36τι κατεφρονησασ σφοδρα του δευτερωσαι τασ οδ
ουσ σου και απο αιγυπτου καταισχυνθηση καθωσ κατησχυνθησ απο ασσουρ37οτι και εντευθεν εξελε
υση και αι χειρεσ σου επι τησ κεφαλησ σου οτι απωσατο κυριοσ την ελπιδα σου και ουκ ευοδωθηση 
εν αυτη 
 
Chapter 3 
1εαν εξαποστειλη ανηρ την γυναικα αυτου και απελθη απ′ αυτου και γενηται ανδρι ετερω µη ανακαµ
πτουσα ανακαµψει προσ αυτον ετι ου µιαινοµενη µιανθησεται η γυνη εκεινη και συ εξεπορνευσασ ε
ν ποιµεσιν πολλοισ και ανεκαµπτεσ προσ µε λεγει κυριοσ2αρον εισ ευθειαν τουσ οφθαλµουσ σου και 
ιδε που ουχι εξεφυρθησ επι ταισ οδοισ εκαθισασ αυτοισ ωσει κορωνη ερηµουµενη και εµιανασ την γ
ην εν ταισ πορνειαισ σου και εν ταισ κακιαισ σου3και εσχεσ ποιµενασ πολλουσ εισ προσκοµµα σεαυ
τη οψισ πορνησ εγενετο σοι απηναισχυντησασ προσ παντασ4ουχ ωσ οικον µε εκαλεσασ και πατερα κ
αι αρχηγον τησ παρθενιασ σου5µη διαµενει εισ τον αιωνα η διαφυλαχθησεται εισ νεικοσ ιδου ελαλη
σασ και εποιησασ τα πονηρα ταυτα και ηδυνασθησ6και ειπεν κυριοσ προσ µε εν ταισ ηµεραισ ιωσια 
του βασιλεωσ ειδεσ α εποιησεν µοι η κατοικια του ισραηλ επορευθησαν επι παν οροσ υψηλον και υπ
οκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ και επορνευσαν εκει7και ειπα µετα το πορνευσαι αυτην ταυτα παντα
 προσ µε αναστρεψον και ουκ ανεστρεψεν και ειδεν την ασυνθεσιαν αυτησ η ασυνθετοσ ιουδα8και ει
δον διοτι περι παντων ων κατεληµφθη εν οισ εµοιχατο η κατοικια του ισραηλ και εξαπεστειλα αυτην 
και εδωκα αυτη βιβλιον αποστασιου εισ τασ χειρασ αυτησ και ουκ εφοβηθη η ασυνθετοσ ιουδα και 
επορευθη και επορνευσεν και αυτη9και εγενετο εισ ουθεν η πορνεια αυτησ και εµοιχευσεν το ξυλον κ
αι τον λιθον10και εν πασιν τουτοισ ουκ επεστραφη προσ µε η ασυνθετοσ ιουδα εξ ολησ τησ καρδιασ 
αυτησ αλλ′ επι ψευδει11και ειπεν κυριοσ προσ µε εδικαιωσεν την ψυχην αυτου ισραηλ απο τησ ασυν
θετου ιουδα12πορευου και αναγνωθι τουσ λογουσ τουτουσ προσ βορραν και ερεισ επιστραφητι προσ 
µε η κατοικια του ισραηλ λεγει κυριοσ και ου στηριω το προσωπον µου εφ′ υµασ οτι ελεηµων εγω ειµι
 λεγει κυριοσ και ου µηνιω υµιν εισ τον αιωνα13πλην γνωθι την αδικιαν σου οτι εισ κυριον τον θεον σ
ου ησεβησασ και διεχεασ τασ οδουσ σου εισ αλλοτριουσ υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ τησ δε φ
ωνησ µου ουχ υπηκουσασ λεγει κυριοσ14επιστραφητε υιοι αφεστηκοτεσ λεγει κυριοσ διοτι εγω κατακ
υριευσω υµων και ληµψοµαι υµασ ενα εκ πολεωσ και δυο εκ πατριασ και εισαξω υµασ εισ σιων15και 
δωσω υµιν ποιµενασ κατα την καρδιαν µου και ποιµανουσιν υµασ ποιµαινοντεσ µετ′ επιστηµησ16και
 εσται εαν πληθυνθητε και αυξηθητε επι τησ γησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγει κυριοσ ουκ ερουσιν 
ετι κιβωτοσ διαθηκησ αγιου ισραηλ ουκ αναβησεται επι καρδιαν ουκ ονοµασθησεται ουδε επισκεφθη
σεται και ου ποιηθησεται ετι17εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω καλεσουσιν την ιερο
υσαληµ θρονοσ κυριου και συναχθησονται εισ αυτην παντα τα εθνη και ου πορευσονται ετι οπισω τ
ων ενθυµηµατων τησ καρδιασ αυτων τησ πονηρασ18εν ταισ ηµεραισ εκειναισ συνελευσονται οικοσ ι
ουδα επι τον οικον του ισραηλ και ηξουσιν επι το αυτο απο γησ βορρα και απο πασων των χωρων επι



 την γην ην κατεκληρονοµησα τουσ πατερασ αυτων19και εγω ειπα γενοιτο κυριε οτι ταξω σε εισ τεκνα
 και δωσω σοι γην εκλεκτην κληρονοµιαν θεου παντοκρατοροσ εθνων και ειπα πατερα καλεσετε µε κ
αι απ′ εµου ουκ αποστραφησεσθε20πλην ωσ αθετει γυνη εισ τον συνοντα αυτη ουτωσ ηθετησεν εισ εµ
ε οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ21φωνη εκ χειλεων ηκουσθη κλαυθµου και δεησεωσ υιων ισραηλ οτι ηδικ
ησαν εν ταισ οδοισ αυτων επελαθοντο θεου αγιου αυτων22επιστραφητε υιοι επιστρεφοντεσ και ιασοµ
αι τα συντριµµατα υµων ιδου δουλοι ηµεισ εσοµεθα σοι οτι συ κυριοσ ο θεοσ ηµων ει23οντωσ εισ ψευ
δοσ ησαν οι βουνοι και η δυναµισ των ορεων πλην δια κυριου θεου ηµων η σωτηρια του ισραηλ24η δ
ε αισχυνη καταναλωσεν τουσ µοχθουσ των πατερων ηµων απο νεοτητοσ ηµων τα προβατα αυτων κα
ι τουσ µοσχουσ αυτων και τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων25εκοιµηθηµεν εν τη αισχυνη 
ηµων και επεκαλυψεν ηµασ η ατιµια ηµων διοτι εναντι του θεου ηµων ηµαρτοµεν ηµεισ και οι πατερ
εσ ηµων απο νεοτητοσ ηµων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ουχ υπηκουσαµεν τησ φωνησ κυριου του θε
ου ηµων 
 
Chapter 4 
1εαν επιστραφη ισραηλ λεγει κυριοσ προσ µε επιστραφησεται εαν περιελη τα βδελυγµατα αυτου εκ στ
οµατοσ αυτου και απο του προσωπου µου ευλαβηθη2και οµοση ζη κυριοσ µετα αληθειασ και εν κρισ
ει και εν δικαιοσυνη και ευλογησουσιν εν αυτη εθνη και εν αυτω αινεσουσιν τω θεω εν ιερουσαληµ3

οτι ταδε λεγει κυριοσ τοισ ανδρασιν ιουδα και τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ νεωσατε εαυτοισ νεωµα
τα και µη σπειρητε επ′ ακανθαισ4περιτµηθητε τω θεω υµων και περιτεµεσθε την σκληροκαρδιαν υµω
ν ανδρεσ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ µη εξελθη ωσ πυρ ο θυµοσ µου και εκκαυθησεται κ
αι ουκ εσται ο σβεσων απο προσωπου πονηριασ επιτηδευµατων υµων5αναγγειλατε εν τω ιουδα και α
κουσθητω εν ιερουσαληµ ειπατε σηµανατε επι τησ γησ σαλπιγγι και κεκραξατε µεγα ειπατε συναχθητ
ε και εισελθωµεν εισ τασ πολεισ τασ τειχηρεισ6αναλαβοντεσ φευγετε εισ σιων σπευσατε µη στητε οτι 
κακα εγω επαγω απο βορρα και συντριβην µεγαλην7ανεβη λεων εκ τησ µανδρασ αυτου εξολεθρευων 
εθνη εξηρεν και εξηλθεν εκ του τοπου αυτου του θειναι την γην εισ ερηµωσιν και πολεισ καθαιρεθησ
ονται παρα το µη κατοικεισθαι αυτασ8επι τουτοισ περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε και αλαλαξα
τε διοτι ουκ απεστραφη ο θυµοσ κυριου αφ′ υµων9και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ απολειτα
ι η καρδια του βασιλεωσ και η καρδια των αρχοντων και οι ιερεισ εκστησονται και οι προφηται θαυµ
ασονται10και ειπα ω δεσποτα κυριε αρα γε απατων ηπατησασ τον λαον τουτον και την ιερουσαληµ λ
εγων ειρηνη εσται υµιν και ιδου ηψατο η µαχαιρα εωσ τησ ψυχησ αυτων11εν τω καιρω εκεινω ερουσι
ν τω λαω τουτω και τη ιερουσαληµ πνευµα πλανησεωσ εν τη ερηµω οδοσ τησ θυγατροσ του λαου µο
υ ουκ εισ καθαρον ουδ′ εισ αγιον12πνευµα πληρωσεωσ ηξει µοι νυν δε εγω λαλω κριµατα προσ αυτου
σ13ιδου ωσ νεφελη αναβησεται και ωσ καταιγισ τα αρµατα αυτου κουφοτεροι αετων οι ιπποι αυτου ο
υαι ηµιν οτι ταλαιπωρουµεν14αποπλυνε απο κακιασ την καρδιαν σου ιερουσαληµ ινα σωθησ εωσ ποτ
ε υπαρξουσιν εν σοι διαλογισµοι πονων σου15διοτι φωνη αναγγελλοντοσ εκ δαν ηξει και ακουσθησετ
αι πονοσ εξ ορουσ εφραιµ16αναµνησατε εθνη ιδου ηκασιν αναγγειλατε εν ιερουσαληµ συστροφαι ερχ
ονται εκ γησ µακροθεν και εδωκαν επι τασ πολεισ ιουδα φωνην αυτων17ωσ φυλασσοντεσ αγρον εγενο
ντο επ′ αυτην κυκλω οτι εµου ηµελησασ λεγει κυριοσ18αι οδοι σου και τα επιτηδευµατα σου εποιησα
ν ταυτα σοι αυτη η κακια σου οτι πικρα οτι ηψατο εωσ τησ καρδιασ σου19την κοιλιαν µου την κοιλι
αν µου αλγω και τα αισθητηρια τησ καρδιασ µου µαιµασσει η ψυχη µου σπαρασσεται η καρδια µου 
ου σιωπησοµαι οτι φωνην σαλπιγγοσ ηκουσεν η ψυχη µου κραυγην πολεµου20και ταλαιπωριαν συντρ
ιµµον επικαλειται οτι τεταλαιπωρηκεν πασα η γη αφνω τεταλαιπωρηκεν η σκηνη διεσπασθησαν αι δε
ρρεισ µου21εωσ ποτε οψοµαι φευγοντασ ακουων φωνην σαλπιγγων22διοτι οι ηγουµενοι του λαου µου ε
µε ουκ ηδεισαν υιοι αφρονεσ εισιν και ου συνετοι σοφοι εισιν του κακοποιησαι το δε καλωσ ποιησαι 
ουκ επεγνωσαν23επεβλεψα επι την γην και ιδου ουθεν και εισ τον ουρανον και ουκ ην τα φωτα αυτου2

4ειδον τα ορη και ην τρεµοντα και παντασ τουσ βουνουσ ταρασσοµενουσ25επεβλεψα και ιδου ουκ ην
 ανθρωποσ και παντα τα πετεινα του ουρανου επτοειτο26ειδον και ιδου ο καρµηλοσ ερηµοσ και πασα
ι αι πολεισ εµπεπυρισµεναι πυρι απο προσωπου κυριου και απο προσωπου οργησ θυµου αυτου ηφανι
σθησαν27ταδε λεγει κυριοσ ερηµοσ εσται πασα η γη συντελειαν δε ου µη ποιησω28επι τουτοισ πενθειτ
ω η γη και συσκοτασατω ο ουρανοσ ανωθεν διοτι ελαλησα και ου µετανοησω ωρµησα και ουκ αποσ
τρεψω απ′ αυτησ29απο φωνησ ιππεωσ και εντεταµενου τοξου ανεχωρησεν πασα χωρα εισεδυσαν εισ τ
α σπηλαια και εισ τα αλση εκρυβησαν και επι τασ πετρασ ανεβησαν πασα πολισ εγκατελειφθη ου κα
τοικει εν αυταισ ανθρωποσ30και συ τι ποιησεισ εαν περιβαλη κοκκινον και κοσµηση κοσµω χρυσω κ
αι εαν εγχριση στιβι τουσ οφθαλµουσ σου εισ µατην ο ωραι+σµοσ σου απωσαντο σε οι ερασται σου τ
ην ψυχην σου ζητουσιν31οτι φωνην ωσ ωδινουσησ ηκουσα του στεναγµου σου ωσ πρωτοτοκουσησ φ
ωνη θυγατροσ σιων εκλυθησεται και παρησει τασ χειρασ αυτησ οιµµοι εγω οτι εκλειπει η ψυχη µου ε
πι τοισ ανηρηµενοισ 
 



Chapter 5 
1περιδραµετε εν ταισ οδοισ ιερουσαληµ και ιδετε και γνωτε και ζητησατε εν ταισ πλατειαισ αυτησ εα
ν ευρητε ανδρα ει εστιν ποιων κριµα και ζητων πιστιν και ιλεωσ εσοµαι αυτοισ λεγει κυριοσ2ζη κυρι
οσ λεγουσιν δια τουτο ουκ επι ψευδεσιν οµνυουσιν3κυριε οι οφθαλµοι σου εισ πιστιν εµαστιγωσασ α
υτουσ και ουκ επονεσαν συνετελεσασ αυτουσ και ουκ ηθελησαν δεξασθαι παιδειαν εστερεωσαν τα π
ροσωπα αυτων υπερ πετραν και ουκ ηθελησαν επιστραφηναι4και εγω ειπα ισωσ πτωχοι εισιν διοτι ου
κ εδυνασθησαν οτι ουκ εγνωσαν οδον κυριου και κρισιν θεου5πορευσοµαι προσ τουσ αδρουσ και λα
λησω αυτοισ οτι αυτοι επεγνωσαν οδον κυριου και κρισιν θεου και ιδου οµοθυµαδον συνετριψαν ζυγ
ον διερρηξαν δεσµουσ6δια τουτο επαισεν αυτουσ λεων εκ του δρυµου και λυκοσ εωσ των οικιων ωλε
θρευσεν αυτουσ και παρδαλισ εγρηγορησεν επι τασ πολεισ αυτων παντεσ οι εκπορευοµενοι απ′ αυτω
ν θηρευθησονται οτι επληθυναν ασεβειασ αυτων ισχυσαν εν ταισ αποστροφαισ αυτων7ποια τουτων ι
λεωσ γενωµαι σοι οι υιοι σου εγκατελιπον µε και ωµνυον εν τοισ ουκ ουσιν θεοισ και εχορτασα αυτο
υσ και εµοιχωντο και εν οικοισ πορνων κατελυον8ιπποι θηλυµανεισ εγενηθησαν εκαστοσ επι την γυν
αικα του πλησιον αυτου εχρεµετιζον9µη επι τουτοισ ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν εθνει τοιουτω
 ουκ εκδικησει η ψυχη µου10αναβητε επι τουσ προµαχωνασ αυτησ και κατασκαψατε συντελειαν δε µ
η ποιησητε υπολιπεσθε τα υποστηριγµατα αυτησ οτι του κυριου εισιν11οτι αθετων ηθετησεν εισ εµε λ
εγει κυριοσ οικοσ ισραηλ και οικοσ ιουδα12εψευσαντο τω κυριω εαυτων και ειπαν ουκ εστιν ταυτα ο
υχ ηξει εφ′ ηµασ κακα και µαχαιραν και λιµον ουκ οψοµεθα13οι προφηται ηµων ησαν εισ ανεµον και 
λογοσ κυριου ουχ υπηρχεν εν αυτοισ ουτωσ εσται αυτοισ14δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
ανθ′ ων ελαλησατε το ρηµα τουτο ιδου εγω δεδωκα τουσ λογουσ µου εισ το στοµα σου πυρ και τον λα
ον τουτον ξυλα και καταφαγεται αυτουσ15ιδου εγω επαγω εφ′ υµασ εθνοσ πορρωθεν οικοσ ισραηλ λεγ
ει κυριοσ εθνοσ ου ουκ ακουση τησ φωνησ τησ γλωσσησ αυτου16παντεσ ισχυροι17και κατεδονται τον
 θερισµον υµων και τουσ αρτουσ υµων και κατεδονται τουσ υιουσ υµων και τασ θυγατερασ υµων κα
ι κατεδονται τα προβατα υµων και τουσ µοσχουσ υµων και κατεδονται τουσ αµπελωνασ υµων και το
υσ συκωνασ υµων και τουσ ελαιωνασ υµων και αλοησουσιν τασ πολεισ τασ οχυρασ υµων εφ′ αισ υµ
εισ πεποιθατε επ′ αυταισ εν ροµφαια18και εσται εν ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγει κυριοσ ο θεοσ σου ου 
µη ποιησω υµασ εισ συντελειαν19και εσται οταν ειπητε τινοσ ενεκεν εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµ
ιν απαντα ταυτα και ερεισ αυτοισ ανθ′ ων εδουλευσατε θεοισ αλλοτριοισ εν τη γη υµων ουτωσ δουλε
υσετε αλλοτριοισ εν γη ουχ υµων20αναγγειλατε ταυτα εισ τον οικον ιακωβ και ακουσθητω εν τω ιουδ
α21ακουσατε δη ταυτα λαοσ µωροσ και ακαρδιοσ οφθαλµοι αυτοισ και ου βλεπουσιν ωτα αυτοισ και
 ουκ ακουουσιν22µη εµε ου φοβηθησεσθε λεγει κυριοσ η απο προσωπου µου ουκ ευλαβηθησεσθε τον τ
αξαντα αµµον οριον τη θαλασση προσταγµα αιωνιον και ουχ υπερβησεται αυτο και ταραχθησεται κ
αι ου δυνησεται και ηχησουσιν τα κυµατα αυτησ και ουχ υπερβησεται αυτο23τω δε λαω τουτω εγενη
θη καρδια ανηκοοσ και απειθησ και εξεκλιναν και απηλθοσαν24και ουκ ειπον εν τη καρδια αυτων φο
βηθωµεν δη κυριον τον θεον ηµων τον διδοντα ηµιν υετον προιµον και οψιµον κατα καιρον πληρωσε
ωσ προσταγµατοσ θερισµου και εφυλαξεν ηµιν25αι ανοµιαι υµων εξεκλιναν ταυτα και αι αµαρτιαι υ
µων απεστησαν τα αγαθα αφ′ υµων26οτι ευρεθησαν εν τω λαω µου ασεβεισ και παγιδασ εστησαν διαφ
θειραι ανδρασ και συνελαµβανοσαν27ωσ παγισ εφεσταµενη πληρησ πετεινων ουτωσ οι οικοι αυτων π
ληρεισ δολου δια τουτο εµεγαλυνθησαν και επλουτησαν28και παρεβησαν κρισιν ουκ εκριναν κρισιν 
ορφανου και κρισιν χηρασ ουκ εκρινοσαν29µη επι τουτοισ ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν εθνει τ
ω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου30εκστασισ και φρικτα εγενηθη επι τησ γησ31οι προφηται προφητε
υουσιν αδικα και οι ιερεισ επεκροτησαν ταισ χερσιν αυτων και ο λαοσ µου ηγαπησεν ουτωσ και τι π
οιησετε εισ τα µετα ταυτα 
 
 
Chapter 6 
1ενισχυσατε υιοι βενιαµιν εκ µεσου τησ ιερουσαληµ και εν θεκουε σηµανατε σαλπιγγι και υπερ βαιθ
αχαρµα αρατε σηµειον οτι κακα εκκεκυφεν απο βορρα και συντριβη µεγαλη γινεται2και αφαιρεθησετ
αι το υψοσ σου θυγατερ σιων3εισ αυτην ηξουσιν ποιµενεσ και τα ποιµνια αυτων και πηξουσιν επ′ αυ
την σκηνασ κυκλω και ποιµανουσιν εκαστοσ τη χειρι αυτου4παρασκευασασθε επ′ αυτην εισ πολεµο
ν αναστητε και αναβωµεν επ′ αυτην µεσηµβριασ ουαι ηµιν οτι κεκλικεν η ηµερα οτι εκλειπουσιν αι 
σκιαι τησ εσπερασ5αναστητε και αναβωµεν εν τη νυκτι και διαφθειρωµεν τα θεµελια αυτησ6οτι ταδε 
λεγει κυριοσ εκκοψον τα ξυλα αυτησ εκχεον επι ιερουσαληµ δυναµιν ω πολισ ψευδησ ολη καταδυνα
στεια εν αυτη7ωσ ψυχει λακκοσ υδωρ ουτωσ ψυχει κακια αυτησ ασεβεια και ταλαιπωρια ακουσθησε
ται εν αυτη επι προσωπον αυτησ δια παντοσ πονω και µαστιγι8παιδευθηση ιερουσαληµ µη αποστη η 
ψυχη µου απο σου µη ποιησω σε αβατον γην ητισ ου κατοικηθησεται9οτι ταδε λεγει κυριοσ καλαµασ
θε καλαµασθε ωσ αµπελον τα καταλοιπα του ισραηλ επιστρεψατε ωσ ο τρυγων επι τον καρταλλον αυ
του10προσ τινα λαλησω και διαµαρτυρωµαι και ακουσεται ιδου απεριτµητα τα ωτα αυτων και ου δυν



ανται ακουειν ιδου το ρηµα κυριου εγενετο αυτοισ εισ ονειδισµον ου µη βουληθωσιν αυτο ακουσαι11

και τον θυµον µου επλησα και επεσχον και ου συνετελεσα αυτουσ εκχεω επι νηπια εξωθεν και επι συ
ναγωγην νεανισκων αµα οτι ανηρ και γυνη συλληµφθησονται πρεσβυτεροσ µετα πληρουσ ηµερων12κ
αι µεταστραφησονται αι οικιαι αυτων εισ ετερουσ αγροι και αι γυναικεσ αυτων επι το αυτο οτι εκτεν
ω την χειρα µου επι τουσ κατοικουντασ την γην ταυτην λεγει κυριοσ13οτι απο µικρου αυτων και εωσ 
µεγαλου παντεσ συνετελεσαντο ανοµα απο ιερεωσ και εωσ ψευδοπροφητου παντεσ εποιησαν ψευδη14

και ιωντο το συντριµµα του λαου µου εξουθενουντεσ και λεγοντεσ ειρηνη ειρηνη και που εστιν ειρην
η15κατησχυνθησαν οτι εξελιποσαν και ουδ′ ωσ καταισχυνοµενοι κατησχυνθησαν και την ατιµιαν αυ
των ουκ εγνωσαν δια τουτο πεσουνται εν τη πτωσει αυτων και εν καιρω επισκοπησ αυτων απολουντα
ι ειπεν κυριοσ16ταδε λεγει κυριοσ στητε επι ταισ οδοισ και ιδετε και ερωτησατε τριβουσ κυριου αιωνι
ουσ και ιδετε ποια εστιν η οδοσ η αγαθη και βαδιζετε εν αυτη και ευρησετε αγνισµον ταισ ψυχαισ υµ
ων και ειπαν ου πορευσοµεθα17κατεστακα εφ′ υµασ σκοπουσ ακουσατε τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ κα
ι ειπαν ουκ ακουσοµεθα18δια τουτο ηκουσαν τα εθνη και οι ποιµαινοντεσ τα ποιµνια αυτων19ακουε γ
η ιδου εγω επαγω επι τον λαον τουτον κακα τον καρπον αποστροφησ αυτων οτι των λογων µου ου προ
σεσχον και τον νοµον µου απωσαντο20ινα τι µοι λιβανον εκ σαβα φερετε και κινναµωµον εκ γησ µακ
ροθεν τα ολοκαυτωµατα υµων ουκ εισιν δεκτα και αι θυσιαι υµων ουχ ηδυναν µοι21δια τουτο ταδε λε
γει κυριοσ ιδου εγω διδωµι επι τον λαον τουτον ασθενειαν και ασθενησουσιν εν αυτη πατερεσ και υιο
ι αµα γειτων και ο πλησιον αυτου απολουνται22ταδε λεγει κυριοσ ιδου λαοσ ερχεται απο βορρα και ε
θνη εξεγερθησεται απ′ εσχατου τησ γησ23τοξον και ζιβυνην κρατησουσιν ιταµοσ εστιν και ουκ ελεησ
ει φωνη αυτου ωσ θαλασσα κυµαινουσα εφ′ ιπποισ και αρµασιν παραταξεται ωσ πυρ εισ πολεµον πρ
οσ σε θυγατερ σιων24ηκουσαµεν την ακοην αυτων παρελυθησαν αι χειρεσ ηµων θλιψισ κατεσχεν ηµ
ασ ωδινεσ ωσ τικτουσησ25µη εκπορευεσθε εισ αγρον και εν ταισ οδοισ µη βαδιζετε οτι ροµφαια των ε
χθρων παροικει κυκλοθεν26θυγατερ λαου µου περιζωσαι σακκον καταπασαι εν σποδω πενθοσ αγαπητ
ου ποιησαι σεαυτη κοπετον οικτρον οτι εξαιφνησ ηξει ταλαιπωρια εφ′ υµασ27δοκιµαστην δεδωκα σε ε
ν λαοισ δεδοκιµασµενοισ και γνωση µε εν τω δοκιµασαι µε την οδον αυτων28παντεσ ανηκοοι πορευο
µενοι σκολιωσ χαλκοσ και σιδηροσ παντεσ διεφθαρµενοι εισιν29εξελιπεν φυσητηρ απο πυροσ εξελιπε
ν µολιβοσ εισ κενον αργυροκοποσ αργυροκοπει πονηρια αυτων ουκ ετακη30αργυριον αποδεδοκιµασµ
ενον καλεσατε αυτουσ οτι απεδοκιµασεν αυτουσ κυριοσ  
 
 
Chapter 7 
2ακουσατε λογον κυριου πασα η ιουδαια3ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ διορθωσατε τασ οδουσ υµ
ων και τα επιτηδευµατα υµων και κατοικιω υµασ εν τω τοπω τουτω4µη πεποιθατε εφ′ εαυτοισ επι λογο
ισ ψευδεσιν οτι το παραπαν ουκ ωφελησουσιν υµασ λεγοντεσ ναοσ κυριου ναοσ κυριου εστιν5οτι εαν
 διορθουντεσ διορθωσητε τασ οδουσ υµων και τα επιτηδευµατα υµων και ποιουντεσ ποιησητε κρισιν 
ανα µεσον ανδροσ και ανα µεσον του πλησιον αυτου6και προσηλυτον και ορφανον και χηραν µη κα
ταδυναστευσητε και αιµα αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω και οπισω θεων αλλοτριων µη πορευη
σθε εισ κακον υµιν7και κατοικιω υµασ εν τω τοπω τουτω εν γη η εδωκα τοισ πατρασιν υµων εξ αιωνο
σ και εωσ αιωνοσ8ει δε υµεισ πεποιθατε επι λογοισ ψευδεσιν οθεν ουκ ωφεληθησεσθε9και φονευετε κα
ι µοιχασθε και κλεπτετε και οµνυετε επ′ αδικω και εθυµιατε τη βααλ και επορευεσθε οπισω θεων αλλ
οτριων ων ουκ οιδατε του κακωσ ειναι υµιν10και ηλθετε και εστητε ενωπιον εµου εν τω οικω ου επικε
κληται το ονοµα µου επ′ αυτω και ειπατε απεσχηµεθα του µη ποιειν παντα τα βδελυγµατα ταυτα11µη 
σπηλαιον ληστων ο οικοσ µου ου επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτω εκει ενωπιον υµων και εγω ιδου
 εωρακα λεγει κυριοσ12οτι πορευθητε εισ τον τοπον µου τον εν σηλωµ ου κατεσκηνωσα το ονοµα µου 
εκει εµπροσθεν και ιδετε α εποιησα αυτω απο προσωπου κακιασ λαου µου ισραηλ13και νυν ανθ′ ων ε
ποιησατε παντα τα εργα ταυτα και ελαλησα προσ υµασ και ουκ ηκουσατε µου και εκαλεσα υµασ κα
ι ουκ απεκριθητε14και ποιησω τω οικω τουτω ω επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτω εφ′ ω υµεισ πεποιθ
ατε επ′ αυτω και τω τοπω ω εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων καθωσ εποιησα τη σηλωµ15και απορ
ριψω υµασ απο προσωπου µου καθωσ απερριψα τουσ αδελφουσ υµων παν το σπερµα εφραιµ16και συ 
µη προσευχου περι του λαου τουτου και µη αξιου του ελεηθηναι αυτουσ και µη ευχου και µη προσε
λθησ µοι περι αυτων οτι ουκ εισακουσοµαι17η ουχ ορασ τι αυτοι ποιουσιν εν ταισ πολεσιν ιουδα και 
εν ταισ οδοισ ιερουσαληµ18οι υιοι αυτων συλλεγουσιν ξυλα και οι πατερεσ αυτων καιουσι πυρ και αι
 γυναικεσ αυτων τριβουσιν σταισ του ποιησαι χαυωνασ τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδ
ασ θεοισ αλλοτριοισ ινα παροργισωσιν µε19µη εµε αυτοι παροργιζουσιν λεγει κυριοσ ουχι εαυτουσ ο
πωσ καταισχυνθη τα προσωπα αυτων20δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου οργη και θυµοσ µου χειται επ
ι τον τοπον τουτον και επι τουσ ανθρωπουσ και επι τα κτηνη και επι παν ξυλον του αγρου αυτων και 
επι παντα τα γενηµατα τησ γησ και καυθησεται και ου σβεσθησεται21ταδε λεγει κυριοσ τα ολοκαυτω
µατα υµων συναγαγετε µετα των θυσιων υµων και φαγετε κρεα22οτι ουκ ελαλησα προσ τουσ πατερασ 



υµων και ουκ ενετειλαµην αυτοισ εν ηµερα η ανηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου περι ολοκαυτωµατω
ν και θυσιασ23αλλ′ η το ρηµα τουτο ενετειλαµην αυτοισ λεγων ακουσατε τησ φωνησ µου και εσοµαι 
υµιν εισ θεον και υµεισ εσεσθε µοι εισ λαον και πορευεσθε εν πασαισ ταισ οδοισ µου αισ αν εντειλω
µαι υµιν οπωσ αν ευ η υµιν24και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν το ουσ αυτων αλλ′ επορευθησα
ν εν τοισ ενθυµηµασιν τησ καρδιασ αυτων τησ κακησ και εγενηθησαν εισ τα οπισθεν και ουκ εισ τα 
εµπροσθεν25αφ′ ησ ηµερασ εξηλθοσαν οι πατερεσ αυτων εκ γησ αιγυπτου και εωσ τησ ηµερασ ταυτη
σ και εξαπεστειλα προσ υµασ παντασ τουσ δουλουσ µου τουσ προφητασ ηµερασ και ορθρου και απε
στειλα26και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν το ουσ αυτων και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων 
υπερ τουσ πατερασ αυτων27και ερεισ αυτοισ τον λογον τουτον τουτο το εθνοσ ο ουκ ηκουσεν τησ φω
νησ κυριου ουδε εδεξατο παιδειαν εξελιπεν η πιστισ εκ στοµατοσ αυτων29κειραι την κεφαλην σου και
 απορριπτε και αναλαβε επι χειλεων θρηνον οτι απεδοκιµασεν κυριοσ και απωσατο την γενεαν την π
οιουσαν ταυτα30οτι εποιησαν οι υιοι ιουδα το πονηρον εναντιον εµου λεγει κυριοσ εταξαν τα βδελυγ
µατα αυτων εν τω οικω ου επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτον του µιαναι αυτον31και ωκοδοµησαν τ
ον βωµον του ταφεθ οσ εστιν εν φαραγγι υιου εννοµ του κατακαιειν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατε
ρασ αυτων εν πυρι ο ουκ ενετειλαµην αυτοισ και ου διενοηθην εν τη καρδια µου32δια τουτο ιδου ηµε
ραι ερχονται λεγει κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι βωµοσ του ταφεθ και φαραγξ υιου εννοµ αλλ′ η φαραγξ
 των ανηρηµενων και θαψουσιν εν τω ταφεθ δια το µη υπαρχειν τοπον33και εσονται οι νεκροι του λαο
υ τουτου εισ βρωσιν τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ και ουκ εσται ο αποσοβων
34και καταλυσω εκ πολεων ιουδα και εκ διοδων ιερουσαληµ φωνην ευφραινοµενων και φωνην χαιρον
των φωνην νυµφιου και φωνην νυµφησ οτι εισ ερηµωσιν εσται πασα η γη 
 
