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Chapter 1 
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκι
ου βασιλεων ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ υιου ιωασ βασιλεωσ ισραηλ2αρχη λογου κυριου προσ ω
σηε και ειπεν κυριοσ προσ ωσηε βαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα πορνειασ και τεκνα πορνειασ διοτι εκπ
ορνευουσα εκπορνευσει η γη απο οπισθεν του κυριου3και επορευθη και ελαβεν την γοµερ θυγατερα δ
εβηλαιµ και συνελαβεν και ετεκεν αυτω υιον4και ειπεν κυριοσ προσ αυτον καλεσον το ονοµα αυτου 
ιεζραελ διοτι ετι µικρον και εκδικησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και καταπαυσω βασιλει
αν οικου ισραηλ5και εσται εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζρ
αελ6και συνελαβεν ετι και ετεκεν θυγατερα και ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτησ ουκ−ηλεηµενη δ
ιοτι ου µη προσθησω ετι ελεησαι τον οικον του ισραηλ αλλ′ η αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτοισ7τ
ουσ δε υιουσ ιουδα ελεησω και σωσω αυτουσ εν κυριω θεω αυτων και ου σωσω αυτουσ εν τοξω ουδε 
εν ροµφαια ουδε εν πολεµω ουδε εν αρµασιν ουδε εν ιπποισ ουδε εν ιππευσιν8και απεγαλακτισεν την 
ουκ−ηλεηµενην και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον9και ειπεν καλεσον το ονοµα αυτου ου−λαοσ−µου 
διοτι υµεισ ου λαοσ µου και εγω ουκ ειµι υµων  
 
Chapter 2 
1και ην ο αριθµοσ των υιων ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ η ουκ εκµετρηθησεται ουδε εξαριθµη
θησεται και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη αυτοισ ου λαοσ µου υµεισ εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντο
σ2και συναχθησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι ισραηλ επι το αυτο και θησονται εαυτοισ αρχην µιαν 
και αναβησονται εκ τησ γησ οτι µεγαλη η ηµερα του ιεζραελ3ειπατε τω αδελφω υµων λαοσ−µου και τ
η αδελφη υµων ηλεηµενη4κριθητε προσ την µητερα υµων κριθητε οτι αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ α
νηρ αυτησ και εξαρω την πορνειαν αυτησ εκ προσωπου µου και την µοιχειαν αυτησ εκ µεσου µαστω
ν αυτησ5οπωσ αν εκδυσω αυτην γυµνην και αποκαταστησω αυτην καθωσ ηµερα γενεσεωσ αυτησ και
 θησοµαι αυτην ωσ ερηµον και ταξω αυτην ωσ γην ανυδρον και αποκτενω αυτην εν διψει6και τα τεκν
α αυτησ ου µη ελεησω οτι τεκνα πορνειασ εστιν7οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησχυνεν η τεκο
υσα αυτα ειπεν γαρ ακολουθησω οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τουσ αρτουσ µου και το 
υδωρ µου και τα ιµατια µου και τα οθονια µου και το ελαιον µου και παντα οσα µοι καθηκει8δια του
το ιδου εγω φρασσω την οδον αυτησ εν σκολοψιν και ανοικοδοµησω τασ οδουσ αυτησ και την τριβον
 αυτησ ου µη ευρη9και καταδιωξεται τουσ εραστασ αυτησ και ου µη καταλαβη αυτουσ και ζητησει 
αυτουσ και ου µη ευρη αυτουσ και ερει πορευσοµαι και επιστρεψω προσ τον ανδρα µου τον προτερο
ν οτι καλωσ µοι ην τοτε η νυν10και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα αυτη τον σιτον και τον οινον και το
 ελαιον και αργυριον επληθυνα αυτη αυτη δε αργυρα και χρυσα εποιησεν τη βααλ11δια τουτο επιστρ
εψω και κοµιουµαι τον σιτον µου καθ′ ωραν αυτου και τον οινον µου εν καιρω αυτου και αφελουµαι 
τα ιµατια µου και τα οθονια µου του µη καλυπτειν την ασχηµοσυνην αυτησ12και νυν αποκαλυψω τη
ν ακαθαρσιαν αυτησ ενωπιον των εραστων αυτησ και ουδεισ ου µη εξεληται αυτην εκ χειροσ µου13κ
αι αποστρεψω πασασ τασ ευφροσυνασ αυτησ εορτασ αυτησ και τασ νουµηνιασ αυτησ και τα σαββα
τα αυτησ και πασασ τασ πανηγυρεισ αυτησ14και αφανιω αµπελον αυτησ και τασ συκασ αυτησ οσα ε
ιπεν µισθωµατα µου ταυτα εστιν α εδωκαν µοι οι ερασται µου και θησοµαι αυτα εισ µαρτυριον και κ
αταφαγεται αυτα τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα τησ γησ15και εκδικη
σω επ′ αυτην τασ ηµερασ των βααλιµ εν αισ επεθυεν αυτοισ και περιετιθετο τα ενωτια αυτησ και τα 
καθορµια αυτησ και επορευετο οπισω των εραστων αυτησ εµου δε επελαθετο λεγει κυριοσ16δια τουτο
 ιδου εγω πλανω αυτην και ταξω αυτην εισ ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν αυτησ17και δωσω αυ
τη τα κτηµατα αυτησ εκειθεν και την κοιλαδα αχωρ διανοιξαι συνεσιν αυτησ και ταπεινωθησεται εκ
ει κατα τασ ηµερασ νηπιοτητοσ αυτησ και κατα τασ ηµερασ αναβασεωσ αυτησ εκ γησ αιγυπτου18κα
ι εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι βααλιµ19και εξα
ρω τα ονοµατα των βααλιµ εκ στοµατοσ αυτησ και ου µη µνησθωσιν ουκετι τα ονοµατα αυτων20και 
διαθησοµαι αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα διαθηκην µετα των θηριων του αγρου και µετα των πετεινων τ
ου ουρανου και µετα των ερπετων τησ γησ και τοξον και ροµφαιαν και πολεµον συντριψω απο τησ γη
σ και κατοικιω σε επ′ ελπιδι21και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εισ τον αιωνα και µνηστευσοµαι σε εµαυτ
ω εν δικαιοσυνη και εν κριµατι και εν ελεει και εν οικτιρµοισ22και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει
 και επιγνωση τον κυριον23και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ επακουσοµαι τω ουρανω και ο ο
υρανοσ επακουσεται τη γη24και η γη επακουσεται τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αυτα επα
κουσεται τω ιεζραελ25και σπερω αυτην εµαυτω επι τησ γησ και ελεησω την ουκ−ηλεηµενην και ερω τ



