
Nahal Hever Greek Minor Prophets Scroll (8HevXIIgr)  Direct Transcription of Full Manuscript 

[Column 1 missing due to fragmentary manuscript] 

Column 2 
  
[Lines 1-23 missing due to fragmentary manuscript]  
  
[Jonah 1:14ψυχης του ανθρωπου τουτου και μη δως εφ ημας αι]μα αθω 24 
[ον οτι συ יהוה ον τροπον εβουλου πεποιηκας 15και] 25 
[ελαβον τον Ιωναν και εξεβαλον αυτον εις την θαλ]ασ[σαν κα]ι 26 
[εστη η θαλασσα εκ του σαλου αυτης 16και ε]φοβη[θη]σαν 27 
[οι ανδρες φοβω μεγαλω τον וה]יה και εθυσιασαν θ[υσ]ιαν 28 
[τω יהוה και ευξαντο ευχας        ] 29 
[2:1Και προσεταξεν יהוה κητει μεγαλω κ]αταπιειν τον Ιωναν⸱ 30 
[και ην ιωνας εν τη κοιλια του κητου]ς τρεις ημερας και τρε[ις] 31 
[νυκτας 2και προσευξατο Ιωνας προς יהוה τον θεον αυτο]υ 32 
[εκ κοιλιας του κητους 3και ειπεν εβοησα εν θλιψ]ει 33 
[μου προς יהוה τον θεον μου και εισηκουσεν μου εκ κοιλιας αδου] 34 
[κραυγης μου ηκουσας φωνης μου 4α]περρειψας μ[ε ει]ς βαθ[η] 35 
[καρδιας θαλασσης και ποταμ]ος περιεκυκλωσ[ε]ν μ[ε] 36 
[παντες οι μετεωρισμοι σου] και τα κυματα σο[υ ε]π εμε διηλ 37 



[θον 5και εγ]ω ειπα απω[σμαι] εξ εναντιας οφθαλμων σου⸱ 38 
[αρα προα]θησω επιβλεψα[ι] προ[ς] ναον α[γ]ιον σου 6π[ερι] 39 
[εχυθησαν] με υδατα εως ψυχης⸱Αβυσσος εκυκλω[σεν] 40 
[με εσχα]τη ελος περιεσχ[ε]ν την κεφαλην μου ε[ις σχι] 41 
[σμας ορε]ων 7κατεβην η [γη μοχλο]ι αυτης κατ εμου εις 42 

 

Column 3 
[αιωνα και αναβητω φθορα ζωης μου יהוה ο θεος μου 8εν τω] 1 
[εκλειπειν απ εμου την ψυχην μου του יהוה εμνησθην και ελθοι] 2 
[προς σε η προσευχη μου εις ναον αγιον σου 9φυλ ασσομενοι] 3 
[ματαια και ψευδη ελεος αυτων εγκατελιπον 10εγω δε μετα] 4 
[φωνης αινεσεως και εξομολογησεως θυσω σοι οσα ηυξαμην] 5 
[αποδωσω σοι σωτηριου τω 11 יהוהκαι προσεταγη τω κητ ει και] 6 
[εξεβαλεν τον Ιωναν επι την ξηραν 3:1Και εγενετο λογος יהוה προς] 7 
[Ιωναν εκ δευτερου λεγων 2Αναστηθι και πορευθητι εις Νινευη] 8 
[την πολιν την μεγαλην κ]αι κηρυ[ξ]ον [προς αυτην] 9 
[το κηρυγμα ο εγω λαλω π]ρ[ο]ς σε 3και [ανεστη ι]ω[νας και] 10 
[επορευθη εις νινευη κατ]α το ρημα [יהו]ה και ν[ινευη] 11 
[ην πολις μεγαλη τω θεω] πορειας τριω[ν ημερων 4και] 12 
[ηρξατο ιωνας του πορευεσθ]αι εις την πο[λιν πο]ρε[ι]α[ν] 13 
[ημερας μιας και εκηρυξεν και] ε[ιπεν ετι τεσσερ]ακον[τα] 14 
[ημεραι και νινευη καταστρ]αφησε[ται 5και επισ]τευσα[ν] 15 
[οι ανδρες νινευη τω θεω και] εκηρ[υξαν νηστειαν και] 16 



[ενε δυσαντο σακκους απο μεγαλου αυτων εως μικρου] 17 
[αυτων 6και ηγγισεν ο λογος προς τον βασιλεα της Νινευη] 18 
[και εξα νεστη απο του θρονου αυτου και περιειλατο] 19 
[την στολην αυτου αφ εαυτου και περιεβαλετο] 20 
[σακκον και εκαθισεν επι σποδου 7και εκηρυχθη] 21 
[και ερρεθη εν τη Νινευη παρα του βασιλεως] 22 
[και παρα των μεγιστανων αυτου λεγων Οι ανθρω] 23 
ποι και τα κτ[ηνη και οι βοες και τα προβατα μη γευσασ] 24 
θωσαν μηδ[εν μηδε νεμεσθωσαν μηδε υδωρ πι]ε 25 
τωσαν 8και πε[ριεβαλοντο σακκους οι ανθρωποι και] 26 
τα κτηνη κα[ι ανεβοησαν πρ]ος τον θ[εον εκτενως] 27 
και επεστ[ρεψ]εν α[νηρ] εκ της οδο[υ α]υ[του τ]ης πο[νηρας] 28 
[και] απο τ[ης α]δικιας της εν χερσιν αυτων 9τις [οι]δ[εν] 29 
επι[σ]τ[ρεψει και] παρ[ακληθησετα]ι ο θεο[ς και επιστ]ρεψ[ει] 30 
απο [θυμου οργ]ης α[υτου κα]ι ου μη απολ[ωμε]θα [                 ] 31 
10Και [ει]δε[ν ο θεος] τα εργα αυτ[ων ο]τι επεστρεψαν απο της 32 
[οδο]υ αυτ[ων τ]ης πονηρ[ας και παρ]εκληθηι ο θεος επι τη 33 
[κ]ακια η ελ[αλ]ησεν τ[ου ποιησαι αυ]τοις και ουκ εποιησεν 34 
4:1Κ[αι ε]λ[υπηθη ι]ωνα λυ[πην μεγαλην] και ηθ[υμησεν] 2και π[ροα] 35 
ευξατο προς וה[יה και ειπεν Ω יהוה ουχ ουτος] 36 
ο λογος μου ετι ο[ντος μου επι της γης μου δια τουτο προ] 37 
εφθα[σα] του φυγει[ν εις θαρσις οτι εγνων οτι συ θεος] 38 
ελεη[μ]ων και [οικτιρμων μακροθυμος και πολυελεος] 39 
[και μετανοων επι ταις κακιαις 3και νυν δεσποτα יהוה λαβε] 40 



[την ψυχην μου απ εμου οτι καλον το αποθανειν με η ζην με] 41 
[4και ειπεν יהוה προς Ιωναν Ει σφοδρα λελυπησαι συ] 42 
[5και εξηλθεν Ιωνας εκ της πολεως και εκαθισ] 43 
[εν απεναντ]ι της πολεω[ς⸱ και εποιησεν εαυτω] 44 

 

