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Chapter 1 
1ορασισ αβδιου ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ τη ιδουµαια ακοην ηκουσα παρα κυριου και περιοχην εισ τ
α εθνη εξαπεστειλεν αναστητε και εξαναστωµεν επ′ αυτην εισ πολεµον2ιδου ολιγοστον δεδωκα σε εν 
τοισ εθνεσιν ητιµωµενοσ συ ει σφοδρα3υπερηφανια τησ καρδιασ σου επηρεν σε κατασκηνουντα εν τ
αισ οπαισ των πετρων υψων κατοικιαν αυτου λεγων εν καρδια αυτου τισ µε καταξει επι την γην4εαν 
µετεωρισθησ ωσ αετοσ και εαν ανα µεσον των αστρων θησ νοσσιαν σου εκειθεν καταξω σε λεγει κυρ
ιοσ5ει κλεπται εισηλθον προσ σε η λησται νυκτοσ που αν απερριφησ ουκ αν εκλεψαν τα ικανα εαυτο
ισ και ει τρυγηται εισηλθον προσ σε ουκ αν υπελιποντο επιφυλλιδα6πωσ εξηρευνηθη ησαυ και κατελ
ηµφθη αυτου τα κεκρυµµενα7εωσ των οριων σου εξαπεστειλαν σε παντεσ οι ανδρεσ τησ διαθηκησ σο
υ αντεστησαν σοι ηδυνασθησαν προσ σε ανδρεσ ειρηνικοι σου εθηκαν ενεδρα υποκατω σου ουκ εστι
ν συνεσισ αυτοισ8εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ απολω σοφουσ εκ τησ ιδουµαιασ και συνεσιν εξ ο
ρουσ ησαυ9και πτοηθησονται οι µαχηται σου οι εκ θαιµαν οπωσ εξαρθη ανθρωποσ εξ ορουσ ησαυ10δ
ια την σφαγην και την ασεβειαν την εισ τον αδελφον σου ιακωβ και καλυψει σε αισχυνη και εξαρθη
ση εισ τον αιωνα11αφ′ ησ ηµερασ αντεστησ εξ εναντιασ εν ηµερα αιχµαλωτευοντων αλλογενων δυνα
µιν αυτου και αλλοτριοι εισηλθον εισ πυλασ αυτου και επι ιερουσαληµ εβαλον κληρουσ και συ ησ 
ωσ εισ εξ αυτων12και µη επιδησ ηµεραν αδελφου σου εν ηµερα αλλοτριων και µη επιχαρησ επι τουσ 
υιουσ ιουδα εν ηµερα απωλειασ αυτων και µη µεγαλορρηµονησησ εν ηµερα θλιψεωσ13µηδε εισελθησ
 εισ πυλασ λαων εν ηµερα πονων αυτων µηδε επιδησ και συ την συναγωγην αυτων εν ηµερα ολεθρου 
αυτων µηδε συνεπιθη επι την δυναµιν αυτων εν ηµερα απωλειασ αυτων14µηδε επιστησ επι τασ διεκβο
λασ αυτων του εξολεθρευσαι τουσ ανασωζοµενουσ αυτων µηδε συγκλεισησ τουσ φευγοντασ εξ αυτω
ν εν ηµερα θλιψεωσ15διοτι εγγυσ ηµερα κυριου επι παντα τα εθνη ον τροπον εποιησασ ουτωσ εσται σ
οι το ανταποδοµα σου ανταποδοθησεται εισ κεφαλην σου16διοτι ον τροπον επιεσ επι το οροσ το αγιον 
µου πιονται παντα τα εθνη οινον πιονται και καταβησονται και εσονται καθωσ ουχ υπαρχοντεσ17εν 
δε τω ορει σιων εσται η σωτηρια και εσται αγιον και κατακληρονοµησουσιν ο οικοσ ιακωβ τουσ κατ
ακληρονοµησαντασ αυτουσ18και εσται ο οικοσ ιακωβ πυρ ο δε οικοσ ιωσηφ φλοξ ο δε οικοσ ησαυ ει
σ καλαµην και εκκαυθησονται εισ αυτουσ και καταφαγονται αυτουσ και ουκ εσται πυροφοροσ εν τω
 οικω ησαυ διοτι κυριοσ ελαλησεν19και κατακληρονοµησουσιν οι εν ναγεβ το οροσ το ησαυ και οι εν
 τη σεφηλα τουσ αλλοφυλουσ και κατακληρονοµησουσιν το οροσ εφραιµ και το πεδιον σαµαρειασ κ
αι βενιαµιν και την γαλααδιτιν20και τησ µετοικεσιασ η αρχη αυτη τοισ υιοισ ισραηλ γη των χαναναι
ων εωσ σαρεπτων και η µετοικεσια ιερουσαληµ εωσ εφραθα και κληρονοµησουσιν τασ πολεισ του ν
αγεβ21και αναβησονται ανδρεσ σεσωσµενοι εξ ορουσ σιων του εκδικησαι το οροσ ησαυ και εσται τω 
κυριω η βασιλεια  