ω ου−λαω−µου λαοσ µου ει συ και αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ µου ει συ  
 
Chapter 3 
1και ειπεν κυριοσ προσ µε ετι πορευθητι και αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µοιχαλιν καθ
ωσ αγαπα ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και αυτοι αποβλεπουσιν επι θεουσ αλλοτριουσ και φιλουσιν πε
µµατα µετα σταφιδων2και εµισθωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αργυριου και γοµορ κριθων και νεβελ 
οινου3και ειπα προσ αυτην ηµερασ πολλασ καθηση επ′ εµοι και ου µη πορνευσησ ουδε µη γενη ανδρι
 ετερω και εγω επι σοι4διοτι ηµερασ πολλασ καθησονται οι υιοι ισραηλ ουκ οντοσ βασιλεωσ ουδε οντ
οσ αρχοντοσ ουδε ουσησ θυσιασ ουδε οντοσ θυσιαστηριου ουδε ιερατειασ ουδε δηλων5και µετα ταυ
τα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ και επιζητησουσιν κυριον τον θεον αυτων και δαυιδ τον βασιλεα α
υτων και εκστησονται επι τω κυριω και επι τοισ αγαθοισ αυτου επ′ εσχατων των ηµερων  
 
Chapter 4 
1ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι κρισισ τω κυριω προσ τουσ κατοικουντασ την γην διοτι ου
κ εστιν αληθεια ουδε ελεοσ ουδε επιγνωσισ θεου επι τησ γησ2αρα και ψευδοσ και φονοσ και κλοπη κ
αι µοιχεια κεχυται επι τησ γησ και αιµατα εφ′ αιµασιν µισγουσιν3δια τουτο πενθησει η γη και σµικρυ
νθησεται συν πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην συν τοισ θηριοισ του αγρου και συν τοισ ερπετοισ τησ γ
ησ και συν τοισ πετεινοισ του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ εκλειψουσιν4οπωσ µηδεισ µητε 
δικαζηται µητε ελεγχη µηδεισ ο δε λαοσ µου ωσ αντιλεγοµενοσ ιερευσ5και ασθενησεισ ηµερασ και α
σθενησει και προφητησ µετα σου νυκτι ωµοιωσα την µητερα σου6ωµοιωθη ο λαοσ µου ωσ ουκ εχων γ
νωσιν οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι σε του µη ιερατευειν µοι και επελαθου νοµον θεου σο
υ καγω επιλησοµαι τεκνων σου7κατα το πληθοσ αυτων ουτωσ ηµαρτον µοι την δοξαν αυτων εισ ατιµ
ιαν θησοµαι8αµαρτιασ λαου µου φαγονται και εν ταισ αδικιαισ αυτων ληµψονται τασ ψυχασ αυτων9