Column 4 
  
[Lines 1-26 are missing due to fragmentary manuscript]  
[Lines 1-21 would have contained the rest of the book of Jonah]  
[Lines 22-25 would have been blank]  
  
Micah 1:1λογος ה[יהו ος εγενετο προς μιχαιαν τον] 27 
μωρασθει εν ημ[εραις ιωαθαμ αχαζ εζεκιου] 28 
βασιλεως ιουδα ο[ν ειδεν περι σαμαροιας και ιε] 29 
[ρουσ]αλημ 2ακο[υσατε λαοι και προσεχετω γη] 30 
και το π[λη]ρωμα α[υτης και εσται יהוה] 31 
εν υμειν εις μαρτυ[ριον יהוה εξ οικου αγιου αυτου] 32 
3οτι ιδου יהוה εκπ[ορευεται εκ του τοπου αυτου και] 33 
καταβησεται κα[ι επιβησεται επι υψη γης 4και τακη] 34 
σον[ται] τα ορη υ[ποκατωθεν αυτου και αι κοιλαδες ρα] 35 
γησον[τα]ι ως [κηρος] α[πο προσωπου πυρος και ως υδωρ] 36 
καταφ[ερ]ομενο[ν εν κα]ταβα[σει 5δια ασεβιαν ιακωβ] 37 
παντα τ[α]υτα και [δια αμ]αρτιαν [οικου Ισραηλ τις] 38 



ασεβια ιακωβ ο[υ σα]μαροια; κα[ι τις υψη ιουδα; ου] 39 
χι Ιερουσαλημ 6κα[ι θ]ησομαι σα[μαροιαν εις οπω] 40 
ροφυλακιον του α[γρ]ου και ει[ς φυτειαν αμπελωνος] 41 
και κατασπασω εις την φαραγγα [τους λιθους αυτης] 42 
και τα θεμελια αυτης [αποκαλυψω 7και παντα τα] 43 
γλυπτα αυτης κατακ[οψουσιν και παντα τα μισθω] 44 
ματα αυτης ενπρησου[σιν εν πυρι και παντα τα]  45 

 

Column 5 

[ει]δωλα [α]υτης θησ[ω αφανισμον διο]τι εγ μισ 1 
[θωματος πο]ρν[ης συνηγαγεν] και εως μι[σθω] 2 
[ματος πορνης επιστρεψουσ]ιν 8δια τ[ουτ]ο 3 
 [κοψομαι και θρηνησω πορευσομαι] ανυπο[δετος] 4 
  
[Rows 5-42 containing the rest of 1:8 – 2:7a missing due to fragmentary scroll]  

 

Column 6 

[Row 1 unreadable] 1 
[2:7οι λογοι μου ηγ]αθυναν μ[ετα του ορθου] 2 
[πορευομ]ενου 8και ενπροσθ[εν ο λαος μου εις εχ] 3 
[θρον αντε]στησαν κατενα[ντι της ειρηνης] 4 
[αυτ]ο[υ περιβ]ολαιον εξεδυσ[ατε αφελεσθαι ελπι] 5 



[δα] επι[στραφησον]ται πολεμο[ν] 9[δια τουτο ηγου] 6 
  
[Rows 6-34 containing the rest of 2:9-3:4a missing due to fragmentary scroll]  
  
[3:4τοις επιτηδευμασιν αυτων επ αυτους] 35 
[5Ταδε λεγει יהוה επι τους προφητας] τους πλα 36 
[νωντας τον λαον μου τους δακνοντας εν] 37 
[τοις οδουσιν αυτων και εκηρυξαν επʼ αυτ]ον 38 
[ειρηνην και ουκ εδοθη εις το στομα αυτ]ων 39 
[ηγειραν επʼ αυτον πολεμο]ν 6δ[ια το]υτο νυξ 40 
[υμειν εξ ορασεως κ]αι σκοτασθ[ησεται υμ]ειν  41 
[εκ μαντειας και δ]υσεται ο ηλιος [επι τους] 42 

 

Column 7 

[Rows 1-30 containing the rest of 3:6b-4:2 missing due to fragmentary scroll]  
  
[4:3και κρινει ανα μεσον λαων] πολλω[ν και ελεγ] 31 
[ξει εθνη ισχυρα εως μα]κραν και συνκοψου 32 
[σιν τας] μαχα[ιρας αυτω]ν εις αροτρα και τας 33 
σιβυ[νας α]υτων [εις δρε]πανα και ου μη ανθα 34 
ρη εθν[ος ε]φʼ εθνος μ[αχαιραν] και ου μη μα 35 
θωσιν ετι πολεμει[ν 4και καθισ]ονται ανηρ  36 
υποκατω αμπελου αυ[του και υποκατω σ]υκης  37 



αυ[τ]ου [κα]ι ουκ εστιν ε[κφοβων] οτ[ι] το στομα  38 
 ν δ[υνα]μ[εων ελαλησεν ταυτα] 5οτ[ι] παν 39[τω יה]וה
τες οἱ λα[οι] πορε[υσονται εν ονοματι θε]ου αυτων 40 
ημεις δε πορε[υσομεθα εν ονοματι וה]יה θεου 41 
ημ[ω]ν εις τον [αιωνα και επεκεινα] 42 

 

Column 8 

[6Εν τη ημερα εκεινη λεγει יהוה] συνα 1 
[ξω την εκτεθλιμμενην και την] εξωσ 2 
[μενην αθροισω και] ην εκα[κωσα] 7[και] θησω 3 
[την εκτεθλιμμενη]ν εις υ[πολειμ]μα 4 
[και την εκπεπιεσμε]νην εις εθνος ισχυρον 5 
[και βασιλευσει] יהוה επʼ αυτων εν τω ορει Σει 6 
[ων απο του νυν και ε]ως του αιωνος 7 
[8Και συ πυργος ποιμνιου αυχ]μωδης θυγατηρ 8 
[Σειων εως σου ηξει και ελευσετα]ι η αρχη η  9 
[πρωτη βασιλεια τη θυγατρι ιερουσ]αλημ 10 
[9Και νυν ινα τι εγνως κακα;] μη βασι 11 
[λευς ουκ εστιν σοι εαν ο συμβουλος] σου απω 12 
[λετο οτι κατεκρατησαν σου ωδι]νες ως τι 13 
[κτουσης; 10ωδινε και ανδριζου θυ]γατερ σ[ει] 14 
[ων ως τικτουσα διοτι νυν εξελευση εκ πολεως] 15 
  



[Rows 16-31 containing the rest of 4:10b-4:14 missing due to fragmentary scroll]   
  
5:1Και συ οικο[ς του ε]φραθα ολι[γ]οστος του [ει] 32 
ναι εν χ[ιλιασιν ιο]υδα εκ σου μοι εξ[ελευσε] 33 
ται του ε[ι]ναι αρχ[ο]ντα εν τω ι[σραηλ και αι] 34 
εξοδοι αυτου απʼ α[ρ]χης αφ’ ημ[ερων αιωνος] 35 
2δια τουτο δω[σει αυτους εως καιρου τικτου] 36 
σης τεξεται και [οι επιλοιποι των αδελφων] 37 
αυτου επιστρ[ε]ψουσιν επι το[υς υιους Ισραηλ] 38 
3και [στ]ησεται και πο[ι]μανει εν ι[σ]χυι  [39 יהו]ה 
και εν τη επαρσει ονοματος יהוה θεου [αυτου] 40 
και επιστραφησονται οτι νυν μεγαλ[υνθη] 41 
σονται εως περατων της γης 4και εσ[ται] 42 