Chapter 8 
1εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριοσ εξοισουσιν τα οστα των βασιλεων ιουδα και τα οστα των αρχοντων
 αυτου και τα οστα των ιερεων και τα οστα των προφητων και τα οστα των κατοικουντων ιερουσαλη
µ εκ των ταφων αυτων2και ψυξουσιν αυτα προσ τον ηλιον και την σεληνην και προσ παντασ τουσ ασ
τερασ και προσ πασαν την στρατιαν του ουρανου α ηγαπησαν και οισ εδουλευσαν και ων επορευθη
σαν οπισω αυτων και ων αντειχοντο και οισ προσεκυνησαν αυτοισ ου κοπησονται και ου ταφησοντα
ι και εσονται εισ παραδειγµα επι προσωπου τησ γησ3οτι ειλοντο τον θανατον η την ζωην και πασιν το
ισ καταλοιποισ τοισ καταλειφθεισιν απο τησ γενεασ εκεινησ εν παντι τοπω ου εαν εξωσω αυτουσ εκε
ι4οτι ταδε λεγει κυριοσ µη ο πιπτων ουκ ανισταται η ο αποστρεφων ουκ επιστρεφει5δια τι απεστρεψεν 
ο λαοσ µου ουτοσ αποστροφην αναιδη και κατεκρατηθησαν εν τη προαιρεσει αυτων και ουκ ηθελησ
αν του επιστρεψαι6ενωτισασθε δη και ακουσατε ουχ ουτωσ λαλησουσιν ουκ εστιν ανθρωποσ µετανο
ων απο τησ κακιασ αυτου λεγων τι εποιησα διελιπεν ο τρεχων απο του δροµου αυτου ωσ ιπποσ καθιδ
ροσ εν χρεµετισµω αυτου7και η ασιδα εν τω ουρανω εγνω τον καιρον αυτησ τρυγων και χελιδων αγρο
υ στρουθια εφυλαξαν καιρουσ εισοδων αυτων ο δε λαοσ µου ουκ εγνω τα κριµατα κυριου8πωσ ερειτε 
οτι σοφοι εσµεν ηµεισ και νοµοσ κυριου εστιν µεθ′ ηµων εισ µατην εγενηθη σχοινοσ ψευδησ γραµµατ
ευσιν9ησχυνθησαν σοφοι και επτοηθησαν και εαλωσαν οτι τον λογον κυριου απεδοκιµασαν σοφια τι
σ εστιν εν αυτοισ10δια τουτο δωσω τασ γυναικασ αυτων ετεροισ και τουσ αγρουσ αυτων τοισ κληρον
οµοισ13και συναξουσιν τα γενηµατα αυτων λεγει κυριοσ ουκ εστιν σταφυλη εν ταισ αµπελοισ και ου
κ εστιν συκα εν ταισ συκαισ και τα φυλλα κατερρυηκεν14επι τι ηµεισ καθηµεθα συναχθητε και εισελ
θωµεν εισ τασ πολεισ τασ οχυρασ και απορριφωµεν οτι ο θεοσ απερριψεν ηµασ και εποτισεν ηµασ υδ
ωρ χολησ οτι ηµαρτοµεν εναντιον αυτου15συνηχθηµεν εισ ειρηνην και ουκ ην αγαθα εισ καιρον ιασε
ωσ και ιδου σπουδη16εκ δαν ακουσοµεθα φωνην οξυτητοσ ιππων αυτου απο φωνησ χρεµετισµου ιππα
σιασ ιππων αυτου εσεισθη πασα η γη και ηξει και καταφαγεται την γην και το πληρωµα αυτησ πολιν 
και τουσ κατοικουντασ εν αυτη17διοτι ιδου εγω εξαποστελλω εισ υµασ οφεισ θανατουντασ οισ ουκ ε
στιν επασαι και δηξονται υµασ18ανιατα µετ′ οδυνησ καρδιασ υµων απορουµενησ19ιδου φωνη κραυγη
σ θυγατροσ λαου µου απο γησ µακροθεν µη κυριοσ ουκ εστιν εν σιων η βασιλευσ ουκ εστιν εκει δια τ
ι παρωργισαν µε εν τοισ γλυπτοισ αυτων και εν µαταιοισ αλλοτριοισ20διηλθεν θεροσ παρηλθεν αµητο
σ και ηµεισ ου διεσωθηµεν21επι συντριµµατι θυγατροσ λαου µου εσκοτωθην απορια κατισχυσαν µε ω
δινεσ ωσ τικτουσησ22µη ρητινη ουκ εστιν εν γαλααδ η ιατροσ ουκ εστιν εκει δια τι ουκ ανεβη ιασισ θ
υγατροσ λαου µου23τισ δωσει κεφαλη µου υδωρ και οφθαλµοισ µου πηγην δακρυων και κλαυσοµαι το
ν λαον µου τουτον ηµερασ και νυκτοσ τουσ τετραυµατισµενουσ θυγατροσ λαου µου 
 
Chapter 9 
1τισ δωη µοι εν τη ερηµω σταθµον εσχατον και καταλειψω τον λαον µου και απελευσοµαι απ′ αυτων 
οτι παντεσ µοιχωνται συνοδοσ αθετουντων2και ενετειναν την γλωσσαν αυτων ωσ τοξον ψευδοσ και ο
υ πιστισ ενισχυσεν επι τησ γησ οτι εκ κακων εισ κακα εξηλθοσαν και εµε ουκ εγνωσαν3εκαστοσ απο 
του πλησιον αυτου φυλαξασθε και επ′ αδελφοισ αυτων µη πεποιθατε οτι πασ αδελφοσ πτερνη πτερνιε



ι και πασ φιλοσ δολιωσ πορευσεται4εκαστοσ κατα του φιλου αυτου καταπαιξεται αληθειαν ου µη λα
λησωσιν µεµαθηκεν η γλωσσα αυτων λαλειν ψευδη ηδικησαν και ου διελιπον του επιστρεψαι5τοκοσ 
επι τοκω δολοσ επι δολω ουκ ηθελον ειδεναι µε6δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω πυρωσω αυτουσ 
και δοκιµω αυτουσ οτι ποιησω απο προσωπου πονηριασ θυγατροσ λαου µου7βολισ τιτρωσκουσα η γλ
ωσσα αυτων δολια τα ρηµατα του στοµατοσ αυτων τω πλησιον αυτου λαλει ειρηνικα και εν εαυτω ε
χει την εχθραν8µη επι τουτοισ ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν λαω τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυ
χη µου9επι τα ορη λαβετε κοπετον και επι τασ τριβουσ τησ ερηµου θρηνον οτι εξελιπον παρα το µη ει
ναι ανθρωπουσ ουκ ηκουσαν φωνην υπαρξεωσ απο πετεινων του ουρανου και εωσ κτηνων εξεστησα
ν ωχοντο10και δωσω την ιερουσαληµ εισ µετοικιαν και εισ κατοικητηριον δρακοντων και τασ πολεισ 
ιουδα εισ αφανισµον θησοµαι παρα το µη κατοικεισθαι11τισ ο ανθρωποσ ο συνετοσ και συνετω τουτο
 και ω λογοσ στοµατοσ κυριου προσ αυτον αναγγειλατω υµιν ενεκεν τινοσ απωλετο η γη ανηφθη ωσ ε
ρηµοσ παρα το µη διοδευεσθαι αυτην12και ειπεν κυριοσ προσ µε δια το εγκαταλιπειν αυτουσ τον νοµ
ον µου ον εδωκα προ προσωπου αυτων και ουκ ηκουσαν τησ φωνησ µου13αλλ′ επορευθησαν οπισω τ
ων αρεστων τησ καρδιασ αυτων τησ κακησ και οπισω των ειδωλων α εδιδαξαν αυτουσ οι πατερεσ αυ
των14δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω ψωµιω αυτουσ αναγκασ και ποτιω αυτουσ υ
δωρ χολησ15και διασκορπιω αυτουσ εν τοισ εθνεσιν εισ ουσ ουκ εγινωσκον αυτοι και οι πατερεσ αυτ
ων και επαποστελω επ′ αυτουσ την µαχαιραν εωσ του εξαναλωσαι αυτουσ εν αυτη16ταδε λεγει κυριο
σ καλεσατε τασ θρηνουσασ και ελθετωσαν και προσ τασ σοφασ αποστειλατε και φθεγξασθωσαν17και
 λαβετωσαν εφ′ υµασ θρηνον και καταγαγετωσαν οι οφθαλµοι υµων δακρυα και τα βλεφαρα υµων ρει
τω υδωρ18οτι φωνη οικτου ηκουσθη εν σιων πωσ εταλαιπωρησαµεν κατησχυνθηµεν σφοδρα οτι εγκατ
ελιποµεν την γην και απερριψαµεν τα σκηνωµατα ηµων19ακουσατε δη γυναικεσ λογον θεου και δεξα
σθω τα ωτα υµων λογουσ στοµατοσ αυτου και διδαξατε τασ θυγατερασ υµων οικτον και γυνη την πλ
ησιον αυτησ θρηνον20οτι ανεβη θανατοσ δια των θυριδων υµων εισηλθεν εισ την γην υµων του εκτρι
ψαι νηπια εξωθεν και νεανισκουσ απο των πλατειων21και εσονται οι νεκροι των ανθρωπων εισ παραδ
ειγµα επι προσωπου του πεδιου τησ γησ υµων και ωσ χορτοσ οπισω θεριζοντοσ και ουκ εσται ο συναγ
ων22ταδε λεγει κυριοσ µη καυχασθω ο σοφοσ εν τη σοφια αυτου και µη καυχασθω ο ισχυροσ εν τη ισ
χυι αυτου και µη καυχασθω ο πλουσιοσ εν τω πλουτω αυτου23αλλ′ η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµε
νοσ συνιειν και γινωσκειν οτι εγω ειµι κυριοσ ποιων ελεοσ και κριµα και δικαιοσυνην επι τησ γησ οτι
 εν τουτοισ το θεληµα µου λεγει κυριοσ24ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και επισκεψοµαι επι παντ
ασ περιτετµηµενουσ ακροβυστιασ αυτων25επ′ αιγυπτον και επι την ιουδαιαν και επι εδωµ και επι υιο
υσ αµµων και επι υιουσ µωαβ και επι παντα περικειροµενον τα κατα προσωπον αυτου τουσ κατοικου
ντασ εν τη ερηµω οτι παντα τα εθνη απεριτµητα σαρκι και πασ οικοσ ισραηλ απεριτµητοι καρδιασ α
υτων 
 
Chapter 10 
1ακουσατε τον λογον κυριου ον ελαλησεν εφ′ υµασ οικοσ ισραηλ2ταδε λεγει κυριοσ κατα τασ οδουσ τ
ων εθνων µη µανθανετε και απο των σηµειων του ουρανου µη φοβεισθε οτι φοβουνται αυτα τοισ προ
σωποισ αυτων3οτι τα νοµιµα των εθνων µαταια ξυλον εστιν εκ του δρυµου εκκεκοµµενον εργον τεκτο
νοσ και χωνευµα4αργυριω και χρυσιω κεκαλλωπισµενα εστιν εν σφυραισ και ηλοισ εστερεωσαν αυτ
α και ου κινηθησονται5αιροµενα αρθησονται οτι ουκ επιβησονται µη φοβηθητε αυτα οτι ου µη κακο
ποιησωσιν και αγαθον ουκ εστιν εν αυτοισ9αργυριον τορευτον εστιν ου πορευσονται αργυριον προσβ
λητον απο θαρσισ ηξει χρυσιον µωφαζ και χειρ χρυσοχοων εργα τεχνιτων παντα υακινθον και πορφυ
ραν ενδυσουσιν αυτα11ουτωσ ερειτε αυτοισ θεοι οι τον ουρανον και την γην ουκ εποιησαν απολεσθω
σαν απο τησ γησ και υποκατωθεν του ουρανου τουτου12κυριοσ ο ποιησασ την γην εν τη ισχυι αυτου 
ο ανορθωσασ την οικουµενην εν τη σοφια αυτου και τη φρονησει αυτου εξετεινεν τον ουρανον13και 
πληθοσ υδατοσ εν ουρανω και ανηγαγεν νεφελασ εξ εσχατου τησ γησ αστραπασ εισ υετον εποιησεν κ
αι εξηγαγεν φωσ εκ θησαυρων αυτου14εµωρανθη πασ ανθρωποσ απο γνωσεωσ κατησχυνθη πασ χρυσ
οχοοσ επι τοισ γλυπτοισ αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ εστιν πνευµα εν αυτοισ15µαταια εστιν εργα 
εµπεπαιγµενα εν καιρω επισκοπησ αυτων απολουνται16ουκ εστιν τοιαυτη µερισ τω ιακωβ οτι ο πλασ
ασ τα παντα αυτοσ κληρονοµια αυτου κυριοσ ονοµα αυτω17συνηγαγεν εξωθεν την υποστασιν σου κα
τοικουσα εν εκλεκτοισ18οτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω σκελιζω τουσ κατοικουντασ την γην ταυτην εν
 θλιψει οπωσ ευρεθη η πληγη σου19ουαι επι συντριµµατι σου αλγηρα η πληγη σου καγω ειπα οντωσ τ
ουτο το τραυµα µου και κατελαβεν µε20η σκηνη µου εταλαιπωρησεν ωλετο και πασαι αι δερρεισ µου 
διεσπασθησαν οι υιοι µου και τα προβατα µου ουκ εισιν ουκ εστιν ετι τοποσ τησ σκηνησ µου τοποσ τ
ων δερρεων µου21οτι οι ποιµενεσ ηφρονευσαντο και τον κυριον ουκ εξεζητησαν δια τουτο ουκ ενοησε
ν πασα η νοµη και διεσκορπισθησαν22φωνη ακοησ ιδου ερχεται και σεισµοσ µεγασ εκ γησ βορρα του 
ταξαι τασ πολεισ ιουδα εισ αφανισµον και κοιτην στρουθων23οιδα κυριε οτι ουχι του ανθρωπου η οδ
οσ αυτου ουδε ανηρ πορευσεται και κατορθωσει πορειαν αυτου24παιδευσον ηµασ κυριε πλην εν κρισ



ει και µη εν θυµω ινα µη ολιγουσ ηµασ ποιησησ25εκχεον τον θυµον σου επι εθνη τα µη ειδοτα σε και 
επι γενεασ αι το ονοµα σου ουκ επεκαλεσαντο οτι κατεφαγον τον ιακωβ και εξανηλωσαν αυτον και τ
ην νοµην αυτου ηρηµωσαν 
 
Chapter 11 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν λεγων2ακουσατε τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτη
σ και λαλησεισ προσ ανδρασ ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ3και ερεισ προσ αυτου
σ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ ουκ ακουσεται των λογων τησ διαθ
ηκησ ταυτησ4ησ ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων εν ηµερα η ανηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εκ κ
αµινου τησ σιδηρασ λεγων ακουσατε τησ φωνησ µου και ποιησατε παντα οσα εαν εντειλωµαι υµιν κ
αι εσεσθε µοι εισ λαον και εγω εσοµαι υµιν εισ θεον5οπωσ στησω τον ορκον µου ον ωµοσα τοισ πατρ
ασιν υµων του δουναι αυτοισ γην ρεουσαν γαλα και µελι καθωσ η ηµερα αυτη και απεκριθην και ειπ
α γενοιτο κυριε6και ειπεν κυριοσ προσ µε αναγνωθι τουσ λογουσ τουτουσ εν πολεσιν ιουδα και εξωθε
ν ιερουσαληµ λεγων ακουσατε τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ και ποιησατε αυτουσ8και ουκ εποι
ησαν9και ειπεν κυριοσ προσ µε ευρεθη συνδεσµοσ εν ανδρασιν ιουδα και εν τοισ κατοικουσιν ιερουσ
αληµ10επεστραφησαν επι τασ αδικιασ των πατερων αυτων των προτερον οι ουκ ηθελον εισακουσαι τ
ων λογων µου και ιδου αυτοι βαδιζουσιν οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοισ και διεσκεδασ
αν οικοσ ισραηλ και οικοσ ιουδα την διαθηκην µου ην διεθεµην προσ τουσ πατερασ αυτων11δια τουτ
ο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι τον λαον τουτον κακα εξ ων ου δυνησονται εξελθειν εξ αυτων
 και κεκραξονται προσ µε και ουκ εισακουσοµαι αυτων12και πορευσονται πολεισ ιουδα και οι κατοικ
ουντεσ ιερουσαληµ και κεκραξονται προσ τουσ θεουσ οισ αυτοι θυµιωσιν αυτοισ µη σωσουσιν αυτο
υσ εν καιρω των κακων αυτων13οτι κατ′ αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κατ′ αριθµ
ον εξοδων τησ ιερουσαληµ εταξατε βωµουσ θυµιαν τη βααλ14και συ µη προσευχου περι του λαου το
υτου και µη αξιου περι αυτων εν δεησει και προσευχη οτι ουκ εισακουσοµαι εν τω καιρω εν ω επικαλ
ουνται µε εν καιρω κακωσεωσ αυτων15τι η ηγαπηµενη εν τω οικω µου εποιησεν βδελυγµα µη ευχαι κα
ι κρεα αγια αφελουσιν απο σου τασ κακιασ σου η τουτοισ διαφευξη16ελαιαν ωραιαν ευσκιον τω ειδει 
εκαλεσεν κυριοσ το ονοµα σου εισ φωνην περιτοµησ αυτησ ανηφθη πυρ επ′ αυτην µεγαλη η θλιψισ ε
πι σε ηχρεωθησαν οι κλαδοι αυτησ17και κυριοσ ο καταφυτευσασ σε ελαλησεν επι σε κακα αντι τησ κ
ακιασ οικου ισραηλ και οικου ιουδα οτι εποιησαν εαυτοισ του παροργισαι µε εν τω θυµιαν αυτουσ τ
η βααλ18κυριε γνωρισον µοι και γνωσοµαι τοτε ειδον τα επιτηδευµατα αυτων19εγω δε ωσ αρνιον ακακ
ον αγοµενον του θυεσθαι ουκ εγνων επ′ εµε ελογισαντο λογισµον πονηρον λεγοντεσ δευτε και εµβαλω
µεν ξυλον εισ τον αρτον αυτου και εκτριψωµεν αυτον απο γησ ζωντων και το ονοµα αυτου ου µη µνη
σθη ετι20κυριε κρινων δικαια δοκιµαζων νεφρουσ και καρδιασ ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εξ αυτ
ων οτι προσ σε απεκαλυψα το δικαιωµα µου21δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επι τουσ ανδρασ αναθωθ τ
ουσ ζητουντασ την ψυχην µου τουσ λεγοντασ ου µη προφητευσησ επι τω ονοµατι κυριου ει δε µη απ
οθανη εν ταισ χερσιν ηµων22ιδου εγω επισκεψοµαι επ′ αυτουσ οι νεανισκοι αυτων εν µαχαιρα αποθα
νουνται και οι υιοι αυτων και αι θυγατερεσ αυτων τελευτησουσιν εν λιµω23και εγκαταλειµµα ουκ εστ
αι αυτων οτι επαξω κακα επι τουσ κατοικουντασ εν αναθωθ εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτων 
 
Chapter 12 
1δικαιοσ ει κυριε οτι απολογησοµαι προσ σε πλην κριµατα λαλησω προσ σε τι οτι οδοσ ασεβων ευοδο
υται ευθηνησαν παντεσ οι αθετουντεσ αθετηµατα2εφυτευσασ αυτουσ και ερριζωθησαν ετεκνοποιησ
αν και εποιησαν καρπον εγγυσ ει συ του στοµατοσ αυτων και πορρω απο των νεφρων αυτων3και συ κ
υριε γινωσκεισ µε δεδοκιµακασ την καρδιαν µου εναντιον σου αγνισον αυτουσ εισ ηµεραν σφαγησ α
υτων4εωσ ποτε πενθησει η γη και πασ ο χορτοσ του αγρου ξηρανθησεται απο κακιασ των κατοικουντ
ων εν αυτη ηφανισθησαν κτηνη και πετεινα οτι ειπαν ουκ οψεται ο θεοσ οδουσ ηµων5σου οι ποδεσ τρ
εχουσιν και εκλυουσιν σε πωσ παρασκευαση εφ′ ιπποισ και εν γη ειρηνησ συ πεποιθασ πωσ ποιησεισ
 εν φρυαγµατι του ιορδανου6οτι και οι αδελφοι σου και ο οικοσ του πατροσ σου και ουτοι ηθετησαν σ
ε και αυτοι εβοησαν εκ των οπισω σου επισυνηχθησαν µη πιστευσησ εν αυτοισ οτι λαλησουσιν προσ
 σε καλα7εγκαταλελοιπα τον οικον µου αφηκα την κληρονοµιαν µου εδωκα την ηγαπηµενην ψυχην µ
ου εισ χειρασ εχθρων αυτησ8εγενηθη η κληρονοµια µου εµοι ωσ λεων εν δρυµω εδωκεν επ′ εµε την φω
νην αυτησ δια τουτο εµισησα αυτην9µη σπηλαιον υαινησ η κληρονοµια µου εµοι η σπηλαιον κυκλω 
αυτησ βαδισατε συναγαγετε παντα τα θηρια του αγρου και ελθετωσαν του φαγειν αυτην10ποιµενεσ πο
λλοι διεφθειραν τον αµπελωνα µου εµολυναν την µεριδα µου εδωκαν µεριδα επιθυµητην µου εισ ερη
µον αβατον11ετεθη εισ αφανισµον απωλειασ δι′ εµε αφανισµω ηφανισθη πασα η γη οτι ουκ εστιν ανη
ρ τιθεµενοσ εν καρδια12επι πασαν διεκβολην εν τη ερηµω ηλθον ταλαιπωρουντεσ οτι µαχαιρα του κυ
ριου καταφαγεται απ′ ακρου τησ γησ εωσ ακρου τησ γησ ουκ εστιν ειρηνη παση σαρκι13σπειρατε πυρ
ουσ και ακανθασ θερισατε οι κληροι αυτων ουκ ωφελησουσιν αυτουσ αισχυνθητε απο καυχησεωσ υ



µων απο ονειδισµου εναντι κυριου14οτι ταδε λεγει κυριοσ περι παντων των γειτονων των πονηρων των
 απτοµενων τησ κληρονοµιασ µου ησ εµερισα τω λαω µου ισραηλ ιδου εγω αποσπω αυτουσ απο τησ 
γησ αυτων και τον ιουδαν εκβαλω εκ µεσου αυτων15και εσται µετα το εκβαλειν µε αυτουσ επιστρεψω 
και ελεησω αυτουσ και κατοικιω αυτουσ εκαστον εισ την κληρονοµιαν αυτου και εκαστον εισ την γ
ην αυτου16και εσται εαν µαθοντεσ µαθωσιν την οδον του λαου µου του οµνυειν τω ονοµατι µου ζη κ
υριοσ καθωσ εδιδαξαν τον λαον µου οµνυειν τη βααλ και οικοδοµηθησονται εν µεσω του λαου µου17

εαν δε µη επιστρεψωσιν και εξαρω το εθνοσ εκεινο εξαρσει και απωλεια 
 
Chapter 13 
1ταδε λεγει κυριοσ βαδισον και κτησαι σεαυτω περιζωµα λινουν και περιθου περι την οσφυν σου και 
εν υδατι ου διελευσεται2και εκτησαµην το περιζωµα κατα τον λογον κυριου και περιεθηκα περι την ο
σφυν µου3και εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων4λαβε το περιζωµα το περι την οσφυν σου και ανα
στηθι και βαδισον επι τον ευφρατην και κατακρυψον αυτο εκει εν τη τρυµαλια τησ πετρασ5και επορε
υθην και εκρυψα αυτο εν τω ευφρατη καθωσ ενετειλατο µοι κυριοσ6και εγενετο µεθ′ ηµερασ πολλασ 
και ειπεν κυριοσ προσ µε αναστηθι βαδισον επι τον ευφρατην και λαβε εκειθεν το περιζωµα ο ενετειλ
αµην σοι του κατακρυψαι εκει7και επορευθην επι τον ευφρατην ποταµον και ωρυξα και ελαβον το πε
ριζωµα εκ του τοπου ου κατωρυξα αυτο εκει και ιδου διεφθαρµενον ην ο ου µη χρησθη εισ ουθεν8και
 εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων9ταδε λεγει κυριοσ ουτω φθερω την υβριν ιουδα και την υβριν ιε
ρουσαληµ10την πολλην ταυτην υβριν τουσ µη βουλοµενουσ υπακουειν των λογων µου και πορευθεντ
ασ οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοισ και του προσκυνειν αυτοισ και εσονται ωσπερ το πε
ριζωµα τουτο ο ου χρησθησεται εισ ουθεν11οτι καθαπερ κολλαται το περιζωµα περι την οσφυν του αν
θρωπου ουτωσ εκολλησα προσ εµαυτον τον οικον του ισραηλ και παν οικον ιουδα του γενεσθαι µοι ε
ισ λαον ονοµαστον και εισ καυχηµα και εισ δοξαν και ουκ εισηκουσαν µου12και ερεισ προσ τον λαο
ν τουτον πασ ασκοσ πληρωθησεται οινου και εσται εαν ειπωσιν προσ σε µη γνοντεσ ου γνωσοµεθα οτ
ι πασ ασκοσ πληρωθησεται οινου13και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω πληρω τουσ κα
τοικουντασ την γην ταυτην και τουσ βασιλεισ αυτων τουσ καθηµενουσ υιουσ δαυιδ επι θρονου αυτο
υ και τουσ ιερεισ και τουσ προφητασ και τον ιουδαν και παντασ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ µεθ
υσµατι14και διασκορπιω αυτουσ ανδρα και τον αδελφον αυτου και τουσ πατερασ αυτων και τουσ υιο
υσ αυτων εν τω αυτω ουκ επιποθησω λεγει κυριοσ και ου φεισοµαι και ουκ οικτιρησω απο διαφθορασ
 αυτων15ακουσατε και ενωτισασθε και µη επαιρεσθε οτι κυριοσ ελαλησεν16δοτε τω κυριω θεω υµων δ
οξαν προ του συσκοτασαι και προσ του προσκοψαι ποδασ υµων επ′ ορη σκοτεινα και αναµενειτε εισ 
φωσ και εκει σκια θανατου και τεθησονται εισ σκοτοσ17εαν δε µη ακουσητε κεκρυµµενωσ κλαυσεται 
η ψυχη υµων απο προσωπου υβρεωσ και καταξουσιν οι οφθαλµοι υµων δακρυα οτι συνετριβη το ποι
µνιον κυριου18ειπατε τω βασιλει και τοισ δυναστευουσιν ταπεινωθητε και καθισατε οτι καθηρεθη απ
ο κεφαλησ υµων στεφανοσ δοξησ υµων19πολεισ αι προσ νοτον συνεκλεισθησαν και ουκ ην ο ανοιγων
 απωκισθη ιουδασ συνετελεσεν αποικιαν τελειαν20αναλαβε οφθαλµουσ σου ιερουσαληµ και ιδε τουσ
 ερχοµενουσ απο βορρα που εστιν το ποιµνιον ο εδοθη σοι προβατα δοξησ σου21τι ερεισ οταν επισκεπ
τωνται σε και συ εδιδαξασ αυτουσ επι σε µαθηµατα εισ αρχην ουκ ωδινεσ καθεξουσιν σε καθωσ γυν
αικα τικτουσαν22και εαν ειπησ εν τη καρδια σου δια τι απηντησεν µοι ταυτα δια το πληθοσ τησ αδικι
ασ σου ανεκαλυφθη τα οπισθια σου παραδειγµατισθηναι τασ πτερνασ σου23ει αλλαξεται αιθιοψ το δ
ερµα αυτου και παρδαλισ τα ποικιλµατα αυτησ και υµεισ δυνησεσθε ευ ποιησαι µεµαθηκοτεσ τα κα
κα24και διεσπειρα αυτουσ ωσ φρυγανα φεροµενα υπο ανεµου εισ ερηµον25ουτοσ ο κληροσ σου και µε
ρισ του απειθειν υµασ εµοι λεγει κυριοσ ωσ επελαθου µου και ηλπισασ επι ψευδεσιν26καγω αποκαλυ
ψω τα οπισω σου επι το προσωπον σου και οφθησεται η ατιµια σου27και η µοιχεια σου και ο χρεµετισ
µοσ σου και η απαλλοτριωσισ τησ πορνειασ σου επι των βουνων και εν τοισ αγροισ εωρακα τα βδελυ
γµατα σου ουαι σοι ιερουσαληµ οτι ουκ εκαθαρισθησ οπισω µου εωσ τινοσ ετι 
 
Chapter 14 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν περι τησ αβροχιασ2επενθησεν η ιουδαια και αι πυλαι αυτη
σ εκενωθησαν και εσκοτωθησαν επι τησ γησ και η κραυγη τησ ιερουσαληµ ανεβη3και οι µεγιστανεσ 
αυτησ απεστειλαν τουσ νεωτερουσ αυτων εφ′ υδωρ ηλθοσαν επι τα φρεατα και ουχ ευροσαν υδωρ κα
ι απεστρεψαν τα αγγεια αυτων κενα4και τα εργα τησ γησ εξελιπεν οτι ουκ ην υετοσ ησχυνθησαν γεωρ
γοι επεκαλυψαν την κεφαλην αυτων5και ελαφοι εν αγρω ετεκον και εγκατελιπον οτι ουκ ην βοτανη6ον
οι αγριοι εστησαν επι ναπασ ειλκυσαν ανεµον εξελιπον οι οφθαλµοι αυτων οτι ουκ ην χορτοσ απο λα
ου αδικιασ7ει αι αµαρτιαι ηµων αντεστησαν ηµιν κυριε ποιησον ηµιν ενεκεν σου οτι πολλαι αι αµαρ
τιαι ηµων εναντιον σου οτι σοι ηµαρτοµεν8υποµονη ισραηλ κυριε και σωζεισ εν καιρω κακων ινα τι 
εγενηθησ ωσει παροικοσ επι τησ γησ και ωσ αυτοχθων εκκλινων εισ καταλυµα9µη εση ωσπερ ανθρω
ποσ υπνων η ωσ ανηρ ου δυναµενοσ σωζειν και συ εν ηµιν ει κυριε και το ονοµα σου επικεκληται εφ′



 ηµασ µη επιλαθη ηµων10ουτωσ λεγει κυριοσ τω λαω τουτω ηγαπησαν κινειν ποδασ αυτων και ουκ εφ
εισαντο και ο θεοσ ουκ ευδοκησεν εν αυτοισ νυν µνησθησεται των αδικιων αυτων11και ειπεν κυριοσ 
προσ µε µη προσευχου περι του λαου τουτου εισ αγαθα12οτι εαν νηστευσωσιν ουκ εισακουσοµαι τησ 
δεησεωσ αυτων και εαν προσενεγκωσιν ολοκαυτωµατα και θυσιασ ουκ ευδοκησω εν αυτοισ οτι εν µ
αχαιρα και εν λιµω και εν θανατω εγω συντελεσω αυτουσ13και ειπα ω κυριε ιδου οι προφηται αυτων 
προφητευουσιν και λεγουσιν ουκ οψεσθε µαχαιραν ουδε λιµοσ εσται εν υµιν οτι αληθειαν και ειρηνη
ν δωσω επι τησ γησ και εν τω τοπω τουτω14και ειπεν κυριοσ προσ µε ψευδη οι προφηται προφητευουσι
ν επι τω ονοµατι µου ουκ απεστειλα αυτουσ και ουκ ενετειλαµην αυτοισ και ουκ ελαλησα προσ αυτο
υσ οτι ορασεισ ψευδεισ και µαντειασ και οιωνισµατα και προαιρεσεισ καρδιασ αυτων αυτοι προφητ
ευουσιν υµιν15δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ περι των προφητων των προφητευοντων επι τω ονοµατι µου
 ψευδη και εγω ουκ απεστειλα αυτουσ οι λεγουσιν µαχαιρα και λιµοσ ουκ εσται επι τησ γησ ταυτησ ε
ν θανατω νοσερω αποθανουνται και εν λιµω συντελεσθησονται οι προφηται16και ο λαοσ οισ αυτοι π
ροφητευουσιν αυτοισ και εσονται ερριµµενοι εν ταισ διοδοισ ιερουσαληµ απο προσωπου µαχαιρασ κ
αι του λιµου και ουκ εσται ο θαπτων αυτουσ και αι γυναικεσ αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερ
εσ αυτων και εκχεω επ′ αυτουσ τα κακα αυτων17και ερεισ προσ αυτουσ τον λογον τουτον καταγαγετε 
επ′ οφθαλµουσ υµων δακρυα ηµερασ και νυκτοσ και µη διαλιπετωσαν οτι συντριµµατι συνετριβη θυ
γατηρ λαου µου και πληγη οδυνηρα σφοδρα18εαν εξελθω εισ το πεδιον και ιδου τραυµατιαι µαχαιρασ
 και εαν εισελθω εισ την πολιν και ιδου πονοσ λιµου οτι ιερευσ και προφητησ επορευθησαν εισ γην η
ν ουκ ηδεισαν19µη αποδοκιµαζων απεδοκιµασασ τον ιουδαν και απο σιων απεστη η ψυχη σου ινα τι 
επαισασ ηµασ και ουκ εστιν ηµιν ιασισ υπεµειναµεν εισ ειρηνην και ουκ ην αγαθα εισ καιρον ιασεω
σ και ιδου ταραχη20εγνωµεν κυριε αµαρτηµατα ηµων αδικιασ πατερων ηµων οτι ηµαρτοµεν εναντιον
 σου21κοπασον δια το ονοµα σου µη απολεσησ θρονον δοξησ σου µνησθητι µη διασκεδασησ την διαθ
ηκην σου την µεθ′ ηµων22µη εστιν εν ειδωλοισ των εθνων υετιζων και ει ο ουρανοσ δωσει πλησµονην 
αυτου ουχι συ ει αυτοσ και υποµενουµεν σε οτι συ εποιησασ παντα ταυτα 
 