και εσται καθωσ ο λαοσ ουτωσ και ο ιερευσ και εκδικησω επ′ αυτον τασ οδουσ αυτου και τα διαβουλ
ια αυτου ανταποδωσω αυτω10και φαγονται και ου µη εµπλησθωσιν επορνευσαν και ου µη κατευθυνω
σιν διοτι τον κυριον εγκατελιπον του φυλαξαι11πορνειαν και οινον και µεθυσµα εδεξατο καρδια λαου
 µου12εν συµβολοισ επηρωτων και εν ραβδοισ αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειασ επλανηθη
σαν και εξεπορνευσαν απο του θεου αυτων13επι τασ κορυφασ των ορεων εθυσιαζον και επι τουσ βου
νουσ εθυον υποκατω δρυοσ και λευκησ και δενδρου συσκιαζοντοσ οτι καλον σκεπη δια τουτο εκπορ
νευσουσιν αι θυγατερεσ υµων και αι νυµφαι υµων µοιχευσουσιν14και ου µη επισκεψωµαι επι τασ θυγ
ατερασ υµων οταν πορνευωσιν και επι τασ νυµφασ υµων οταν µοιχευωσιν διοτι και αυτοι µετα των π
ορνων συνεφυροντο και µετα των τετελεσµενων εθυον και ο λαοσ ο συνιων συνεπλεκετο µετα πορνη
σ15συ δε ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη εισπορευεσθε εισ γαλγαλα και µη αναβαινετε εισ τον οικον ω
ν και µη οµνυετε ζωντα κυριον16οτι ωσ δαµαλισ παροιστρωσα παροιστρησεν ισραηλ νυν νεµησει αυ
τουσ κυριοσ ωσ αµνον εν ευρυχωρω17µετοχοσ ειδωλων εφραιµ εθηκεν εαυτω σκανδαλα18ηρετισεν χα
ναναιουσ πορνευοντεσ εξεπορνευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ φρυαγµατοσ αυτων19συστροφη πνευµατο
σ συ ει εν ταισ πτερυξιν αυτησ και καταισχυνθησονται εκ των θυσιαστηριων αυτων  
 
Chapter 5 
1ακουσατε ταυτα οι ιερεισ και προσεχετε οικοσ ισραηλ και ο οικοσ του βασιλεωσ ενωτιζεσθε διοτι π
ροσ υµασ εστιν το κριµα οτι παγισ εγενηθητε τη σκοπια και ωσ δικτυον εκτεταµενον επι το ιταβυριον
2ο οι αγρευοντεσ την θηραν κατεπηξαν εγω δε παιδευτησ υµων3εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ 
απεστιν απ′ εµου διοτι νυν εξεπορνευσεν εφραιµ εµιανθη ισραηλ4ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων το
υ επιστρεψαι προσ τον θεον αυτων οτι πνευµα πορνειασ εν αυτοισ εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνωσα
ν5και ταπεινωθησεται η υβρισ του ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ισραηλ και εφραιµ ασθενησουσιν
 εν ταισ αδικιαισ αυτων και ασθενησει και ιουδασ µετ′ αυτων6µετα προβατων και µοσχων πορευσοντ
αι του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν αυτον οτι εξεκλινεν απ′ αυτων7οτι τον κυριον εγκατε
λιπον οτι τεκνα αλλοτρια εγεννηθησαν αυτοισ νυν καταφαγεται αυτουσ η ερυσιβη και τουσ κληρουσ
 αυτων8σαλπισατε σαλπιγγι επι τουσ βουνουσ ηχησατε επι των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων εξεσ
τη βενιαµιν9εφραιµ εισ αφανισµον εγενετο εν ηµεραισ ελεγχου εν ταισ φυλαισ του ισραηλ εδειξα πιστ
α10εγενοντο οι αρχοντεσ ιουδα ωσ µετατιθεντεσ ορια επ′ αυτουσ εκχεω ωσ υδωρ το ορµηµα µου11κατε
δυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο πορευεσθαι οπισω των µατ
αιων12και εγω ωσ ταραχη τω εφραιµ και ωσ κεντρον τω οικω ιουδα13και ειδεν εφραιµ την νοσον αυτο
υ και ιουδασ την οδυνην αυτου και επορευθη εφραιµ προσ ασσυριουσ και απεστειλεν πρεσβεισ προσ
 βασιλεα ιαριµ και αυτοσ ουκ ηδυνασθη ιασασθαι υµασ και ου µη διαπαυση εξ υµων οδυνη14διοτι εγ
ω ειµι ωσ πανθηρ τω εφραιµ και ωσ λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και πορευσοµαι και ληµψο
µαι και ουκ εσται ο εξαιρουµενοσ15πορευσοµαι και επιστρεψω εισ τον τοπον µου εωσ ου αφανισθωσι
ν και επιζητησουσιν το προσωπον µου εν θλιψει αυτων ορθριουσι προσ µε λεγοντεσ  