 

Column 9 

[αυτη ειρηνη] Ασσουρ οτι Ελθη [ει]ς [την γην] 1 
[ημω]ν και οτι επιβη επι τας βαρ[εις ημων και] 2 
επεγερουμεν επʼ αυτον επτα π[οιμενας και] 3 
οκτω αρχοντας ανθρωπω[ν] 5[και ποιμανου] 4 
σιν την γην ασσουρ εν ρ[ομφαια και την] 5 
γην νεβρωδ εν παραξ[ιφι και ρυσεται εξ] 6 
Ασσουρ οτι ελθη εις τ[ην γην ημων και οτι] 7 
επιβη εις τα ορια [ημων 6Και εσται κατα] 8 



λοιπον ιακωβ [εν μεσω λαων πολλων] 9 
ως δροσος [παρα יהוה ως αρνες επι] 10 
χο[ρτον ος ουκ υπεμενον ανδρι] 11 
  
[The rest of 5:6b-7:20 missing due to fragmentary scroll]  

[Columns 10-12 missing due to fragmentary manuscript] 

Column 13 

  

[Nahum 1:13ριψω την ραβδον αυτου απο σου και τους δεσ] 20 
[μους σου διαρρ]ηξω [ 14και εντελειται υπερ σου] 21 
 ου σπα[ρ]ησετ[αι εκ του ονοματος σου ετι] 22 [יהוה]
[ε]ξ οικου θ[εο]υ [σου εξολεθρευσω τα γλυπτα] 23 
[και χωνευτα θησομαι ταφην σου οτι ταχεις] 24 
[2:1 Ιδου επι τα ορη οι ποδες ευαγγελιζομενου κ] 25 
[αι απαγγε λλοντος ειρηνην εορταζε Ιουδα τ] 26 
[ας εορτας σου αποδος τας ευχας σου διοτι ου] 27 
[μη προ σθησωσιν ετι του διελθειν δια σου ει] 28 
[ς παλαιωσιν Συντετελεσται εξηρται 2ανεβη] 29 
[εμφανεβη εμφυσων εις προσωπον σου εξαιρο] 30 
[υμενος εκ θλιψεως σκοπευσον οδον κρατησο] 31 
[ν οσφυος ανδρισαι τη ισχυι σφοδρα 3διοτι απ] 32 



[εστρεψεν יהוה την υβριν Ιακωβ καθως υβριν] 33 
[του Ισραηλ διοτι εκτινασσοντες εξετιναξ] 34 
[αν αυτους και τα κληματα αυτων διεφθειραν] 35 
[4οπλα δυναστειας αυτων εξ ανθρωπων ανδρας] 36 
[δυν ατους εμπαιζοντας εν πυρι αι ηνιαι των] 37 
[αρματων αυτων εν ημερα ετοιμασιας αυτου κ] 38 
[αι οι ιππεις θορυβηθησονται 5εν ταις οδοις] 39 
[και συγχυθησονται τα αρματα και συμπλακ] 40 
[ησονται εν ταις πλατειαις η ορασις αυτων] 41 
[ως λαμπαδες πυρος και ως αστραπαι δραμουν] 42 
  

 

Column 14 

  

ται 6μνησθησεται δυναστων αυτου 1 
[ασ]θενησουσιν εν ταις πορεια[ι]ς αυτων 2 
[κ]αι ταχυνουσιν επι τα τειχη και ετοιμασε[ι] 3 
[τ]ο επικαλυμμα 4 
[7Πυλ]α[ι] των ποταμων ηνοιχθησαν και ο να[ος] 5 
[εσα]λευθη 8και η λαμπηνη απεκ[α]λυφθ[η] 6 
[ανεβ]η και αι αβραι αυτης αγ[ο]μεν[α]ι ω[ς φω] 7 
[νη περιστ]ερων αποφθεγγ[ο]μεν[ων επι την καρ] 8 
[διαν αυτων 9και] νι[νε]υη κολυμ[βηθρα υδατο]ς 9 



[τα υδατα αυτης και] αυτοι φευ[γουσιν στ]η 10 
[τε στητε και ουκ ην επισ]τρεφω[ν 10διηρπαζ]ον 11 
[το αργυριον διηρπαζο]ν το χ[ρυσιον κα]ι 12 
[ουκ ην περας του κοσμου αυτης βεβαρυντα]ι 13 
[υπερ παντα τα σκευη τα επιθυμητα αυτης 11εκτι] 14 
[ναγμος και ανατιναγμος και εκβρασμος και κ] 15 
[αρδιας θραυσμος και υπολυσις γονατων και] 16 
[ωδινες επι πασαν οσφυν και το προσωπον π] 17 
[αντων ως προσκαυμα χυτρας 12που εστιν το κατ] 18 
[οικητηριον των λεοντων και η νομη η ουσα τ] 19 
[οις σκυμνοις ου επορευθη λεων του εισελθ] 20 
[ειν εκει σκυμνος λεοντος και ουκ ην ο εκφο] 21 
[βων; 13λεων ηρπασεν τα ικανα τοις σκυμνοις α] 22 
[υτου και απεπνιξεν τοις λεουσιν αυτου και] 23 
[επλησεν θηρας νοσσιαν αυτου και την μα]νδραν 24 
[αυτου αρπαγης 14ιδου εγω επι σ]ε λεγει 25 
 υσω εν 26[παντοκρατωρ και εκκα יהוה]
[καπνω πληθος σου και τους λεον]τα[ς] σ[ου] 27 
[καταφαγεται ρομφαια και εξολε]θρε[υσω] 28 
[εκ της γης την θηραν σου και ου μη ακουσθη] 29 
[ουκετι τα εργα σου 3:1Ω πολις αιματων ολη] 30 
[ψε υδης αδικιας πληρης ου ψηλαφηθησε] 31 
[ται θηρα 2φωνη μαστιγων και φωνη σεισμο] 32 
[υ τροψων και ιππου διωκοντος και αρμα] 33 



[τος αναβρασσοντος 3Και ιππεως ανα] 34 
[βαινοντος και στιλβουσης ρομφαια]ς και 35 
[εξαστραπτοντων οπλων και πληθο]υς 36 
[τραυματιων και βαρειας πτωσεω]ς και 37 
[ουκ ην περας τοις εθνεσιν αυτης και ασ]θε 38 
[νησουσιν εν τοις σωμασιν αυτων 4απο πλ] 39 
[ηθους πορνειας πορνη καλη και επιχαρης] 40 
[ηγουμενη φαρμακων η πωλουσα εθνη εν] 41 
[τη πορνεια αυτης και φυλας εν τοις φαρμ] 42 
  

 