Chapter 15 
1και ειπεν κυριοσ προσ µε εαν στη µωυσησ και σαµουηλ προ προσωπου µου ουκ εστιν η ψυχη µου πρ
οσ αυτουσ εξαποστειλον τον λαον τουτον και εξελθετωσαν2και εσται εαν ειπωσιν προσ σε που εξελε
υσοµεθα και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ οσοι εισ θανατον εισ θανατον και οσοι εισ µαχαιρ
αν εισ µαχαιραν και οσοι εισ λιµον εισ λιµον και οσοι εισ αιχµαλωσιαν εισ αιχµαλωσιαν3και εκδικη
σω επ′ αυτουσ τεσσαρα ειδη λεγει κυριοσ την µαχαιραν εισ σφαγην και τουσ κυνασ εισ διασπασµον 
και τα θηρια τησ γησ και τα πετεινα του ουρανου εισ βρωσιν και εισ διαφθοραν4και παραδωσω αυτο
υσ εισ αναγκασ πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ δια µανασση υιον εζεκιου βασιλεα ιουδα περι παντ
ων ων εποιησεν εν ιερουσαληµ5τισ φεισεται επι σοι ιερουσαληµ και τισ δειλιασει επι σοι η τισ ανακα
µψει εισ ειρηνην σοι6συ απεστραφησ µε λεγει κυριοσ οπισω πορευση και εκτενω την χειρα µου και δι
αφθερω σε και ουκετι ανησω αυτουσ7και διασπερω αυτουσ εν διασπορα εν πυλαισ λαου µου ητεκνω
θησαν απωλεσαν τον λαον µου δια τασ κακιασ αυτων8επληθυνθησαν χηραι αυτων υπερ την αµµον τ
ησ θαλασσησ επηγαγον επι µητερα νεανισκου ταλαιπωριαν εν µεσηµβρια επερριψα επ′ αυτην εξαιφν
ησ τροµον και σπουδην9εκενωθη η τικτουσα επτα απεκακησεν η ψυχη αυτησ επεδυ ο ηλιοσ αυτη ετι 
µεσουσησ τησ ηµερασ κατησχυνθη και ωνειδισθη τουσ καταλοιπουσ αυτων εισ µαχαιραν δωσω ενα
ντιον των εχθρων αυτων10οιµµοι εγω µητερ ωσ τινα µε ετεκεσ ανδρα δικαζοµενον και διακρινοµενον 
παση τη γη ουτε ωφελησα ουτε ωφελησεν µε ουδεισ η ισχυσ µου εξελιπεν εν τοισ καταρωµενοισ µε11γ
ενοιτο δεσποτα κατευθυνοντων αυτων ει µη παρεστην σοι εν καιρω των κακων αυτων και εν καιρω θ
λιψεωσ αυτων εισ αγαθα προσ τον εχθρον12ει γνωσθησεται σιδηροσ και περιβολαιον χαλκουν13η ισχ
υσ σου και τουσ θησαυρουσ σου εισ προνοµην δωσω ανταλλαγµα δια πασασ τασ αµαρτιασ σου και 
εν πασι τοισ οριοισ σου14και καταδουλωσω σε κυκλω τοισ εχθροισ σου εν τη γη η ουκ ηδεισ οτι πυρ ε
κκεκαυται εκ του θυµου µου εφ′ υµασ καυθησεται15κυριε µνησθητι µου και επισκεψαι µε και αθωωσ
ον µε απο των καταδιωκοντων µε µη εισ µακροθυµιαν γνωθι ωσ ελαβον περι σου ονειδισµον16υπο των
 αθετουντων τουσ λογουσ σου συντελεσον αυτουσ και εσται ο λογοσ σου εµοι εισ ευφροσυνην και χ
αραν καρδιασ µου οτι επικεκληται το ονοµα σου επ′ εµοι κυριε παντοκρατωρ17ουκ εκαθισα εν συνεδ
ριω αυτων παιζοντων αλλα ευλαβουµην απο προσωπου χειροσ σου κατα µονασ εκαθηµην οτι πικρια
σ ενεπλησθην18ινα τι οι λυπουντεσ µε κατισχυουσιν µου η πληγη µου στερεα ποθεν ιαθησοµαι γινοµε
νη εγενηθη µοι ωσ υδωρ ψευδεσ ουκ εχον πιστιν19δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ εαν επιστρεψησ και απ
οκαταστησω σε και προ προσωπου µου στηση και εαν εξαγαγησ τιµιον απο αναξιου ωσ στοµα µου ε
ση και αναστρεψουσιν αυτοι προσ σε και συ ουκ αναστρεψεισ προσ αυτουσ20και δωσω σε τω λαω το
υτω ωσ τειχοσ οχυρον χαλκουν και πολεµησουσιν προσ σε και ου µη δυνωνται προσ σε διοτι µετα σο
υ ειµι του σωζειν σε21και εξαιρεισθαι σε εκ χειροσ πονηρων και λυτρωσοµαι σε εκ χειροσ λοιµων 
 



Chapter 16 
1και συ µη λαβησ γυναικα λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ2και ου γεννηθησεται σοι υιοσ ουδε θυγατηρ εν
 τω τοπω τουτω3οτι ταδε λεγει κυριοσ περι των υιων και περι των θυγατερων των γεννωµενων εν τω το
πω τουτω και περι των µητερων αυτων των τετοκυιων αυτουσ και περι των πατερων αυτων των γεγενν
ηκοτων αυτουσ εν τη γη ταυτη4εν θανατω νοσερω αποθανουνται ου κοπησονται και ου ταφησονται ε
ισ παραδειγµα επι προσωπου τησ γησ εσονται και τοισ θηριοισ τησ γησ και τοισ πετεινοισ του ουραν
ου εν µαχαιρα πεσουνται και εν λιµω συντελεσθησονται5ταδε λεγει κυριοσ µη εισελθησ εισ θιασον α
υτων και µη πορευθησ του κοψασθαι και µη πενθησησ αυτουσ οτι αφεστακα την ειρηνην µου απο το
υ λαου τουτου6ου µη κοψωνται αυτουσ ουδε εντοµιδασ ου µη ποιησωσιν και ου ξυρησονται7και ου µ
η κλασθη αρτοσ εν πενθει αυτων εισ παρακλησιν επι τεθνηκοτι ου ποτιουσιν αυτον ποτηριον εισ παρ
ακλησιν επι πατρι και µητρι αυτου8εισ οικιαν ποτου ουκ εισελευση συγκαθισαι µετ′ αυτων του φαγει
ν και πιειν9διοτι ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω καταλυω εκ του τοπου τουτου ενωπιον των
 οφθαλµων υµων και εν ταισ ηµεραισ υµων φωνην χαρασ και φωνην ευφροσυνησ φωνην νυµφιου και 
φωνην νυµφησ10και εσται οταν αναγγειλησ τω λαω τουτω απαντα τα ρηµατα ταυτα και ειπωσιν προσ
 σε δια τι ελαλησεν κυριοσ εφ′ ηµασ παντα τα κακα ταυτα τισ η αδικια ηµων και τισ η αµαρτια ηµων
 ην ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θεου ηµων11και ερεισ αυτοισ ανθ′ ων εγκατελιπον µε οι πατερεσ υµ
ων λεγει κυριοσ και ωχοντο οπισω θεων αλλοτριων και εδουλευσαν αυτοισ και προσεκυνησαν αυτοι
σ και εµε εγκατελιπον και τον νοµον µου ουκ εφυλαξαντο12και υµεισ επονηρευσασθε υπερ τουσ πατε
ρασ υµων και ιδου υµεισ πορευεσθε εκαστοσ οπισω των αρεστων τησ καρδιασ υµων τησ πονηρασ το
υ µη υπακουειν µου13και απορριψω υµασ απο τησ γησ ταυτησ εισ την γην ην ουκ ηδειτε υµεισ και οι 
πατερεσ υµων και δουλευσετε εκει θεοισ ετεροισ οι ου δωσουσιν υµιν ελεοσ14δια τουτο ιδου ηµεραι ε
ρχονται λεγει κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριοσ ο αναγαγων τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου1

5αλλα ζη κυριοσ οσ ανηγαγεν τον οικον ισραηλ απο γησ βορρα και απο πασων των χωρων ου εξωσθη
σαν εκει και αποκαταστησω αυτουσ εισ την γην αυτων ην εδωκα τοισ πατρασιν αυτων16ιδου εγω απο
στελλω τουσ αλεεισ τουσ πολλουσ λεγει κυριοσ και αλιευσουσιν αυτουσ και µετα ταυτα αποστελω τ
ουσ πολλουσ θηρευτασ και θηρευσουσιν αυτουσ επανω παντοσ ορουσ και επανω παντοσ βουνου κα
ι εκ των τρυµαλιων των πετρων17οτι οι οφθαλµοι µου επι πασασ τασ οδουσ αυτων και ουκ εκρυβη τα 
αδικηµατα αυτων απεναντι των οφθαλµων µου18και ανταποδωσω διπλασ τασ αδικιασ αυτων και τασ 
αµαρτιασ αυτων εφ′ αισ εβεβηλωσαν την γην µου εν τοισ θνησιµαιοισ των βδελυγµατων αυτων και ε
ν ταισ ανοµιαισ αυτων εν αισ επληµµελησαν την κληρονοµιαν µου19κυριε ισχυσ µου και βοηθεια µο
υ και καταφυγη µου εν ηµερα κακων προσ σε εθνη ηξουσιν απ′ εσχατου τησ γησ και ερουσιν ωσ ψευ
δη εκτησαντο οι πατερεσ ηµων ειδωλα και ουκ εστιν εν αυτοισ ωφεληµα20ει ποιησει εαυτω ανθρωποσ
 θεουσ και ουτοι ουκ εισιν θεοι21δια τουτο ιδου εγω δηλωσω αυτοισ εν τω καιρω τουτω την χειρα µου 
και γνωριω αυτοισ την δυναµιν µου και γνωσονται οτι ονοµα µοι κυριοσ 
 
Chapter 17 
5επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ την ελπιδα εχει επ′ ανθρωπον και στηρισει σαρκα βραχιονοσ αυτου ε
π′ αυτον και απο κυριου αποστη η καρδια αυτου6και εσται ωσ η αγριοµυρικη η εν τη ερηµω ουκ οψε
ται οταν ελθη τα αγαθα και κατασκηνωσει εν αλιµοισ και εν ερηµω εν γη αλµυρα ητισ ου κατοικειτα
ι7και ευλογηµενοσ ο ανθρωποσ οσ πεποιθεν επι τω κυριω και εσται κυριοσ ελπισ αυτου8και εσται ωσ 
ξυλον ευθηνουν παρ′ υδατα και επι ικµαδα βαλει ριζασ αυτου και ου φοβηθησεται οταν ελθη καυµα 
και εσται επ′ αυτω στελεχη αλσωδη εν ενιαυτω αβροχιασ ου φοβηθησεται και ου διαλειψει ποιων κα
ρπον9βαθεια η καρδια παρα παντα και ανθρωποσ εστιν και τισ γνωσεται αυτον10εγω κυριοσ εταζων κ
αρδιασ και δοκιµαζων νεφρουσ του δουναι εκαστω κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τουσ καρπουσ τ
ων επιτηδευµατων αυτου11εφωνησεν περδιξ συνηγαγεν α ουκ ετεκεν ποιων πλουτον αυτου ου µετα κρ
ισεωσ εν ηµισει ηµερων αυτου εγκαταλειψουσιν αυτον και επ′ εσχατων αυτου εσται αφρων12θρονοσ 
δοξησ υψωµενοσ αγιασµα ηµων13υποµονη ισραηλ κυριε παντεσ οι καταλιποντεσ σε καταισχυνθητω
σαν αφεστηκοτεσ επι τησ γησ γραφητωσαν οτι εγκατελιπον πηγην ζωησ τον κυριον14ιασαι µε κυριε κ
αι ιαθησοµαι σωσον µε και σωθησοµαι οτι καυχηµα µου συ ει15ιδου αυτοι λεγουσι προσ µε που εστιν
 ο λογοσ κυριου ελθατω16εγω δε ουκ εκοπιασα κατακολουθων οπισω σου και ηµεραν ανθρωπου ουκ ε
πεθυµησα συ επιστη τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου προ προσωπου σου εστιν17µη γενηθησ µοι
 εισ αλλοτριωσιν φειδοµενοσ µου εν ηµερα πονηρα18καταισχυνθητωσαν οι διωκοντεσ µε και µη κατα
ισχυνθειην εγω πτοηθειησαν αυτοι και µη πτοηθειην εγω επαγαγε επ′ αυτουσ ηµεραν πονηραν δισσον
 συντριµµα συντριψον αυτουσ19ταδε λεγει κυριοσ βαδισον και στηθι εν πυλαισ υιων λαου σου εν αισ
 εισπορευονται εν αυταισ βασιλεισ ιουδα και εν αισ εκπορευονται εν αυταισ και εν πασαισ ταισ πυλ
αισ ιερουσαληµ20και ερεισ προσ αυτουσ ακουσατε λογον κυριου βασιλεισ ιουδα και πασα ιουδαια κ
αι πασα ιερουσαληµ οι εισπορευοµενοι εν ταισ πυλαισ ταυταισ21ταδε λεγει κυριοσ φυλασσεσθε τασ 
ψυχασ υµων και µη αιρετε βασταγµατα εν τη ηµερα των σαββατων και µη εκπορευεσθε ταισ πυλαισ 



ιερουσαληµ22και µη εκφερετε βασταγµατα εξ οικιων υµων εν τη ηµερα των σαββατων και παν εργον 
ου ποιησετε αγιασατε την ηµεραν των σαββατων καθωσ ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων και ουκ ηκ
ουσαν και ουκ εκλιναν το ουσ αυτων23και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων υπερ τουσ πατερασ αυτ
ων του µη ακουσαι µου και του µη δεξασθαι παιδειαν24και εσται εαν ακοη ακουσητε µου λεγει κυριο
σ του µη εισφερειν βασταγµατα δια των πυλων τησ πολεωσ ταυτησ εν τη ηµερα των σαββατων και αγ
ιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη ποιειν παν εργον25και εισελευσονται δια των πυλων τησ πολ
εωσ ταυτησ βασιλεισ και αρχοντεσ καθηµενοι επι θρονου δαυιδ και επιβεβηκοτεσ εφ′ αρµασιν και ιπ
ποισ αυτων αυτοι και οι αρχοντεσ αυτων ανδρεσ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και κατοικι
σθησεται η πολισ αυτη εισ τον αιωνα26και ηξουσιν εκ των πολεων ιουδα και κυκλοθεν ιερουσαληµ κ
αι εκ γησ βενιαµιν και εκ τησ πεδινησ και εκ του ορουσ και εκ τησ προσ νοτον φεροντεσ ολοκαυτωµα
τα και θυσιαν και θυµιαµατα και µαναα και λιβανον φεροντεσ αινεσιν εισ οικον κυριου27και εσται ε
αν µη εισακουσητε µου του αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη αιρειν βασταγµατα και µη ει
σπορευεσθαι ταισ πυλαισ ιερουσαληµ εν τη ηµερα των σαββατων και αναψω πυρ εν ταισ πυλαισ αυ
τησ και καταφαγεται αµφοδα ιερουσαληµ και ου σβεσθησεται 
 
Chapter 18 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν λεγων2αναστηθι και καταβηθι εισ οικον του κεραµε
ωσ και εκει ακουση τουσ λογουσ µου3και κατεβην εισ τον οικον του κεραµεωσ και ιδου αυτοσ εποιει 
εργον επι των λιθων4και διεπεσεν το αγγειον ο αυτοσ εποιει εν ταισ χερσιν αυτου και παλιν αυτοσ επο
ιησεν αυτο αγγειον ετερον καθωσ ηρεσεν ενωπιον αυτου του ποιησαι5και εγενετο λογοσ κυριου προσ 
µε λεγων6ει καθωσ ο κεραµευσ ουτοσ ου δυνησοµαι του ποιησαι υµασ οικοσ ισραηλ ιδου ωσ ο πηλο
σ του κεραµεωσ υµεισ εστε εν ταισ χερσιν µου7περασ λαλησω επι εθνοσ η επι βασιλειαν του εξαραι 
αυτουσ και του απολλυειν8και επιστραφη το εθνοσ εκεινο απο παντων των κακων αυτων και µετανοη
σω περι των κακων ων ελογισαµην του ποιησαι αυτοισ9και περασ λαλησω επι εθνοσ και επι βασιλεια
ν του ανοικοδοµεισθαι και του καταφυτευεσθαι10και ποιησωσιν τα πονηρα εναντιον µου του µη ακο
υειν τησ φωνησ µου και µετανοησω περι των αγαθων ων ελαλησα του ποιησαι αυτοισ11και νυν ειπον 
προσ ανδρασ ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ ιδου εγω πλασσω εφ′ υµασ κακα και λ
ογιζοµαι εφ′ υµασ λογισµον αποστραφητω δη εκαστοσ απο οδου αυτου τησ πονηρασ και καλλιονα π
οιησετε τα επιτηδευµατα υµων12και ειπαν ανδριουµεθα οτι οπισω των αποστροφων ηµων πορευσοµεθ
α και εκαστοσ τα αρεστα τησ καρδιασ αυτου τησ πονηρασ ποιησοµεν13δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ε
ρωτησατε δη εν εθνεσιν τισ ηκουσεν τοιαυτα φρικτα α εποιησεν σφοδρα παρθενοσ ισραηλ14µη εκλειψ
ουσιν απο πετρασ µαστοι η χιων απο του λιβανου µη εκκλινει υδωρ βιαιωσ ανεµω φεροµενον15οτι επε
λαθοντο µου ο λαοσ µου εισ κενον εθυµιασαν και ασθενησουσιν εν ταισ οδοισ αυτων σχοινουσ αιω
νιουσ του επιβηναι τριβουσ ουκ εχοντασ οδον εισ πορειαν16του ταξαι την γην αυτων εισ αφανισµον 
και συριγµα αιωνιον παντεσ οι διαπορευοµενοι δι′ αυτησ εκστησονται και κινησουσιν την κεφαλην 
αυτων17ωσ ανεµον καυσωνα διασπερω αυτουσ κατα προσωπον εχθρων αυτων δειξω αυτοισ ηµεραν α
πωλειασ αυτων18και ειπαν δευτε λογισωµεθα επι ιερεµιαν λογισµον οτι ουκ απολειται νοµοσ απο ιερε
ωσ και βουλη απο συνετου και λογοσ απο προφητου δευτε και παταξωµεν αυτον εν γλωσση και ακου
σοµεθα παντασ τουσ λογουσ αυτου19εισακουσον µου κυριε και εισακουσον τησ φωνησ του δικαιωµα
τοσ µου20ει ανταποδιδοται αντι αγαθων κακα οτι συνελαλησαν ρηµατα κατα τησ ψυχησ µου και την
 κολασιν αυτων εκρυψαν µοι µνησθητι εστηκοτοσ µου κατα προσωπον σου του λαλησαι υπερ αυτων
 αγαθα του αποστρεψαι τον θυµον σου απ′ αυτων21δια τουτο δοσ τουσ υιουσ αυτων εισ λιµον και αθ
ροισον αυτουσ εισ χειρασ µαχαιρασ γενεσθωσαν αι γυναικεσ αυτων ατεκνοι και χηραι και οι ανδρε
σ αυτων γενεσθωσαν ανηρηµενοι θανατω και οι νεανισκοι αυτων πεπτωκοτεσ µαχαιρα εν πολεµω22γε
νηθητω κραυγη εν ταισ οικιαισ αυτων επαξεισ επ′ αυτουσ ληστασ αφνω οτι ενεχειρησαν λογον εισ σ
υλληµψιν µου και παγιδασ εκρυψαν επ′ εµε23και συ κυριε εγνωσ απασαν την βουλην αυτων επ′ εµε ει
σ θανατον µη αθωωσησ τασ αδικιασ αυτων και τασ αµαρτιασ αυτων απο προσωπου σου µη εξαλειψ
ησ γενεσθω η ασθενεια αυτων εναντιον σου εν καιρω θυµου σου ποιησον εν αυτοισ 
 
Chapter 19 
1τοτε ειπεν κυριοσ προσ µε βαδισον και κτησαι βικον πεπλασµενον οστρακινον και αξεισ απο των πρ
εσβυτερων του λαου και απο των πρεσβυτερων των ιερεων2και εξελευση εισ το πολυανδριον υιων τω
ν τεκνων αυτων ο εστιν επι των προθυρων πυλησ τησ χαρσιθ και αναγνωθι εκει παντασ τουσ λογουσ 
ουσ αν λαλησω προσ σε3και ερεισ αυτοισ ακουσατε τον λογον κυριου βασιλεισ ιουδα και ανδρεσ ιου
δα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και οι εισπορευοµενοι εν ταισ πυλαισ ταυταισ ταδε λεγει κυριοσ
 ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω επαγω επι τον τοπον τουτον κακα ωστε παντοσ ακουοντοσ αυτα ηχησει αµφο
τερα τα ωτα αυτου4ανθ′ ων εγκατελιπον µε και απηλλοτριωσαν τον τοπον τουτον και εθυµιασαν εν α
υτω θεοισ αλλοτριοισ οισ ουκ ηδεισαν αυτοι και οι πατερεσ αυτων και οι βασιλεισ ιουδα επλησαν το



ν τοπον τουτον αιµατων αθωων5και ωκοδοµησαν υψηλα τη βααλ του κατακαιειν τουσ υιουσ αυτων ε
ν πυρι α ουκ ενετειλαµην ουδε ελαλησα ουδε διενοηθην εν τη καρδια µου6δια τουτο ιδου ηµεραι ερχ
ονται λεγει κυριοσ και ου κληθησεται τω τοπω τουτω ετι διαπτωσισ και πολυανδριον υιου εννοµ αλλ′
 η πολυανδριον τησ σφαγησ7και σφαξω την βουλην ιουδα και την βουλην ιερουσαληµ εν τω τοπω το
υτω και καταβαλω αυτουσ εν µαχαιρα εναντιον των εχθρων αυτων και εν χερσιν των ζητουντων τασ
 ψυχασ αυτων και δωσω τουσ νεκρουσ αυτων εισ βρωσιν τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοι
σ τησ γησ8και ταξω την πολιν ταυτην εισ αφανισµον και εισ συριγµον πασ ο παραπορευοµενοσ επ′ α
υτησ σκυθρωπασει και συριει υπερ πασησ τησ πληγησ αυτησ9και εδονται τασ σαρκασ των υιων αυτ
ων και τασ σαρκασ των θυγατερων αυτων και εκαστοσ τασ σαρκασ του πλησιον αυτου εδονται εν τη
 περιοχη και εν τη πολιορκια η πολιορκησουσιν αυτουσ οι εχθροι αυτων10και συντριψεισ τον βικον κ
ατ′ οφθαλµουσ των ανδρων των εκπορευοµενων µετα σου11και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ουτωσ συντρι
ψω τον λαον τουτον και την πολιν ταυτην καθωσ συντριβεται αγγοσ οστρακινον ο ου δυνησεται ιαθ
ηναι ετι12ουτωσ ποιησω λεγει κυριοσ τω τοπω τουτω και τοισ κατοικουσιν εν αυτω του δοθηναι την π
ολιν ταυτην ωσ την διαπιπτουσαν13και οι οικοι ιερουσαληµ και οι οικοι βασιλεων ιουδα εσονται καθ
ωσ ο τοποσ ο διαπιπτων των ακαθαρσιων εν πασαισ ταισ οικιαισ εν αισ εθυµιασαν επι των δωµατων 
αυτων παση τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδασ θεοισ αλλοτριοισ14και ηλθεν ιερεµιασ α
πο τησ διαπτωσεωσ ου απεστειλεν αυτον κυριοσ εκει του προφητευσαι και εστη εν τη αυλη οικου κυ
ριου και ειπε προσ παντα τον λαον15ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι την πολιν ταυτην και επι πα
σασ τασ πολεισ αυτησ και επι τασ κωµασ αυτησ απαντα τα κακα α ελαλησα επ′ αυτην οτι εσκληρυν
αν τον τραχηλον αυτων του µη εισακουειν των λογων µου  
 
Chapter 20 
1και ηκουσεν πασχωρ υιοσ εµµηρ ο ιερευσ και ουτοσ ην καθεσταµενοσ ηγουµενοσ οικου κυριου του 
ιερεµιου προφητευοντοσ τουσ λογουσ τουτουσ2και επαταξεν αυτον και ενεβαλεν αυτον εισ τον κατα
ρρακτην οσ ην εν πυλη οικου αποτεταγµενου του υπερωου οσ ην εν οικω κυριου3και εξηγαγεν πασχω
ρ τον ιερεµιαν εκ του καταρρακτου και ειπεν αυτω ιερεµιασ ουχι πασχωρ εκαλεσεν κυριοσ το ονοµα 
σου αλλ′ η µετοικον4διοτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω διδωµι σε εισ µετοικιαν συν πασι τοισ φιλοισ σο
υ και πεσουνται εν µαχαιρα εχθρων αυτων και οι οφθαλµοι σου οψονται και σε και παντα ιουδαν δω
σω εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και µετοικιουσιν αυτουσ και κατακοψουσιν αυτουσ εν µαχαιρ
αισ5και δωσω την πασαν ισχυν τησ πολεωσ ταυτησ και παντασ τουσ πονουσ αυτησ και παντασ τουσ
 θησαυρουσ του βασιλεωσ ιουδα εισ χειρασ εχθρων αυτου και αξουσιν αυτουσ εισ βαβυλωνα6και σ
υ και παντεσ οι κατοικουντεσ εν τω οικω σου πορευσεσθε εν αιχµαλωσια και εν βαβυλωνι αποθανη 
και εκει ταφηση συ και παντεσ οι φιλοι σου οισ επροφητευσασ αυτοισ ψευδη7ηπατησασ µε κυριε και 
ηπατηθην εκρατησασ και ηδυνασθησ εγενοµην εισ γελωτα πασαν ηµεραν διετελεσα µυκτηριζοµενοσ
8οτι πικρω λογω µου γελασοµαι αθεσιαν και ταλαιπωριαν επικαλεσοµαι οτι εγενηθη λογοσ κυριου ει
σ ονειδισµον εµοι και εισ χλευασµον πασαν ηµεραν µου9και ειπα ου µη ονοµασω το ονοµα κυριου κ
αι ου µη λαλησω ετι επι τω ονοµατι αυτου και εγενετο ωσ πυρ καιοµενον φλεγον εν τοισ οστεοισ µου 
και παρειµαι παντοθεν και ου δυναµαι φερειν10οτι ηκουσα ψογον πολλων συναθροιζοµενων κυκλοθε
ν επισυστητε και επισυστωµεν αυτω παντεσ ανδρεσ φιλοι αυτου τηρησατε την επινοιαν αυτου ει απα
τηθησεται και δυνησοµεθα αυτω και ληµψοµεθα την εκδικησιν ηµων εξ αυτου11και κυριοσ µετ′ εµου 
καθωσ µαχητησ ισχυων δια τουτο εδιωξαν και νοησαι ουκ ηδυναντο ησχυνθησαν σφοδρα οτι ουκ εν
οησαν ατιµιασ αυτων αι δι′ αιωνοσ ουκ επιλησθησονται12κυριε δοκιµαζων δικαια συνιων νεφρουσ κ
αι καρδιασ ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εν αυτοισ οτι προσ σε απεκαλυψα τα απολογηµατα µου13α
σατε τω κυριω αινεσατε αυτω οτι εξειλατο ψυχην πενητοσ εκ χειροσ πονηρευοµενων14επικαταρατοσ 
η ηµερα εν η ετεχθην εν αυτη η ηµερα εν η ετεκεν µε η µητηρ µου µη εστω επευκτη15επικαταρατοσ ο 
ανθρωποσ ο ευαγγελισαµενοσ τω πατρι µου λεγων ετεχθη σοι αρσεν ευφραινοµενοσ16εστω ο ανθρωπο
σ εκεινοσ ωσ αι πολεισ ασ κατεστρεψεν κυριοσ εν θυµω και ου µετεµεληθη ακουσατω κραυγησ το πρ
ωι και αλαλαγµου µεσηµβριασ17οτι ουκ απεκτεινεν µε εν µητρα µητροσ και εγενετο µοι η µητηρ µου 
ταφοσ µου και η µητρα συλληµψεωσ αιωνιασ18ινα τι τουτο εξηλθον εκ µητρασ του βλεπειν κοπουσ κ
αι πονουσ και διετελεσαν εν αισχυνη αι ηµεραι µου  
 
Chapter 21 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν οτε απεστειλεν προσ αυτον ο βασιλευσ σεδεκιασ το
ν πασχωρ υιον µελχιου και σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα λεγων2επερωτησον περι ηµων τον κυρι
ον οτι βασιλευσ βαβυλωνοσ εφεστηκεν εφ′ ηµασ ει ποιησει κυριοσ κατα παντα τα θαυµασια αυτου κ
αι απελευσεται αφ′ ηµων3και ειπεν προσ αυτουσ ιερεµιασ ουτωσ ερειτε προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα
4ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω µεταστρεφω τα οπλα τα πολεµικα εν οισ υµεισ πολεµειτε εν αυτοισ προσ τ
ουσ χαλδαιουσ τουσ συγκεκλεικοτασ υµασ εξωθεν του τειχουσ εισ το µεσον τησ πολεωσ ταυτησ5και 



πολεµησω εγω υµασ εν χειρι εκτεταµενη και εν βραχιονι κραταιω µετα θυµου και οργησ και παροργι
σµου µεγαλου6και παταξω παντασ τουσ κατοικουντασ εν τη πολει ταυτη τουσ ανθρωπουσ και τα κτη
νη εν θανατω µεγαλω και αποθανουνται7και µετα ταυτα ουτωσ λεγει κυριοσ δωσω τον σεδεκιαν βασι
λεα ιουδα και τουσ παιδασ αυτου και τον λαον τον καταλειφθεντα εν τη πολει ταυτη απο του θανατο
υ και απο του λιµου και απο τησ µαχαιρασ εισ χειρασ εχθρων αυτων των ζητουντων τασ ψυχασ αυτ
ων και κατακοψουσιν αυτουσ εν στοµατι µαχαιρασ ου φεισοµαι επ′ αυτοισ και ου µη οικτιρησω αυτ
ουσ8και προσ τον λαον τουτον ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω δεδωκα προ προσωπου υµων την οδο
ν τησ ζωησ και την οδον του θανατου9ο καθηµενοσ εν τη πολει ταυτη αποθανειται εν µαχαιρα και εν
 λιµω και ο εκπορευοµενοσ προσχωρησαι προσ τουσ χαλδαιουσ τουσ συγκεκλεικοτασ υµασ ζησεται 
και εσται η ψυχη αυτου εισ σκυλα και ζησεται10διοτι εστηρικα το προσωπον µου επι την πολιν ταυτη
ν εισ κακα και ουκ εισ αγαθα εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ παραδοθησεται και κατακαυσει αυτη
ν εν πυρι11ο οικοσ βασιλεωσ ιουδα ακουσατε λογον κυριου12οικοσ δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ κρινατε τ
ο πρωι κριµα και κατευθυνατε και εξελεσθε διηρπασµενον εκ χειροσ αδικουντοσ αυτον οπωσ µη ανα
φθη ωσ πυρ η οργη µου και καυθησεται και ουκ εσται ο σβεσων13ιδου εγω προσ σε τον κατοικουντα τ
ην κοιλαδα σορ την πεδινην τουσ λεγοντασ τισ πτοησει ηµασ η τισ εισελευσεται προσ το κατοικητηρ
ιον ηµων14και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτησ και εδεται παντα τα κυκλω αυτησ  
 
Chapter 22 
1ταδε λεγει κυριοσ πορευου και καταβηθι εισ τον οικον του βασιλεωσ ιουδα και λαλησεισ εκει τον λο
γον τουτον2και ερεισ ακουε λογον κυριου βασιλευ ιουδα ο καθηµενοσ επι θρονου δαυιδ συ και ο οικο
σ σου και ο λαοσ σου και οι εισπορευοµενοι ταισ πυλαισ ταυταισ3ταδε λεγει κυριοσ ποιειτε κρισιν κ
αι δικαιοσυνην και εξαιρεισθε διηρπασµενον εκ χειροσ αδικουντοσ αυτον και προσηλυτον και ορφα
νον και χηραν µη καταδυναστευετε και µη ασεβειτε και αιµα αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω4δι
οτι εαν ποιουντεσ ποιησητε τον λογον τουτον και εισελευσονται εν ταισ πυλαισ του οικου τουτου βα
σιλεισ καθηµενοι επι θρονου δαυιδ και επιβεβηκοτεσ εφ′ αρµατων και ιππων αυτοι και οι παιδεσ αυτ
ων και ο λαοσ αυτων5εαν δε µη ποιησητε τουσ λογουσ τουτουσ κατ′ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ οτι 
εισ ερηµωσιν εσται ο οικοσ ουτοσ6οτι ταδε λεγει κυριοσ κατα του οικου βασιλεωσ ιουδα γαλααδ συ 
µοι αρχη του λιβανου εαν µη θω σε εισ ερηµον πολεισ µη κατοικηθησοµενασ7και επαξω επι σε ανδρ
α ολεθρευοντα και τον πελεκυν αυτου και εκκοψουσιν τασ εκλεκτασ κεδρουσ σου και εµβαλουσιν ει
σ το πυρ8και διελευσονται εθνη δια τησ πολεωσ ταυτησ και ερουσιν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτο
υ δια τι εποιησεν κυριοσ ουτωσ τη πολει τη µεγαλη ταυτη9και ερουσιν ανθ′ ων εγκατελιπον την διαθη
κην κυριου θεου αυτων και προσεκυνησαν θεοισ αλλοτριοισ και εδουλευσαν αυτοισ10µη κλαιετε τον
 τεθνηκοτα µηδε θρηνειτε αυτον κλαυσατε κλαυθµω τον εκπορευοµενον οτι ουκ επιστρεψει ετι και ου
 µη ιδη την γην πατριδοσ αυτου11διοτι ταδε λεγει κυριοσ επι σελληµ υιον ιωσια τον βασιλευοντα αντι
 ιωσια του πατροσ αυτου οσ εξηλθεν εκ του τοπου τουτου ουκ αναστρεψει εκει ουκετι12αλλ′ η εν τω τ
οπω ου µετωκισα αυτον εκει αποθανειται και την γην ταυτην ουκ οψεται ετι13ω ο οικοδοµων οικιαν α
υτου ου µετα δικαιοσυνησ και τα υπερωα αυτου ουκ εν κριµατι παρα τω πλησιον αυτου εργαται δωρ
εαν και τον µισθον αυτου ου µη αποδωσει αυτω14ωκοδοµησασ σεαυτω οικον συµµετρον υπερωα ριπι
στα διεσταλµενα θυρισιν και εξυλωµενα εν κεδρω και κεχρισµενα εν µιλτω15µη βασιλευσεισ οτι συ π
αροξυνη εν αχαζ τω πατρι σου ου φαγονται και ου πιονται βελτιον ην σε ποιειν κριµα και δικαιοσυν
ην καλην16ουκ εγνωσαν ουκ εκριναν κρισιν ταπεινω ουδε κρισιν πενητοσ ου τουτο εστιν το µη γνωνα
ι σε εµε λεγει κυριοσ17ιδου ουκ εισιν οι οφθαλµοι σου ουδε η καρδια σου καλη αλλ′ εισ την πλεονεξια
ν σου και εισ το αιµα το αθωον του εκχεειν αυτο και εισ αδικηµα και εισ φονον του ποιειν18δια τουτο
 ταδε λεγει κυριοσ επι ιωακιµ υιον ιωσια βασιλεα ιουδα ουαι επι τον ανδρα τουτον ου µη κοψωνται α
υτον ω αδελφε ουδε µη κλαυσονται αυτον οιµµοι κυριε19ταφην ονου ταφησεται συµψησθεισ ριφησετ
αι επεκεινα τησ πυλησ ιερουσαληµ20αναβηθι εισ τον λιβανον και κεκραξον και εισ την βασαν δοσ τη
ν φωνην σου και βοησον εισ το περαν τησ θαλασσησ οτι συνετριβησαν παντεσ οι ερασται σου21ελαλ
ησα προσ σε εν τη παραπτωσει σου και ειπασ ουκ ακουσοµαι αυτη η οδοσ σου εκ νεοτητοσ σου ουκ 
ηκουσασ τησ φωνησ µου22παντασ τουσ ποιµενασ σου ποιµανει ανεµοσ και οι ερασται σου εν αιχµαλ
ωσια εξελευσονται οτι τοτε αισχυνθηση και ατιµωθηση απο παντων των φιλουντων σε23κατοικουσα 
εν τω λιβανω εννοσσευουσα εν ταισ κεδροισ καταστεναξεισ εν τω ελθειν σοι ωδινασ ωσ τικτουσησ24