 
Chapter 6 
1πορευθωµεν και επιστρεψωµεν προσ κυριον τον θεον ηµων οτι αυτοσ ηρπακεν και ιασεται ηµασ πατ
αξει και µοτωσει ηµασ2υγιασει ηµασ µετα δυο ηµερασ εν τη ηµερα τη τριτη αναστησοµεθα και ζησο
µεθα ενωπιον αυτου3και γνωσοµεθα διωξοµεν του γνωναι τον κυριον ωσ ορθρον ετοιµον ευρησοµεν α
υτον και ηξει ωσ υετοσ ηµιν προιµοσ και οψιµοσ τη γη4τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα το δ
ε ελεοσ υµων ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη5δια τουτο απεθερισα τουσ προφ
ητασ υµων απεκτεινα αυτουσ εν ρηµασιν στοµατοσ µου και το κριµα µου ωσ φωσ εξελευσεται6διοτι ε
λεοσ θελω και ου θυσιαν και επιγνωσιν θεου η ολοκαυτωµατα7αυτοι δε εισιν ωσ ανθρωποσ παραβαιν
ων διαθηκην εκει κατεφρονησεν µου8γαλααδ πολισ εργαζοµενη µαταια ταρασσουσα υδωρ9και η ισχυ
σ σου ανδροσ πειρατου εκρυψαν ιερεισ οδον κυριου εφονευσαν σικιµα οτι ανοµιαν εποιησαν10εν τω 
οικω ισραηλ ειδον φρικωδη εκει πορνειαν του εφραιµ εµιανθη ισραηλ και ιουδα11αρχου τρυγαν σεαυ
τω εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν του λαου µου  
 
Chapter 7 
1εν τω ιασασθαι µε τον ισραηλ και αποκαλυφθησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµαρειασ οτι ηρ
γασαντο ψευδη και κλεπτησ προσ αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστησ εν τη οδω αυτου2οπωσ συ
ναδωσιν ωσ συναδοντεσ τη καρδια αυτων πασασ τασ κακιασ αυτων εµνησθην νυν εκυκλωσεν αυτου
σ τα διαβουλια αυτων απεναντι του προσωπου µου εγενοντο3εν ταισ κακιαισ αυτων ευφραναν βασιλ
εισ και εν τοισ ψευδεσιν αυτων αρχοντασ4παντεσ µοιχευοντεσ ωσ κλιβανοσ καιοµενοσ εισ πεψιν κατ
ακαυµατοσ απο τησ φλογοσ απο φυρασεωσ στεατοσ εωσ του ζυµωθηναι αυτο5αι ηµεραι των βασιλεω
ν υµων ηρξαντο οι αρχοντεσ θυµουσθαι εξ οινου εξετεινεν την χειρα αυτου µετα λοιµων6διοτι ανεκα
υθησαν ωσ κλιβανοσ αι καρδιαι αυτων εν τω καταρασσειν αυτουσ ολην την νυκτα υπνου εφραιµ ενε
πλησθη πρωι εγενηθη ανεκαυθη ωσ πυροσ φεγγοσ7παντεσ εθερµανθησαν ωσ κλιβανοσ και κατεφαγον
 τουσ κριτασ αυτων παντεσ οι βασιλεισ αυτων επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενοσ εν αυτοισ προσ µε8εφ
ραιµ εν τοισ λαοισ αυτου συνανεµειγνυτο εφραιµ εγενετο εγκρυφιασ ου µεταστρεφοµενοσ9κατεφαγον 
αλλοτριοι την ισχυν αυτου αυτοσ δε ουκ επεγνω και πολιαι εξηνθησαν αυτω και αυτοσ ουκ εγνω10κα
ι ταπεινωθησεται η υβρισ ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ουκ επεστρεψαν προσ κυριον τον θεον αυ
των και ουκ εξεζητησαν αυτον εν πασι τουτοισ11και ην εφραιµ ωσ περιστερα ανουσ ουκ εχουσα καρ
διαν αιγυπτον επεκαλειτο και εισ ασσυριουσ επορευθησαν12καθωσ αν πορευωνται επιβαλω επ′ αυτου
σ το δικτυον µου καθωσ τα πετεινα του ουρανου καταξω αυτουσ παιδευσω αυτουσ εν τη ακοη τησ θ
λιψεωσ αυτων13ουαι αυτοισ οτι απεπηδησαν απ′ εµου δειλαιοι εισιν οτι ησεβησαν εισ εµε εγω δε ελυτ
ρωσαµην αυτουσ αυτοι δε κατελαλησαν κατ′ εµου ψευδη14και ουκ εβοησαν προσ µε αι καρδιαι αυτω
ν αλλ′ η ωλολυζον εν ταισ κοιταισ αυτων επι σιτω και οινω κατετεµνοντο επαιδευθησαν εν εµοι15καγ
ω κατισχυσα τουσ βραχιονασ αυτων και εισ εµε ελογισαντο πονηρα16απεστραφησαν εισ ουθεν εγενο
ντο ωσ τοξον εντεταµενον πεσουνται εν ροµφαια οι αρχοντεσ αυτων δι′ απαιδευσιαν γλωσσησ αυτων
 ουτοσ ο φαυλισµοσ αυτων εν γη αιγυπτω  
 