Column 15 

  
[ακοις αυτης 5ιδου εγω επι σε λεγει יהוה] 1 
[ο θεος ο παντο κρατωρ και αποκαλυψω] 2 
[τα οπισω σου επι το προσωπον σου και δει] 3 
[ξω εθνεσιν την αισχυνην σου και βασιλε] 4 
[ιαις την ατιμιαν σου 6και επιρρι ψω επι] 5 
[σε βδελυγμον κατα τας ακαθαρσιας σου] 6 
[κα]ι θησω [σε εις παραδειγμα 7και εσται πας ο ορων] 7 
σε αποπ[ηδησεται απο σου και ερει τεταλαι] 8 
πωρηκε[ν νινευη τις στεναξει αυτην; πο] 9 
θεν ζητησω π[αρακλησιν αυτη;] 10 



8Μη αγαθυνεις υπ[ερ νω αμων η κατοικου] 11 
σα εν ποταμοις [υδωρ κυκλω αυτης ης] 12 
ισχυς θαλασσα υδω[ρ το τειχος αυτης 9αιθιοπια η] 13 
ισχυς αυ[τ]ης και αιγ[υπτος και ουκ εστιν πε] 14 
[ρας] φουδ και λιβυ[ες εγενοντο βοηθοι αυτης] 15 
10και γε αυτη εις αποι[κιαν επορευθη εν αιχ] 16 
μαλω[σι]α και γε τ[α νηπια αυτης εδαφιζοντο] 17 
[επι κεφαλ]ην πασω[ν οδων και επι τους εν] 18 
[δοξους αυ]της βαλου[σιν κληρον και παντες οι] 19 
[μεγιστα]νες αυ[τ]η[ς δεθησονται χειροπε] 20 
[δαις       11κ]αι γε μωθ[υσθηση εση υπερεωρ] 21 
[αμενη και γ]ε συ ζητ[ησεις σεαυτη στασιν εξ] 22 
[εχθρων 12πα]ντα τα [οχυρωματα σου συκαι συν] 23 
σκοπ[οις εαν] σαλευθ[ωσιν και πεσουνται εις] 24 
στομ[α εσθο]ντος [13ιδου ο λαος σου γυναικες] 25 
[ε]ν [μεσω σου τοις εχθροις σου ανοιγομε] 26 
[ναι] ανο[ι]χθ[ησονται πυλαι της γης σου εφα] 27 
[γεν] πυρ τ[ο]υς μοχ[λους σου 14υδωρ περιοχης] 28 
[επισπασα]ι σεαυτ[η εκραταιωσας τα οχυρωματα] 29 
[σου ελθε] εις πηλ[ον και συμπατηθητι εν αχυροις] 30 
[κρατησον π]λινθε[ί]ου [15εκει φαγεται σε πυρ εξο] 31 
[λ]εθρευσει σε ρομφ[αια φαγεται σε ως βρουχος] 32 
καταβαρυνθητι ω[ς βρουχος καταβαρυν] 33 
θητι ως ακρις 16επλ[ηθυνας τας εμποριας σου] 34 



ως τους αστερας τ[ου ουρανου βρουχος ωρμη] 35 
[σεν κ]αι εξεπε[τασθη 17οι βασιλεις σου εισιν] 36 
[ως ο] οχλ[ος τους αττελεβους ως ακρις επιβε] 37 

[The rest of the column is too fragmentary for any more reconstruction] 
 

Column 16 

  
[Lines 1-12 not extant Would have had the last few verses]  
[of  Nahum written on them followed by a 3 line gap]  
  
[Habakkuk 1:1Το λημμα ο ειδεν Αμβακουμ ο προφητης 2Εως] 13 
[τινος יהוה κεκραξομαι και ου μη εισακουσης;] 14 
[βοησομαι προς σε αδικουμενος και ου σωσεις; ] 15 
[3ινα τι μοι εδειξας κοπους και πονους επιβλε] 16 
[πειν ταλαιπωριαν και ασεβειαν; εξ εναντιας] 17 
[μου γεγονεν κρισις και ο κριτης λαμβανει  4δια] 18 
[τουτο διεσκεδασται νομος και ου διεξαγεται] 19 
[εις τελος κριμα οτι ο ασεβης καταδυναστευει] 20 
[τον δικαιον ενεκεν τουτου εξελευσεται το] 21 
[κριμα διεστραμμενον  5ιδετε οι καταφρονηται] 22 
[και επιβλεψατε και θαυμ]ασατε οτι ερ 23 
[γον εργαζομαι εν ταις ημερ]αις υμων ου 24 



[μη πιστευσητε οτι εκδιηγ]ηθη 6οτι ιδου εγω 25 
[εξεγειρω τους χαλδαιους] το εθνος το πικρον 26 
[και το ταχινον το πορ]ευομε[νο]ν ει[ς] τα πλα 27 
[τη της γης του κατακ]ληρονο[μησαι σκηνωμα] 28 
[τα ουκ αυτω] 7θαμβος [και φοβερος αυτος] 29 
[εξ αυτου το κρι]μα αυτου [και το λημμα αυτου] 30 
[εξελευσετα]ι 8και κουφ[οτεροι υπερ παρδαλεις] 31 
[οι ιπποι αυ]του και οξυτ[εροι υπερ τους λυ] 32 
[κους εσπε]ρας και ορμη[σουσιν οι ιππεις αυτου] 33 
[και οι ιπ]πεις αυτου πωρρ[ωθεν ελευσονται] 34 
[και πετα]σθησονται ως α[ετος προθυμος εις το] 35 
[φ]αγειν [ 9π]αντα εις αδικιαν ηξει [ανθεστηκοτα] 36 
του προσωπου αυτων καυσων [και συναξει] 37 
ως αμμον αιχμαλωσιαν 10και αυτ[ος εν βασι] 38 
[λ]ευ[σιν εν]παιξει και τυραννοι γ[ελως αυτω] 39 
[αυ]τος ε[ι]ς παν ὀχυρωμα ενπαι[ξεται και] 40 
[β]αλει χωμα και συνλημψετ[αι αυτο 11τοτε] 41 
διελευσεται πνευμα και παρ[ελευσεται και] 42 

 

Column 17 

[εξιλασεται αυτη η ισχυς τω θεω μου 12ουχι] 1 
[συ απ αρχης יהוה ο θεος ο αγιος μου και ου μη] 2 
[αποθανωμεν יהוה εις κριμα τεταχας αυτον] 3 