ζω εγω λεγει κυριοσ εαν γενοµενοσ γενηται ιεχονιασ υιοσ ιωακιµ βασιλευσ ιουδα αποσφραγισµα επι 
τησ χειροσ τησ δεξιασ µου εκειθεν εκσπασω σε25και παραδωσω σε εισ χειρασ των ζητουντων την ψυ
χην σου ων συ ευλαβη απο προσωπου αυτων εισ χειρασ των χαλδαιων26και απορριψω σε και την µητ
ερα σου την τεκουσαν σε εισ γην ου ουκ ετεχθησ εκει και εκει αποθανεισθε27εισ δε την γην ην αυτοι ε
υχονται ταισ ψυχαισ αυτων ου µη αποστρεψωσιν28ητιµωθη ιεχονιασ ωσ σκευοσ ου ουκ εστιν χρεια 
αυτου οτι εξερριφη και εξεβληθη εισ γην ην ουκ ηδει29γη γη ακουε λογον κυριου30γραψον τον ανδρα τ
ουτον εκκηρυκτον ανθρωπον οτι ου µη αυξηθη εκ του σπερµατοσ αυτου ανηρ καθηµενοσ επι θρονου



 δαυιδ αρχων ετι εν τω ιουδα 
 
Chapter 23 
1ω οι ποιµενεσ οι διασκορπιζοντεσ και απολλυοντεσ τα προβατα τησ νοµησ µου2δια τουτο ταδε λεγει 
κυριοσ επι τουσ ποιµαινοντασ τον λαον µου υµεισ διεσκορπισατε τα προβατα µου και εξωσατε αυτα 
και ουκ επεσκεψασθε αυτα ιδου εγω εκδικω εφ′ υµασ κατα τα πονηρα επιτηδευµατα υµων3και εγω εισ
δεξοµαι τουσ καταλοιπουσ του λαου µου απο πασησ τησ γησ ου εξωσα αυτουσ εκει και καταστησω 
αυτουσ εισ την νοµην αυτων και αυξηθησονται και πληθυνθησονται4και αναστησω αυτοισ ποιµενα
σ οι ποιµανουσιν αυτουσ και ου φοβηθησονται ετι ουδε πτοηθησονται λεγει κυριοσ5ιδου ηµεραι ερχο
νται λεγει κυριοσ και αναστησω τω δαυιδ ανατολην δικαιαν και βασιλευσει βασιλευσ και συνησει κ
αι ποιησει κριµα και δικαιοσυνην επι τησ γησ6εν ταισ ηµεραισ αυτου σωθησεται ιουδασ και ισραηλ 
κατασκηνωσει πεποιθωσ και τουτο το ονοµα αυτου ο καλεσει αυτον κυριοσ ιωσεδεκ7δια τουτο ιδου η
µεραι ερχονται λεγει κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριοσ οσ ανηγαγεν τον οικον ισραηλ εκ γησ αιγ
υπτου8αλλα ζη κυριοσ οσ συνηγαγεν απαν το σπερµα ισραηλ απο γησ βορρα και απο πασων των χωρ
ων ου εξωσεν αυτουσ εκει και απεκατεστησεν αυτουσ εισ την γην αυτων9εν τοισ προφηταισ συνετριβ
η η καρδια µου εν εµοι εσαλευθη παντα τα οστα µου εγενηθην ωσ ανηρ συντετριµµενοσ και ωσ ανθρ
ωποσ συνεχοµενοσ απο οινου απο προσωπου κυριου και απο προσωπου ευπρεπειασ δοξησ αυτου10οτ
ι απο προσωπου τουτων επενθησεν η γη εξηρανθησαν αι νοµαι τησ ερηµου και εγενετο ο δροµοσ αυτ
ων πονηροσ και η ισχυσ αυτων ουχ ουτωσ11οτι ιερευσ και προφητησ εµολυνθησαν και εν τω οικω µο
υ ειδον πονηριασ αυτων12δια τουτο γενεσθω η οδοσ αυτων αυτοισ εισ ολισθηµα εν γνοφω και υποσκε
λισθησονται και πεσουνται εν αυτη διοτι επαξω επ′ αυτουσ κακα εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτων φησι
ν κυριοσ13και εν τοισ προφηταισ σαµαρειασ ειδον ανοµηµατα επροφητευσαν δια τησ βααλ και επλαν
ησαν τον λαον µου ισραηλ14και εν τοισ προφηταισ ιερουσαληµ εωρακα φρικτα µοιχωµενουσ και πορ
ευοµενουσ εν ψευδεσι και αντιλαµβανοµενουσ χειρων πονηρων του µη αποστραφηναι εκαστον απο τ
ησ οδου αυτου τησ πονηρασ εγενηθησαν µοι παντεσ ωσ σοδοµα και οι κατοικουντεσ αυτην ωσπερ γο
µορρα15δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω ψωµιω αυτουσ οδυνην και ποτιω αυτουσ υδωρ πικρον ο
τι απο των προφητων ιερουσαληµ εξηλθεν µολυσµοσ παση τη γη16ουτωσ λεγει κυριοσ παντοκρατωρ µ
η ακουετε τουσ λογουσ των προφητων οτι µαταιουσιν εαυτοισ ορασιν απο καρδιασ αυτων λαλουσιν 
και ουκ απο στοµατοσ κυριου17λεγουσιν τοισ απωθουµενοισ τον λογον κυριου ειρηνη εσται υµιν και 
πασιν τοισ πορευοµενοισ τοισ θεληµασιν αυτων παντι τω πορευοµενω πλανη καρδιασ αυτου ειπαν ο
υχ ηξει επι σε κακα18οτι τισ εστη εν υποστηµατι κυριου και ειδεν τον λογον αυτου τισ ενωτισατο και 
ηκουσεν19ιδου σεισµοσ παρα κυριου και οργη εκπορευεται εισ συσσεισµον συστρεφοµενη επι τουσ α
σεβεισ ηξει20και ουκετι αποστρεψει ο θυµοσ κυριου εωσ αν ποιηση αυτο και εωσ αν αναστηση αυτο 
απο εγχειρηµατοσ καρδιασ αυτου επ′ εσχατου των ηµερων νοησουσιν αυτα21ουκ απεστελλον τουσ π
ροφητασ και αυτοι ετρεχον ουκ ελαλησα προσ αυτουσ και αυτοι επροφητευον22και ει εστησαν εν τη 
υποστασει µου και εισηκουσαν των λογων µου και τον λαον µου αν απεστρεφον αυτουσ απο των πον
ηρων επιτηδευµατων αυτων23θεοσ εγγιζων εγω ειµι λεγει κυριοσ και ουχι θεοσ πορρωθεν24ει κρυβησετ
αι ανθρωποσ εν κρυφαιοισ και εγω ουκ οψοµαι αυτον µη ουχι τον ουρανον και την γην εγω πληρω λε
γει κυριοσ25ηκουσα α λαλουσιν οι προφηται α προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ψευδη λεγοντεσ ην
υπνιασαµην ενυπνιον26εωσ ποτε εσται εν καρδια των προφητων των προφητευοντων ψευδη και εν τω 
προφητευειν αυτουσ τα θεληµατα καρδιασ αυτων27των λογιζοµενων του επιλαθεσθαι του νοµου µου 
εν τοισ ενυπνιοισ αυτων α διηγουντο εκαστοσ τω πλησιον αυτου καθαπερ επελαθοντο οι πατερεσ αυ
των του ονοµατοσ µου εν τη βααλ28ο προφητησ εν ω το ενυπνιον εστιν διηγησασθω το ενυπνιον αυτο
υ και εν ω ο λογοσ µου προσ αυτον διηγησασθω τον λογον µου επ′ αληθειασ τι το αχυρον προσ τον σι
τον ουτωσ οι λογοι µου λεγει κυριοσ29ουχι οι λογοι µου ωσπερ πυρ φλεγον λεγει κυριοσ και ωσ πελυξ 
κοπτων πετραν30δια τουτο ιδου εγω προσ τουσ προφητασ λεγει κυριοσ ο θεοσ τουσ κλεπτοντασ τουσ λ
ογουσ µου εκαστοσ παρα του πλησιον αυτου31ιδου εγω προσ τουσ προφητασ τουσ εκβαλλοντασ προφ
ητειασ γλωσσησ και νυσταζοντασ νυσταγµον εαυτων32ιδου εγω προσ τουσ προφητασ τουσ προφητευ
οντασ ενυπνια ψευδη και διηγουντο αυτα και επλανησαν τον λαον µου εν τοισ ψευδεσιν αυτων και ε
ν τοισ πλανοισ αυτων και εγω ουκ απεστειλα αυτουσ και ουκ ενετειλαµην αυτοισ και ωφελειαν ουκ 
ωφελησουσιν τον λαον τουτον33και εαν ερωτησωσι σε ο λαοσ ουτοσ η ιερευσ η προφητησ λεγων τι το 
ληµµα κυριου και ερεισ αυτοισ υµεισ εστε το ληµµα και ραξω υµασ λεγει κυριοσ34και ο προφητησ κα
ι ο ιερευσ και ο λαοσ οι αν ειπωσιν ληµµα κυριου και εκδικησω τον ανθρωπον εκεινον και τον οικον 
αυτου35οτι ουτωσ ερειτε εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτου τι α
πεκριθη κυριοσ και τι ελαλησεν κυριοσ36και ληµµα κυριου µη ονοµαζετε ετι οτι το ληµµα τω ανθρωπ
ω εσται ο λογοσ αυτου37και δια τι ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων38δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ 
ανθ′ ων ειπατε τον λογον τουτον ληµµα κυριου και απεστειλα προσ υµασ λεγων ουκ ερειτε ληµµα κυ
ριου39δια τουτο ιδου εγω λαµβανω και ρασσω υµασ και την πολιν ην εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υ



µων40και δωσω εφ′ υµασ ονειδισµον αιωνιον και ατιµιαν αιωνιον ητισ ουκ επιλησθησεται 
 
Chapter 24 
1εδειξεν µοι κυριοσ δυο καλαθουσ συκων κειµενουσ κατα προσωπον ναου κυριου µετα το αποικισαι 
ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ τον ιεχονιαν υιον ιωακιµ βασιλεα ιουδα και τουσ αρχοντασ κ
αι τουσ τεχνιτασ και τουσ δεσµωτασ και τουσ πλουσιουσ εξ ιερουσαληµ και ηγαγεν αυτουσ εισ βαβ
υλωνα2ο καλαθοσ ο εισ συκων χρηστων σφοδρα ωσ τα συκα τα προιµα και ο καλαθοσ ο ετεροσ συκω
ν πονηρων σφοδρα α ου βρωθησεται απο πονηριασ αυτων3και ειπεν κυριοσ προσ µε τι συ ορασ ιερεµι
α και ειπα συκα τα χρηστα χρηστα λιαν και τα πονηρα πονηρα λιαν α ου βρωθησεται απο πονηριασ
 αυτων4και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων5ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ωσ τα συκα τα χρη
στα ταυτα ουτωσ επιγνωσοµαι τουσ αποικισθεντασ ιουδα ουσ εξαπεσταλκα εκ του τοπου τουτου εισ 
γην χαλδαιων εισ αγαθα6και στηριω τουσ οφθαλµουσ µου επ′ αυτουσ εισ αγαθα και αποκαταστησω 
αυτουσ εισ την γην ταυτην εισ αγαθα και ανοικοδοµησω αυτουσ και ου µη καθελω και καταφυτευσω
 αυτουσ και ου µη εκτιλω7και δωσω αυτοισ καρδιαν του ειδεναι αυτουσ εµε οτι εγω ειµι κυριοσ και ε
σονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον οτι επιστραφησονται επ′ εµε εξ ολησ τησ καρδια
σ αυτων8και ωσ τα συκα τα πονηρα α ου βρωθησεται απο πονηριασ αυτων ταδε λεγει κυριοσ ουτωσ 
παραδωσω τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και τουσ µεγιστανασ αυτου και το καταλοιπον ιερουσαληµ τ
ουσ υπολελειµµενουσ εν τη γη ταυτη και τουσ κατοικουντασ εν αιγυπτω9και δωσω αυτουσ εισ διασκ
ορπισµον εισ πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ και εσονται εισ ονειδισµον και εισ παραβολην και εισ µι
σοσ και εισ καταραν εν παντι τοπω ου εξωσα αυτουσ εκει10και αποστελω εισ αυτουσ τον λιµον και τ
ον θανατον και την µαχαιραν εωσ αν εκλιπωσιν απο τησ γησ ησ εδωκα αυτοισ 
 
Chapter 25 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν επι παντα τον λαον ιουδα εν τω ετει τω τεταρτω του ιωακιµ υιου 
ιωσια βασιλεωσ ιουδα2ον ελαλησεν προσ παντα τον λαον ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ ιερουσ
αληµ λεγων3εν τρισκαιδεκατω ετει ιωσια υιου αµωσ βασιλεωσ ιουδα και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εικ
οσι και τρια ετη και ελαλησα προσ υµασ ορθριζων και λεγων4και απεστελλον προσ υµασ τουσ δουλο
υσ µου τουσ προφητασ ορθρου αποστελλων και ουκ εισηκουσατε και ου προσεσχετε τοισ ωσιν υµων5

λεγων αποστραφητε εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και απο των πονηρων επιτηδευµατων
 υµων και κατοικησετε επι τησ γησ ησ εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων απ′ αιωνοσ και εωσ αιωνο
σ6µη πορευεσθε οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοισ και του προσκυνειν αυτοισ οπωσ µη πα
ροργιζητε µε εν τοισ εργοισ των χειρων υµων του κακωσαι υµασ7και ουκ ηκουσατε µου8δια τουτο τα
δε λεγει κυριοσ επειδη ουκ επιστευσατε τοισ λογοισ µου9ιδου εγω αποστελλω και ληµψοµαι την πατρι
αν απο βορρα και αξω αυτουσ επι την γην ταυτην και επι τουσ κατοικουντασ αυτην και επι παντα τα
 εθνη τα κυκλω αυτησ και εξερηµωσω αυτουσ και δωσω αυτουσ εισ αφανισµον και εισ συριγµον και 
εισ ονειδισµον αιωνιον10και απολω απ′ αυτων φωνην χαρασ και φωνην ευφροσυνησ φωνην νυµφιου κ
αι φωνην νυµφησ οσµην µυρου και φωσ λυχνου11και εσται πασα η γη εισ αφανισµον και δουλευσουσ
ιν εν τοισ εθνεσιν εβδοµηκοντα ετη12και εν τω πληρωθηναι τα εβδοµηκοντα ετη εκδικησω το εθνοσ εκ
εινο φησιν κυριοσ και θησοµαι αυτουσ εισ αφανισµον αιωνιον13και επαξω επι την γην εκεινην παντα
σ τουσ λογουσ µου ουσ ελαλησα κατ′ αυτησ παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω14α επροφητευσ
εν ιερεµιασ επι τα εθνη τα αιλαµ15ταδε λεγει κυριοσ συντριβητω το τοξον αιλαµ αρχη δυναστειασ αυ
των16και επαξω επι αιλαµ τεσσαρασ ανεµουσ εκ των τεσσαρων ακρων του ουρανου και διασπερω αυ
τουσ εν πασιν τοισ ανεµοισ τουτοισ και ουκ εσται εθνοσ ο ουχ ηξει εκει οι εξωσµενοι αιλαµ17και πτο
ησω αυτουσ εναντιον των εχθρων αυτων των ζητουντων την ψυχην αυτων και επαξω επ′ αυτουσ κακ
α κατα την οργην του θυµου µου και επαποστελω οπισω αυτων την µαχαιραν µου εωσ του εξαναλωσ
αι αυτουσ18και θησω τον θρονον µου εν αιλαµ και εξαποστελω εκειθεν βασιλεα και µεγιστανασ19και 
εσται επ′ εσχατου των ηµερων αποστρεψω την αιχµαλωσιαν αιλαµ λεγει κυριοσ20εν αρχη βασιλευον
τοσ σεδεκιου του βασιλεωσ εγενετο ο λογοσ ουτοσ περι αιλαµ 
 
Chapter 26 
2τη αιγυπτω επι δυναµιν φαραω νεχαω βασιλεωσ αιγυπτου οσ ην επι τω ποταµω ευφρατη εν χαρχαµισ
 ον επαταξε ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τω ετει τω τεταρτω ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα3αν
αλαβετε οπλα και ασπιδασ και προσαγαγετε εισ πολεµον4επισαξατε τουσ ιππουσ επιβητε οι ιππεισ κα
ι καταστητε εν ταισ περικεφαλαιαισ υµων προβαλετε τα δορατα και ενδυσασθε τουσ θωρακασ υµων5

τι οτι αυτοι πτοουνται και αποχωρουσιν οπισω διοτι οι ισχυροι αυτων κοπησονται φυγη εφυγον και ο
υκ ανεστρεψαν περιεχοµενοι κυκλοθεν λεγει κυριοσ6µη φευγετω ο κουφοσ και µη ανασωζεσθω ο ισχυ
ροσ επι βορραν τα παρα τον ευφρατην ησθενησαν πεπτωκασιν7τισ ουτοσ ωσ ποταµοσ αναβησεται κα
ι ωσ ποταµοι κυµαινουσιν υδωρ8υδατα αιγυπτου ωσει ποταµοσ αναβησεται και ειπεν αναβησοµαι κ



αι κατακαλυψω γην και απολω κατοικουντασ εν αυτη9επιβητε επι τουσ ιππουσ παρασκευασατε τα α
ρµατα εξελθατε οι µαχηται αιθιοπων και λιβυεσ καθωπλισµενοι οπλοισ και λυδοι αναβητε εντεινατε 
τοξον10και η ηµερα εκεινη κυριω τω θεω ηµων ηµερα εκδικησεωσ του εκδικησαι τουσ εχθρουσ αυτου
 και καταφαγεται η µαχαιρα κυριου και εµπλησθησεται και µεθυσθησεται απο του αιµατοσ αυτων οτ
ι θυσια τω κυριω σαβαωθ απο γησ βορρα επι ποταµω ευφρατη11αναβηθι γαλααδ και λαβε ρητινην τη 
παρθενω θυγατρι αιγυπτου εισ κενον επληθυνασ ιαµατα σου ωφελεια ουκ εστιν σοι12ηκουσαν εθνη φ
ωνην σου και τησ κραυγησ σου επλησθη η γη οτι µαχητησ προσ µαχητην ησθενησεν επι το αυτο επε
σαν αµφοτεροι13α ελαλησεν κυριοσ εν χειρι ιερεµιου του ελθειν ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα βαβυλ
ωνοσ του κοψαι την γην αιγυπτου14αναγγειλατε εισ µαγδωλον και παραγγειλατε εισ µεµφιν ειπατε επι
στηθι και ετοιµασον οτι κατεφαγεν µαχαιρα την σµιλακα σου15δια τι εφυγεν ο απισ ο µοσχοσ ο εκλεκ
τοσ σου ουκ εµεινεν οτι κυριοσ παρελυσεν αυτον16και το πληθοσ σου ησθενησεν και επεσεν και εκα
στοσ προσ τον πλησιον αυτου ελαλει αναστωµεν και αναστρεψωµεν προσ τον λαον ηµων εισ την πατ
ριδα ηµων απο προσωπου µαχαιρασ ελληνικησ17καλεσατε το ονοµα φαραω νεχαω βασιλεωσ αιγυπτο
υ σαων−εσβι−εµωηδ18ζω εγω λεγει κυριοσ ο θεοσ οτι ωσ το ιταβυριον εν τοισ ορεσιν και ωσ ο καρµηλ
οσ εν τη θαλασση ηξει19σκευη αποικισµου ποιησον σεαυτη κατοικουσα θυγατερ αιγυπτου οτι µεµφισ
 εισ αφανισµον εσται και κληθησεται ουαι δια το µη υπαρχειν κατοικουντασ εν αυτη20δαµαλισ κεκα
λλωπισµενη αιγυπτοσ αποσπασµα απο βορρα ηλθεν επ′ αυτην21και οι µισθωτοι αυτησ εν αυτη ωσπερ
 µοσχοι σιτευτοι τρεφοµενοι εν αυτη διοτι και αυτοι απεστραφησαν και εφυγον οµοθυµαδον ουκ εστη
σαν οτι ηµερα απωλειασ ηλθεν επ′ αυτουσ και καιροσ εκδικησεωσ αυτων22φωνη ωσ οφεωσ συριζοντο
σ οτι εν αµµω πορευσονται εν αξιναισ ηξουσιν επ′ αυτην ωσ κοπτοντεσ ξυλα23εκκοψουσιν τον δρυµο
ν αυτησ λεγει κυριοσ ο θεοσ οτι ου µη εικασθη οτι πληθυνει υπερ ακριδα και ουκ εστιν αυτοισ αριθµ
οσ24κατησχυνθη θυγατηρ αιγυπτου παρεδοθη εισ χειρασ λαου απο βορρα25ιδου εγω εκδικω τον αµων 
τον υιον αυτησ επι φαραω και επι τουσ πεποιθοτασ επ′ αυτω27συ δε µη φοβηθησ δουλοσ µου ιακωβ µ
ηδε πτοηθησ ισραηλ διοτι ιδου εγω σωζων σε µακροθεν και το σπερµα σου εκ τησ αιχµαλωσιασ αυτω
ν και αναστρεψει ιακωβ και ησυχασει και υπνωσει και ουκ εσται ο παρενοχλων αυτον28µη φοβου παι
σ µου ιακωβ λεγει κυριοσ οτι µετα σου εγω ειµι οτι ποιησω συντελειαν εν παντι εθνει εισ ουσ εξωσα 
σε εκει σε δε ου µη ποιησω εκλιπειν και παιδευσω σε εισ κριµα και αθωον ουκ αθωωσω σε  
 
Chapter 27 
1λογοσ κυριου ον ελαλησεν επι βαβυλωνα2αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν και ακουστα ποιησατε και µη 
κρυψητε ειπατε εαλωκεν βαβυλων κατησχυνθη βηλοσ η απτοητοσ η τρυφερα παρεδοθη µαρωδαχ3οτι 
ανεβη επ′ αυτην εθνοσ απο βορρα ουτοσ θησει την γην αυτησ εισ αφανισµον και ουκ εσται ο κατοικ
ων εν αυτη απο ανθρωπου και εωσ κτηνουσ4εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω ηξουσι
ν οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι υιοι ιουδα επι το αυτο βαδιζοντεσ και κλαιοντεσ πορευσονται τον κυρι
ον θεον αυτων ζητουντεσ5εωσ σιων ερωτησουσιν την οδον ωδε γαρ το προσωπον αυτων δωσουσιν και
 ηξουσιν και καταφευξονται προσ κυριον τον θεον διαθηκη γαρ αιωνιοσ ουκ επιλησθησεται6προβατα
 απολωλοτα εγενηθη ο λαοσ µου οι ποιµενεσ αυτων εξωσαν αυτουσ επι τα ορη απεπλανησαν αυτουσ
 εξ ορουσ επι βουνον ωχοντο επελαθοντο κοιτησ αυτων7παντεσ οι ευρισκοντεσ αυτουσ καταναλισκο
ν αυτουσ οι εχθροι αυτων ειπαν µη ανωµεν αυτουσ ανθ′ ων ηµαρτον τω κυριω νοµη δικαιοσυνησ τω 
συναγαγοντι τουσ πατερασ αυτων8απαλλοτριωθητε εκ µεσου βαβυλωνοσ και απο γησ χαλδαιων και 
εξελθατε και γενεσθε ωσπερ δρακοντεσ κατα προσωπον προβατων9οτι ιδου εγω εγειρω επι βαβυλωνα 
συναγωγασ εθνων εκ γησ βορρα και παραταξονται αυτη εκειθεν αλωσεται ωσ βολισ µαχητου συνετο
υ ουκ επιστρεψει κενη10και εσται η χαλδαια εισ προνοµην παντεσ οι προνοµευοντεσ αυτην εµπλησθη
σονται11οτι ηυφραινεσθε και κατεκαυχασθε διαρπαζοντεσ την κληρονοµιαν µου διοτι εσκιρτατε ωσ 
βοι+δια εν βοτανη και εκερατιζετε ωσ ταυροι12ησχυνθη η µητηρ υµων σφοδρα µητηρ επ′ αγαθα εσχα
τη εθνων ερηµοσ13απο οργησ κυριου ου κατοικηθησεται και εσται εισ αφανισµον πασα και πασ ο διο
δευων δια βαβυλωνοσ σκυθρωπασει και συριουσιν επι πασαν την πληγην αυτησ14παραταξασθε επι β
αβυλωνα κυκλω παντεσ τεινοντεσ τοξον τοξευσατε επ′ αυτην µη φεισησθε επι τοισ τοξευµασιν υµων1

5κατακροτησατε επ′ αυτην παρελυθησαν αι χειρεσ αυτησ επεσαν αι επαλξεισ αυτησ και κατεσκαφη 
το τειχοσ αυτησ οτι εκδικησισ παρα θεου εστιν εκδικειτε επ′ αυτην καθωσ εποιησεν ποιησατε αυτη16ε
ξολεθρευσατε σπερµα εκ βαβυλωνοσ κατεχοντα δρεπανον εν καιρω θερισµου απο προσωπου µαχαιρ
ασ ελληνικησ εκαστοσ εισ τον λαον αυτου αποστρεψουσιν και εκαστοσ εισ την γην αυτου φευξεται17

προβατον πλανωµενον ισραηλ λεοντεσ εξωσαν αυτον ο πρωτοσ εφαγεν αυτον βασιλευσ ασσουρ και 
ουτοσ υστερον τα οστα αυτου βασιλευσ βαβυλωνοσ18δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκδικω επι
 τον βασιλεα βαβυλωνοσ και επι την γην αυτου καθωσ εξεδικησα επι τον βασιλεα ασσουρ19και αποκ
αταστησω τον ισραηλ εισ την νοµην αυτου και νεµησεται εν τω καρµηλω και εν ορει εφραιµ και εν τ
ω γαλααδ και πλησθησεται η ψυχη αυτου20εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω ζητησου
σιν την αδικιαν ισραηλ και ουχ υπαρξει και τασ αµαρτιασ ιουδα και ου µη ευρεθωσιν οτι ιλεωσ εσο



µαι τοισ υπολελειµµενοισ επι τησ γησ λεγει κυριοσ21πικρωσ επιβηθι επ′ αυτην και επι τουσ κατοικουν
τασ επ′ αυτην εκδικησον µαχαιρα και αφανισον λεγει κυριοσ και ποιει κατα παντα οσα εντελλοµαι σ
οι22φωνη πολεµου και συντριβη µεγαλη εν γη χαλδαιων23πωσ συνεκλασθη και συνετριβη η σφυρα πα
σησ τησ γησ πωσ εγενηθη εισ αφανισµον βαβυλων εν εθνεσιν24επιθησονται σοι και αλωση ω βαβυλω
ν και ου γνωση ευρεθησ και εληµφθησ οτι τω κυριω αντεστησ25ηνοιξεν κυριοσ τον θησαυρον αυτου 
και εξηνεγκεν τα σκευη οργησ αυτου οτι εργον τω κυριω θεω εν γη χαλδαιων26οτι εληλυθασιν οι καιρ
οι αυτησ ανοιξατε τασ αποθηκασ αυτησ ερευνησατε αυτην ωσ σπηλαιον και εξολεθρευσατε αυτην µ
η γενεσθω αυτησ καταλειµµα27αναξηρανατε αυτησ παντασ τουσ καρπουσ και καταβητωσαν εισ σφα
γην ουαι αυτοισ οτι ηκει η ηµερα αυτων και καιροσ εκδικησεωσ αυτων28φωνη φευγοντων και ανασωζ
οµενων εκ γησ βαβυλωνοσ του αναγγειλαι εισ σιων την εκδικησιν παρα κυριου θεου ηµων29παραγγει
λατε επι βαβυλωνα πολλοισ παντι εντεινοντι τοξον παρεµβαλετε επ′ αυτην κυκλοθεν µη εστω αυτησ 
ανασωζοµενοσ ανταποδοτε αυτη κατα τα εργα αυτησ κατα παντα οσα εποιησεν ποιησατε αυτη οτι π
ροσ τον κυριον αντεστη θεον αγιον του ισραηλ30δια τουτο πεσουνται οι νεανισκοι αυτησ εν ταισ πλα
τειαισ αυτησ και παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται αυτησ ριφησονται ειπεν κυριοσ31ιδου εγω επι σε τη
ν υβριστριαν λεγει κυριοσ οτι ηκει η ηµερα σου και ο καιροσ εκδικησεωσ σου32και ασθενησει η υβρι
σ σου και πεσειται και ουκ εσται ο ανιστων αυτην και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτησ και καταφαγετ
αι παντα τα κυκλω αυτησ33ταδε λεγει κυριοσ καταδεδυναστευνται οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα α
µα παντεσ οι αιχµαλωτευσαντεσ αυτουσ κατεδυναστευσαν αυτουσ οτι ουκ ηθελησαν εξαποστειλαι 
αυτουσ34και ο λυτρουµενοσ αυτουσ ισχυροσ κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτω κρισιν κρινει προσ τ
ουσ αντιδικουσ αυτου οπωσ εξαρη την γην και παροξυνει τοισ κατοικουσι βαβυλωνα35µαχαιραν επι 
τουσ χαλδαιουσ και επι τουσ κατοικουντασ βαβυλωνα και επι τουσ µεγιστανασ αυτησ και επι τουσ 
συνετουσ αυτησ36µαχαιραν επι τουσ µαχητασ αυτησ και παραλυθησονται37µαχαιραν επι τουσ ιππο
υσ αυτων και επι τα αρµατα αυτων µαχαιραν επι τουσ µαχητασ αυτων και επι τον συµµικτον τον εν 
µεσω αυτησ και εσονται ωσει γυναικεσ µαχαιραν επι τουσ θησαυρουσ αυτησ και διασκορπισθησοντ
αι38επι τω υδατι αυτησ επεποιθει και καταισχυνθησονται οτι γη των γλυπτων εστιν και εν ταισ νησοι
σ ου κατεκαυχωντο39δια τουτο κατοικησουσιν ινδαλµατα εν ταισ νησοισ και κατοικησουσιν εν αυτη
 θυγατερεσ σειρηνων ου µη κατοικηθη ουκετι εισ τον αιωνα40καθωσ κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και 
γοµορρα και τασ οµορουσασ αυταισ ειπεν κυριοσ ου µη κατοικηση εκει ανθρωποσ και ου µη παροικ
ηση εκει υιοσ ανθρωπου41ιδου λαοσ ερχεται απο βορρα και εθνοσ µεγα και βασιλεισ πολλοι εξεγερθη
σονται απ′ εσχατου τησ γησ42τοξον και εγχειριδιον εχοντεσ ιταµοσ εστιν και ου µη ελεηση φωνη αυτ
ων ωσ θαλασσα ηχησει εφ′ ιπποισ ιππασονται παρεσκευασµενοι ωσπερ πυρ εισ πολεµον προσ σε θυγ
ατερ βαβυλωνοσ43ηκουσεν βασιλευσ βαβυλωνοσ την ακοην αυτων και παρελυθησαν αι χειρεσ αυτο
υ θλιψισ κατεκρατησεν αυτου ωδινεσ ωσ τικτουσησ44ιδου ωσπερ λεων αναβησεται απο του ιορδανου
 εισ τοπον αιθαµ οτι ταχεωσ εκδιωξω αυτουσ απ′ αυτησ και παντα νεανισκον επ′ αυτην επιστησω οτι
 τισ ωσπερ εγω και τισ αντιστησεται µοι και τισ ουτοσ ποιµην οσ στησεται κατα προσωπον µου45δια τ
ουτο ακουσατε την βουλην κυριου ην βεβουλευται επι βαβυλωνα και λογισµουσ αυτου ουσ ελογισατ
ο επι τουσ κατοικουντασ χαλδαιουσ εαν µη διαφθαρη τα αρνια των προβατων αυτων εαν µη αφανισθ
η νοµη απ′ αυτων46οτι απο φωνησ αλωσεωσ βαβυλωνοσ σεισθησεται η γη και κραυγη εν εθνεσιν ακο
υσθησεται .  
 