Chapter 8 
1εισ κολπον αυτων ωσ γη ωσ αετοσ επ′ οικον κυριου ανθ′ ων παρεβησαν την διαθηκην µου και κατα τ
ου νοµου µου ησεβησαν2εµε κεκραξονται ο θεοσ εγνωκαµεν σε3οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαθα εχθρ
ον κατεδιωξαν4εαυτοισ εβασιλευσαν και ου δι′ εµου ηρξαν και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτω
ν και το χρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοισ ειδωλα οπωσ εξολεθρευθωσιν5αποτριψαι τον µοσχον σου 
σαµαρεια παρωξυνθη ο θυµοσ µου επ′ αυτουσ εωσ τινοσ ου µη δυνωνται καθαρισθηναι6εν τω ισραη
λ και αυτο τεκτων εποιησεν και ου θεοσ εστιν διοτι πλανων ην ο µοσχοσ σου σαµαρεια7οτι ανεµοφθο
ρα εσπειραν και η καταστροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εχον ισχυν του ποιησαι αλευρον ε
αν δε και ποιηση αλλοτριοι καταφαγονται αυτο8κατεποθη ισραηλ νυν εγενετο εν τοισ εθνεσιν ωσ σκε
υοσ αχρηστον9οτι αυτοι ανεβησαν εισ ασσυριουσ ανεθαλεν καθ′ εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν10δι
α τουτο παραδοθησονται εν τοισ εθνεσιν νυν εισδεξοµαι αυτουσ και κοπασουσιν µικρον του χριειν β
ασιλεα και αρχοντασ11οτι επληθυνεν εφραιµ θυσιαστηρια εισ αµαρτιασ εγενοντο αυτω θυσιαστηρια 
ηγαπηµενα12καταγραψω αυτω πληθοσ και τα νοµιµα αυτου εισ αλλοτρια ελογισθησαν θυσιαστηρια 
τα ηγαπηµενα13διοτι εαν θυσωσιν θυσιαν και φαγωσιν κρεα κυριοσ ου προσδεξεται αυτα νυν µνησθη
σεται τασ αδικιασ αυτων και εκδικησει τασ αµαρτιασ αυτων αυτοι εισ αιγυπτον απεστρεψαν και εν 
ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται14και επελαθετο ισραηλ του ποιησαντοσ αυτον και ωκοδοµησαν τεµεν
η και ιουδασ επληθυνεν πολεισ τετειχισµενασ και εξαποστελω πυρ εισ τασ πολεισ αυτου και καταφα
γεται τα θεµελια αυτων  
 
Chapter 9 



1µη χαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καθωσ οι λαοι διοτι επορνευσασ απο του θεου σου ηγαπησασ δοµα
τα επι παντα αλωνα σιτου2αλων και ληνοσ ουκ εγνω αυτουσ και ο οινοσ εψευσατο αυτουσ3ου κατωκ
ησαν εν τη γη του κυριου κατωκησεν εφραιµ εισ αιγυπτον και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται4ουκ 
εσπεισαν τω κυριω οινον και ουχ ηδυναν αυτω αι θυσιαι αυτων ωσ αρτοσ πενθουσ αυτοισ παντεσ οι 
εσθοντεσ αυτα µιανθησονται διοτι οι αρτοι αυτων ταισ ψυχαισ αυτων ουκ εισελευσονται εισ τον οικ
ον κυριου5τι ποιησετε εν ηµερα πανηγυρεωσ και εν ηµερα εορτησ του κυριου6δια τουτο ιδου πορευσο
νται εκ ταλαιπωριασ αιγυπτου και εκδεξεται αυτουσ µεµφισ και θαψει αυτουσ µαχµασ το αργυριον 
αυτων ολεθροσ κληρονοµησει ακανθαι εν τοισ σκηνωµασιν αυτων7ηκασιν αι ηµεραι τησ εκδικησεω
σ ηκασιν αι ηµεραι τησ ανταποδοσεωσ σου και κακωθησεται ισραηλ ωσπερ ο προφητησ ο παρεξεστη
κωσ ανθρωποσ ο πνευµατοφοροσ υπο του πληθουσ των αδικιων σου επληθυνθη µανια σου8σκοποσ ε
φραιµ µετα θεου προφητησ παγισ σκολια επι πασασ τασ οδουσ αυτου µανιαν εν οικω κυριου κατεπηξ
αν9εφθαρησαν κατα τασ ηµερασ του βουνου µνησθησεται αδικιασ αυτου εκδικησει αµαρτιασ αυτου
10ωσ σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ και ωσ σκοπον εν συκη προιµον ειδον πατερασ αυτων αυτ
οι εισηλθον προσ τον βεελφεγωρ και απηλλοτριωθησαν εισ αισχυνην και εγενοντο οι ηγαπηµενοι ωσ 
οι εβδελυγµενοι11εφραιµ ωσ ορνεον εξεπετασθη αι δοξαι αυτων εκ τοκων και ωδινων και συλληµψεων
12διοτι και εαν εκθρεψωσιν τα τεκνα αυτων ατεκνωθησονται εξ ανθρωπων διοτι και ουαι αυτοισ εστι
ν σαρξ µου εξ αυτων13εφραιµ ον τροπον ειδον εισ θηραν παρεστησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του 
εξαγαγειν εισ αποκεντησιν τα τεκνα αυτου14δοσ αυτοισ κυριε τι δωσεισ αυτοισ δοσ αυτοισ µητραν α
τεκνουσαν και µαστουσ ξηρουσ15πασαι αι κακιαι αυτων εισ γαλγαλ οτι εκει αυτουσ εµισησα δια τασ
 κακιασ των επιτηδευµατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτουσ ου µη προσθησω του αγαπησαι 
αυτουσ παντεσ οι αρχοντεσ αυτων απειθουντεσ16επονεσεν εφραιµ τασ ριζασ αυτου εξηρανθη καρπο
ν ουκετι µη ενεγκη διοτι και εαν γεννησωσιν αποκτενω τα επιθυµηµατα κοιλιασ αυτων17απωσεται αυ
τουσ ο θεοσ οτι ουκ εισηκουσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοισ εθνεσιν  
 