[και επλασεν με του ελεγχειν παιδειαν αυτου] 4 
[13καθαρος οφθαλμος του μη οραν πονηρα και] 5 
[επιβλεπειν επι πονους ου δυνηση ινα τι επι] 6 
[βλεπεις επικαταφρονουντας; παρασιωπηση] 7 
[εν τω καταπινειν ασεβη τον δικαιον; 14και] 8 
[ποιησεις ανθρωπους ως ιχθυας τ]ης θαλα[σ] 9 
[σης ως ερπετα ουκ εχον]τα ηγουμενον 10 
[15παντα εν αγκιστρω] ανεσπασεν και εσυρεν 11 
[αυτον εν τω αμ]φιβληστρω αυτου και συνηγα 12 
[γεν αυτον εν τη] σαγηνη αυτου δια τουτο ευ 13 
[φρανθησετα]ι και χαρειται 16Δια τουτο θυσει 14 
[τω αμφιβλη]στρω αυτου και θυμιασει τη σα 15 
[γηνη αυτ]ου ο[τι] εν αυτοις ελιπανθη αρτος 16 
[αυτου και] το β[ρ]ωμα αυτου στερεον 17Ει δια του 17 
[το εκκεν]ωσει μαχαιραν αυτου και δια παν 18 
[τος αποκτεννει]ν εθνη ου φεισεται;  19 
[2:1Επι της φυλακης] μου στησ[ομαι] και στη[λωσομαι] 20 
[επι πετρ]ας και αποσκοπευσω ιδ[ειν τι] 21 
[λαλησει ε]ν εμοι και τι αποκριθ[ω επι τον] 22 
[ελεγχον μου] 2Και απεκριθη μοι [יהוה και] 23 
[ειπεν γραψα]ι ορασιν και εκφαν[αι επι πυξιω]ν 24 
[οπως διωκ]η αναγεινωσκων [εν αυτη 3οτι ετ]ι 25 
[ορασις εις κ]αιρον και ενφανησετ[αι εις περας] 26 
[και ου δ]ιαψευσεται Εαν στραγ[γευσηται προσδε] 27 



[χου αυ]τον οτι ερχομενος η[ξει και ου μη χρον] 28 
[ιση] 4ιδ[ου] σκοτια ουκ ευθεια ψυχη αυτου [εν] 29 
[αυτω και δι]καιος εν πιστει αυτου ζησετ[αι] 30 
[5Και ο οινος παρανομ]ος ανηρ αλαζων και ου γ[ε] 31 
[περανη ος επλατυνεν] καθως ο αδης ψυχη[ν αυ]  32 
[του και ουτος ως θανα]τος ουκ ενπιπλαμ[ενος] 33 
[και συναξει προς αυ]τον παντα τα εθνη και 34 
αθροι[σει προς αυ]τον παντας τους λα[ου]ς 6ουχι 35 
ταυτα παν[τα] παραβολην κ[ατ αυτ]ου ληψε[ται] 36 
και προβλ[ημ]α διηγησις αυτου; κα[ι ερ]ει ουαι ο 37 
πληθυνων ουκ αυτω κ[αι β]αρυνων εφ εατον 38 
παχος πηλου 7ουχι εξαι[φνη]ς αναστησονται 39 
δακνοντες σε και εγνη[ψουσ]ιν οι σαλευοντες 40 
σε και εση εις διαρπαγας αυτ[οις;] 8οτι εσ[κ]υλευσας 41 
εθνη πολλα και σκυλευ[σουσιν σε πα]ντες οι 42 

 

Column 18 

[υπολελειμμενοι λαοι δι αιματα ανθρωπων] 1 
[και ασεβειας γης και πολεως και παντων των] 2 
[κατοικουντων αυτην 9ω ο πλεονεκτων πλεο] 3 
[νεξιαν κακην τω οικω αυτου του ταξαι εις υψος] 4 
[νοσσιαν αυτου του εκσπασθηναι εκ χειρος κακ] 5 
[ων 10εβουλευσω αισχυνην τω οικω σου συνε] 6 



[περανας λαους πολλους και εξημαρτεν η ψυχη] 7 
[σου 11διοτι λιθος εκ τοιχου βοησεται και κανθα] 8 
[ρος εκ ξυλου φθεγξεται αυτα 12ουαι ο οικοδομ] 9 
[ων πολιν εν αιμασιν και ετοιμαζων πολιν εν] 10 
[αδικιαις 13ου ταυτα εστιν παρα יהוה των δυνα] 11 
μ[εων; και εκοσμησαν λαοι εν ικανο] 12 
τητ[ι πυρος και εθνη εν ικανοτητι] 13 
κενον [ωλιγοψυχησαν 14οτι πλησ] 14 
θησεται [η γη του γνωναι την δοξαν] 15 
 ως [υδωρ κατακαλυψει επι] 16 יהוה
θαλασσ[ης                              15ουαι] 17 
τ[ω ποτιζοντ]ει πλ[ησιον αυτου] 18 
[τον θυμον σο]υ ανατρ[οπη και μεθυ] 19 
[σκων δια τ]ου επιβ[λεπειν επι] 20 
[την ασχημοσ]υνην αυ[τω]ν 16Ενεπλησ 21 
[θης ατιμιας ε]κ δοξης [π]ιε και γε συ και 22 
[η απεριτμητος σου] κυκλωσει επι σε πο 23 
[τηριον δεξιας] יהוה και εμετος 24 
[ατιμιας επι] την δοξαν σ[ο]υ 17οτι αδικια 25 
[λιβανου καλυ]ψει σε και ταλαιπωρια 26 
[θηριων πτοησ]ει σε δι αιματα αν 27 
[θρωπ]ων και αδικιαν γης πολεως 28 
[κ]αι παντων των ενοι[κ]ουντων εν 29 
[αυτ]η 18τι ωφελησεν γλυπτον οτι 30 



[εγλυψε]ν αυτο ο πλασας αυτο χωνευμα 31 
[και φα]ντασιαν ψευδη οτι πεποιθεν ο 32 
[π]λασας επι το πλασμα αυτου επ αυτο 33 
[π]οιησαι ειδωλα κωφα 34 
[19Ουα]ι λεγων τω ξυλω εγνηψον εξε 35 
[γερθητι] τω λιθω σιωπων αυτος φω 36 
[τιει ιδου] αυτο σεσαγμενον χρυ[σο]υν 37 
[και αργυ]ρουν και παν πνευμα ου 38 
[μη] ε[σ]τιν εν μεσω αυτου 20και ο 39 יהוה 
εν ναω αγιω [α]υτου σιωπησον απο 40 
προσωπου αυτου πασα η γη 41 
[Contains undecipherable yet omitted letters] 42 

 

Column 19 

[3:1προσευχη αμβακουμ του προφητου μετα ωδης] 1 
 2 [εισακηκοα την ακοην σου και εφοβηθην יהוה2]
[κατενοησα τα εργα σου και εξεστην εν μεσω] 3 
[δυο ζωων γνωσθηση εν τω εγγιζειν τα ετη] 4 
[επιγνωσθηση εν τω παρειναι τον καιρον] 5 
[αναδειχθηση εν τω ταραχθηναι την ψυχην] 6 
[μου εν οργη ελεους μνησθηση 3ο θεος εκ] 7 
[θαιμαν ηξει και ο αγιος εξ ορους κατασκιου] 8 
[δασεος διαψαλμα εκαλυψεν ουρανους η] 9 



