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Chapter 1 
1αδαµ σηθ ενωσ2καιναν µαλελεηλ ιαρεδ3ενωχ µαθουσαλα λαµεχ4νωε υιοι νωε σηµ χαµ ιαφεθ5υιοι ια
φεθ γαµερ µαγωγ µαδαι ιωυαν ελισα θοβελ µοσοχ και θιρασ6και υιοι γαµερ ασχαναζ και ριφαθ και θο
ργαµα7και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσισ κιτιοι και ροδιοι8και υιοι χαµ χουσ και µεστραιµ φουδ και χ
ανααν9και υιοι χουσ σαβα και ευιλατ και σαβαθα και ρεγµα και σεβεκαθα και υιοι ρεγµα σαβα και 
ουδαδαν10και χουσ εγεννησεν τον νεβρωδ ουτοσ ηρξατο του ειναι γιγασ κυνηγοσ επι τησ γησ17υιοι ση
µ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ24σαλα25εβερ φαλεκ ραγαυ26σερουχ ναχωρ θαρα27αβρααµ28υιοι δε α
βρααµ ισαακ και ισµαηλ29αυται δε αι γενεσεισ πρωτοτοκου ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ ναβδεηλ µαβ
σαν30µασµα ιδουµα µασση χοδδαδ θαιµαν31ιεττουρ ναφεσ και κεδµα ουτοι εισιν υιοι ισµαηλ32και υιο
ι χεττουρασ παλλακησ αβρααµ και ετεκεν αυτω τον ζεµβραν ιεξαν µαδαν µαδιαµ σοβακ σωε και υιο
ι ιεξαν σαβα και δαιδαν33και υιοι µαδιαµ γαιφα και οφερ και ενωχ και αβιδα και ελδαα παντεσ ουτοι 
υιοι χεττουρασ34και εγεννησεν αβρααµ τον ισαακ και υιοι ισαακ ησαυ και ιακωβ35υιοι ησαυ ελιφασ 
και ραγουηλ και ιεουλ και ιεγλοµ και κορε36υιοι ελιφασ θαιµαν και ωµαρ σωφαρ και γοωθαµ και κενε
ζ και τησ θαµνα αµαληκ37και υιοι ραγουηλ ναχεθ ζαρε σοµε και µοζε38υιοι σηιρ λωταν σωβαλ σεβεγ
ων ανα δησων ωσαρ δαισων39και υιοι λωταν χορρι και αιµαν και αιλαθ και ναµνα40υιοι σωβαλ γωλα
µ µαναχαθ γαιβηλ σωβ και ωναµ υιοι δε σεβεγων αια και ανα41υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εµερων
 και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν42και υιοι ωσαρ βαλααν και ζουκαν και ιωκαν υιοι δαισων ωσ και
 αρραν43και ουτοι οι βασιλεισ αυτων βαλακ υιοσ βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα44και απεθ
ανεν βαλακ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου ιωβαβ υιοσ ζαρα εκ βοσορρασ45και απεθανεν ιωβαβ και εβα
σιλευσεν αντ′ αυτου ασοµ εκ τησ γησ θαιµανων46και απεθανεν ασοµ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδ
αδ υιοσ βαραδ ο παταξασ µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ47και απεθανεν
 αδαδ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου σαµαα εκ µασεκκασ48και απεθανεν σαµαα και εβασιλευσεν αντ′ α
υτου σαουλ εκ ροωβωθ τησ παρα ποταµον49και απεθανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου βαλαεν
νων υιοσ αχοβωρ50και απεθανεν βαλαεννων υιοσ αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδαδ υιοσ βα
ραδ και ονοµα τη πολει αυτου φογωρ51και απεθανεν αδαδ και ησαν ηγεµονεσ εδωµ ηγεµων θαµανα ηγ
εµων γωλα ηγεµων ιεθετ52ηγεµων ελιβαµασ ηγεµων ηλασ ηγεµων φινων53ηγεµων κενεζ ηγεµων θαιµαν 
ηγεµων µαβσαρ54ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ηραµ ουτοι ηγεµονεσ εδωµ 
 