Chapter 10 
1αµπελοσ ευκληµατουσα ισραηλ ο καρποσ αυτησ ευθηνων κατα το πληθοσ των καρπων αυτου επληθ
υνεν τα θυσιαστηρια κατα τα αγαθα τησ γησ αυτου ωκοδοµησεν στηλασ2εµερισαν καρδιασ αυτων ν
υν αφανισθησονται αυτοσ κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων3δι
οτι νυν ερουσιν ουκ εστιν βασιλευσ ηµιν οτι ουκ εφοβηθηµεν τον κυριον ο δε βασιλευσ τι ποιησει ηµ
ιν4λαλων ρηµατα προφασεισ ψευδεισ διαθησεται διαθηκην ανατελει ωσ αγρωστισ κριµα επι χερσον 
αγρου5τω µοσχω του οικου ων παροικησουσιν οι κατοικουντεσ σαµαρειαν οτι επενθησεν ο λαοσ αυτ
ου επ′ αυτον και καθωσ παρεπικραναν αυτον επιχαρουνται επι την δοξαν αυτου οτι µετωκισθη απ′ α
υτου6και αυτον εισ ασσυριουσ δησαντεσ απηνεγκαν ξενια τω βασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ δεξεται
 και αισχυνθησεται ισραηλ εν τη βουλη αυτου7απερριψεν σαµαρεια βασιλεα αυτησ ωσ φρυγανον επι
 προσωπου υδατοσ8και εξαρθησονται βωµοι ων αµαρτηµατα του ισραηλ ακανθαι και τριβολοι αναβ
ησονται επι τα θυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοισ ορεσιν καλυψατε ηµασ και τοισ βουνοισ πεσατε
 εφ′ ηµασ9αφ′ ου οι βουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εστησαν ου µη καταλαβη αυτουσ εν τω βουνω πολεµ
οσ επι τα τεκνα αδικιασ10ηλθεν παιδευσαι αυτουσ και συναχθησονται επ′ αυτουσ λαοι εν τω παιδευε
σθαι αυτουσ εν ταισ δυσιν αδικιαισ αυτων11εφραιµ δαµαλισ δεδιδαγµενη αγαπαν νεικοσ εγω δε επελε
υσοµαι επι το καλλιστον του τραχηλου αυτησ επιβιβω εφραιµ και παρασιωπησοµαι ιουδαν ενισχυσε
ι αυτω ιακωβ12σπειρατε εαυτοισ εισ δικαιοσυνην τρυγησατε εισ καρπον ζωησ φωτισατε εαυτοισ φωσ 
γνωσεωσ εκζητησατε τον κυριον εωσ του ελθειν γενηµατα δικαιοσυνησ υµιν13ινα τι παρεσιωπησατε 
ασεβειαν και τασ αδικιασ αυτησ ετρυγησατε εφαγετε καρπον ψευδη οτι ηλπισασ εν τοισ αρµασιν σο
υ εν πληθει δυναµεωσ σου14και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου και παντα τα περιτετειχισµεν
α σου οιχησεται ωσ αρχων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµεραισ πολεµου µητερα επι τεκνοισ 
ηδαφισαν15ουτωσ ποιησω υµιν οικοσ του ισραηλ απο προσωπου κακιων υµων ορθρου απερριφησαν 
απερριφη βασιλευσ ισραηλ  
 