[αρετη αυτου και αινεσεως αυτου πληρης] 10 
[η γη 4και φεγγος αυτου ως φως εσται] 11 
[κερατα εν χερσιν αυτου και εθετο αγαπησιν] 12 
[κραταιαν ισχυος αυτου 5προ προσωπου] 13 
[αυτου πορευσεται λογος και εξελευσεται] 14 
[εν πεδιλοις οι ποδες αυτου 6εστη και] 15 
[εσαλευθη η γη επεβλεψεν και διε τακη] 16 
[εθνη διεθρυβη τα ορη βια ετακησαν] 17 
[βουνοι αιωνιοι 7πορειας αιωνιας αυτου] 18 
[αντι κοπων ειδον σκηνωματα αιθιοπων] 19 
[πτοηθησονται και αι σκηναι γης μαδιαμ] 20 
[8μη εν ποταμοις ωργισθης יהוה η εν ποτα] 21 
[μοις ο θυμος σου η εν θαλασση το ορμημα] 22 
[σου οτι επιβηση επι τους ιππους] 23 
σ[ου η ιππασια σου σωτηρια 9εξεγειρων] 24 
εξεγ[ερ]εις το το[ξον σου λεγεις πολλα] 25 
ραβδ[ο]υς [σελε ποτα]μοι ραγη 26 
σεται γ̣η 10Ειδοσ[αν σε ωδινησ]αν ορη 27 
εντινα[γ]μα υ[δατα παρηλθεν εδω]κεν 28 
αβυσσο[ς φωνην αυτης υψος τα φαντα] 29 
σις [α]υτου [11ηλιος και σεληνη εστη εις]  30 
φεγγος ασ[τραπης σιβυνης σου πορευ] 31 
σοντα[ι εις φως βολιδες σου                 ] 32 
12εν εμ[βριμησει πορευση γην και εν θυμω] 33 



αλ[ο]η[σεις εθνη 13εξηλθες εις σωτηρια]ν 34 
λαο[υ σου του σωσαι τους χρηστους] 35 
σου [εβαλεν εις κε]φα[λη]ν εξ οικου [ασ]ε 36 
β[ους εξε]κενωσα[ς] θεμελιους εως τρ[α] 37 
χ[ηλου] σελε 38 
14Διετρη[σα]ς εν ραβδοις αυτου κεφαλην 39 
ατει[χισ]των αυτου σεισθ[η]σονται του 40 
σκο[ρπισ]αι ημας το γαυριαμα αυτων 41 
καθ[ως εσ]θιων πτωχον κρυφη 15Ενετει  42 

 

Column 20 

[νες εις θαλασσαν τους ιππους σου ταρασ] 1 
[σοντας υδωρ πολυ 16εφυλαξαμην και επτοη] 2 
[θη η κοιλια μου απο φωνης προσευχης χειλ] 3 
[εων μου και εισηλθεν τρομος εις τα οστα μου] 4 
[και υποκατωθεν μου εταραχθη η εξις μου ανα] 5 
[παυσομαι εν ημερα θλιψεως του αναβηναι εις] 6 
[λαον παροικιας μου 17διοτι συκη ου καρποφορ] 7 
[ησει και ουκ εσται γενηματα εν ταις αμπελοις] 8 
[ψευσεται εργον ελαιας και τα πεδια ου ποιησει] 9 
[βρωσιν εξελιπον απο βρωσεως προβατα και] 10 
[ουχ υπαρχουσιν βοες επι φατναις 18εγω δε εν] 11 
 12 [αγαλλιασομαι χαρησομαι επι τω θεω τω יהוה]



[σωτηρι μου 19 יהוה ο θεος δυναμις μου και] 13 
[ταξει τους ποδας μου εις συντελειαν επι τα] 14 
[υψηλα επιβιβα με του νικησαι εν τη ωδη αυτου] 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
[Zephaniah 1:1 Λογος יהוה ος εγενηθη προς Σοφονιαν] 22 
[τον του Χουσι υιον Γοδολιου του Αμ] 23 
[αριου του Εζεκιου εν ημεραις Ιωσιου] 24 
υιου α[μων βασιλεως ιουδα 2Συ]ναγωγη 25 
συν[αγω παντα απο επανωθεν π]ροσωπου 26 
της γ[ης λεγει 3 יהוהεκλιπετω ανθ]ρω 27 
πος κα[ι κτηνη εκλιπετω τα πετεινα] 28 
του ου[ρανου και οι ιχθυες της θαλασσης] 29 
[                   Unknown text in line                   ] 30 
[            και εξαρω τους ανθρωπους απο] 31 
[προσωπ]ου της γης λ[εγ]ει ה[4 יהוκαι] 32 
[εκτενω τη]ν χειρα μου επι ιου[δαν και επι] 33 
[παντ]ας [τους] κατοικουντας εν ιερ[ουσαλημ] 34 
[κ]α[ι] ε[ξ]ολ[εθρευ]σω εκ του τοπου τ[ουτου το] 35 
υπ[ολειμμα της] βααλ το ονομα τω[ν χωμα] 36 



ρειμ μ[ετα των ι]ερεων 5τ[ο]υς προσκ[υνουν] 37 
τας [ε]π[ι τα δωματα τη στρατια του] ου[ρα] 38 
νου κ[α]ι [τους προσκυνουντας τους ομνυ] 39 
ον[τ]ας [τω יהוה και τους ομνυοντας] 40 
εν [τ]ω [βασιλει αυτων 6και εκκλινοντας απο] 41 
οπισθε[ν יהוה και τους μη ζητησαντας] 42 

 

Column 21 

  
[Lines 1-24 not extant Would have contained]  
[the text from verse 6b to verse 13a]  
  
13και ου μη [κατοικησουσιν και καταφυτευ] 25 
σουσιν αμπελων[ας και ου μη πιωσιν τον] 26 
οινον αυτων 14ενγυς [η ημερα יהוה η με] 27 
γαλη ενγυς και ταχεια [σφοδρα φωνη ημε] 28 
[ρας ה]יהו πικρα επισ[ εκει δυνατος] 29 
[15ημερ]α οργης η ημ[ερα εκε]ι[ν]η [η]μερα 30 
[θλιψεως και στ]ενοχωριας ημερα αποριας 31 
[και αφανισμου η]μερα σκοτους και σκοτιας 32 
[ημερα νεφελης κα]ι [γ]νοφου 16[ημερ]α [κ]ε[ρ]ατι  33 
[νης και κραυγης] επι τ[α]ς πολ]εις τας ο 34 
[χυρας και επι τας γωνι]ας τας υ[ψ]ηλας 17 Και εκ 35 



[θλιψω τους ανθρω]πους και πορευσον[τα]ι 36 
[ως τυφλοι οτι τω ה] יהו  ε[ξημα]ρτο[ν] κ[α]ι [εκ] 37 
[χεει το αιμα αυτω]ν ως [χουν κ]α[ι] π[τωμ]α[τ]α 38 
[αυτων ως βολβιτα] 18 κ[αι το αργυριον αυ] 39 
[των και το χρυσιο]ν α[υτων ου μη δυνηται] 40 
[εξελεσθαι αυτους ε]ν [ημερα] ορ[γης יהוה] 41 
[και εν πυρι ζηλους αυτου καταναλωθησεται]  42 

 

Column 22 

  
[Lines 1-32 not extant Would have contained]  
[the text from verse 18b to Chapter 2 verse 8]  
  
2:9Δ[ια τουτο ζω εγω λεγει יהוה των δυνα] 32 
[μεων ο θεος Ισραηλ διοτι Μωαβ ως Σο] 33 
[δομα εσται και οι υιοι Αμμων ως Γομο] 34 
[ρρα και Δαμασκος εκλελειμμενη ως] 35 
[θιμωνια αλωνος και ηφανισμενη] 36 
ε[ις τον αιωνα και οι επιλοι]πο[ι του] λαου 37 
[μ]ο[υ διαρπωνται αυτους] και [ο]ι επιλοι 38 
[ποι του εθνους μου κ]λη[ρ]ο[νομησο]υ 39 
[σιν αυτους] 10αυτη αυτοι[ς αντι υβρεως] 40 
αυτων οτι ωνειδι[σαν και εμεγαλυνθησαν] 41 