Chapter 28 
1ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω επι βαβυλωνα και επι τουσ κατοικουντασ χαλδαιουσ ανεµον κα
υσωνα διαφθειροντα2και εξαποστελω εισ βαβυλωνα υβριστασ και καθυβρισουσιν αυτην και λυµανο
υνται την γην αυτησ ουαι επι βαβυλωνα κυκλοθεν εν ηµερα κακωσεωσ αυτησ3επ′ αυτην τεινετω ο τει
νων το τοξον αυτου και περιθεσθω ω εστιν οπλα αυτω και µη φεισησθε επι νεανισκουσ αυτησ και αφ
ανισατε πασαν την δυναµιν αυτησ4και πεσουνται τραυµατιαι εν γη χαλδαιων και κατακεκεντηµενοι 
εξωθεν αυτησ5διοτι ουκ εχηρευσεν ισραηλ και ιουδασ απο θεου αυτων απο κυριου παντοκρατοροσ ο
τι η γη αυτων επλησθη αδικιασ απο των αγιων ισραηλ6φευγετε εκ µεσου βαβυλωνοσ και ανασωζετε ε
καστοσ την ψυχην αυτου και µη απορριφητε εν τη αδικια αυτησ οτι καιροσ εκδικησεωσ αυτησ εστιν 
παρα κυριου ανταποδοµα αυτοσ ανταποδιδωσιν αυτη7ποτηριον χρυσουν βαβυλων εν χειρι κυριου µε
θυσκον πασαν την γην απο του οινου αυτησ επιοσαν εθνη δια τουτο εσαλευθησαν8και αφνω επεσεν β
αβυλων και συνετριβη θρηνειτε αυτην λαβετε ρητινην τη διαφθορα αυτησ ει πωσ ιαθησεται9ιατρευσ
αµεν την βαβυλωνα και ουκ ιαθη εγκαταλιπωµεν αυτην και απελθωµεν εκαστοσ εισ την γην αυτου ο
τι ηγγισεν εισ ουρανον το κριµα αυτησ εξηρεν εωσ των αστρων10εξηνεγκεν κυριοσ το κριµα αυτου δε
υτε και αναγγειλωµεν εισ σιων τα εργα κυριου θεου ηµων11παρασκευαζετε τα τοξευµατα πληρουτε τα
σ φαρετρασ ηγειρεν κυριοσ το πνευµα βασιλεωσ µηδων οτι εισ βαβυλωνα η οργη αυτου του εξολεθρε
υσαι αυτην οτι εκδικησισ κυριου εστιν εκδικησισ λαου αυτου εστιν12επι τειχεων βαβυλωνοσ αρατε σ
ηµειον επιστησατε φαρετρασ εγειρατε φυλακασ ετοιµασατε οπλα οτι ενεχειρησεν και ποιησει κυριοσ 



α ελαλησεν επι τουσ κατοικουντασ βαβυλωνα13κατασκηνουντασ εφ′ υδασι πολλοισ και επι πληθει θ
ησαυρων αυτησ ηκει το περασ σου αληθωσ εισ τα σπλαγχα σου14οτι ωµοσεν κυριοσ κατα του βραχιο
νοσ αυτου διοτι πληρωσω σε ανθρωπων ωσει ακριδων και φθεγξονται επι σε οι καταβαινοντεσ15ποιων
 γην εν τη ισχυι αυτου ετοιµαζων οικουµενην εν τη σοφια αυτου εν τη συνεσει αυτου εξετεινεν τον ο
υρανον16εισ φωνην εθετο ηχοσ υδατοσ εν τω ουρανω και ανηγαγεν νεφελασ απ′ εσχατου τησ γησ αστ
ραπασ εισ υετον εποιησεν και εξηγαγεν φωσ εκ θησαυρων αυτου17εµωρανθη πασ ανθρωποσ απο γνω
σεωσ κατησχυνθη πασ χρυσοχοοσ απο των γλυπτων αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ εστιν πνευµα ε
ν αυτοισ18µαταια εστιν εργα µεµωκηµενα εν καιρω επισκεψεωσ αυτων απολουνται19ου τοιαυτη µερισ
 τω ιακωβ οτι ο πλασασ τα παντα αυτοσ εστιν κληρονοµια αυτου κυριοσ ονοµα αυτω20διασκορπιζεισ
 συ µοι σκευη πολεµου και διασκορπιω εν σοι εθνη και εξαρω εκ σου βασιλεισ21και διασκορπιω εν σο
ι ιππον και αναβατην αυτου και διασκορπιω εν σοι αρµατα και αναβατασ αυτων22και διασκορπιω εν
 σοι νεανισκον και παρθενον και διασκορπιω εν σοι ανδρα και γυναικα23και διασκορπιω εν σοι ποιµε
να και το ποιµνιον αυτου και διασκορπιω εν σοι γεωργον και το γεωργιον αυτου και διασκορπιω εν σ
οι ηγεµονασ και στρατηγουσ σου24και ανταποδωσω τη βαβυλωνι και πασι τοισ κατοικουσι χαλδαιοι
σ πασασ τασ κακιασ αυτων ασ εποιησαν επι σιων κατ′ οφθαλµουσ υµων λεγει κυριοσ25ιδου εγω προσ 
σε το οροσ το διεφθαρµενον το διαφθειρον πασαν την γην και εκτενω την χειρα µου επι σε και κατακυ
λιω σε απο των πετρων και δωσω σε ωσ οροσ εµπεπυρισµενον26και ου µη λαβωσιν απο σου λιθον εισ 
γωνιαν και λιθον εισ θεµελιον οτι εισ αφανισµον εισ τον αιωνα εση λεγει κυριοσ27αρατε σηµειον επι τ
ησ γησ σαλπισατε εν εθνεσιν σαλπιγγι αγιασατε επ′ αυτην εθνη παραγγειλατε επ′ αυτην βασιλειαισ α
ραρατ παρ′ εµου και τοισ ασχαναζαιοισ επιστησατε επ′ αυτην βελοστασεισ αναβιβασατε επ′ αυτην ι
ππον ωσ ακριδων πληθοσ28αγιασατε επ′ αυτην εθνη τον βασιλεα των µηδων και πασησ τησ γησ τουσ 
ηγουµενουσ αυτου και παντασ τουσ στρατηγουσ αυτου29εσεισθη η γη και επονεσεν διοτι εξανεστη επ
ι βαβυλωνα λογισµοσ κυριου του θειναι την γην βαβυλωνοσ εισ αφανισµον και µη κατοικεισθαι αυτ
ην30εξελιπεν µαχητησ βαβυλωνοσ του πολεµειν καθησονται εκει εν περιοχη εθραυσθη η δυναστεια α
υτων εγενηθησαν ωσει γυναικεσ ενεπυρισθη τα σκηνωµατα αυτησ συνετριβησαν οι µοχλοι αυτησ31δι
ωκων εισ απαντησιν διωκοντοσ διωξεται και αναγγελλων εισ απαντησιν αναγγελλοντοσ του αναγγειλ
αι τω βασιλει βαβυλωνοσ οτι εαλωκεν η πολισ αυτου32απ′ εσχατου των διαβασεων αυτου εληµφθησα
ν και τα συστεµατα αυτων ενεπρησαν εν πυρι και ανδρεσ αυτου οι πολεµισται εξερχονται33διοτι ταδε
 λεγει κυριοσ οικοι βασιλεωσ βαβυλωνοσ ωσ αλων ωριµοσ αλοηθησονται ετι µικρον και ηξει ο αµητ
οσ αυτησ34κατεφαγεν µε εµερισατο µε κατελαβεν µε σκευοσ λεπτον ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυ
λωνοσ κατεπιεν µε ωσ δρακων επλησεν την κοιλιαν αυτου απο τησ τρυφησ µου εξωσεν µε35οι µοχθοι 
µου και αι ταλαιπωριαι µου εισ βαβυλωνα ερει κατοικουσα σιων και το αιµα µου επι τουσ κατοικου
ντασ χαλδαιουσ ερει ιερουσαληµ36δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω κρινω την αντιδικον σου και 
εκδικησω την εκδικησιν σου και ερηµωσω την θαλασσαν αυτησ και ξηρανω την πηγην αυτησ37και ε
σται βαβυλων εισ αφανισµον και ου κατοικηθησεται38αµα ωσ λεοντεσ εξηγερθησαν και ωσ σκυµνοι 
λεοντων39εν τη θερµασια αυτων δωσω ποτηµα αυτοισ και µεθυσω αυτουσ οπωσ καρωθωσιν και υπνω
σωσιν υπνον αιωνιον και ου µη εγερθωσι λεγει κυριοσ40καταβιβασω αυτουσ ωσ αρνασ εισ σφαγην κα
ι ωσ κριουσ µετ′ εριφων41πωσ εαλω και εθηρευθη το καυχηµα πασησ τησ γησ πωσ εγενετο βαβυλων ει
σ αφανισµον εν τοισ εθνεσιν42ανεβη επι βαβυλωνα η θαλασσα εν ηχω κυµατων αυτησ και κατεκαλυ
φθη43εγενηθησαν αι πολεισ αυτησ γη ανυδροσ και αβατοσ ου κατοικησει εν αυτη ουδε εισ ουδε µη κ
αταλυση εν αυτη υιοσ ανθρωπου44και εκδικησω επι βαβυλωνα και εξοισω α κατεπιεν εκ του στοµατο
σ αυτησ και ου µη συναχθωσιν προσ αυτην ετι τα εθνη49και εν βαβυλωνι πεσουνται τραυµατιαι πασ
ησ τησ γησ50ανασωζοµενοι εκ γησ πορευεσθε και µη ιστασθε οι µακροθεν µνησθητε του κυριου και ι
ερουσαληµ αναβητω επι την καρδιαν υµων51ησχυνθηµεν οτι ηκουσαµεν ονειδισµον ηµων κατεκαλυ
ψεν ατιµια το προσωπον ηµων εισηλθον αλλογενεισ εισ τα αγια ηµων εισ οικον κυριου52δια τουτο ιδο
υ ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και εκδικησω επι τα γλυπτα αυτησ και εν παση τη γη αυτησ πεσουντ
αι τραυµατιαι53οτι εαν αναβη βαβυλων ωσ ο ουρανοσ και οτι εαν οχυρωση υψοσ ισχυοσ αυτησ παρ′
 εµου ηξουσιν εξολεθρευοντεσ αυτην λεγει κυριοσ54φωνη κραυγησ εν βαβυλωνι και συντριβη µεγαλη
 εν γη χαλδαιων55οτι εξωλεθρευσεν κυριοσ την βαβυλωνα και απωλεσεν απ′ αυτησ φωνην µεγαλην η
χουσαν ωσ υδατα πολλα εδωκεν εισ ολεθρον φωνην αυτησ56οτι ηλθεν επι βαβυλωνα ταλαιπωρια εαλ
ωσαν οι µαχηται αυτησ επτοηται το τοξον αυτων οτι θεοσ ανταποδιδωσιν αυτοισ κυριοσ ανταποδιδω
σιν αυτη την ανταποδοσιν57και µεθυσει µεθη τουσ ηγεµονασ αυτησ και τουσ σοφουσ αυτησ και τουσ
 στρατηγουσ αυτησ λεγει ο βασιλευσ κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτω58ταδε λεγει κυριοσ τειχοσ βα
βυλωνοσ επλατυνθη κατασκαπτοµενον κατασκαφησεται και αι πυλαι αυτησ αι υψηλαι εµπυρισθησο
νται και ου κοπιασουσιν λαοι εισ κενον και εθνη εν αρχη εκλειψουσιν59ο λογοσ ον ενετειλατο κυριο
σ ιερεµια τω προφητη ειπειν τω σαραια υιω νηριου υιου µαασαιου οτε επορευετο παρα σεδεκιου βασ
ιλεωσ ιουδα εισ βαβυλωνα εν τω ετει τω τεταρτω τησ βασιλειασ αυτου και σαραιασ αρχων δωρων60κ
αι εγραψεν ιερεµιασ παντα τα κακα α ηξει επι βαβυλωνα εν βιβλιω ενι παντασ τουσ λογουσ τουτουσ 



τουσ γεγραµµενουσ επι βαβυλωνα61και ειπεν ιερεµιασ προσ σαραιαν οταν ελθησ εισ βαβυλωνα και ο
ψη και αναγνωση παντασ τουσ λογουσ τουτουσ62και ερεισ κυριε κυριε συ ελαλησασ επι τον τοπον το
υτον του εξολεθρευσαι αυτον και του µη ειναι εν αυτω κατοικουντασ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ οτ
ι αφανισµοσ εισ τον αιωνα εσται63και εσται οταν παυση του αναγινωσκειν το βιβλιον τουτο και επιδ
ησεισ επ′ αυτο λιθον και ριψεισ αυτο εισ µεσον του ευφρατου64και ερεισ ουτωσ καταδυσεται βαβυλω
ν και ου µη αναστη απο προσωπου των κακων ων εγω επαγω επ′ αυτην 
 
Chapter 29 
1επι τουσ αλλοφυλουσ2ταδε λεγει κυριοσ ιδου υδατα αναβαινει απο βορρα και εσται εισ χειµαρρουν 
κατακλυζοντα και κατακλυσει γην και το πληρωµα αυτησ πολιν και τουσ κατοικουντασ εν αυτη και
 κεκραξονται οι ανθρωποι και αλαλαξουσιν απαντεσ οι κατοικουντεσ την γην3απο φωνησ ορµησ αυτ
ου απο των οπλων των ποδων αυτου και απο σεισµου των αρµατων αυτου ηχου τροχων αυτου ουκ επ
εστρεψαν πατερεσ εφ′ υιουσ αυτων απο εκλυσεωσ χειρων αυτων4εν τη ηµερα τη ερχοµενη του απολε
σαι παντασ τουσ αλλοφυλουσ και αφανιω την τυρον και την σιδωνα και παντασ τουσ καταλοιπουσ τ
ησ βοηθειασ αυτων οτι εξολεθρευσει κυριοσ τουσ καταλοιπουσ των νησων5ηκει φαλακρωµα επι γαζ
αν απερριφη ασκαλων και οι καταλοιποι ενακιµ εωσ τινοσ κοψεισ6η µαχαιρα του κυριου εωσ τινοσ ο
υχ ησυχασεισ αποκαταστηθι εισ τον κολεον σου αναπαυσαι και επαρθητι7πωσ ησυχασει και κυριοσ
 ενετειλατο αυτη επι την ασκαλωνα και επι τασ παραθαλασσιουσ επι τασ καταλοιπουσ επεγερθηναι  
 
Chapter 30 
1τη ιδουµαια ταδε λεγει κυριοσ ουκ εστιν ετι σοφια εν θαιµαν απωλετο βουλη εκ συνετων ωχετο σοφι
α αυτων2ηπατηθη ο τοποσ αυτων βαθυνατε εισ καθισιν οι κατοικουντεσ εν δαιδαν οτι δυσκολα εποιη
σεν ηγαγον επ′ αυτον εν χρονω ω επεσκεψαµην επ′ αυτον3οτι τρυγηται ηλθον σοι ου καταλειψουσιν σ
οι καταλειµµατα ωσ κλεπται εν νυκτι επιθησουσιν χειρα αυτων4οτι εγω κατεσυρα τον ησαυ ανεκαλυ
ψα τα κρυπτα αυτων κρυβηναι ου µη δυνωνται ωλοντο δια χειρα αδελφου αυτου και γειτονοσ αυτου 
και ουκ εστιν5υπολειπεσθαι ορφανον σου ινα ζησηται και εγω ζησοµαι και χηραι επ′ εµε πεποιθασιν6

οτι ταδε ειπεν κυριοσ οισ ουκ ην νοµοσ πιειν το ποτηριον επιον και συ αθωωµενη ου µη αθωωθησ οτι
 πινων πιεσαι7οτι κατ′ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ οτι εισ αβατον και εισ ονειδισµον και εισ καταρα
σιν εση εν µεσω αυτησ και πασαι αι πολεισ αυτησ εσονται ερηµοι εισ αιωνα8ακοην ηκουσα παρα κυ
ριου και αγγελουσ εισ εθνη απεστειλεν συναχθητε και παραγενεσθε εισ αυτην αναστητε εισ πολεµον9

µικρον εδωκα σε εν εθνεσιν ευκαταφρονητον εν ανθρωποισ10η παιγνια σου ενεχειρησεν σοι ιταµια κα
ρδιασ σου κατελυσεν τρυµαλιασ πετρων συνελαβεν ισχυν βουνου υψηλου οτι υψωσεν ωσπερ αετοσ 
νοσσιαν αυτου εκειθεν καθελω σε11και εσται η ιδουµαια εισ αβατον πασ ο παραπορευοµενοσ επ′ αυτ
ην συριει12ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα και αι παροικοι αυτησ ειπεν κυριοσ παντοκρατω
ρ ου µη καθιση εκει ανθρωποσ και ου µη ενοικηση εκει υιοσ ανθρωπου13ιδου ωσπερ λεων αναβησετα
ι εκ µεσου του ιορδανου εισ τοπον αιθαµ οτι ταχυ εκδιωξω αυτουσ απ′ αυτησ και τουσ νεανισκουσ ε
π′ αυτην επιστησατε οτι τισ ωσπερ εγω και τισ αντιστησεται µοι και τισ ουτοσ ποιµην οσ στησεται κ
ατα προσωπον µου14δια τουτο ακουσατε βουλην κυριου ην εβουλευσατο επι την ιδουµαιαν και λογισ
µον αυτου ον ελογισατο επι τουσ κατοικουντασ θαιµαν εαν µη συµψησθωσιν τα ελαχιστα των προβα
των εαν µη αβατωθη επ′ αυτην καταλυσισ αυτων15οτι απο φωνησ πτωσεωσ αυτων εσεισθη η γη και κ
ραυγη σου εν θαλασση ηκουσθη16ιδου ωσπερ αετοσ οψεται και εκτενει τασ πτερυγασ επ′ οχυρωµατα 
αυτησ και εσται η καρδια των ισχυρων τησ ιδουµαιασ εν τη ηµερα εκεινη ωσ καρδια γυναικοσ ωδινο
υσησ17τοισ υιοισ αµµων ουτωσ ειπεν κυριοσ µη υιοι ουκ εισιν εν ισραηλ η παραληµψοµενοσ ουκ εστ
ιν αυτοισ δια τι παρελαβεν µελχοµ τον γαδ και ο λαοσ αυτων εν πολεσιν αυτων ενοικησει18δια τουτο 
ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και ακουτιω επι ραββαθ θορυβον πολεµων και εσονται εισ αβατο
ν και εισ απωλειαν και βωµοι αυτησ εν πυρι κατακαυθησονται και παραληµψεται ισραηλ την αρχην
 αυτου19αλαλαξον εσεβων οτι ωλετο γαι κεκραξατε θυγατερεσ ραββαθ περιζωσασθε σακκουσ και επι
ληµπτευσασθε και κοψασθε επι µελχοµ οτι εν αποικια βαδιειται οι ιερεισ αυτου και οι αρχοντεσ αυτ
ου αµα20τι αγαλλιαση εν τοισ πεδιοισ ενακιµ θυγατερ ιταµιασ η πεποιθυια επι θησαυροισ αυτησ η λε
γουσα τισ εισελευσεται επ′ εµε21ιδου εγω φερω φοβον επι σε ειπεν κυριοσ απο πασησ τησ περιοικου σ
ου και διασπαρησεσθε εκαστοσ εισ προσωπον αυτου και ουκ εσται ο συναγων23τη κηδαρ βασιλισση 
τησ αυλησ ην επαταξεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ουτωσ ειπεν κυριοσ αναστητε και αν
αβητε επι κηδαρ και πλησατε τουσ υιουσ κεδεµ24σκηνασ αυτων και προβατα αυτων ληµψονται ιµατι
α αυτων και παντα τα σκευη αυτων και καµηλουσ αυτων ληµψονται εαυτοισ και καλεσατε επ′ αυτο
υσ απωλειαν κυκλοθεν25φευγετε λιαν βαθυνατε εισ καθισιν καθηµενοι εν τη αυλη οτι εβουλευσατο ε
φ′ υµασ βασιλευσ βαβυλωνοσ βουλην και ελογισατο εφ′ υµασ λογισµον26αναστηθι και αναβηθι επ′ εθ
νοσ ευσταθουν καθηµενον εισ αναψυχην οισ ουκ εισιν θυραι ου βαλανοι ου µοχλοι µονοι καταλυου
σιν27και εσονται καµηλοι αυτων εισ προνοµην και πληθοσ κτηνων αυτων εισ απωλειαν και λικµησω 



αυτουσ παντι πνευµατι κεκαρµενουσ προ προσωπου αυτων εκ παντοσ περαν αυτων οισω την τροπην 
αυτων ειπεν κυριοσ28και εσται η αυλη διατριβη στρουθων και αβατοσ εωσ αιωνοσ ου µη καθιση εκει
 ανθρωποσ και ου µη κατοικηση εκει υιοσ ανθρωπου29τη δαµασκω κατησχυνθη ηµαθ και αρφαδ οτι 
ηκουσαν ακοην πονηραν εξεστησαν εθυµωθησαν αναπαυσασθαι ου µη δυνωνται30εξελυθη δαµασκο
σ απεστραφη εισ φυγην τροµοσ επελαβετο αυτησ31πωσ ουχι εγκατελιπεν πολιν εµην κωµην ηγαπησαν
32δια τουτο πεσουνται νεανισκοι εν πλατειαισ σου και παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται σου πεσουντα
ι φησιν κυριοσ33και καυσω πυρ εν τειχει δαµασκου και καταφαγεται αµφοδα υιου αδερ 
 
Chapter 31 
1τη µωαβ ουτωσ ειπεν κυριοσ ουαι επι ναβαυ οτι ωλετο εληµφθη καριαθαιµ ησχυνθη αµαθ και ηττηθ
η2ουκ εστιν ετι ιατρεια µωαβ αγαυριαµα εν εσεβων ελογισαντο επ′ αυτην κακα εκοψαµεν αυτην απο 
εθνουσ και παυσιν παυσεται οπισθεν σου βαδιειται µαχαιρα3οτι φωνη κεκραγοτων εξ ωρωναιµ ολεθρ
οσ και συντριµµα µεγα4συνετριβη µωαβ αναγγειλατε εισ ζογορα5οτι επλησθη αλαωθ εν κλαυθµω ανα
βησεται κλαιων εν οδω ωρωναιµ κραυγην συντριµµατοσ ηκουσατε6φευγετε και σωσατε τασ ψυχασ υ
µων και εσεσθε ωσπερ ονοσ αγριοσ εν ερηµω7επειδη επεποιθεισ εν οχυρωµασιν σου και συ συλληµφθ
ηση και εξελευσεται χαµωσ εν αποικια οι ιερεισ αυτου και οι αρχοντεσ αυτου αµα8και ηξει ολεθροσ 
επι πασαν πολιν και πολισ ου µη σωθη και απολειται ο αυλων και εξολεθρευθησεται η πεδινη καθωσ
 ειπεν κυριοσ9δοτε σηµεια τη µωαβ οτι αφη αναφθησεται και πασαι αι πολεισ αυτησ εισ αβατον εσον
ται ποθεν ενοικοσ αυτη10επικαταρατοσ ο ποιων τα εργα κυριου αµελωσ εξαιρων µαχαιραν αυτου αφ′
 αιµατοσ11ανεπαυσατο µωαβ εκ παιδαριου και πεποιθωσ ην επι τη δοξη αυτου ουκ ενεχεεν εξ αγγειου
 εισ αγγειον και εισ αποικισµον ουκ ωχετο δια τουτο εστη γευµα αυτου εν αυτω και οσµη αυτου ουκ ε
ξελιπεν12δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και αποστελω αυτω κλινοντασ και κλινουσιν 
αυτον και τα σκευη αυτου λεπτυνουσιν και τα κερατα αυτου συγκοψουσιν13και καταισχυνθησεται µ
ωαβ απο χαµωσ ωσπερ κατησχυνθη οικοσ ισραηλ απο βαιθηλ ελπιδοσ αυτων πεποιθοτεσ επ′ αυτοισ1

4πωσ ερειτε ισχυροι εσµεν και ανθρωποσ ισχυων εισ τα πολεµικα15ωλετο µωαβ πολισ αυτου και εκλε
κτοι νεανισκοι αυτου κατεβησαν εισ σφαγην16εγγυσ ηµερα µωαβ ελθειν και πονηρια αυτου ταχεια σφ
οδρα17κινησατε αυτω παντεσ κυκλοθεν αυτου παντεσ ειδοτεσ ονοµα αυτου ειπατε πωσ συνετριβη βα
κτηρια ευκλεησ ραβδοσ µεγαλωµατοσ18καταβηθι απο δοξησ και καθισον εν υγρασια καθηµενη δαιβ
ων εκτριβητε οτι ωλετο µωαβ ανεβη εισ σε λυµαινοµενοσ οχυρωµα σου19εφ′ οδου στηθι και επιδε καθ
ηµενη εν αροηρ και ερωτησον φευγοντα και σωζοµενον και ειπον τι εγενετο20κατησχυνθη µωαβ οτι σ
υνετριβη ολολυξον και κεκραξον αναγγειλον εν αρνων οτι ωλετο µωαβ21και κρισισ ερχεται εισ γην το
υ µισωρ επι χαιλων και επι ιασσα και επι µωφαθ22και επι δαιβων και επι ναβαυ και επ′ οικον δεβλαθα
ιµ23και επι καριαθαιµ και επ′ οικον γαµωλ και επ′ οικον µαων24και επι καριωθ και επι βοσορ και επι π
ασασ τασ πολεισ µωαβ τασ πορρω και τασ εγγυσ25κατεαχθη κερασ µωαβ και το επιχειρον αυτου συν
ετριβη26µεθυσατε αυτον οτι επι κυριον εµεγαλυνθη και επικρουσει µωαβ εν χειρι αυτου και εσται εισ 
γελωτα και αυτοσ27και ει µη εισ γελοιασµον ην σοι ισραηλ ει εν κλοπαισ σου ευρεθη οτι επολεµεισ α
υτον28κατελιπον τασ πολεισ και ωκησαν εν πετραισ οι κατοικουντεσ µωαβ εγενηθησαν ωσ περιστερα
ι νοσσευουσαι εν πετραισ στοµατι βοθυνου29ηκουσα υβριν µωαβ υβρισεν λιαν υβριν αυτου και υπερ
ηφανιαν αυτου και υψωθη η καρδια αυτου30εγω δε εγνων εργα αυτου ουχι το ικανον αυτου ουχ ουτω
σ εποιησεν31δια τουτο επι µωαβ ολολυζετε παντοθεν βοησατε επ′ ανδρασ κιραδασ αυχµου32ωσ κλαυθ
µον ιαζηρ αποκλαυσοµαι σοι αµπελοσ σεβηµα κληµατα σου διηλθεν θαλασσαν ιαζηρ ηψαντο επι οπ
ωραν σου επι τρυγηταισ σου ολεθροσ επεπεσεν33συνεψησθη χαρµοσυνη και ευφροσυνη εκ τησ µωαβι
τιδοσ και οινοσ ην επι ληνοισ σου πρωι ουκ επατησαν ουδε δειλησ ουκ εποιησαν αιδαδ34απο κραυγη
σ εσεβων εωσ ελεαλη αι πολεισ αυτων εδωκαν φωνην αυτων απο ζογορ εωσ ωρωναιµ και αγλαθ−σαλι
σια οτι και το υδωρ νεβριµ εισ κατακαυµα εσται35και απολω τον µωαβ φησιν κυριοσ αναβαινοντα επ
ι βωµον και θυµιωντα θεοισ αυτου36δια τουτο καρδια µου µωαβ ωσπερ αυλοι βοµβησουσιν καρδια µ
ου επ′ ανθρωπουσ κιραδασ ωσπερ αυλοσ βοµβησει δια τουτο α περιεποιησατο απωλετο απο ανθρωπο
υ37πασαν κεφαλην εν παντι τοπω ξυρησονται και πασ πωγων ξυρηθησεται και πασαι χειρεσ κοψοντα
ι και επι πασησ οσφυοσ σακκοσ38και επι παντων των δωµατων µωαβ και επι πλατειαισ αυτησ οτι συν
ετριψα τον µωαβ φησιν κυριοσ ωσ αγγειον ου ουκ εστιν χρεια αυτου39πωσ κατηλλαξεν πωσ εστρεψεν 
νωτον µωαβ ησχυνθη και εγενετο µωαβ εισ γελωτα και εγκοτηµα πασιν τοισ κυκλω αυτησ40οτι ουτωσ
 ειπεν κυριοσ41εληµφθη ακκαριωθ και τα οχυρωµατα συνεληµφθη42και απολειται µωαβ απο οχλου οτ
ι επι τον κυριον εµεγαλυνθη43παγισ και φοβοσ και βοθυνοσ επι σοι καθηµενοσ µωαβ44ο φευγων απο π
ροσωπου του φοβου εµπεσειται εισ τον βοθυνον και ο αναβαινων εκ του βοθυνου συλληµφθησεται εν
 τη παγιδι οτι επαξω ταυτα επι µωαβ εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτησ 
 
Chapter 32 
13οσα επροφητευσεν ιερεµιασ επι παντα τα εθνη15ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λαβε το ποτηριο



ν του οινου του ακρατου τουτου εκ χειροσ µου και ποτιεισ παντα τα εθνη προσ α εγω αποστελλω σε π
ροσ αυτουσ16και πιονται και εξεµουνται και µανησονται απο προσωπου τησ µαχαιρασ ησ εγω αποστ
ελλω ανα µεσον αυτων17και ελαβον το ποτηριον εκ χειροσ κυριου και εποτισα τα εθνη προσ α απεστε
ιλεν µε κυριοσ επ′ αυτα18την ιερουσαληµ και τασ πολεισ ιουδα και βασιλεισ ιουδα και αρχοντασ αυ
του του θειναι αυτασ εισ ερηµωσιν και εισ αβατον και εισ συριγµον19και τον φαραω βασιλεα αιγυπτο
υ και τουσ παιδασ αυτου και τουσ µεγιστανασ αυτου και παντα τον λαον αυτου20και παντασ τουσ σ
υµµικτουσ αυτου και παντασ τουσ βασιλεισ αλλοφυλων την ασκαλωνα και την γαζαν και την ακκαρ
ων και το επιλοιπον αζωτου21και την ιδουµαιαν και την µωαβιτιν και τουσ υιουσ αµµων22και παντασ
 βασιλεισ τυρου και βασιλεισ σιδωνοσ και βασιλεισ τουσ εν τω περαν τησ θαλασσησ23και την δαιδα
ν και την θαιµαν και την ρωσ και παν περικεκαρµενον κατα προσωπον αυτου24και παντασ τουσ συµ
µικτουσ τουσ καταλυοντασ εν τη ερηµω25και παντασ βασιλεισ αιλαµ και παντασ βασιλεισ περσων26

και παντασ βασιλεισ απο απηλιωτου τουσ πορρω και τουσ εγγυσ εκαστον προσ τον αδελφον αυτου κ
αι πασασ τασ βασιλειασ τασ επι προσωπου τησ γησ27και ερεισ αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρα
τωρ πιετε και µεθυσθητε και εξεµεσατε και πεσεισθε και ου µη αναστητε απο προσωπου τησ µαχαιρα
σ ησ εγω αποστελλω ανα µεσον υµων28και εσται οταν µη βουλωνται δεξασθαι το ποτηριον εκ τησ χει
ροσ σου ωστε πιειν και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ πιοντεσ πιεσθε29οτι εν πολει εν η ωνοµασθη το ονοµ
α µου επ′ αυτην εγω αρχοµαι κακωσαι και υµεισ καθαρσει ου µη καθαρισθητε οτι µαχαιραν εγω καλ
ω επι τουσ καθηµενουσ επι τησ γησ30και συ προφητευσεισ επ′ αυτουσ τουσ λογουσ τουτουσ και ερεισ
 κυριοσ αφ′ υψηλου χρηµατιει απο του αγιου αυτου δωσει φωνην αυτου λογον χρηµατιει επι του τοπο
υ αυτου και αιδαδ ωσπερ τρυγωντεσ αποκριθησονται και επι τουσ καθηµενουσ επι την γην31ηκει ολε
θροσ επι µεροσ τησ γησ οτι κρισισ τω κυριω εν τοισ εθνεσιν κρινεται αυτοσ προσ πασαν σαρκα οι δε 
ασεβεισ εδοθησαν εισ µαχαιραν λεγει κυριοσ32ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου κακα ερχεται απο εθνουσ επι
 εθνοσ και λαιλαψ µεγαλη εκπορευεται απ′ εσχατου τησ γησ33και εσονται τραυµατιαι υπο κυριου εν 
ηµερα κυριου εκ µερουσ τησ γησ και εωσ εισ µεροσ τησ γησ ου µη κατορυγωσιν εισ κοπρια επι προσ
ωπου τησ γησ εσονται34αλαλαξατε ποιµενεσ και κεκραξατε και κοπτεσθε οι κριοι των προβατων οτι ε
πληρωθησαν αι ηµεραι υµων εισ σφαγην και πεσεισθε ωσπερ οι κριοι οι εκλεκτοι35και απολειται φυγη
 απο των ποιµενων και σωτηρια απο των κριων των προβατων36φωνη κραυγησ των ποιµενων και αλαλ
αγµοσ των προβατων και των κριων οτι ωλεθρευσεν κυριοσ τα βοσκηµατα αυτων37και παυσεται τα κ
αταλοιπα τησ ειρηνησ απο προσωπου οργησ θυµου µου38εγκατελιπεν ωσπερ λεων καταλυµα αυτου ο
τι εγενηθη η γη αυτων εισ αβατον απο προσωπου τησ µαχαιρασ τησ µεγαλησ 
 