Chapter 11 
1διοτι νηπιοσ ισραηλ και εγω ηγαπησα αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυτου2καθωσ µετ
εκαλεσα αυτουσ ουτωσ απωχοντο εκ προσωπου µου αυτοι τοισ βααλιµ εθυον και τοισ γλυπτοισ εθυµ
ιων3και εγω συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον αυτον επι τον βραχιονα µου και ουκ εγνωσαν οτι ιαµαι
 αυτουσ4εν διαφθορα ανθρωπων εξετεινα αυτουσ εν δεσµοισ αγαπησεωσ µου και εσοµαι αυτοισ ωσ ρ
απιζων ανθρωποσ επι τασ σιαγονασ αυτου και επιβλεψοµαι προσ αυτον δυνησοµαι αυτω5κατωκησεν
 εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ αυτοσ βασιλευσ αυτου οτι ουκ ηθελησεν επιστρεψαι6και ησθενησεν 
ροµφαια εν ταισ πολεσιν αυτου και κατεπαυσεν εν ταισ χερσιν αυτου και φαγονται εκ των διαβουλιω
ν αυτων7και ο λαοσ αυτου επικρεµαµενοσ εκ τησ κατοικιασ αυτου και ο θεοσ επι τα τιµια αυτου θυµ
ωθησεται και ου µη υψωση αυτον8τι σε διαθω εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ τι σε διαθω ωσ αδαµα θ



ησοµαι σε και ωσ σεβωιµ µετεστραφη η καρδια µου εν τω αυτω συνεταραχθη η µεταµελεια µου9ου µ
η ποιησω κατα την οργην του θυµου µου ου µη εγκαταλιπω του εξαλειφθηναι τον εφραιµ διοτι θεοσ ε
γω ειµι και ουκ ανθρωποσ εν σοι αγιοσ και ουκ εισελευσοµαι εισ πολιν10οπισω κυριου πορευσοµαι ω
σ λεων ερευξεται οτι αυτοσ ωρυσεται και εκστησονται τεκνα υδατων11και εκστησονται ωσ ορνεον εξ 
αιγυπτου και ωσ περιστερα εκ γησ ασσυριων και αποκαταστησω αυτουσ εισ τουσ οικουσ αυτων λεγε
ι κυριοσ 
 
Chapter 12 
1εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν ασεβειαισ οικοσ ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυτουσ ο θεοσ κα
ι λαοσ αγιοσ κεκλησεται θεου2ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυσωνα ολην την ηµεραν κενα 
και µαταια επληθυνεν και διαθηκην µετα ασσυριων διεθετο και ελαιον εισ αιγυπτον ενεπορευετο3και
 κρισισ τω κυριω προσ ιουδαν του εκδικησαι τον ιακωβ κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τα επιτηδευ
µατα αυτου ανταποδωσει αυτω4εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου και εν κοποισ αυτου ενισ
χυσεν προσ θεον5και ενισχυσεν µετα αγγελου και ηδυνασθη εκλαυσαν και εδεηθησαν µου εν τω οικω
 ων ευροσαν µε και εκει ελαληθη προσ αυτον6ο δε κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ εσται µνηµοσυνον 
αυτου7και συ εν θεω σου επιστρεψεισ ελεον και κριµα φυλασσου και εγγιζε προσ τον θεον σου δια πα
ντοσ8χανααν εν χειρι αυτου ζυγοσ αδικιασ καταδυναστευειν ηγαπησε9και ειπεν εφραιµ πλην πεπλου
τηκα ευρηκα αναψυχην εµαυτω παντεσ οι πονοι αυτου ουχ ευρεθησονται αυτω δι′ αδικιασ ασ ηµαρτ
εν10εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναισ καθωσ ηµερα 
εορτησ11και λαλησω προσ προφητασ και εγω ορασεισ επληθυνα και εν χερσιν προφητων ωµοιωθην12ε
ι µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεισ ησαν εν γαλγαλ αρχοντεσ θυσιαζοντεσ και τα θυσιαστηρια αυτων ωσ
 χελωναι επι χερσον αγρου13και ανεχωρησεν ιακωβ εισ πεδιον συριασ και εδουλευσεν ισραηλ εν γυν
αικι και εν γυναικι εφυλαξατο14και εν προφητη ανηγαγεν κυριοσ τον ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφ
ητη διεφυλαχθη15εθυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το αιµα αυτου επ′ αυτον εκχυθησεται και τον 
ονειδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριοσ 
 