επι λαον וה[יה των δυναμεων 11επιφανησε] 42 
 

Column 23 

  
[Lines 1-35 not extant Would have contained]  
[the text from verse 11b to Chapter 3 verse 6]  
  
3:6ω[λοντο αι πολεις αυτων παρα το μη υπαρ] 36 
χ[ε]ιν ανδ[ρα δια του μη ειναι κατοι] 37 
κουντα 7ειπ[α πλην φοβεισθε με και δε] 38 
ξαι παιδειαν [και ου μη εξολεθρευθητε η π] 39 
ηγη [αυ]της παν[τα] ο[σα εξεδικησα] 40 
[επʼ αυτ]ην δια τουτο ο[ρθρισατε δια] 41 
[φθειρ]ατε παντα τα επιτ[ηδευματα αυτων] 42 

[Columns 24-27 missing due to fragmentary manuscript] 

Column 28 
  
[Lines 1-25 contained text from the Book of Zephaniah followed by a four line gap]  
  
[Zechariah 1:1Εν τω ογδοω μηνι ετους δευτερου] 30 



[επι Δαρειου εγενετο λογος יהוה] 31 
[προς Ζαχαριαν τον του Βαραχιου] 32 
[υι]ον εδδω [τον προφητην λεγων] 33 
[2ωργισθ]η ה[יהו επι πατερας υμων οργην 3και ερεις] 34 
[προς αυ]τους                 [Ταδε λεγει יהוה] 35 
[των δ]υναμεων [επιστρεψατε προς με] 36 
[λεγει] יהוה των δυναμ[εων και επι] 37 
[στραφ]ησομαι προς υμας ειπεν [ה]38 יהו 
[των δυ]ναμεων·      4 μη γεινε[σθε] κα 39 
[θως οι πατερ]ες υμων ους εκαλουν προς α[υ] 40 
[τους οι προφη]ται οι ενπροσθεν λεγοντες 41 
[Ταδε λεγει] יהוה των δυναμεων [ε]πι 42 

 

Column 29 
  
[Lines 1-34 missing due to fragmentary manuscript]  
  
12π[ολεις Ιουδα ας υπερειδες τουτο εβδο] 35 
μη[κοστον ετος 13και απεκριθη יהוה] 36 
τω [αγγελω τω λαλουντι εν εμοι ρηματα] 37 
αγα[θα λογους παρακλητικους 14και ειπεν] 38 
προς [με ο αγγελος ο λαλων εν εμοι ανακρα] 39 
γε λ[εγων           Ταδε λεγει יהוה των δυν] 40 



α[μεων εζηλωκα την Ιερουσαλημ και την] 41 
σε[ιων ζηλον μεγαν 15και οργην μεγαλην] 42 

 

Column 30 
[εγω οργιζομαι επι τα εθνη τα συνεπιτιθεμενα] 1 
[ανθ ων εγω μεν ωργισθην ολιγα αυτοι δε συν] 2 
[επεθεντο εις κακα 16δια τουτο ταδε λεγει יהוה] 3 
[Επιστρεψω επι Ιερουσαλημ εν οικτιρμω και ο] 4 
[οικος μου ανοικοδομηθησεται εν αυτη λεγει יהוה] 5 
[των δυναμεων και μετρον εκταθησεται επι Ιερουσ] 6 
[αλημ ετι 17και ειπεν προς με ο αγγελος ο λαλων εν] 7 
[εμοι Ανακραγε λεγων Ταδε λεγει יהוה των δυναμεων] 8 
[ετι διαχυθησονται πολεις εν αγαθοις και ελεησει] 9 
 10 [ετι την Σιων και αιρετιει ετι την Ιερουσαλημ יהוה]
[2:1Και ηρα τους οφθαλμους μου και ειδον] 11 
[και ιδου τεσσαρα κερατα 2και ειπα προς τον] 12 
[αγγελον τον λαλουντα εν εμοι τι εστι]ν ταυτ[α] 13 
[και ειπεν προς με ταυτα τα κερατα] τα λικμη 14 
[σαντα τον Ιουδαν τον Ισραηλ και την] Ιερου 15 
[σαλημ       3Και εδειξεν μοι יהוה τεσσα]ρες 16 
[τεκτονας 4και ειπα τι ουτοι ερχονται το]υ 17 
[ποιησαι και ειπεν προς με ταυτα τα κερ]α 18 
[τα τα διασκορπισαντα τον Ιουδαν και τον Ισραηλ] 19 



[κατεαξαν και ουδεις αυτων ηρεν κεφαλην και] 20 
[εισηλθον ουτοι του οξυναι αυτα εις χειρας αυτων] 21 
[τα τεσσαρα κερατα τα εθνη τα επαιρομενα κερας επι] 22 
[την γην יהוה του διασκορπισαι αυτην 5Και ηρα τους] 23 
[οφθαλμους μου και ειδον και ιδου ανηρ και εν τη χειρι] 24 
[αυτου σχοινιον γεωμετρικον 6και ειπα προς αυτον που] 25 
[συ πορευη και ειπεν προς με Διαμετρησαι την Ιερου] 26 
[σαλημ του ιδειν πηλικον το πλατος αυτης εστιν και] 27 
[πηλικον το μηκος 7και ιδου ο αγγελος] ο λα 28 
[λων εν εμοι ειστηκει και αγγε]λος ετε 29 
[ρος εξεπορευετο εις συναντησιν αυτω] 30 
[8Και ειπεν προς αυτον δραμε λαλησον π]ρος 31 
[τον νεανιαν εκεινον λεγων ατειχισ]τας τι 32 
[θησεις Ιερουσαλημ απο πληθο]υς 33 
[ανθρωπων 9και εγω εσομαι] εις 34 
[αυτην λεγει יהוה τειχος πυρος κ]υ 35 
[κλοθεν και εις δοξαν εσομαι εν μεσω αυτης] 36 
[ 10Ουαι ουαι και φευγετε απο γης βορρα] 37 
[λεγει יהוה διοτι εκ των τεσσαρων ανεμων] 38 
[του ουρανου συναξω υμας λεγει יהוה] 39 
[11Ουαι εις Σειων ανασωζου κ]ατοικ[ουσα] θ[υ]γα 40 
[τερα Βαβυλωνος   12διοτι ταδ]ε λεγε[ι יהוה] 41 
[των δυναμεων οπισω δο]ξης α[πε]στειλεν 42 

 