Chapter 33 
1εν αρχη βασιλεωσ ιωακιµ υιου ιωσια εγενηθη ο λογοσ ουτοσ παρα κυριου2ουτωσ ειπεν κυριοσ στηθι
 εν αυλη οικου κυριου και χρηµατιεισ απασι τοισ ιουδαιοισ και πασι τοισ ερχοµενοισ προσκυνειν εν
 οικω κυριου απαντασ τουσ λογουσ ουσ συνεταξα σοι αυτοισ χρηµατισαι µη αφελησ ρηµα3ισωσ ακο
υσονται και αποστραφησονται εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και παυσοµαι απο των κα
κων ων εγω λογιζοµαι του ποιησαι αυτοισ ενεκεν των πονηρων επιτηδευµατων αυτων4και ερεισ ουτω
σ ειπεν κυριοσ εαν µη ακουσητε µου του πορευεσθαι εν τοισ νοµιµοισ µου οισ εδωκα κατα προσωπον
 υµων5εισακουειν των λογων των παιδων µου των προφητων ουσ εγω αποστελλω προσ υµασ ορθρου κ
αι απεστειλα και ουκ εισηκουσατε µου6και δωσω τον οικον τουτον ωσπερ σηλωµ και την πολιν δωσω
 εισ καταραν πασιν τοισ εθνεσιν πασησ τησ γησ7και ηκουσαν οι ιερεισ και οι ψευδοπροφηται και πα
σ ο λαοσ του ιερεµιου λαλουντοσ τουσ λογουσ τουτουσ εν οικω κυριου8και εγενετο ιερεµιου παυσαµ
ενου λαλουντοσ παντα α συνεταξεν αυτω κυριοσ λαλησαι παντι τω λαω και συνελαβοσαν αυτον οι ι
ερεισ και οι ψευδοπροφηται και πασ ο λαοσ λεγων θανατω αποθανη9οτι επροφητευσασ τω ονοµατι κυ
ριου λεγων ωσπερ σηλωµ εσται ο οικοσ ουτοσ και η πολισ αυτη ερηµωθησεται απο κατοικουντων κα
ι εξεκκλησιασθη πασ ο λαοσ επι ιερεµιαν εν οικω κυριου10και ηκουσαν οι αρχοντεσ ιουδα τον λογον 
τουτον και ανεβησαν εξ οικου του βασιλεωσ εισ οικον κυριου και εκαθισαν εν προθυροισ πυλησ κυρ
ιου τησ καινησ11και ειπαν οι ιερεισ και οι ψευδοπροφηται προσ τουσ αρχοντασ και παντι τω λαω κρι
σισ θανατου τω ανθρωπω τουτω οτι επροφητευσεν κατα τησ πολεωσ ταυτησ καθωσ ηκουσατε εν τοισ
 ωσιν υµων12και ειπεν ιερεµιασ προσ τουσ αρχοντασ και παντι τω λαω λεγων κυριοσ απεστειλεν µε π
ροφητευσαι επι τον οικον τουτον και επι την πολιν ταυτην παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ ηκουσα
τε13και νυν βελτιουσ ποιησατε τασ οδουσ υµων και τα εργα υµων και ακουσατε τησ φωνησ κυριου κ
αι παυσεται κυριοσ απο των κακων ων ελαλησεν εφ′ υµασ14και ιδου εγω εν χερσιν υµων ποιησατε µοι
 ωσ συµφερει και ωσ βελτιον υµιν15αλλ′ η γνοντεσ γνωσεσθε οτι ει αναιρειτε µε αιµα αθωον διδοτε εφ′
 υµασ και επι την πολιν ταυτην και επι τουσ κατοικουντασ εν αυτη οτι εν αληθεια απεσταλκεν µε κυ
ριοσ προσ υµασ λαλησαι εισ τα ωτα υµων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ16και ειπαν οι αρχοντεσ και 
πασ ο λαοσ προσ τουσ ιερεισ και προσ τουσ ψευδοπροφητασ ουκ εστιν τω ανθρωπω τουτω κρισισ θα
νατου οτι επι τω ονοµατι κυριου του θεου ηµων ελαλησεν προσ ηµασ17και ανεστησαν ανδρεσ των πρ



εσβυτερων τησ γησ και ειπαν παση τη συναγωγη του λαου18µιχαιασ ο µωραθιτησ ην εν ταισ ηµεραισ
 εζεκιου βασιλεωσ ιουδα και ειπεν παντι τω λαω ιουδα ουτωσ ειπεν κυριοσ σιων ωσ αγροσ αροτριαθ
ησεται και ιερουσαληµ εισ αβατον εσται και το οροσ του οικου εισ αλσοσ δρυµου19µη ανελων ανειλ
εν αυτον εζεκιασ και πασ ιουδα ουχι οτι εφοβηθησαν τον κυριον και οτι εδεηθησαν του προσωπου κ
υριου και επαυσατο κυριοσ απο των κακων ων ελαλησεν επ′ αυτουσ και ηµεισ εποιησαµεν κακα µεγ
αλα επι ψυχασ ηµων20και ανθρωποσ ην προφητευων τω ονοµατι κυριου ουριασ υιοσ σαµαιου εκ καρ
ιαθιαριµ και επροφητευσεν περι τησ γησ ταυτησ κατα παντασ τουσ λογουσ ιερεµιου21και ηκουσεν ο 
βασιλευσ ιωακιµ και παντεσ οι αρχοντεσ παντασ τουσ λογουσ αυτου και εζητουν αποκτειναι αυτον 
και ηκουσεν ουριασ και εισηλθεν εισ αιγυπτον22και εξαπεστειλεν ο βασιλευσ ανδρασ εισ αιγυπτον23κ
αι εξηγαγοσαν αυτον εκειθεν και εισηγαγοσαν αυτον προσ τον βασιλεα και επαταξεν αυτον εν µαχαι
ρα και ερριψεν αυτον εισ το µνηµα υιων λαου αυτου24πλην χειρ αχικαµ υιου σαφαν ην µετα ιερεµιου
 του µη παραδουναι αυτον εισ χειρασ του λαου του µη ανελειν αυτον 
 
Chapter 34 
2ουτωσ ειπεν κυριοσ ποιησον δεσµουσ και κλοιουσ και περιθου περι τον τραχηλον σου3και αποστελε
ισ αυτουσ προσ βασιλεα ιδουµαιασ και προσ βασιλεα µωαβ και προσ βασιλεα υιων αµµων και προσ 
βασιλεα τυρου και προσ βασιλεα σιδωνοσ εν χερσιν αγγελων αυτων των ερχοµενων εισ απαντησιν α
υτων εισ ιερουσαληµ προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα4και συνταξεισ αυτοισ προσ τουσ κυριουσ αυτων
 ειπειν ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ουτωσ ερειτε προσ τουσ κυριουσ υµων5οτι εγω εποιησα την
 γην εν τη ισχυι µου τη µεγαλη και εν τω επιχειρω µου τω υψηλω και δωσω αυτην ω εαν δοξη εν οφθα
λµοισ µου6εδωκα την γην τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ δουλευειν αυτω και τα θηρια του 
αγρου εργαζεσθαι αυτω8και το εθνοσ και η βασιλεια οσοι εαν µη εµβαλωσιν τον τραχηλον αυτων υπ
ο τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ εν µαχαιρα και εν λιµω επισκεψοµαι αυτουσ ειπεν κυριοσ εωσ εκλ
ιπωσιν εν χειρι αυτου9και υµεισ µη ακουετε των ψευδοπροφητων υµων και των µαντευοµενων υµιν κ
αι των ενυπνιαζοµενων υµιν και των οιωνισµατων υµων και των φαρµακων υµων των λεγοντων ου µη
 εργασησθε τω βασιλει βαβυλωνοσ10οτι ψευδη αυτοι προφητευουσιν υµιν προσ το µακρυναι υµασ απ
ο τησ γησ υµων11και το εθνοσ ο εαν εισαγαγη τον τραχηλον αυτου υπο τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλων
οσ και εργασηται αυτω και καταλειψω αυτον επι τησ γησ αυτου και εργαται αυτω και ενοικησει εν α
υτη12και προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα ελαλησα κατα παντασ τουσ λογουσ τουτουσ λεγων εισαγαγετ
ε τον τραχηλον υµων14και εργασασθε τω βασιλει βαβυλωνοσ οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν15ο
τι ουκ απεστειλα αυτουσ φησιν κυριοσ και προφητευουσιν τω ονοµατι µου επ′ αδικω προσ το απολεσ
αι υµασ και απολεισθε υµεισ και οι προφηται υµων οι προφητευοντεσ υµιν επ′ αδικω ψευδη16υµιν και
 παντι τω λαω τουτω και τοισ ιερευσιν ελαλησα λεγων ουτωσ ειπεν κυριοσ µη ακουετε των λογων των
 προφητων των προφητευοντων υµιν λεγοντων ιδου σκευη οικου κυριου επιστρεψει εκ βαβυλωνοσ οτι 
αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν ουκ απεστειλα αυτουσ18ει προφηται εισιν και ει εστιν λογοσ κυριου 
εν αυτοισ απαντησατωσαν µοι19οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ και των επιλοιπων σκευων20ων ουκ ελαβεν β
ασιλευσ βαβυλωνοσ οτε απωκισεν τον ιεχονιαν εξ ιερουσαληµ22εισ βαβυλωνα εισελευσεται λεγει κυ
ριοσ 
 
Chapter 35 
1και εγενετο εν τω τεταρτω ετει σεδεκια βασιλεωσ ιουδα εν µηνι τω πεµπτω ειπεν µοι ανανιασ υιοσ αζ
ωρ ο ψευδοπροφητησ ο απο γαβαων εν οικω κυριου κατ′ οφθαλµουσ των ιερεων και παντοσ του λαου 
λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ συνετριψα τον ζυγον του βασιλεωσ βαβυλωνοσ3ετι δυο ετη ηµερων εγω απ
οστρεψω εισ τον τοπον τουτον τα σκευη οικου κυριου4και ιεχονιαν και την αποικιαν ιουδα οτι συντρ
ιψω τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ5και ειπεν ιερεµιασ προσ ανανιαν κατ′ οφθαλµουσ παντοσ του λ
αου και κατ′ οφθαλµουσ των ιερεων των εστηκοτων εν οικω κυριου6και ειπεν ιερεµιασ αληθωσ ουτω 
ποιησαι κυριοσ στησαι τον λογον σου ον συ προφητευεισ του επιστρεψαι τα σκευη οικου κυριου και 
πασαν την αποικιαν εκ βαβυλωνοσ εισ τον τοπον τουτον7πλην ακουσατε τον λογον κυριου ον εγω λεγ
ω εισ τα ωτα υµων και εισ τα ωτα παντοσ του λαου8οι προφηται οι γεγονοτεσ προτεροι µου και προτε
ροι υµων απο του αιωνοσ και επροφητευσαν επι γησ πολλησ και επι βασιλειασ µεγαλασ εισ πολεµον9

ο προφητησ ο προφητευσασ εισ ειρηνην ελθοντοσ του λογου γνωσονται τον προφητην ον απεστειλεν 
αυτοισ κυριοσ εν πιστει10και ελαβεν ανανιασ εν οφθαλµοισ παντοσ του λαου τουσ κλοιουσ απο του 
τραχηλου ιερεµιου και συνετριψεν αυτουσ11και ειπεν ανανιασ κατ′ οφθαλµουσ παντοσ του λαου λεγ
ων ουτωσ ειπεν κυριοσ ουτωσ συντριψω τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ απο τραχηλων παντων των 
εθνων και ωχετο ιερεµιασ εισ την οδον αυτου12και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν µετα το συντρ
ιψαι ανανιαν τουσ κλοιουσ απο του τραχηλου αυτου λεγων13βαδιζε και ειπον προσ ανανιαν λεγων ο
υτωσ ειπεν κυριοσ κλοιουσ ξυλινουσ συνετριψασ και ποιησω αντ′ αυτων κλοιουσ σιδηρουσ14οτι ουτ
ωσ ειπεν κυριοσ ζυγον σιδηρουν εθηκα επι τον τραχηλον παντων των εθνων εργαζεσθαι τω βασιλει β



αβυλωνοσ15και ειπεν ιερεµιασ τω ανανια ουκ απεσταλκεν σε κυριοσ και πεποιθεναι εποιησασ τον λα
ον τουτον επ′ αδικω16δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω εξαποστελλω σε απο προσωπου τησ γησ 
τουτω τω ενιαυτω αποθανη17και απεθανεν εν τω µηνι τω εβδοµω 
 
Chapter 36 
1και ουτοι οι λογοι τησ βιβλου ουσ απεστειλεν ιερεµιασ εξ ιερουσαληµ προσ τουσ πρεσβυτερουσ τησ
 αποικιασ και προσ τουσ ιερεισ και προσ τουσ ψευδοπροφητασ επιστολην εισ βαβυλωνα τη αποικια 
και προσ απαντα τον λαον2υστερον εξελθοντοσ ιεχονιου του βασιλεωσ και τησ βασιλισσησ και των 
ευνουχων και παντοσ ελευθερου και δεσµωτου και τεχνιτου εξ ιερουσαληµ3εν χειρι ελεασα υιου σαφ
αν και γαµαριου υιου χελκιου ον απεστειλεν σεδεκιασ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα βαβυλωνοσ εισ
 βαβυλωνα λεγων4ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επι την αποικιαν ην απωκισα απο ιερουσαληµ5

οικοδοµησατε οικουσ και κατοικησατε και φυτευσατε παραδεισουσ και φαγετε τουσ καρπουσ αυτων6

και λαβετε γυναικασ και τεκνοποιησατε υιουσ και θυγατερασ και λαβετε τοισ υιοισ υµων γυναικασ 
και τασ θυγατερασ υµων ανδρασιν δοτε και πληθυνεσθε και µη σµικρυνθητε7και ζητησατε εισ ειρην
ην τησ γησ εισ ην απωκισα υµασ εκει και προσευξασθε περι αυτων προσ κυριον οτι εν ειρηνη αυτησ 
εσται ειρηνη υµιν8οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ µη αναπειθετωσαν υµασ οι ψευδοπροφηται οι εν υµιν και 
µη αναπειθετωσαν υµασ οι µαντεισ υµων και µη ακουετε εισ τα ενυπνια υµων α υµεισ ενυπνιαζεσθε9

οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν επι τω ονοµατι µου και ουκ απεστειλα αυτουσ10οτι ουτωσ ειπεν 
κυριοσ οταν µελλη πληρουσθαι βαβυλωνι εβδοµηκοντα ετη επισκεψοµαι υµασ και επιστησω τουσ λο
γουσ µου εφ′ υµασ του τον λαον υµων αποστρεψαι εισ τον τοπον τουτον11και λογιουµαι εφ′ υµασ λογι
σµον ειρηνησ και ου κακα του δουναι υµιν ταυτα12και προσευξασθε προσ µε και εισακουσοµαι υµω
ν13και εκζητησατε µε και ευρησετε µε οτι ζητησετε µε εν ολη καρδια υµων14και επιφανουµαι υµιν15οτ
ι ειπατε κατεστησεν ηµιν κυριοσ προφητασ εν βαβυλωνι21ουτωσ ειπεν κυριοσ επι αχιαβ και επι σεδεκ
ιαν ιδου εγω διδωµι αυτουσ εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και παταξει αυτουσ κατ′ οφθαλµουσ υµ
ων22και ληµψονται απ′ αυτων καταραν εν παση τη αποικια ιουδα εν βαβυλωνι λεγοντεσ ποιησαι σε κ
υριοσ ωσ σεδεκιαν εποιησεν και ωσ αχιαβ ουσ απετηγανισεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν πυρι23δι′ ην επ
οιησαν ανοµιαν εν ισραηλ και εµοιχωντο τασ γυναικασ των πολιτων αυτων και λογον εχρηµατισαν ε
ν τω ονοµατι µου ον ου συνεταξα αυτοισ και εγω µαρτυσ φησιν κυριοσ24και προσ σαµαιαν τον νελαµ
ιτην ερεισ25ουκ απεστειλα σε τω ονοµατι µου και προσ σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα ειπε26κυρι
οσ εδωκεν σε εισ ιερεα αντι ιωδαε του ιερεωσ γενεσθαι επιστατην εν τω οικω κυριου παντι ανθρωπω 
προφητευοντι και παντι ανθρωπω µαινοµενω και δωσεισ αυτον εισ το αποκλεισµα και εισ τον καταρ
ρακτην27και νυν δια τι συνελοιδορησατε ιερεµιαν τον εξ αναθωθ τον προφητευσαντα υµιν28ου δια το
υτο απεστειλεν προσ υµασ εισ βαβυλωνα λεγων µακραν εστιν οικοδοµησατε οικιασ και κατοικησατε
 και φυτευσατε κηπουσ και φαγεσθε τον καρπον αυτων29και ανεγνω σοφονιασ το βιβλιον εισ τα ωτα ι
ερεµιου30και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν λεγων31αποστειλον προσ την αποικιαν λεγων ουτωσ
 ειπεν κυριοσ επι σαµαιαν τον νελαµιτην επειδη επροφητευσεν υµιν σαµαιασ και εγω ουκ απεστειλα 
αυτον και πεποιθεναι εποιησεν υµασ επ′ αδικοισ32δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω επισκεψοµα
ι επι σαµαιαν και επι το γενοσ αυτου και ουκ εσται αυτων ανθρωποσ εν µεσω υµων του ιδειν τα αγαθ
α α εγω ποιησω υµιν ουκ οψονται 
 
Chapter 37 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου ειπειν2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λεγων γρα
ψον παντασ τουσ λογουσ ουσ εχρηµατισα προσ σε επι βιβλιου3οτι ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριο
σ και αποστρεψω την αποικιαν λαου µου ισραηλ και ιουδα ειπεν κυριοσ και αποστρεψω αυτουσ εισ 
την γην ην εδωκα τοισ πατρασιν αυτων και κυριευσουσιν αυτησ4και ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν κυ
ριοσ επι ισραηλ και ιουδα5ουτωσ ειπεν κυριοσ φωνην φοβου ακουσεσθε φοβοσ και ουκ εστιν ειρηνη6

ερωτησατε και ιδετε ει ετεκεν αρσεν και περι φοβου εν ω καθεξουσιν οσφυν και σωτηριαν διοτι εωρα
κα παντα ανθρωπον και αι χειρεσ αυτου επι τησ οσφυοσ αυτου εστραφησαν προσωπα εισ ικτερον7εγε
νηθη οτι µεγαλη η ηµερα εκεινη και ουκ εστιν τοιαυτη και χρονοσ στενοσ εστιν τω ιακωβ και απο το
υτου σωθησεται8εν τη ηµερα εκεινη ειπεν κυριοσ συντριψω τον ζυγον απο του τραχηλου αυτων και τ
ουσ δεσµουσ αυτων διαρρηξω και ουκ εργωνται αυτοι ετι αλλοτριοισ9και εργωνται τω κυριω θεω αυτ
ων και τον δαυιδ βασιλεα αυτων αναστησω αυτοισ12ουτωσ ειπεν κυριοσ ανεστησα συντριµµα αλγηρ
α η πληγη σου13ουκ εστιν κρινων κρισιν σου εισ αλγηρον ιατρευθησ ωφελεια ουκ εστιν σοι14παντεσ ο
ι φιλοι σου επελαθοντο σου ου µη επερωτησουσιν οτι πληγην εχθρου επαισα σε παιδειαν στερεαν επι 
πασαν αδικιαν σου επληθυναν αι αµαρτιαι σου16δια τουτο παντεσ οι εσθοντεσ σε βρωθησονται και π
αντεσ οι εχθροι σου κρεασ αυτων παν εδονται επι πληθοσ αδικιων σου επληθυνθησαν αι αµαρτιαι σ
ου εποιησαν ταυτα σοι και εσονται οι διαφορουντεσ σε εισ διαφορηµα και παντασ τουσ προνοµευοντ
ασ σε δωσω εισ προνοµην17οτι αναξω το ιαµα σου απο πληγησ οδυνηρασ ιατρευσω σε φησιν κυριοσ 



οτι εσπαρµενη εκληθησ θηρευµα υµων εστιν οτι ζητων ουκ εστιν αυτην18ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγ
ω αποστρεψω την αποικιαν ιακωβ και αιχµαλωσιαν αυτου ελεησω και οικοδοµηθησεται πολισ επι το
 υψοσ αυτησ και ο ναοσ κατα το κριµα αυτου καθεδειται19και εξελευσονται απ′ αυτων αδοντεσ και φ
ωνη παιζοντων και πλεονασω αυτουσ και ου µη ελαττωθωσιν20και εισελευσονται οι υιοι αυτων ωσ τ
ο προτερον και τα µαρτυρια αυτων κατα προσωπον µου ορθωθησεται και επισκεψοµαι τουσ θλιβοντ
ασ αυτουσ21και εσονται ισχυροτεροι αυτου επ′ αυτουσ και ο αρχων αυτου εξ αυτου εξελευσεται και 
συναξω αυτουσ και αποστρεψουσιν προσ µε οτι τισ εστιν ουτοσ οσ εδωκεν την καρδιαν αυτου αποστ
ρεψαι προσ µε φησιν κυριοσ23οτι οργη κυριου εξηλθεν θυµωδησ εξηλθεν οργη στρεφοµενη επ′ ασεβει
σ ηξει24ου µη αποστραφη οργη θυµου κυριου εωσ ποιηση και εωσ καταστηση εγχειρηµα καρδιασ αυτ
ου επ′ εσχατων των ηµερων γνωσεσθε αυτα 
 
Chapter 38 
1εν τω χρονω εκεινω ειπεν κυριοσ εσοµαι εισ θεον τω γενει ισραηλ και αυτοι εσονται µοι εισ λαον2ου
τωσ ειπεν κυριοσ ευρον θερµον εν ερηµω µετα ολωλοτων εν µαχαιρα βαδισατε και µη ολεσητε τον ισ
ραηλ3κυριοσ πορρωθεν ωφθη αυτω αγαπησιν αιωνιαν ηγαπησα σε δια τουτο ειλκυσα σε εισ οικτιρηµ
α4ετι οικοδοµησω σε και οικοδοµηθηση παρθενοσ ισραηλ ετι ληµψη τυµπανον σου και εξελευση µετ
α συναγωγησ παιζοντων5ετι φυτευσατε αµπελωνασ εν ορεσιν σαµαρειασ φυτευσατε και αινεσατε6οτι 
εστιν ηµερα κλησεωσ απολογουµενων εν ορεσιν εφραιµ αναστητε και αναβητε εισ σιων προσ κυριον 
τον θεον ηµων7οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ τω ιακωβ ευφρανθητε και χρεµετισατε επι κεφαλην εθνων ακο
υστα ποιησατε και αινεσατε ειπατε εσωσεν κυριοσ τον λαον αυτου το καταλοιπον του ισραηλ8ιδου ε
γω αγω αυτουσ απο βορρα και συναξω αυτουσ απ′ εσχατου τησ γησ εν εορτη φασεκ και τεκνοποιηση
 οχλον πολυν και αποστρεψουσιν ωδε9εν κλαυθµω εξηλθον και εν παρακλησει αναξω αυτουσ αυλιζ
ων επι διωρυγασ υδατων εν οδω ορθη και ου µη πλανηθωσιν εν αυτη οτι εγενοµην τω ισραηλ εισ πατε
ρα και εφραιµ πρωτοτοκοσ µου εστιν10ακουσατε λογον κυριου εθνη και αναγγειλατε εισ νησουσ τασ 
µακροτερον ειπατε ο λικµησασ τον ισραηλ συναξει αυτον και φυλαξει αυτον ωσ ο βοσκων το ποιµνι
ον αυτου11οτι ελυτρωσατο κυριοσ τον ιακωβ εξειλατο αυτον εκ χειροσ στερεωτερων αυτου12και ηξου
σιν και ευφρανθησονται εν τω ορει σιων και ηξουσιν επ′ αγαθα κυριου επι γην σιτου και οινου και κ
αρπων και κτηνων και προβατων και εσται η ψυχη αυτων ωσπερ ξυλον εγκαρπον και ου πεινασουσιν
 ετι13τοτε χαρησονται παρθενοι εν συναγωγη νεανισκων και πρεσβυται χαρησονται και στρεψω το πε
νθοσ αυτων εισ χαρµονην και ποιησω αυτουσ ευφραινοµενουσ14µεγαλυνω και µεθυσω την ψυχην τω
ν ιερεων υιων λευι και ο λαοσ µου των αγαθων µου εµπλησθησεται15ουτωσ ειπεν κυριοσ φωνη εν ραµ
α ηκουσθη θρηνου και κλαυθµου και οδυρµου ραχηλ αποκλαιοµενη ουκ ηθελεν παυσασθαι επι τοισ 
υιοισ αυτησ οτι ουκ εισιν16ουτωσ ειπεν κυριοσ διαλιπετω η φωνη σου απο κλαυθµου και οι οφθαλµοι 
σου απο δακρυων σου οτι εστιν µισθοσ τοισ σοισ εργοισ και επιστρεψουσιν εκ γησ εχθρων17µονιµον τ
οισ σοισ τεκνοισ18ακοην ηκουσα εφραιµ οδυροµενου επαιδευσασ µε και επαιδευθην εγω ωσπερ µοσχ
οσ ουκ εδιδαχθην επιστρεψον µε και επιστρεψω οτι συ κυριοσ ο θεοσ µου19οτι υστερον αιχµαλωσιασ 
µου µετενοησα και υστερον του γνωναι µε εστεναξα εφ′ ηµερασ αισχυνησ και υπεδειξα σοι οτι ελαβο
ν ονειδισµον εκ νεοτητοσ µου20υιοσ αγαπητοσ εφραιµ εµοι παιδιον εντρυφων οτι ανθ′ ων οι λογοι µου
 εν αυτω µνεια µνησθησοµαι αυτου δια τουτο εσπευσα επ′ αυτω ελεων ελεησω αυτον φησιν κυριοσ21

στησον σεαυτην σιων ποιησον τιµωριαν δοσ καρδιαν σου εισ τουσ ωµουσ οδον ην επορευθησ αποστ
ραφητι παρθενοσ ισραηλ αποστραφητι εισ τασ πολεισ σου πενθουσα22εωσ ποτε αποστρεψεισ θυγατη
ρ ητιµωµενη οτι εκτισεν κυριοσ σωτηριαν εισ καταφυτευσιν καινην εν σωτηρια περιελευσονται ανθρ
ωποι23ουτωσ ειπεν κυριοσ ετι ερουσιν τον λογον τουτον εν γη ιουδα και εν πολεσιν αυτου οταν αποστ
ρεψω την αιχµαλωσιαν αυτου ευλογηµενοσ κυριοσ επι δικαιον οροσ το αγιον αυτου24και ενοικουντε
σ εν ταισ πολεσιν ιουδα και εν παση τη γη αυτου αµα γεωργω και αρθησεται εν ποιµνιω25οτι εµεθυσα
 πασαν ψυχην διψωσαν και πασαν ψυχην πεινωσαν ενεπλησα26δια τουτο εξηγερθην και ειδον και ο υ
πνοσ µου ηδυσ µοι εγενηθη27δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και σπερω τον ισραηλ και 
τον ιουδαν σπερµα ανθρωπου και σπερµα κτηνουσ28και εσται ωσπερ εγρηγορουν επ′ αυτουσ καθαιρε
ιν και κακουν ουτωσ γρηγορησω επ′ αυτουσ του οικοδοµειν και καταφυτευειν φησιν κυριοσ29εν ταισ 
ηµεραισ εκειναισ ου µη ειπωσιν οι πατερεσ εφαγον οµφακα και οι οδοντεσ των τεκνων ηµωδιασαν30α
λλ′ η εκαστοσ εν τη εαυτου αµαρτια αποθανειται και του φαγοντοσ τον οµφακα αιµωδιασουσιν οι οδ
οντεσ αυτου31ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και διαθησοµαι τω οικω ισραηλ και τω οικω ιουδα 
διαθηκην καινην32ου κατα την διαθηκην ην διεθεµην τοισ πατρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου µ
ου τησ χειροσ αυτων εξαγαγειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαθηκη µου κ
αι εγω ηµελησα αυτων φησιν κυριοσ33οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι τω οικω ισραηλ µετα τασ η
µερασ εκεινασ φησιν κυριοσ διδουσ δωσω νοµουσ µου εισ την διανοιαν αυτων και επι καρδιασ αυτω
ν γραψω αυτουσ και εσοµαι αυτοισ εισ θεον και αυτοι εσονται µοι εισ λαον34και ου µη διδαξωσιν εκ
αστοσ τον πολιτην αυτου και εκαστοσ τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντεσ ειδησο



υσιν µε απο µικρου αυτων και εωσ µεγαλου αυτων οτι ιλεωσ εσοµαι ταισ αδικιαισ αυτων και των αµ
αρτιων αυτων ου µη µνησθω ετι35εαν υψωθη ο ουρανοσ εισ το µετεωρον φησιν κυριοσ και εαν ταπειν
ωθη το εδαφοσ τησ γησ κατω και εγω ουκ αποδοκιµω το γενοσ ισραηλ φησιν κυριοσ περι παντων ων ε
ποιησαν36ουτωσ ειπεν κυριοσ ο δουσ τον ηλιον εισ φωσ τησ ηµερασ σεληνην και αστερασ εισ φωσ τη
σ νυκτοσ και κραυγην εν θαλασση και εβοµβησεν τα κυµατα αυτησ κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτ
ω37εαν παυσωνται οι νοµοι ουτοι απο προσωπου µου φησιν κυριοσ και το γενοσ ισραηλ παυσεται γεν
εσθαι εθνοσ κατα προσωπον µου πασασ τασ ηµερασ38ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και οικοδο
µηθησεται πολισ τω κυριω απο πυργου αναµεηλ εωσ πυλησ τησ γωνιασ39και εξελευσεται η διαµετρη
σισ αυτησ απεναντι αυτων εωσ βουνων γαρηβ και περικυκλωθησεται κυκλω εξ εκλεκτων λιθων40και 
παντεσ ασαρηµωθ εωσ ναχαλ κεδρων εωσ γωνιασ πυλησ ιππων ανατολησ αγιασµα τω κυριω και ουκ
ετι ου µη εκλιπη και ου µη καθαιρεθη εωσ του αιωνοσ 
 
Chapter 39 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν εν τω ενιαυτω τω δεκατω τω βασιλει σεδεκια ουτοσ 
ενιαυτοσ οκτωκαιδεκατοσ τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ2και δυναµισ βασιλεωσ β
αβυλωνοσ εχαρακωσεν επι ιερουσαληµ και ιερεµιασ εφυλασσετο εν αυλη τησ φυλακησ η εστιν εν οι
κω του βασιλεωσ3εν η κατεκλεισεν αυτον ο βασιλευσ σεδεκιασ λεγων δια τι συ προφητευεισ λεγων ου
τωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω διδωµι την πολιν ταυτην εν χερσιν βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ληµψεται αυ
την4και σεδεκιασ ου µη σωθη εκ χειροσ των χαλδαιων οτι παραδοσει παραδοθησεται εισ χειρασ βασ
ιλεωσ βαβυλωνοσ και λαλησει στοµα αυτου προσ στοµα αυτου και οι οφθαλµοι αυτου τουσ οφθαλµ
ουσ αυτου οψονται5και εισελευσεται σεδεκιασ εισ βαβυλωνα και εκει καθιειται6και λογοσ κυριου εγ
ενηθη προσ ιερεµιαν λεγων7ιδου αναµεηλ υιοσ σαλωµ αδελφου πατροσ σου ερχεται προσ σε λεγων κτ
ησαι σεαυτω τον αγρον µου τον εν αναθωθ οτι σοι κριµα παραλαβειν εισ κτησιν8και ηλθεν προσ µε α
ναµεηλ υιοσ σαλωµ αδελφου πατροσ µου εισ την αυλην τησ φυλακησ και ειπεν µοι κτησαι τον αγρον
 µου τον εν γη βενιαµιν τον εν αναθωθ οτι σοι κριµα κτησασθαι και συ πρεσβυτεροσ και εγνων οτι λο
γοσ κυριου εστιν9και εκτησαµην τον αγρον αναµεηλ υιου αδελφου πατροσ µου και εστησα αυτω επτ
α σικλουσ και δεκα αργυριου10και εγραψα εισ βιβλιον και εσφραγισαµην και διεµαρτυραµην µαρτυρ
ασ και εστησα το αργυριον εν ζυγω11και ελαβον το βιβλιον τησ κτησεωσ το εσφραγισµενον και το αν
εγνωσµενον12και εδωκα αυτο τω βαρουχ υιω νηριου υιου µαασαιου κατ′ οφθαλµουσ αναµεηλ υιου α
δελφου πατροσ µου και κατ′ οφθαλµουσ των εστηκοτων και γραφοντων εν τω βιβλιω τησ κτησεωσ και
 κατ′ οφθαλµουσ των ιουδαιων των εν τη αυλη τησ φυλακησ13και συνεταξα τω βαρουχ κατ′ οφθαλµο
υσ αυτων λεγων14ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρατωρ λαβε το βιβλιον τησ κτησεωσ τουτο και το βιβλιο
ν το ανεγνωσµενον και θησεισ αυτο εισ αγγειον οστρακινον ινα διαµεινη ηµερασ πλειουσ15οτι ουτωσ 
ειπεν κυριοσ ετι κτηθησονται αγροι και οικιαι και αµπελωνεσ εν τη γη ταυτη16και προσευξαµην προσ
 κυριον µετα το δουναι µε το βιβλιον τησ κτησεωσ προσ βαρουχ υιον νηριου λεγων17ω κυριε συ εποιη
σασ τον ουρανον και την γην τη ισχυι σου τη µεγαλη και τω βραχιονι σου τω υψηλω και τω µετεωρω 
ου µη αποκρυβη απο σου ουθεν18ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ και αποδιδουσ αµαρτιασ πατερων εισ κολ
πουσ τεκνων αυτων µετ′ αυτουσ ο θεοσ ο µεγασ και ισχυροσ19κυριοσ µεγαλησ βουλησ και δυνατοσ τ
οισ εργοισ ο θεοσ ο µεγασ ο παντοκρατωρ και µεγαλωνυµοσ κυριοσ οι οφθαλµοι σου εισ τασ οδουσ τ
ων υιων των ανθρωπων δουναι εκαστω κατα την οδον αυτου20οσ εποιησασ σηµεια και τερατα εν γη α
ιγυπτω εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εν ισραηλ και εν τοισ γηγενεσιν και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ 
η ηµερα αυτη21και εξηγαγεσ τον λαον σου ισραηλ εκ γησ αιγυπτου εν σηµειοισ και εν τερασιν και εν 
χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοισ22και εδωκασ αυτοισ την γην ταυτην 
ην ωµοσασ τοισ πατρασιν αυτων γην ρεουσαν γαλα και µελι23και εισηλθοσαν και ελαβοσαν αυτην κ
αι ουκ ηκουσαν τησ φωνησ σου και εν τοισ προσταγµασιν σου ουκ επορευθησαν απαντα α ενετειλω 
αυτοισ ουκ εποιησαν και εποιησασ συµβηναι αυτοισ παντα τα κακα ταυτα24ιδου οχλοσ ηκει εισ την 
πολιν ταυτην συλλαβειν αυτην και η πολισ εδοθη εισ χειρασ χαλδαιων των πολεµουντων αυτην απο 
προσωπου µαχαιρασ και του λιµου ωσ ελαλησασ ουτωσ εγενετο25και συ λεγεισ προσ µε κτησαι σεαυ
τω αγρον αργυριου και εγραψα βιβλιον και εσφραγισαµην και επεµαρτυραµην µαρτυρασ και η πολισ
 εδοθη εισ χειρασ χαλδαιων26και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων27εγω κυριοσ ο θεοσ πασησ σαρ
κοσ µη απ′ εµου κρυβησεται τι28δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ δοθεισα παραδοθησετα
ι η πολισ αυτη εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ληµψεται αυτην29και ηξουσιν οι χαλδαιοι πολεµ
ουντεσ επι την πολιν ταυτην και καυσουσιν την πολιν ταυτην εν πυρι και κατακαυσουσιν τασ οικια
σ εν αισ εθυµιωσαν επι των δωµατων αυτων τη βααλ και εσπενδον σπονδασ θεοισ ετεροισ προσ το πα
ραπικραναι µε30οτι ησαν οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα µονοι ποιουντεσ το πονηρον κατ′ οφθαλµου
σ µου εκ νεοτητοσ αυτων31οτι επι την οργην µου και επι τον θυµον µου ην η πολισ αυτη αφ′ ησ ηµερα
σ ωκοδοµησαν αυτην και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ απαλλαξαι αυτην απο προσωπου µου32δια πασασ 
τασ πονηριασ των υιων ισραηλ και ιουδα ων εποιησαν πικραναι µε αυτοι και οι βασιλεισ αυτων και 