Chapter 13 
1κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυτοσ ελαβεν εν τω ισραηλ και εθετο αυτα τη βααλ και απεθανε
ν2και προσεθετο του αµαρτανειν ετι και εποιησαν εαυτοισ χωνευµα εκ του αργυριου αυτων κατ′ εικο
να ειδωλων εργα τεκτονων συντετελεσµενα αυτοισ αυτοι λεγουσιν θυσατε ανθρωπουσ µοσχοι γαρ εκ
λελοιπασιν3δια τουτο εσονται ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη ωσπερ χνουσ α
ποφυσωµενοσ αφ′ αλωνοσ και ωσ ατµισ απο ακριδων4εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου στερεων ουρανον και
 κτιζων γην ου αι χειρεσ εκτισαν πασαν την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι αυτα του πο
ρευεσθαι οπισω αυτων και εγω ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και θεον πλην εµου ου γνωση και σωζων
 ουκ εστιν παρεξ εµου5εγω εποιµαινον σε εν τη ερηµω εν γη αοικητω6κατα τασ νοµασ αυτων και ενεπ
λησθησαν εισ πλησµονην και υψωθησαν αι καρδιαι αυτων ενεκα τουτου επελαθοντο µου7και εσοµαι
 αυτοισ ωσ πανθηρ και ωσ παρδαλισ κατα την οδον ασσυριων8απαντησοµαι αυτοισ ωσ αρκοσ απορο
υµενη και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιασ αυτων και καταφαγονται αυτουσ εκει σκυµνοι δρυµου θη
ρια αγρου διασπασει αυτουσ9τη διαφθορα σου ισραηλ τισ βοηθησει10που ο βασιλευσ σου ουτοσ και 
διασωσατω σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου κρινατω σε ον ειπασ δοσ µοι βασιλεα και αρχοντα11και ε
δωκα σοι βασιλεα εν οργη µου και εσχον εν τω θυµω µου12συστροφην αδικιασ εφραιµ εγκεκρυµµενη 
η αµαρτια αυτου13ωδινεσ ωσ τικτουσησ ηξουσιν αυτω ουτοσ ο υιοσ σου ου φρονιµοσ διοτι ου µη υπο
στη εν συντριβη τεκνων14εκ χειροσ αδου ρυσοµαι αυτουσ και εκ θανατου λυτρωσοµαι αυτουσ που η 
δικη σου θανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησισ κεκρυπται απο οφθαλµων µου15διοτι ουτοσ αν
α µεσον αδελφων διαστελει επαξει ανεµον καυσωνα κυριοσ εκ τησ ερηµου επ′ αυτον και αναξηρανει
 τασ φλεβασ αυτου εξερηµωσει τασ πηγασ αυτου αυτοσ καταξηρανει την γην αυτου και παντα τα σκ
ευη τα επιθυµητα αυτου  
 
Chapter 14 
1αφανισθησεται σαµαρεια οτι αντεστη προσ τον θεον αυτησ εν ροµφαια πεσουνται αυτοι και τα υποτ
ιτθια αυτων εδαφισθησονται και αι εν γαστρι εχουσαι αυτων διαρραγησονται2επιστραφητι ισραηλ π
ροσ κυριον τον θεον σου διοτι ησθενησασ εν ταισ αδικιαισ σου3λαβετε µεθ′ εαυτων λογουσ και επιστ
ραφητε προσ κυριον τον θεον υµων ειπατε αυτω οπωσ µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαθα και αντα
ποδωσοµεν καρπον χειλεων ηµων4ασσουρ ου µη σωση ηµασ εφ′ ιππον ουκ αναβησοµεθα ουκετι µη ει
πωµεν θεοι ηµων τοισ εργοισ των χειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον5ιασοµαι τασ κατοικιασ αυτ
ων αγαπησω αυτουσ οµολογωσ οτι απεστρεψεν η οργη µου απ′ αυτων6εσοµαι ωσ δροσοσ τω ισραηλ α
νθησει ωσ κρινον και βαλει τασ ριζασ αυτου ωσ ο λιβανοσ7πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται 
ωσ ελαια κατακαρποσ και η οσφρασια αυτου ωσ λιβανου8επιστρεψουσιν και καθιουνται υπο την σκ



επην αυτου ζησονται και µεθυσθησονται σιτω και εξανθησει ωσ αµπελοσ το µνηµοσυνον αυτου ωσ 
οινοσ λιβανου9τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοισ εγω εταπεινωσα αυτον και εγω κατισχυσω αυτον ε
γω ωσ αρκευθοσ πυκαζουσα εξ εµου ο καρποσ σου ευρηται10τισ σοφοσ και συνησει ταυτα η συνετοσ
 και επιγνωσεται αυτα διοτι ευθειαι αι οδοι του κυριου και δικαιοι πορευσονται εν αυταισ οι δε ασεβ
εισ ασθενησουσιν εν αυταισ  