Column 31 
[με επι τα εθνη τα σκυλευσαντα υμας διοτι ο] 1 
[απτομενος υμων ως απτομενος της κορης του] 2 
[οφθαλμου αυτου 13διοτι ιδου εγω επιφερω την] 3 
[χειρα μου επ αυτους και εσονται σκυλα τοις] 4 
[δουλευουσιν αυτοις και γνωσεσθε διοτι יהוה] 5 
[των δυναμεων απεσταλκεν με 14τερπου και ευφρ] 6 
[αινου θυγατερ Σιων διοτι ιδου εγω ερχομαι και] 7 
[κατασκηνωσω εν μεσω σου λεγει 15 יהוהκαι] 8 
[καταφευξονται εθνη πολλα επι יהוה εν τη ημερα] 9 
[εκεινη και εσονται αυτω εις λαον και κατασκην] 10 
[ωσουσιν εν μεσω σου και επιγνωση οτι יהוה των] 11 
[δυναμεων εξαπεσταλκεν με προς σε 16και κατ] 12 
[ακληρονομησει יהוה τον Ιουδαν την μερ] 13 
[ιδα αυτου επι την γην την αγιαν και εκλε] 14 
ξεται [ετι εν Ιερουσαλημ. 17ευλαβεισθω πασα] 15 
σαρξ α[πο προσωπου יהוה διοτι εξεγηγερ] 16 
ται [εκ νεφελων αγιων αυτου.                       ] 17 
3:1Και ε[δειξεν μοι τον Ιωσηε τον ιερεα τον] 18 
[μεγαν εστωτα προ αγγελου יהוה και ο] 19 
δι[αβολος ειστηκει εκ δεξιω]ν αυτ[ου του] 20 
[αντικεισθαι αυτω 2κ]αι ειπεν [יהוה] 21 
[προς τον διαβολον ε]πιτι[μησαι יהוה εν] 22 



[σοι διαβολε και επιτιμησαι יהוה εν σοι ο] 23 
[εκλεξαμενος την Ιερουσαλημ ουκ ιδου τουτο] 24 
[ως δαλος εξεσπασμενος εκ πυρος 3και Ιωσηε] 25 
[ην ενδεδυμενος ιματια ρυπαρα και ειστηκει] 26 
[προ προσω]που [του αγγελου              ] 27 
[4κ]αι ειπεν πρ[ος τους εστηκοτας ενωπιον αυ] 28 
[το]υ λεγων α[φελετε τα ιματια τα ρυπαρα] 29 
[απʼ] αυτου κα[ι ειπεν προς αυτον ιδου αφη] 31 
[ρηκ]α απο σου [την ανομιαν σου και ενδυ] 31 
[σαι]σε μετε[κδυμα]τα [5και ειπα επιθετε] 32 
κιδαριν κα[θαρ]αν επι τ[ην κεφαλην αυτου] 33 
και επεθηκ[αν] την κιδ[αριν την καθαραν] 34 
επι την κ[εφαλ]ην αυτου κ[αι ενεδυσαν αυτον] 35 
ειματια [και α]γγελος וה[יה εστηκεν. 6και διε] 36 
μαρτυρα[το α]γγελος ה[יהו προς Ιωσηε λεγων ] 37 
7Ταδε λεγει יהוה των δυ[ναμεων εαν εν] 38 
ταις οδοις μου πορευθης [και εαν την φυλα] 39 
κην μου φυλαξης και γε συ [διακρινεις τον] 40 
οικον μου⸱ και γε φ[υλ]αξεις τ[ας αυλας μου] 41 
και [δωσ]ω σοι ενπ[ερι]π[ατουντας εν μεσω] 42 

[The rest of the following columns are missing, and therefore impossible to determine] 
[how many columns are left between this one and thos following columns B1, B2 and B3] 



Column B1 
  
[Lines 1-22 missing due to fragmentary manuscript]  
  
8:16ου]ς ποιη[σετε λαλειτε αλη 23 
θειαν ανηρ [προς τον πλησι 24 
ον α[υ]του αλ[ηθειαν και κρι 25 
μα ει[ρη]νι[κ]ον κρ[ινατε εν 26 
ταις πυλαι?ε?νς [17και  27 
ανηρ τη[ν] κα[κιαν του πλη 28 
σιον αυτου μ[η λογιζεσθε 29 
εν ταις κα[ρδιαις υμων και 30 
ορκον [ψευ]δη [μη αγαπατε 31 
οτ[ι ταυτ]α παν[τα ε 32 
γω εμιση]σα λεγε[ι 33 יהוה 

 

Column B2 
[των δυναμεων 18Και εγενετο λο] 1 
[γος יהוה των δυναμεων προς] 2 
[με λεγων 19Ταδε λεγει יהוה των] 3 
[δυναμεων νηστεια η τεταρ] 4 
[ας και νηστεια η πεμπτη και] 5 



[νηστεια η εβδομη και νησ]τει 6 
[α η δεκατη εσονται τω ο]ικω 7 
[Ιουδα εις ευφροσυνη]ν και 8 
[εις εορτας αγαθας] και την α 9 
[ληθειαν και την] ειρηνην α 10 
[γαπησατε              ]  11 
[20Ταδε λεγει הוה]י των δυνα 12 
[μεων εως ελ]θωσιν λαοι και 13 
[κατοικουντες] πολεις πολ 14 
[λας 21και ελευ]σονται κατο[ι] 15 
[κουντες πεντε πολεις προ]ς μιαν  16 
[λεγοντες πορευθω]μεν πο[ρευ] 17 
[ομενοι του προσωπου יהוה] 18 
[και εκζητησαι το προσωπον] 19 
 20 [των δυναμεων πορευ יהוה]
[σομαι καγω 22και ηξουσιν λα] 21 
[οι πολλοι και εθνη πολλα εκζη] 22 
[τησαιτο προσωπον יהוה των] 23 
[δυναμεων εν Ιερουσαλημ και] 24 
[του εξι λασκεσθαι το προσωπ] 25 
[ον 23                      יהוהταδε] 26 
[λεγει יהוה των δυναμεων] 27 
[εν ταις ημερ]αις εκει[ναις] 28 
[εαν επιλαβω]νται δε[κα αν] 29 



[δρες εκ πασ]ων των [γλωσ] 30 
[σων των εθ]νων κ[αι επιλα] 31 
[βωνται του κρασπεδου ανδ] 32 
[ρος Ιουδαιου λεγοντες] 33 

 

Column B2 
[πο]ρευσομεθα  μεθʼ υμ[ων διοτι] 1 
[α]κηκοαμεν θεος μεθ [υμων] 2 
9:1Λημμα λογου יהוה εν [γη Ζεδραχ] 3 
Και δαμασκου καταπαυ[σις αυτου δι] 4 
οτι τω יהוה οφθαλ[μος αν] 5 
θρωπων και πασων φ[υλων του] 6 
Ισραηλ. 2και γε Εμαθ [οριζει αυ] 7 
την Τυρος και Σειδ[ων διοτι ε] 8 
φρονησεν σφοδρα. [3και ωκοδο] 9 
μησεν Τυρος οχυ[ρωματα εαυτη] 10 
και εβουνισεν αρ[γυριον ως] 11 
χουν και χρυσιον [ως πηλον] 12 
εξοδων 4ιδου וה[יה κληρονο] 13 
Μησει αυτη και π[αταξει εις] 14 
θαλασσαν δυναμι[ν αυτης και] 15 
αυτη εν πυρι κ[α]ταν[αλωθησε] 16 
ται. 5κ[α]ι ο[ψεται Ασκαλων και] 17 



  
[Lines 18-33 missing due to fragmentary manuscript]  
  

Nothing else left of this manuscript 
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