οι αρχοντεσ αυτων και οι ιερεισ αυτων και οι προφηται αυτων ανδρεσ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερ
ουσαληµ33και επεστρεψαν προσ µε νωτον και ου προσωπον και εδιδαξα αυτουσ ορθρου και εδιδαξα 
και ουκ ηκουσαν επιλαβειν παιδειαν34και εθηκαν τα µιασµατα αυτων εν τω οικω ου επεκληθη το ονο
µα µου επ′ αυτω εν ακαθαρσιαισ αυτων35και ωκοδοµησαν τουσ βωµουσ τη βααλ τουσ εν φαραγγι υιο
υ εννοµ του αναφερειν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων τω µολοχ βασιλει α ου συνεταξα
 αυτοισ και ουκ ανεβη επι καρδιαν µου του ποιησαι το βδελυγµα τουτο προσ το εφαµαρτειν τον ιουδα
ν36και νυν ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επι την πολιν ην συ λεγεισ παραδοθησεται εισ χειρασ β
ασιλεωσ βαβυλωνοσ εν µαχαιρα και εν λιµω και εν αποστολη37ιδου εγω συναγω αυτουσ εκ πασησ τη
σ γησ ου διεσπειρα αυτουσ εκει εν οργη µου και τω θυµω µου και παροξυσµω µεγαλω και επιστρεψω 
αυτουσ εισ τον τοπον τουτον και καθιω αυτουσ πεποιθοτασ38και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι
 αυτοισ εισ θεον39και δωσω αυτοισ οδον ετεραν και καρδιαν ετεραν φοβηθηναι µε πασασ τασ ηµερασ
 εισ αγαθον αυτοισ και τοισ τεκνοισ αυτων µετ′ αυτουσ40και διαθησοµαι αυτοισ διαθηκην αιωνιαν η
ν ου µη αποστρεψω οπισθεν αυτων και τον φοβον µου δωσω εισ την καρδιαν αυτων προσ το µη αποσ
τηναι αυτουσ απ′ εµου41και επισκεψοµαι του αγαθωσαι αυτουσ και φυτευσω αυτουσ εν τη γη ταυτη ε
ν πιστει και εν παση καρδια και εν παση ψυχη42οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ καθα επηγαγον επι τον λαον τ
ουτον παντα τα κακα τα µεγαλα ταυτα ουτωσ εγω επαξω επ′ αυτουσ παντα τα αγαθα α ελαλησα επ′ α
υτουσ43και κτηθησονται ετι αγροι εν τη γη η συ λεγεισ αβατοσ εστιν απο ανθρωπων και κτηνουσ και 
παρεδοθησαν εισ χειρασ χαλδαιων44και κτησονται αγρουσ εν αργυριω και γραψεισ βιβλιον και σφρα
γιη και διαµαρτυρη µαρτυρασ εν γη βενιαµιν και κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα και εν πολ
εσιν του ορουσ και εν πολεσιν τησ σεφηλα και εν πολεσιν τησ ναγεβ οτι αποστρεψω τασ αποικιασ αυ
των 
 
Chapter 40 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν δευτερον και αυτοσ ην ετι δεδεµενοσ εν τη αυλη τησ φυλακ
ησ λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ποιων γην και πλασσων αυτην του ανορθωσαι αυτην κυριοσ ονοµα αυ
τω3κεκραξον προσ µε και αποκριθησοµαι σοι και απαγγελω σοι µεγαλα και ισχυρα α ουκ εγνωσ αυτα
4οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ περι οικων τησ πολεωσ ταυτησ και περι οικων βασιλεωσ ιουδ
α των καθηρηµενων εισ χαρακασ και προµαχωνασ5του µαχεσθαι προσ τουσ χαλδαιουσ και πληρωσ
αι αυτην των νεκρων των ανθρωπων ουσ επαταξα εν οργη µου και εν θυµω µου και απεστρεψα το πρ
οσωπον µου απ′ αυτων περι πασων των πονηριων αυτων6ιδου εγω αναγω αυτη συνουλωσιν και ιαµα 
και φανερωσω αυτοισ εισακουειν και ιατρευσω αυτην και ποιησω αυτοισ ειρηνην και πιστιν7και επι
στρεψω την αποικιαν ιουδα και την αποικιαν ισραηλ και οικοδοµησω αυτουσ καθωσ το προτερον8κα
ι καθαριω αυτουσ απο πασων των αδικιων αυτων ων ηµαρτοσαν µοι και ου µη µνησθησοµαι αµαρτι
ων αυτων ων ηµαρτον µοι και απεστησαν απ′ εµου9και εσται εισ ευφροσυνην και εισ αινεσιν και εισ 
µεγαλειοτητα παντι τω λαω τησ γησ οιτινεσ ακουσονται παντα τα αγαθα α εγω ποιησω και φοβηθησο
νται και πικρανθησονται περι παντων των αγαθων και περι πασησ τησ ειρηνησ ησ εγω ποιησω αυτοι
σ10ουτωσ ειπεν κυριοσ ετι ακουσθησεται εν τω τοπω τουτω ω υµεισ λεγετε ερηµοσ εστιν απο ανθρωπ
ων και κτηνων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ ταισ ηρηµωµεναισ παρα το µη ειναι ανθρωπ
ον και κτηνη11φωνη ευφροσυνησ και φωνη χαρµοσυνησ φωνη νυµφιου και φωνη νυµφησ φωνη λεγοντ
ων εξοµολογεισθε κυριω παντοκρατορι οτι χρηστοσ κυριοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου και εισ
οισουσιν δωρα εισ οικον κυριου οτι αποστρεψω πασαν την αποικιαν τησ γησ εκεινησ κατα το προτερ
ον ειπεν κυριοσ12ουτωσ ειπεν κυριοσ των δυναµεων ετι εσται εν τω τοπω τουτω τω ερηµω παρα το µη 
ειναι ανθρωπον και κτηνοσ και εν πασαισ ταισ πολεσιν αυτου καταλυµατα ποιµενων κοιταζοντων π
ροβατα13εν πολεσιν τησ ορεινησ και εν πολεσιν τησ σεφηλα και εν πολεσιν τησ ναγεβ και εν γη βενια
µιν και εν ταισ κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα ετι παρελευσεται προβατα επι χειρα αριθµο
υντοσ ειπεν κυριοσ  
 
Chapter 41 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου και ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και πα
ν το στρατοπεδον αυτου και πασα η γη αρχησ αυτου επολεµουν επι ιερουσαληµ και επι πασασ τασ π
ολεισ ιουδα λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ βαδισον προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και ερεισ αυτω ουτωσ 
ειπεν κυριοσ παραδοσει παραδοθησεται η πολισ αυτη εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και συλληµψ
εται αυτην και καυσει αυτην εν πυρι3και συ ου µη σωθησ εκ χειροσ αυτου και συλληµψει συλληµφθ
ηση και εισ χειρασ αυτου δοθηση και οι οφθαλµοι σου τουσ οφθαλµουσ αυτου οψονται και το στοµα
 αυτου µετα του στοµατοσ σου λαλησει και εισ βαβυλωνα εισελευση4αλλα ακουσον τον λογον κυριο
υ σεδεκια βασιλευ ιουδα ουτωσ λεγει κυριοσ5εν ειρηνη αποθανη και ωσ εκλαυσαν τουσ πατερασ σου
 τουσ βασιλευσαντασ προτερον σου κλαυσονται και σε και ω αδων κοψονται σε οτι λογον εγω ελαλη
σα ειπεν κυριοσ6και ελαλησεν ιερεµιασ προσ τον βασιλεα σεδεκιαν παντασ τουσ λογουσ τουτουσ εν 



ιερουσαληµ7και η δυναµισ βασιλεωσ βαβυλωνοσ επολεµει επι ιερουσαληµ και επι τασ πολεισ ιουδα 
επι λαχισ και επι αζηκα οτι αυται κατελειφθησαν εν πολεσιν ιουδα πολεισ οχυραι8ο λογοσ ο γενοµεν
οσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου µετα το συντελεσαι τον βασιλεα σεδεκιαν διαθηκην προσ τον λαον το
υ καλεσαι αφεσιν9του εξαποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου τον 
εβραιον και την εβραιαν ελευθερουσ προσ το µη δουλευειν ανδρα εξ ιουδα10και επεστραφησαν παντε
σ οι µεγιστανεσ και πασ ο λαοσ οι εισελθοντεσ εν τη διαθηκη του αποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτ
ου και εκαστον την παιδισκην αυτου11και εωσαν αυτουσ εισ παιδασ και παιδισκασ12και εγενηθη λογ
οσ κυριου προσ ιερεµιαν λεγων13ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εγω εθεµην διαθηκην προσ τουσ 
πατερασ υµων εν τη ηµερα η εξειλαµην αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ λεγων14οταν πληρ
ωθη εξ ετη αποστελεισ τον αδελφον σου τον εβραιον οσ πραθησεται σοι και εργαται σοι εξ ετη και εξ
αποστελεισ αυτον ελευθερον και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλιναν το ουσ αυτων15και επεστρεψαν σ
ηµερον ποιησαι το ευθεσ προ οφθαλµων µου του καλεσαι αφεσιν εκαστον του πλησιον αυτου και συ
νετελεσαν διαθηκην κατα προσωπον µου εν τω οικω ου επεκληθη το ονοµα µου επ′ αυτω16και επεστρε
ψατε και εβεβηλωσατε το ονοµα µου του επιστρεψαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδι
σκην αυτου ουσ εξαπεστειλατε ελευθερουσ τη ψυχη αυτων υµιν εισ παιδασ και παιδισκασ17δια τουτ
ο ουτωσ ειπεν κυριοσ υµεισ ουκ ηκουσατε µου του καλεσαι αφεσιν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου
 ιδου εγω καλω αφεσιν υµιν εισ µαχαιραν και εισ τον θανατον και εισ τον λιµον και δωσω υµασ εισ δ
ιασποραν πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ18και δωσω τουσ ανδρασ τουσ παρεληλυθοτασ την διαθηκ
ην µου τουσ µη στησαντασ την διαθηκην µου ην εποιησαν κατα προσωπον µου τον µοσχον ον εποιη
σαν εργαζεσθαι αυτω19τουσ αρχοντασ ιουδα και τουσ δυναστασ και τουσ ιερεισ και τον λαον20και δ
ωσω αυτουσ τοισ εχθροισ αυτων και εσται τα θνησιµαια αυτων βρωσισ τοισ πετεινοισ του ουρανου 
και τοισ θηριοισ τησ γησ21και τον σεδεκιαν βασιλεα τησ ιουδαιασ και τουσ αρχοντασ αυτων δωσω ει
σ χειρασ εχθρων αυτων και δυναµισ βασιλεωσ βαβυλωνοσ τοισ αποτρεχουσιν απ′ αυτων22ιδου εγω σ
υντασσω φησιν κυριοσ και επιστρεψω αυτουσ εισ την γην ταυτην και πολεµησουσιν επ′ αυτην και λ
ηµψονται αυτην και κατακαυσουσιν αυτην εν πυρι και τασ πολεισ ιουδα και δωσω αυτασ ερηµουσ 
απο κατοικουντων 
 
Chapter 42 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου εν ηµεραισ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα λεγων2βαδισον 
εισ οικον αρχαβιν και αξεισ αυτουσ εισ οικον κυριου εισ µιαν των αυλων και ποτιεισ αυτουσ οινον3

και εξηγαγον τον ιεζονιαν υιον ιερεµιν υιου χαβασιν και τουσ αδελφουσ αυτου και τουσ υιουσ αυτο
υ και πασαν την οικιαν αρχαβιν4και εισηγαγον αυτουσ εισ οικον κυριου εισ το παστοφοριον υιων αν
ανιου υιου γοδολιου ανθρωπου του θεου ο εστιν εγγυσ του οικου των αρχοντων των επανω του οικου 
µαασαιου υιου σελωµ του φυλασσοντοσ την αυλην5και εδωκα κατα προσωπον αυτων κεραµιον οινο
υ και ποτηρια και ειπα πιετε οινον6και ειπαν ου µη πιωµεν οινον οτι ιωναδαβ υιοσ ρηχαβ ο πατηρ ηµ
ων ενετειλατο ηµιν λεγων ου µη πιητε οινον υµεισ και οι υιοι υµων εωσ αιωνοσ7και οικιαν ου µη οικ
οδοµησητε και σπερµα ου µη σπειρητε και αµπελων ουκ εσται υµιν οτι εν σκηναισ οικησετε πασασ τ
ασ ηµερασ υµων οπωσ αν ζησητε ηµερασ πολλασ επι τησ γησ εφ′ ησ διατριβετε υµεισ επ′ αυτησ8και 
ηκουσαµεν τησ φωνησ ιωναδαβ του πατροσ ηµων προσ το µη πιειν οινον πασασ τασ ηµερασ ηµων η
µεισ και αι γυναικεσ ηµων και οι υιοι ηµων και αι θυγατερεσ ηµων9και προσ το µη οικοδοµειν οικιασ
 του κατοικειν εκει και αµπελων και αγροσ και σπερµα ουκ εγενετο ηµιν10και ωκησαµεν εν σκηναισ κ
αι ηκουσαµεν και εποιησαµεν κατα παντα α ενετειλατο ηµιν ιωναδαβ ο πατηρ ηµων11και εγενηθη οτ
ε ανεβη ναβουχοδονοσορ επι την γην και ειπαµεν εισελθατε και εισελθωµεν εισ ιερουσαληµ απο προ
σωπου τησ δυναµεωσ των χαλδαιων και απο προσωπου τησ δυναµεωσ των ασσυριων και ωκουµεν εκ
ει12και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων13ουτωσ λεγει κυριοσ πορευου και ειπον ανθρωπω ιουδα κ
αι τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ ου µη λαβητε παιδειαν του ακουειν τουσ λογουσ µου14εστησαν ρηµ
α υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ ο ενετειλατο τοισ τεκνοισ αυτου προσ το µη πιειν οινον και ουκ επιοσαν 
και εγω ελαλησα προσ υµασ ορθρου και ελαλησα και ουκ ηκουσατε15και απεστειλα προσ υµασ τουσ
 παιδασ µου τουσ προφητασ λεγων αποστραφητε εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και βελτ
ιω ποιησατε τα επιτηδευµατα υµων και ου πορευσεσθε οπισω θεων ετερων του δουλευειν αυτοισ και 
οικησετε επι τησ γησ ησ εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων και ουκ εκλινατε τα ωτα υµων και ουκ 
ηκουσατε16και εστησαν υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατροσ αυτων ο δε λαοσ ουτοσ ου
κ ηκουσαν µου17δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω φερω επι ιουδαν και επι τουσ κατοικουντασ ι
ερουσαληµ παντα τα κακα α ελαλησα επ′ αυτουσ18δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ επειδη ηκουσαν υιο
ι ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατροσ αυτων ποιειν καθοτι ενετειλατο αυτοισ ο πατηρ αυτω
ν19ου µη εκλιπη ανηρ των υιων ιωναδαβ υιου ρηχαβ παρεστηκωσ κατα προσωπον µου πασασ τασ ηµ
ερασ τησ γησ 
 



Chapter 43 
1και εν τω ενιαυτω τω τεταρτω ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεωσ ιουδα εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγ
ων2λαβε σεαυτω χαρτιον βιβλιου και γραψον επ′ αυτου παντασ τουσ λογουσ ουσ εχρηµατισα προσ σ
ε επι ιερουσαληµ και επι ιουδαν και επι παντα τα εθνη αφ′ ησ ηµερασ λαλησαντοσ µου προσ σε αφ′ η
µερων ιωσια βασιλεωσ ιουδα και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ3ισωσ ακουσεται ο οικοσ ιουδα παντα τα κ
ακα α εγω λογιζοµαι ποιησαι αυτοισ ινα αποστρεψωσιν απο οδου αυτων τησ πονηρασ και ιλεωσ εσο
µαι ταισ αδικιαισ αυτων και ταισ αµαρτιαισ αυτων4και εκαλεσεν ιερεµιασ τον βαρουχ υιον νηριου κ
αι εγραψεν απο στοµατοσ ιερεµιου παντασ τουσ λογουσ κυριου ουσ εχρηµατισεν προσ αυτον εισ χα
ρτιον βιβλιου5και ενετειλατο ιερεµιασ τω βαρουχ λεγων εγω φυλασσοµαι ου µη δυνωµαι εισελθειν ει
σ οικον κυριου6και αναγνωση εν τω χαρτιω τουτω εισ τα ωτα του λαου εν οικω κυριου εν ηµερα νηστ
ειασ και εν ωσι παντοσ ιουδα των ερχοµενων εκ πολεωσ αυτων αναγνωση αυτοισ7ισωσ πεσειται ελεο
σ αυτων κατα προσωπον κυριου και αποστρεψουσιν εκ τησ οδου αυτων τησ πονηρασ οτι µεγασ ο θυ
µοσ και η οργη κυριου ην ελαλησεν επι τον λαον τουτον8και εποιησεν βαρουχ κατα παντα α ενετειλ
ατο αυτω ιερεµιασ του αναγνωναι εν τω βιβλιω λογουσ κυριου εν οικω κυριου9και εγενηθη εν τω ετει 
τω ογδοω βασιλει ιωακιµ τω µηνι τω ενατω εξεκκλησιασαν νηστειαν κατα προσωπον κυριου πασ ο λ
αοσ εν ιερουσαληµ και οικοσ ιουδα10και ανεγινωσκε βαρουχ εν τω βιβλιω τουσ λογουσ ιερεµιου εν οι
κω κυριου εν οικω γαµαριου υιου σαφαν του γραµµατεωσ εν τη αυλη τη επανω εν προθυροισ πυλησ τ
ου οικου κυριου τησ καινησ εν ωσι παντοσ του λαου11και ηκουσεν µιχαιασ υιοσ γαµαριου υιου σαφ
αν απαντασ τουσ λογουσ κυριου εκ του βιβλιου12και κατεβη εισ οικον του βασιλεωσ εισ τον οικον το
υ γραµµατεωσ και ιδου εκει παντεσ οι αρχοντεσ εκαθηντο ελισαµα ο γραµµατευσ και δαλαιασ υιοσ 
σελεµιου και ελναθαν υιοσ ακχοβωρ και γαµαριασ υιοσ σαφαν και σεδεκιασ υιοσ ανανιου και παντε
σ οι αρχοντεσ13και ανηγγειλεν αυτοισ µιχαιασ παντασ τουσ λογουσ ουσ ηκουσεν αναγινωσκοντοσ τ
ου βαρουχ εισ τα ωτα του λαου14και απεστειλαν παντεσ οι αρχοντεσ προσ βαρουχ υιον νηριου τον ι
ουδιν υιον ναθανιου υιου σελεµιου υιου χουσι λεγοντεσ το χαρτιον εν ω συ αναγινωσκεισ εν αυτω εν
 ωσι του λαου λαβε αυτο εισ την χειρα σου και ηκε και ελαβεν βαρουχ το χαρτιον και κατεβη προσ α
υτουσ15και ειπαν αυτω παλιν αναγνωθι εισ τα ωτα ηµων και ανεγνω βαρουχ16και εγενηθη ωσ ηκουσα
ν παντασ τουσ λογουσ συνεβουλευσαντο εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και ειπαν αναγγελλοντεσ
 αναγγειλωµεν τω βασιλει απαντασ τουσ λογουσ τουτουσ17και τον βαρουχ ηρωτησαν λεγοντεσ ποθεν 
εγραψασ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ18και ειπεν βαρουχ απο στοµατοσ αυτου ανηγγειλεν µοι ιερεµι
ασ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και εγραφον εν βιβλιω19και ειπαν τω βαρουχ βαδισον κατακρυβηθι 
συ και ιερεµιασ ανθρωποσ µη γνωτω που υµεισ20και εισηλθον προσ τον βασιλεα εισ την αυλην και τ
ο χαρτιον εδωκαν φυλασσειν εν οικω ελισαµα και ανηγγειλαν τω βασιλει παντασ τουσ λογουσ21και α
πεστειλεν ο βασιλευσ τον ιουδιν λαβειν το χαρτιον και ελαβεν αυτο εξ οικου ελισαµα και ανεγνω ιου
διν εισ τα ωτα του βασιλεωσ και εισ τα ωτα παντων των αρχοντων των εστηκοτων περι τον βασιλεα22

και ο βασιλευσ εκαθητο εν οικω χειµερινω και εσχαρα πυροσ κατα προσωπον αυτου23και εγενηθη αν
αγινωσκοντοσ ιουδιν τρεισ σελιδασ και τεσσαρασ απετεµνεν αυτασ τω ξυρω του γραµµατεωσ και ερ
ριπτεν εισ το πυρ το επι τησ εσχαρασ εωσ εξελιπεν πασ ο χαρτησ εισ το πυρ το επι τησ εσχαρασ24και 
ουκ εζητησαν και ου διερρηξαν τα ιµατια αυτων ο βασιλευσ και οι παιδεσ αυτου οι ακουοντεσ παντ
ασ τουσ λογουσ τουτουσ25και ελναθαν και γοδολιασ και γαµαριασ υπεθεντο τω βασιλει προσ το µη κ
ατακαυσαι το χαρτιον26και ενετειλατο ο βασιλευσ τω ιερεµεηλ υιω του βασιλεωσ και τω σαραια υιω 
εσριηλ συλλαβειν τον βαρουχ και τον ιερεµιαν και κατεκρυβησαν27και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιε
ρεµιαν µετα το κατακαυσαι τον βασιλεα το χαρτιον παντασ τουσ λογουσ ουσ εγραψεν βαρουχ απο σ
τοµατοσ ιερεµιου λεγων28παλιν λαβε συ χαρτιον ετερον και γραψον παντασ τουσ λογουσ τουσ οντασ 
επι του χαρτιου ουσ κατεκαυσεν ο βασιλευσ ιωακιµ29και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ συ κατεκαυσασ τ
ο χαρτιον τουτο λεγων δια τι εγραψασ επ′ αυτω λεγων εισπορευοµενοσ εισπορευσεται ο βασιλευσ βα
βυλωνοσ και εξολεθρευσει την γην ταυτην και εκλειψει απ′ αυτησ ανθρωποσ και κτηνη30δια τουτο ο
υτωσ ειπεν κυριοσ επι ιωακιµ βασιλεα ιουδα ουκ εσται αυτω καθηµενοσ επι θρονου δαυιδ και το θνη
σιµαιον αυτου εσται ερριµµενον εν τω καυµατι τησ ηµερασ και εν τω παγετω τησ νυκτοσ31και επισκε
ψοµαι επ′ αυτον και επι το γενοσ αυτου και επι τουσ παιδασ αυτου και επαξω επ′ αυτουσ και επι του
σ κατοικουντασ ιερουσαληµ και επι γην ιουδα παντα τα κακα α ελαλησα προσ αυτουσ και ουκ ηκου
σαν32και ελαβεν βαρουχ χαρτιον ετερον και εγραψεν επ′ αυτω απο στοµατοσ ιερεµιου απαντασ τουσ 
λογουσ του βιβλιου ου κατεκαυσεν ιωακιµ και ετι προσετεθησαν αυτω λογοι πλειονεσ ωσ ουτοι 
 
Chapter 44 
1και εβασιλευσεν σεδεκιασ υιοσ ιωσια αντι ιωακιµ ον εβασιλευσεν ναβουχοδονοσορ βασιλευειν του 
ιουδα2και ουκ ηκουσεν αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και ο λαοσ τησ γησ τουσ λογουσ κυριου ουσ ελαλ
ησεν εν χειρι ιερεµιου3και απεστειλεν ο βασιλευσ σεδεκιασ τον ιωαχαλ υιον σελεµιου και τον σοφονι
αν υιον µαασαιου τον ιερεα προσ ιερεµιαν λεγων προσευξαι δη περι ηµων προσ κυριον4και ιερεµιασ 



ηλθεν και διηλθεν δια µεσου τησ πολεωσ και ουκ εδωκαν αυτον εισ οικον τησ φυλακησ5και δυναµισ 
φαραω εξηλθεν εξ αιγυπτου και ηκουσαν οι χαλδαιοι την ακοην αυτων και ανεβησαν απο ιερουσαλ
ηµ6και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν λεγων7ουτωσ ειπεν κυριοσ ουτωσ ερεισ προσ βασιλεα ιου
δα τον αποστειλαντα προσ σε του εκζητησαι µε ιδου δυναµισ φαραω η εξελθουσα υµιν εισ βοηθειαν 
αποστρεψουσιν εισ γην αιγυπτου8και αναστρεψουσιν αυτοι οι χαλδαιοι και πολεµησουσιν επι την πο
λιν ταυτην και συλληµψονται αυτην και καυσουσιν αυτην εν πυρι9οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ µη υπολα
βητε ταισ ψυχαισ υµων λεγοντεσ αποτρεχοντεσ απελευσονται αφ′ ηµων οι χαλδαιοι οτι ου µη απελθ
ωσιν10και εαν παταξητε πασαν δυναµιν των χαλδαιων τουσ πολεµουντασ υµασ και καταλειφθωσιν τι
νεσ εκκεκεντηµενοι εκαστοσ εν τω τοπω αυτου ουτοι αναστησονται και καυσουσιν την πολιν ταυτην
 εν πυρι11και εγενετο οτε ανεβη η δυναµισ των χαλδαιων απο ιερουσαληµ απο προσωπου τησ δυναµε
ωσ φαραω12εξηλθεν ιερεµιασ απο ιερουσαληµ του πορευθηναι εισ γην βενιαµιν του αγορασαι εκειθεν
 εν µεσω του λαου13και εγενετο αυτοσ εν πυλη βενιαµιν και εκει ανθρωποσ παρ′ ω κατελυεν σαρουια
σ υιοσ σελεµιου υιου ανανιου και συνελαβεν τον ιερεµιαν λεγων προσ τουσ χαλδαιουσ συ φευγεισ14κ
αι ειπεν ψευδοσ ουκ εισ τουσ χαλδαιουσ εγω φευγω και ουκ ηκουσεν αυτου και συνελαβεν σαρουιασ
 τον ιερεµιαν και εισηγαγεν αυτον προσ τουσ αρχοντασ15και επικρανθησαν οι αρχοντεσ επι ιερεµιαν 
και επαταξαν αυτον και απεστειλαν αυτον εισ την οικιαν ιωναθαν του γραµµατεωσ οτι ταυτην εποιη
σαν εισ οικιαν φυλακησ16και ηλθεν ιερεµιασ εισ οικιαν του λακκου και εισ την χερεθ και εκαθισεν ε
κει ηµερασ πολλασ17και απεστειλεν σεδεκιασ και εκαλεσεν αυτον και ηρωτα αυτον ο βασιλευσ κρυφ
αιωσ ειπειν ει εστιν λογοσ παρα κυριου και ειπεν εστιν εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ παραδοθησ
η18και ειπεν ιερεµιασ τω βασιλει τι ηδικησα σε και τουσ παιδασ σου και τον λαον τουτον οτι συ διδω
σ µε εισ οικιαν φυλακησ19και που εισιν οι προφηται υµων οι προφητευσαντεσ υµιν λεγοντεσ οτι ου µη
 ελθη βασιλευσ βαβυλωνοσ επι την γην ταυτην20και νυν κυριε βασιλευ πεσετω το ελεοσ µου κατα πρ
οσωπον σου και τι αποστρεφεισ µε εισ οικιαν ιωναθαν του γραµµατεωσ και ου µη αποθανω εκει21και 
συνεταξεν ο βασιλευσ και ενεβαλοσαν αυτον εισ οικιαν τησ φυλακησ και εδιδοσαν αυτω αρτον ενα 
τησ ηµερασ εξωθεν ου πεσσουσιν εωσ εξελιπον οι αρτοι εκ τησ πολεωσ και εκαθισεν ιερεµιασ εν τη α
υλη τησ φυλακησ  
 
Chapter 45 
1και ηκουσεν σαφατιασ υιοσ µαθαν και γοδολιασ υιοσ πασχωρ και ιωαχαλ υιοσ σελεµιου τουσ λογο
υσ ουσ ελαλει ιερεµιασ επι τον λαον λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο κατοικων εν τη πολει ταυτη αποθαν
ειται εν ροµφαια και εν λιµω και ο εκπορευοµενοσ προσ τουσ χαλδαιουσ ζησεται και εσται η ψυχη α
υτου εισ ευρεµα και ζησεται3οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ παραδιδοµενη παραδοθησεται η πολισ αυτη εισ 
χειρασ δυναµεωσ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και συλληµψεται αυτην4και ειπαν τω βασιλει αναιρεθητω δ
η ο ανθρωποσ εκεινοσ οτι αυτοσ εκλυει τασ χειρασ των ανθρωπων των πολεµουντων των καταλειποµ
ενων εν τη πολει και τασ χειρασ παντοσ του λαου λαλων προσ αυτουσ κατα τουσ λογουσ τουτουσ οτ
ι ο ανθρωποσ ουτοσ ου χρησµολογει ειρηνην τω λαω τουτω αλλ′ η πονηρα5και ειπεν ο βασιλευσ ιδου
 αυτοσ εν χερσιν υµων οτι ουκ ηδυνατο ο βασιλευσ προσ αυτουσ6και ερριψαν αυτον εισ τον λακκον 
µελχιου υιου του βασιλεωσ οσ ην εν τη αυλη τησ φυλακησ και εχαλασαν αυτον εισ τον λακκον και ε
ν τω λακκω ουκ ην υδωρ αλλ′ η βορβοροσ και ην εν τω βορβορω7και ηκουσεν αβδεµελεχ ο αιθιοψ κα
ι αυτοσ εν οικια του βασιλεωσ οτι εδωκαν ιερεµιαν εισ τον λακκον και ο βασιλευσ ην εν τη πυλη βεν
ιαµιν8και εξηλθεν προσ αυτον και ελαλησεν προσ τον βασιλεα και ειπεν9επονηρευσω α εποιησασ το
υ αποκτειναι τον ανθρωπον τουτον απο προσωπου του λιµου οτι ουκ εισιν ετι αρτοι εν τη πολει10και ε
νετειλατο ο βασιλευσ τω αβδεµελεχ λεγων λαβε εισ τασ χειρασ σου εντευθεν τριακοντα ανθρωπουσ 
και αναγαγε αυτον εκ του λακκου ινα µη αποθανη11και ελαβεν αβδεµελεχ τουσ ανθρωπουσ και εισηλ
θεν εισ την οικιαν του βασιλεωσ την υπογειον και ελαβεν εκειθεν παλαια ρακη και παλαια σχοινια κ
αι ερριψεν αυτα προσ ιερεµιαν εισ τον λακκον12και ειπεν ταυτα θεσ υποκατω των σχοινιων και εποιη
σεν ιερεµιασ ουτωσ13και ειλκυσαν αυτον τοισ σχοινιοισ και ανηγαγον αυτον εκ του λακκου και εκαθ
ισεν ιερεµιασ εν τη αυλη τησ φυλακησ14και απεστειλεν ο βασιλευσ και εκαλεσεν αυτον προσ εαυτον 
εισ οικιαν ασελισι την εν οικω κυριου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ερωτησω σε λογον και µη δη κρυψη
σ απ′ εµου ρηµα15και ειπεν ιερεµιασ τω βασιλει εαν αναγγειλω σοι ουχι θανατω µε θανατωσεισ και ε
αν συµβουλευσω σοι ου µη ακουσησ µου16και ωµοσεν αυτω ο βασιλευσ λεγων ζη κυριοσ οσ εποιησε
ν ηµιν την ψυχην ταυτην ει αποκτενω σε και ει δωσω σε εισ χειρασ των ανθρωπων τουτων17και ειπεν 
αυτω ιερεµιασ ουτωσ ειπεν κυριοσ εαν εξελθων εξελθησ προσ ηγεµονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ζ
ησεται η ψυχη σου και η πολισ αυτη ου µη κατακαυθη εν πυρι και ζηση συ και η οικια σου18και εαν 
µη εξελθησ δοθησεται η πολισ αυτη εισ χειρασ των χαλδαιων και καυσουσιν αυτην εν πυρι και συ ο
υ µη σωθησ19και ειπεν ο βασιλευσ τω ιερεµια εγω λογον εχω των ιουδαιων των πεφευγοτων προσ τουσ
 χαλδαιουσ µη δωσειν µε εισ χειρασ αυτων και καταµωκησονται µου20και ειπεν ιερεµιασ ου µη παρα
δωσιν σε ακουσον τον λογον κυριου ον εγω λεγω προσ σε και βελτιον εσται σοι και ζησεται η ψυχη σ



ου21και ει µη θελεισ συ εξελθειν ουτοσ ο λογοσ ον εδειξεν µοι κυριοσ22και ιδου πασαι αι γυναικεσ αι 
καταλειφθεισαι εν οικια βασιλεωσ ιουδα εξηγοντο προσ αρχοντασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και αυται ε
λεγον ηπατησαν σε και δυνησονται σοι ανδρεσ ειρηνικοι σου και καταλυσουσιν εν ολισθηµασιν ποδ
ασ σου απεστρεψαν απο σου23και τασ γυναικασ σου και τα τεκνα σου εξαξουσιν προσ τουσ χαλδαιο
υσ και συ ου µη σωθησ οτι εν χειρι βασιλεωσ βαβυλωνοσ συλληµφθηση και η πολισ αυτη κατακαυθ
ησεται24και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ανθρωποσ µη γνωτω εκ των λογων τουτων και συ ου µη αποθανησ
25και εαν ακουσωσιν οι αρχοντεσ οτι ελαλησα σοι και ελθωσιν προσ σε και ειπωσιν σοι αναγγειλον η
µιν τι ελαλησεν σοι ο βασιλευσ µη κρυψησ αφ′ ηµων και ου µη ανελωµεν σε και τι ελαλησεν προσ σε
 ο βασιλευσ26και ερεισ αυτοισ ριπτω εγω το ελεοσ µου κατ′ οφθαλµουσ του βασιλεωσ προσ το µη απο
στρεψαι µε εισ οικιαν ιωναθαν αποθανειν εκει27και ηλθοσαν παντεσ οι αρχοντεσ προσ ιερεµιαν και 
ηρωτησαν αυτον και ανηγγειλεν αυτοισ κατα παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ ενετειλατο αυτω ο β
ασιλευσ και απεσιωπησαν οτι ουκ ηκουσθη λογοσ κυριου28και εκαθισεν ιερεµιασ εν τη αυλη τησ φυ
λακησ εωσ χρονου ου συνεληµφθη ιερουσαληµ 
 
Chapter 46 
1και εγενετο εν τω ετει τω ενατω του σεδεκια βασιλεωσ ιουδα εν τω µηνι τω δεκατω παρεγενετο ναβου
χοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και επολιορκουν αυτην
2και εν τω ενδεκατω ετει του σεδεκια εν τω µηνι τω τεταρτω ενατη του µηνοσ ερραγη η πολισ3και εισ
ηλθον παντεσ οι ηγεµονεσ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και εκαθισαν εν πυλη τη µεση ναργαλασαρ και σαµ
αγωθ και ναβουσαχαρ και ναβουσαρισ και ναγαργασνασερ ραβαµαγ και οι καταλοιποι ηγεµονεσ βα
σιλεωσ βαβυλωνοσ14και απεστειλαν και ελαβον τον ιερεµιαν εξ αυλησ τησ φυλακησ και εδωκαν αυτ
ον προσ τον γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν και εξηγαγον αυτον και εκαθισεν εν µεσω του λαου15κ
αι προσ ιερεµιαν εγενετο λογοσ κυριου εν τη αυλη τησ φυλακησ λεγων16πορευου και ειπον προσ αβδε
µελεχ τον αιθιοπα ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω φερω τουσ λογουσ µου επι την πολιν τ
αυτην εισ κακα και ουκ εισ αγαθα17και σωσω σε εν τη ηµερα εκεινη και ου µη δωσω σε εισ χειρασ τω
ν ανθρωπων ων συ φοβη απο προσωπου αυτων18οτι σωζων σωσω σε και εν ροµφαια ου µη πεσησ και 
εσται η ψυχη σου εισ ευρεµα οτι επεποιθεισ επ′ εµοι φησιν κυριοσ  
 
Chapter 47 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν υστερον µετα το αποστειλαι αυτον ναβουζαρδαν τ
ον αρχιµαγειρον τον εκ δαµαν εν τω λαβειν αυτον εν χειροπεδαισ εν µεσω αποικιασ ιουδα των ηγµεν
ων εισ βαβυλωνα2και ελαβεν αυτον ο αρχιµαγειροσ και ειπεν αυτω κυριοσ ο θεοσ σου ελαλησεν τα κ
ακα ταυτα επι τον τοπον τουτον3και εποιησεν κυριοσ οτι ηµαρτετε αυτω και ουκ ηκουσατε αυτου τη
σ φωνησ4ιδου ελυσα σε απο των χειροπεδων των επι τασ χειρασ σου ει καλον εναντιον σου ελθειν µετ
′ εµου εισ βαβυλωνα ηκε και θησω τουσ οφθαλµουσ µου επι σε5ει δε µη αποτρεχε και αναστρεψον πρ
οσ γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν γη ιουδα και οικησον µ
ετ′ αυτου εν µεσω του λαου εν γη ιουδα εισ απαντα τα αγαθα εν οφθαλµοισ σου του πορευθηναι πορε
υου και εδωκεν αυτω ο αρχιµαγειροσ δωρα και απεστειλεν αυτον6και ηλθεν προσ γοδολιαν εισ µασσ
ηφα και εκαθισεν εν µεσω του λαου του καταλειφθεντοσ εν τη γη7και ηκουσαν παντεσ οι ηγεµονεσ τη
σ δυναµεωσ τησ εν αγρω αυτοι και οι ανδρεσ αυτων οτι κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τον γοδολι
αν εν τη γη και παρεκατεθετο αυτω ανδρασ και γυναικασ αυτων ουσ ουκ απωκισεν εισ βαβυλωνα8κα
ι ηλθεν προσ γοδολιαν εισ µασσηφα ισµαηλ υιοσ ναθανιου και ιωαναν υιοσ καρηε και σαραιασ υιοσ
 θαναεµεθ και υιοι ωφε του νετωφατι και ιεζονιασ υιοσ του µοχατι αυτοι και οι ανδρεσ αυτων9και ωµ
οσεν αυτοισ γοδολιασ και τοισ ανδρασιν αυτων λεγων µη φοβηθητε απο προσωπου των παιδων των χ
αλδαιων κατοικησατε εν τη γη και εργασασθε τω βασιλει βαβυλωνοσ και βελτιον εσται υµιν10και ιδο
υ εγω καθηµαι εναντιον υµων εισ µασσηφα στηναι κατα προσωπον των χαλδαιων οι αν ελθωσιν εφ′ υ
µασ και υµεισ συναγαγετε οινον και οπωραν και συναγαγετε ελαιον και βαλετε εισ τα αγγεια υµων κ
αι οικησατε εν ταισ πολεσιν αισ κατεκρατησατε11και παντεσ οι ιουδαιοι οι εν γη µωαβ και εν υιοισ α
µµων και οι εν τη ιδουµαια και οι εν παση τη γη ηκουσαν οτι εδωκεν βασιλευσ βαβυλωνοσ καταλειµ
µα τω ιουδα και οτι κατεστησεν επ′ αυτουσ τον γοδολιαν υιον αχικαµ12και ηλθον προσ γοδολιαν εισ γ
ην ιουδα εισ µασσηφα και συνηγαγον οινον και οπωραν πολλην σφοδρα και ελαιον13και ιωαναν υιοσ
 καρηε και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ οι εν τοισ αγροισ ηλθον προσ γοδολιαν εισ µασσηφα14κ
αι ειπαν αυτω ει γνωσει γινωσκεισ οτι βελισα βασιλευσ υιων αµµων απεστειλεν προσ σε τον ισµαηλ 
παταξαι σου ψυχην και ουκ επιστευσεν αυτοισ γοδολιασ15και ιωαναν ειπεν τω γοδολια κρυφαιωσ εν 
µασσηφα πορευσοµαι δη και παταξω τον ισµαηλ και µηθεισ γνωτω µη παταξη σου ψυχην και διασπα
ρη πασ ιουδα οι συνηγµενοι προσ σε και απολουνται οι καταλοιποι ιουδα16και ειπεν γοδολιασ προσ ι
ωαναν µη ποιησησ το πραγµα τουτο οτι ψευδη συ λεγεισ περι ισµαηλ  
 



Chapter 48 
1και εγενετο τω µηνι τω εβδοµω ηλθεν ισµαηλ υιοσ ναθανιου υιου ελασα απο γενουσ του βασιλεωσ κ
αι δεκα ανδρεσ µετ′ αυτου προσ γοδολιαν εισ µασσηφα και εφαγον εκει αρτον αµα2και ανεστη ισµαη
λ και οι δεκα ανδρεσ οι ησαν µετ′ αυτου και επαταξαν τον γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλ
ωνοσ επι τησ γησ3και παντασ τουσ ιουδαιουσ τουσ οντασ µετ′ αυτου εν µασσηφα και παντασ τουσ χ
αλδαιουσ τουσ ευρεθεντασ εκει4και εγενετο τη ηµερα τη δευτερα παταξαντοσ αυτου τον γοδολιαν κα
ι ανθρωποσ ουκ εγνω5και ηλθοσαν ανδρεσ απο συχεµ και απο σαληµ και απο σαµαρειασ ογδοηκοντ
α ανδρεσ εξυρηµενοι πωγωνασ και διερρηγµενοι τα ιµατια και κοπτοµενοι και µαναα και λιβανοσ εν 
χερσιν αυτων του εισενεγκειν εισ οικον κυριου6και εξηλθεν εισ απαντησιν αυτοισ ισµαηλ αυτοι επορ
ευοντο και εκλαιον και ειπεν αυτοισ εισελθετε προσ γοδολιαν7και εγενετο εισελθοντων αυτων εισ το 
µεσον τησ πολεωσ εσφαξεν αυτουσ εισ το φρεαρ8και δεκα ανδρεσ ευρεθησαν εκει και ειπαν τω ισµαη
λ µη ανελησ ηµασ οτι εισιν ηµιν θησαυροι εν αγρω πυροι και κριθαι µελι και ελαιον και παρηλθεν κ
αι ουκ ανειλεν αυτουσ εν µεσω των αδελφων αυτων9και το φρεαρ εισ ο ερριψεν εκει ισµαηλ παντασ ο
υσ επαταξεν φρεαρ µεγα τουτο εστιν ο εποιησεν ο βασιλευσ ασα απο προσωπου βαασα βασιλεωσ ισρ
αηλ τουτο ενεπλησεν ισµαηλ τραυµατιων10και απεστρεψεν ισµαηλ παντα τον λαον τον καταλειφθεντ
α εισ µασσηφα και τασ θυγατερασ του βασιλεωσ ασ παρεκατεθετο ο αρχιµαγειροσ τω γοδολια υιω α
χικαµ και ωχετο εισ το περαν υιων αµµων11και ηκουσεν ιωαναν υιοσ καρηε και παντεσ οι ηγεµονεσ τ
ησ δυναµεωσ οι µετ′ αυτου παντα τα κακα α εποιησεν ισµαηλ12και ηγαγον απαν το στρατοπεδον αυτ
ων και ωχοντο πολεµειν αυτον και ευρον αυτον επι υδατοσ πολλου εν γαβαων13και εγενετο οτε ειδον 
πασ ο λαοσ ο µετα ισµαηλ τον ιωαναν και τουσ ηγεµονασ τησ δυναµεωσ τησ µετ′ αυτου14και ανεστρ
εψαν προσ ιωαναν15και ισµαηλ εσωθη συν οκτω ανθρωποισ και ωχετο προσ τουσ υιουσ αµµων16και ε
λαβεν ιωαναν και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ οι µετ′ αυτου παντασ τουσ καταλοιπουσ του λα
ου ουσ απεστρεψεν απο ισµαηλ δυνατουσ ανδρασ εν πολεµω και τασ γυναικασ και τα λοιπα και του
σ ευνουχουσ ουσ απεστρεψεν απο γαβαων17και ωχοντο και εκαθισαν εν γαβηρωθ−χαµααµ την προσ 
βηθλεεµ του πορευθηναι εισελθειν εισ αιγυπτον18απο προσωπου των χαλδαιων οτι εφοβηθησαν απο π
ροσωπου αυτων οτι επαταξεν ισµαηλ τον γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τη γη 
 
Chapter 49 
1και προσηλθον παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ και ιωαναν και αζαριασ υιοσ µαασαιου και πασ 
ο λαοσ απο µικρου εωσ µεγαλου2προσ ιερεµιαν τον προφητην και ειπαν αυτω πεσετω δη το ελεοσ ηµ
ων κατα προσωπον σου και προσευξαι προσ κυριον τον θεον σου περι των καταλοιπων τουτων οτι κα
τελειφθηµεν ολιγοι απο πολλων καθωσ οι οφθαλµοι σου βλεπουσιν3και αναγγειλατω ηµιν κυριοσ ο θε
οσ σου την οδον η πορευσοµεθα εν αυτη και λογον ον ποιησοµεν4και ειπεν αυτοισ ιερεµιασ ηκουσα ι
δου εγω προσευξοµαι προσ κυριον τον θεον ηµων κατα τουσ λογουσ υµων και εσται ο λογοσ ον αν απ
οκριθησεται κυριοσ αναγγελω υµιν ου µη κρυψω αφ′ υµων ρηµα5και αυτοι ειπαν τω ιερεµια εστω κυρ
ιοσ εν ηµιν εισ µαρτυρα δικαιον και πιστον ει µη κατα παντα τον λογον ον αν αποστειλη σε κυριοσ π
ροσ ηµασ ουτωσ ποιησοµεν6και εαν αγαθον και εαν κακον την φωνην κυριου του θεου ηµων ου ηµει
σ αποστελλοµεν σε προσ αυτον ακουσοµεθα ινα βελτιον ηµιν γενηται οτι ακουσοµεθα τησ φωνησ κυ
ριου του θεου ηµων7και εγενηθη µετα δεκα ηµερασ εγενηθη λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν8και εκαλεσε
ν τον ιωαναν και τουσ ηγεµονασ τησ δυναµεωσ και παντα τον λαον απο µικρου εωσ µεγαλου9και ειπ
εν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ10εαν καθισαντεσ καθισητε εν τη γη ταυτη οικοδοµησω υµασ και ου µη
 καθελω και φυτευσω υµασ και ου µη εκτιλω οτι αναπεπαυµαι επι τοισ κακοισ οισ εποιησα υµιν11µη 
φοβηθητε απο προσωπου βασιλεωσ βαβυλωνοσ ου υµεισ φοβεισθε απο προσωπου αυτου µη φοβηθητε
 φησιν κυριοσ οτι µεθ′ υµων εγω ειµι του εξαιρεισθαι υµασ και σωζειν υµασ εκ χειροσ αυτου12και δω
σω υµιν ελεοσ και ελεησω υµασ και επιστρεψω υµασ εισ την γην υµων13και ει λεγετε υµεισ ου µη καθ
ισωµεν εν τη γη ταυτη προσ το µη ακουσαι φωνησ κυριου14οτι εισ γην αιγυπτου εισελευσοµεθα και ο
υ µη ιδωµεν πολεµον και φωνην σαλπιγγοσ ου µη ακουσωµεν και εν αρτοισ ου µη πεινασωµεν και εκε
ι οικησοµεν15δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ουτωσ ειπεν κυριοσ εαν υµεισ δωτε το προσωπον υµω
ν εισ αιγυπτον και εισελθητε εκει κατοικειν16και εσται η ροµφαια ην υµεισ φοβεισθε απο προσωπου α
υτησ ευρησει υµασ εν γη αιγυπτου και ο λιµοσ ου υµεισ λογον εχετε απο προσωπου αυτου καταληµψ
εται υµασ οπισω υµων εν αιγυπτω και εκει αποθανεισθε17και εσονται παντεσ οι ανθρωποι και παντεσ
 οι αλλογενεισ οι θεντεσ το προσωπον αυτων εισ γην αιγυπτου ενοικειν εκει εκλειψουσιν εν τη ροµφαι
α και εν τω λιµω και ουκ εσται αυτων ουθεισ σωζοµενοσ απο των κακων ων εγω επαγω επ′ αυτουσ18ο
τι ουτωσ ειπεν κυριοσ καθωσ εσταξεν ο θυµοσ µου επι τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ ουτωσ σταξει
 ο θυµοσ µου εφ′ υµασ εισελθοντων υµων εισ αιγυπτον και εσεσθε εισ αβατον και υποχειριοι και εισ 
αραν και εισ ονειδισµον και ου µη ιδητε ουκετι τον τοπον τουτον19α ελαλησεν κυριοσ εφ′ υµασ τουσ 
καταλοιπουσ ιουδα µη εισελθητε εισ αιγυπτον και νυν γνοντεσ γνωσεσθε20οτι επονηρευσασθε εν ψυχ
αισ υµων αποστειλαντεσ µε λεγοντεσ προσευξαι περι ηµων προσ κυριον και κατα παντα α εαν λαλησ



η σοι κυριοσ ποιησοµεν21και ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου ησ απεστειλεν µε προσ υµασ22και νυν 
εν ροµφαια και εν λιµω εκλειψετε εν τω τοπω ου υµεισ βουλεσθε εισελθειν κατοικειν εκει 
 
Chapter 50 
1και εγενηθη ωσ επαυσατο ιερεµιασ λεγων προσ τον λαον παντασ τουσ λογουσ κυριου ουσ απεστειλε
ν αυτον κυριοσ προσ αυτουσ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ2και ειπεν αζαριασ υιοσ µαασαιου και ιω
αναν υιοσ καρηε και παντεσ οι ανδρεσ οι ειπαντεσ τω ιερεµια λεγοντεσ ψευδη ουκ απεστειλεν σε κυρ
ιοσ προσ ηµασ λεγων µη εισελθητε εισ αιγυπτον οικειν εκει3αλλ′ η βαρουχ υιοσ νηριου συµβαλλει σε
 προσ ηµασ ινα δωσ ηµασ εισ χειρασ των χαλδαιων του θανατωσαι ηµασ και αποικισθηναι ηµασ εισ
 βαβυλωνα4και ουκ ηκουσεν ιωαναν και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ και πασ ο λαοσ τησ φων
ησ κυριου κατοικησαι εν γη ιουδα5και ελαβεν ιωαναν και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ παντασ
 τουσ καταλοιπουσ ιουδα τουσ αποστρεψαντασ κατοικειν εν τη γη6τουσ δυνατουσ ανδρασ και τασ γ
υναικασ και τα νηπια και τασ θυγατερασ του βασιλεωσ και τασ ψυχασ ασ κατελιπεν ναβουζαρδαν 
µετα γοδολιου υιου αχικαµ και ιερεµιαν τον προφητην και βαρουχ υιον νηριου7και εισηλθον εισ αιγυ
πτον οτι ουκ ηκουσαν τησ φωνησ κυριου και εισηλθον εισ ταφνασ8και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερ
εµιαν εν ταφνασ λεγων9λαβε σεαυτω λιθουσ µεγαλουσ και κατακρυψον αυτουσ εν προθυροισ εν πυλ
η τησ οικιασ φαραω εν ταφνασ κατ′ οφθαλµουσ ανδρων ιουδα10και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγ
ω αποστελλω και αξω ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ και θησει αυτου τον θρονον επανω των 
λιθων τουτων ων κατεκρυψασ και αρει τα οπλα αυτου επ′ αυτουσ11και εισελευσεται και παταξει γην 
αιγυπτου ουσ εισ θανατον εισ θανατον και ουσ εισ αποικισµον εισ αποικισµον και ουσ εισ ροµφαιαν
 εισ ροµφαιαν12και καυσει πυρ εν οικιαισ θεων αυτων και εµπυριει αυτασ και αποικιει αυτουσ και φθ
ειριει γην αιγυπτου ωσπερ φθειριζει ποιµην το ιµατιον αυτου και εξελευσεται εν ειρηνη13και συντριψ
ει τουσ στυλουσ ηλιου πολεωσ τουσ εν ων και τασ οικιασ αυτων κατακαυσει εν πυρι 
 
Chapter 51 
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν απασιν τοισ ιουδαιοισ τοισ κατοικουσιν εν γη αιγυπτω και τοισ 
καθηµενοισ εν µαγδωλω και εν ταφνασ και εν γη παθουρησ λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ 
υµεισ εωρακατε παντα τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ και επι τασ πολεισ ιουδα και ιδου εισιν ε
ρηµοι απο ενοικων3απο προσωπου πονηριασ αυτων ησ εποιησαν παραπικραναι µε πορευθεντεσ θυµι
αν θεοισ ετεροισ οισ ουκ εγνωτε4και απεστειλα προσ υµασ τουσ παιδασ µου τουσ προφητασ ορθρου 
και απεστειλα λεγων µη ποιησητε το πραγµα τησ µολυνσεωσ ταυτησ ησ εµισησα5και ουκ ηκουσαν µ
ου και ουκ εκλιναν το ουσ αυτων αποστρεψαι απο των κακων αυτων προσ το µη θυµιαν θεοισ ετεροι
σ6και εσταξεν η οργη µου και ο θυµοσ µου και εξεκαυθη εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ κα
ι εγενηθησαν εισ ερηµωσιν και εισ αβατον ωσ η ηµερα αυτη7και νυν ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρατ
ωρ ινα τι υµεισ ποιειτε κακα µεγαλα επι ψυχαισ υµων εκκοψαι υµων ανθρωπον και γυναικα νηπιον κ
αι θηλαζοντα εκ µεσου ιουδα προσ το µη καταλειφθηναι υµων µηδενα8παραπικραναι µε εν τοισ εργο
ισ των χειρων υµων θυµιαν θεοισ ετεροισ εν γη αιγυπτω εισ ην εισηλθατε ενοικειν εκει ινα εκκοπητε 
και ινα γενησθε εισ καταραν και εισ ονειδισµον εν πασιν τοισ εθνεσιν τησ γησ9µη επιλελησθε υµεισ τ
ων κακων των πατερων υµων και των κακων των βασιλεων ιουδα και των κακων των αρχοντων υµων
 και των κακων των γυναικων υµων ων εποιησαν εν γη ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ10και ουκ επαυσ
αντο εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ουκ αντειχοντο των προσταγµατων µου ων εδωκα κατα προσωπον τ
ων πατερων αυτων11δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω εφιστηµι το προσωπον µου12του απολεσαι
 παντασ τουσ καταλοιπουσ τουσ εν αιγυπτω και πεσουνται εν ροµφαια και εν λιµω εκλειψουσιν απο 
µικρου εωσ µεγαλου και εσονται εισ ονειδισµον και εισ απωλειαν και εισ καταραν13και επισκεψοµαι 
επι τουσ καθηµενουσ εν γη αιγυπτω ωσ επεσκεψαµην επι ιερουσαληµ εν ροµφαια και εν λιµω και εν θ
ανατω14και ουκ εσται σεσωσµενοσ ουθεισ των επιλοιπων ιουδα των παροικουντων εν γη αιγυπτω του 
επιστρεψαι εισ γην ιουδα εφ′ ην αυτοι ελπιζουσιν ταισ ψυχαισ αυτων του επιστρεψαι εκει ου µη επισ
τρεψωσιν αλλ′ η ανασεσωσµενοι15και απεκριθησαν τω ιερεµια παντεσ οι ανδρεσ οι γνοντεσ οτι θυµι
ωσιν αι γυναικεσ αυτων θεοισ ετεροισ και πασαι αι γυναικεσ συναγωγη µεγαλη και πασ ο λαοσ οι κα
θηµενοι εν γη αιγυπτω εν παθουρη λεγοντεσ16ο λογοσ ον ελαλησασ προσ ηµασ τω ονοµατι κυριου ου
κ ακουσοµεν σου17οτι ποιουντεσ ποιησοµεν παντα τον λογον οσ εξελευσεται εκ του στοµατοσ ηµων θ
υµιαν τη βασιλισση του ουρανου και σπενδειν αυτη σπονδασ καθα εποιησαµεν ηµεισ και οι πατερεσ
 ηµων και οι βασιλεισ ηµων και οι αρχοντεσ ηµων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ και επλη
σθηµεν αρτων και εγενοµεθα χρηστοι και κακα ουκ ειδοµεν18και ωσ διελιποµεν θυµιωντεσ τη βασιλι
σση του ουρανου ηλαττωθηµεν παντεσ και εν ροµφαια και εν λιµω εξελιποµεν19και οτι ηµεισ θυµιωµ
εν τη βασιλισση του ουρανου και εσπεισαµεν αυτη σπονδασ µη ανευ των ανδρων ηµων εποιησαµεν 
αυτη χαυωνασ και εσπεισαµεν σπονδασ αυτη20και ειπεν ιερεµιασ παντι τω λαω τοισ δυνατοισ και τα
ισ γυναιξιν και παντι τω λαω τοισ αποκριθεισιν αυτω λογουσ λεγων21ουχι του θυµιαµατοσ ου εθυµια



σατε εν ταισ πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ υµεισ και οι πατερεσ υµων και οι βασιλεισ υµων 
και οι αρχοντεσ υµων και ο λαοσ τησ γησ εµνησθη κυριοσ και ανεβη επι την καρδιαν αυτου22και ου
κ ηδυνατο κυριοσ ετι φερειν απο προσωπου πονηριασ πραγµατων υµων απο των βδελυγµατων ων επο
ιησατε και εγενηθη η γη υµων εισ ερηµωσιν και εισ αβατον και εισ αραν ωσ εν τη ηµερα ταυτη23απο 
προσωπου ων εθυµιατε και ων ηµαρτετε τω κυριω και ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου και εν τοισ π
ροσταγµασιν αυτου και εν τω νοµω αυτου και εν τοισ µαρτυριοισ αυτου ουκ επορευθητε και επελαβε
το υµων τα κακα ταυτα24και ειπεν ιερεµιασ τω λαω και ταισ γυναιξιν ακουσατε τον λογον κυριου25ου
τωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ υµεισ γυναικεσ τω στοµατι υµων ελαλησατε και ταισ χερσιν υµων ε
πληρωσατε λεγουσαι ποιουσαι ποιησοµεν τασ οµολογιασ ηµων ασ ωµολογησαµεν θυµιαν τη βασιλισ
ση του ουρανου και σπενδειν αυτη σπονδασ εµµεινασαι ενεµεινατε ταισ οµολογιαισ υµων και ποιου
σαι εποιησατε26δια τουτο ακουσατε λογον κυριου πασ ιουδα οι καθηµενοι εν γη αιγυπτω ιδου ωµοσα 
τω ονοµατι µου τω µεγαλω ειπεν κυριοσ εαν γενηται ετι ονοµα µου εν τω στοµατι παντοσ ιουδα ειπειν
 ζη κυριοσ κυριοσ επι παση γη αιγυπτω27οτι ιδου εγω εγρηγορα επ′ αυτουσ του κακωσαι αυτουσ και ο
υκ αγαθωσαι και εκλειψουσιν πασ ιουδα οι κατοικουντεσ εν γη αιγυπτω εν ροµφαια και εν λιµω εωσ 
αν εκλιπωσιν28και οι σεσωσµενοι απο ροµφαιασ επιστρεψουσιν εισ γην ιουδα ολιγοι αριθµω και γνωσ
ονται οι καταλοιποι ιουδα οι κατασταντεσ εν γη αιγυπτω κατοικησαι εκει λογοσ τινοσ εµµενει29και τ
ουτο υµιν το σηµειον οτι επισκεψοµαι εγω εφ′ υµασ εισ πονηρα30ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω διδωµι 
τον ουαφρη βασιλεα αιγυπτου εισ χειρασ εχθρου αυτου και εισ χειρασ ζητουντων την ψυχην αυτου 
καθα εδωκα τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ εχθρου 
αυτου και ζητουντοσ την ψυχην αυτου31ο λογοσ ον ελαλησεν ιερεµιασ ο προφητησ προσ βαρουχ υιο
ν νηριου οτε εγραφεν τουσ λογουσ τουτουσ εν τω βιβλιω απο στοµατοσ ιερεµιου εν τω ενιαυτω τω τετ
αρτω τω ιωακιµ υιω ιωσια βασιλεωσ ιουδα32ουτωσ ειπεν κυριοσ επι σοι βαρουχ33οτι ειπασ οιµµοι οιµ
µοι οτι προσεθηκεν κυριοσ κοπον επι πονον µοι εκοιµηθην εν στεναγµοισ αναπαυσιν ουχ ευρον34ειπο
ν αυτω ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου ουσ εγω ωκοδοµησα εγω καθαιρω και ουσ εγω εφυτευσα εγω εκτιλλω
35και συ ζητεισ σεαυτω µεγαλα µη ζητησησ οτι ιδου εγω επαγω κακα επι πασαν σαρκα λεγει κυριοσ κ
αι δωσω την ψυχην σου εισ ευρεµα εν παντι τοπω ου εαν βαδισησ εκει 
 
Chapter 52 
1οντοσ εικοστου και ενοσ ετουσ σεδεκιου εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερο
υσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιτααλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα4και εγενετο εν τω ετει τω ενα
τω τησ βασιλειασ αυτου εν µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνοσ ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβ
υλωνοσ και πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και περιεχαρακωσαν αυτην και περιωκοδοµησαν
 αυτην τετραπεδοισ λιθοισ κυκλω5και ηλθεν η πολισ εισ συνοχην εωσ ενδεκατου ετουσ τω βασιλει σε
δεκια6εν τη ενατη του µηνοσ και εστερεωθη ο λιµοσ εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω τησ γησ7

και διεκοπη η πολισ και παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται εξηλθον νυκτοσ κατα την οδον τησ πυλησ α
να µεσον του τειχουσ και του προτειχισµατοσ ο ην κατα τον κηπον του βασιλεωσ και οι χαλδαιοι επι
 τησ πολεωσ κυκλω και επορευθησαν οδον την εισ αραβα8και κατεδιωξεν η δυναµισ των χαλδαιων ο
πισω του βασιλεωσ και κατελαβον αυτον εν τω περαν ιεριχω και παντεσ οι παιδεσ αυτου διεσπαρησ
αν απ′ αυτου9και συνελαβον τον βασιλεα και ηγαγον αυτον προσ τον βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλα
θα και ελαλησεν αυτω µετα κρισεωσ10και εσφαξεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τουσ υιουσ σεδεκιου κατ′ ο
φθαλµουσ αυτου και παντασ τουσ αρχοντασ ιουδα εσφαξεν εν δεβλαθα11και τουσ οφθαλµουσ σεδεκι
ου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαισ και ηγαγεν αυτον βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα κ
αι εδωκεν αυτον εισ οικιαν µυλωνοσ εωσ ηµερασ ησ απεθανεν12και εν µηνι πεµπτω δεκατη του µηνο
σ ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ ο εστηκωσ κατα προσωπον του βασιλεωσ βαβυλωνοσ εισ ιερο
υσαληµ13και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και πασασ τασ οικιασ τησ πολ
εωσ και πασαν οικιαν µεγαλην ενεπρησεν εν πυρι14και παν τειχοσ ιερουσαληµ κυκλω καθειλεν η δυν
αµισ των χαλδαιων η µετα του αρχιµαγειρου16και τουσ καταλοιπουσ του λαου κατελιπεν ο αρχιµαγε
ιροσ εισ αµπελουργουσ και εισ γεωργουσ17και τουσ στυλουσ τουσ χαλκουσ τουσ εν οικω κυριου και 
τασ βασεισ και την θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν οι χαλδαιοι και ελαβον το
ν χαλκον αυτων και απηνεγκαν εισ βαβυλωνα18και την στεφανην και τασ φιαλασ και τασ κρεαγρασ 
και παντα τα σκευη τα χαλκα εν οισ ελειτουργουν εν αυτοισ19και τα σαφφωθ και τα µασµαρωθ και τ
ουσ υποχυτηρασ και τασ λυχνιασ και τασ θυισκασ και τουσ κυαθουσ α ην χρυσα χρυσα και α ην α
ργυρα αργυρα ελαβεν ο αρχιµαγειροσ20και οι στυλοι δυο και η θαλασσα µια και οι µοσχοι δωδεκα χ
αλκοι υποκατω τησ θαλασσησ α εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων εισ οικον κυριου ουκ ην σταθµοσ το
υ χαλκου αυτων21και οι στυλοι τριακοντα πεντε πηχων υψοσ του στυλου του ενοσ και σπαρτιον δωδε
κα πηχεων περιεκυκλου αυτον και το παχοσ αυτου δακτυλων τεσσαρων κυκλω22και γεισοσ επ′ αυτοι
σ χαλκουν και πεντε πηχεων το µηκοσ υπεροχη του γεισουσ του ενοσ και δικτυον και ροαι επι του γει
σουσ κυκλω τα παντα χαλκα και κατα ταυτα τω στυλω τω δευτερω οκτω ροαι τω πηχει τοισ δωδεκα π



ηχεσιν23και ησαν αι ροαι ενενηκοντα εξ το εν µεροσ και ησαν αι πασαι ροαι επι του δικτυου κυκλω ε
κατον24και ελαβεν ο αρχιµαγειροσ τον ιερεα τον πρωτον και τον ιερεα τον δευτερευοντα και τουσ τρε
ισ τουσ φυλαττοντασ την οδον25και ευνουχον ενα οσ ην επιστατησ των ανδρων των πολεµιστων και ε
πτα ανδρασ ονοµαστουσ τουσ εν προσωπω του βασιλεωσ τουσ ευρεθεντασ εν τη πολει και τον γραµµ
ατεα των δυναµεων τον γραµµατευοντα τω λαω τησ γησ και εξηκοντα ανθρωπουσ εκ του λαου τησ γ
ησ τουσ ευρεθεντασ εν µεσω τησ πολεωσ26και ελαβεν αυτουσ ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ και ηγαγ
εν αυτουσ προσ βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα27και επαταξεν αυτουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν δεβ
λαθα εν γη αιµαθ31και εγενετο εν τω τριακοστω και εβδοµω ετει αποικισθεντοσ του ιωακιµ βασιλεωσ 
ιουδα εν τω δωδεκατω µηνι εν τη τετραδι και εικαδι του µηνοσ ελαβεν ουλαιµαραδαχ βασιλευσ βαβυ
λωνοσ εν τω ενιαυτω ω εβασιλευσεν την κεφαλην ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα και εξηγαγεν αυτον εξ οικι
ασ ησ εφυλαττετο32και ελαλησεν αυτω χρηστα και εδωκεν τον θρονον αυτου επανω των θρονων των 
βασιλεων των µετ′ αυτου εν βαβυλωνι33και ηλλαξεν την στολην τησ φυλακησ αυτου και ησθιεν αρτο
ν δια παντοσ κατα προσωπον αυτου πασασ τασ ηµερασ ασ εζησεν34και η συνταξισ αυτω εδιδοτο δια 
παντοσ παρα του βασιλεωσ βαβυλωνοσ εξ ηµερασ εισ ηµεραν εωσ ηµερασ ησ απεθανεν  