Chapter 2 
1ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ ρουβην συµεων λευι ιουδα ισσαχαρ ζαβουλων2δαν ιωσηφ βενια
µιν νεφθαλι γαδ ασηρ3υιοι ιουδα ηρ αυναν σηλων τρεισ εγεννηθησαν αυτω εκ τησ θυγατροσ σαυασ τ
ησ χαναανιτιδοσ και ην ηρ ο πρωτοτοκοσ ιουδα πονηροσ εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον4και 
θαµαρ η νυµφη αυτου ετεκεν αυτω τον φαρεσ και τον ζαρα παντεσ υιοι ιουδα πεντε5υιοι φαρεσ αρσω
ν και ιεµουηλ6και υιοι ζαρα ζαµβρι και αιθαν και αιµαν και χαλχαλ και δαρα παντεσ πεντε7και υιοι 
χαρµι αχαρ ο εµποδοστατησ ισραηλ οσ ηθετησεν εισ το αναθεµα8και υιοι αιθαν αζαρια9και υιοι εσε
ρων οι ετεχθησαν αυτω ο ιραµεηλ και ο ραµ και ο χαλεβ και αραµ10και αραµ εγεννησεν τον αµιναδα
β και αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων αρχοντα του οικου ιουδα11και ναασσων εγεννησεν τον σαλµ
ων και σαλµων εγεννησεν τον βοοσ12και βοοσ εγεννησεν τον ωβηδ και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι13κ
αι ιεσσαι εγεννησεν τον πρωτοτοκον αυτου ελιαβ αµιναδαβ ο δευτεροσ σαµαα ο τριτοσ14ναθαναηλ ο
 τεταρτοσ ραδδαι ο πεµπτοσ15ασοµ ο εκτοσ δαυιδ ο εβδοµοσ16και αδελφη αυτων σαρουια και αβιγαια 
και υιοι σαρουια αβεσσα και ιωαβ και ασαηλ τρεισ17και αβιγαια εγεννησεν τον αµεσσα και πατηρ α
µεσσα ιοθορ ο ισµαηλιτησ18και χαλεβ υιοσ εσερων εγεννησεν την γαζουβα γυναικα και την ιεριωθ κ
αι ουτοι υιοι αυτησ ιωασαρ και σωβαβ και ορνα19και απεθανεν γαζουβα και ελαβεν εαυτω χαλεβ τη
ν εφραθ και ετεκεν αυτω τον ωρ20και ωρ εγεννησεν τον ουρι και ουρι εγεννησεν τον βεσελεηλ21και µετ
α ταυτα εισηλθεν εσερων προσ την θυγατερα µαχιρ πατροσ γαλααδ και ουτοσ ελαβεν αυτην και αυτ
οσ εξηκοντα ην ετων και ετεκεν αυτω τον σεγουβ22και σεγουβ εγεννησεν τον ιαι+ρ και ησαν αυτω εικ
οσι τρεισ πολεισ εν τη γαλααδ23και ελαβεν γεδσουρ και αραµ τασ κωµασ ιαι+ρ εξ αυτων την καναθ κ
αι τασ κωµασ αυτησ εξηκοντα πολεισ πασαι αυται υιων µαχιρ πατροσ γαλααδ24και µετα το αποθανε
ιν εσερων ηλθεν χαλεβ εισ εφραθα και η γυνη εσερων αβια και ετεκεν αυτω τον ασχωδ πατερα θεκωε2

5και ησαν υιοι ιερεµεηλ πρωτοτοκου εσερων ο πρωτοτοκοσ ραµ και βαανα και αραν και ασοµ αδελφ
οσ αυτου26και ην γυνη ετερα τω ιερεµεηλ και ονοµα αυτη αταρα αυτη εστιν µητηρ οζοµ27και ησαν υι
οι ραµ πρωτοτοκου ιερεµεηλ µαασ και ιαµιν και ακορ28και ησαν υιοι οζοµ σαµαι και ιαδαε και υιοι 



σαµαι ναδαβ και αβισουρ29και ονοµα τησ γυναικοσ αβισουρ αβιχαιλ και ετεκεν αυτω τον αχαβαρ κ
αι τον µωλιδ30υιοι ναδαβ σαλαδ και αφφαιµ και απεθανεν σαλαδ ουκ εχων τεκνα31και υιοι αφφαιµ ισ
εµιηλ και υιοι ισεµιηλ σωσαν και υιοι σωσαν αχλαι32και υιοι ιαδαε αχισαµαι ιεθερ ιωναθαν και απε
θανεν ιεθερ ουκ εχων τεκνα33και υιοι ιωναθαν φαλεθ και οζαζα ουτοι ησαν υιοι ιερεµεηλ34και ουκ η
σαν τω σωσαν υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και τω σωσαν παισ αιγυπτιοσ και ονοµα αυτω ιωχηλ35και εδωκε
ν σωσαν την θυγατερα αυτου τω ιωχηλ παιδι αυτου εισ γυναικα και ετεκεν αυτω τον εθθι36και εθθι εγ
εννησεν τον ναθαν και ναθαν εγεννησεν τον ζαβεδ37και ζαβεδ εγεννησεν τον αφαληλ και αφαληλ εγε
ννησεν τον ωβηδ38και ωβηδ εγεννησεν τον ιηου και ιηου εγεννησεν τον αζαριαν39και αζαριασ εγεννη
σεν τον χελλησ και χελλησ εγεννησεν τον ελεασα40και ελεασα εγεννησεν τον σοσοµαι και σοσοµαι ε
γεννησεν τον σαλουµ41και σαλουµ εγεννησεν τον ιεχεµιαν και ιεχεµιασ εγεννησεν τον ελισαµα42και 
υιοι χαλεβ αδελφου ιερεµεηλ µαρισα ο πρωτοτοκοσ αυτου ουτοσ πατηρ ζιφ και υιοι µαρισα πατροσ χ
εβρων43και υιοι χεβρων κορε και θαπουσ και ρεκοµ και σεµαα44και σεµαα εγεννησεν τον ραεµ πατερ
α ιερκααν και ιερκααν εγεννησεν τον σαµαι45και υιοσ αυτου µαων και µαων πατηρ βαιθσουρ46και γα
ιφα η παλλακη χαλεβ εγεννησεν τον αρραν και τον µωσα και τον γεζουε και αρραν εγεννησεν τον γεζ
ουε47και υιοι ιαδαι ραγεµ και ιωαθαµ και γηρσωµ και φαλετ και γαιφα και σαγαφ48και η παλλακη χαλ
εβ µωχα εγεννησεν τον σαβερ και τον θαρχνα49και εγεννησεν σαγαφ πατερα µαρµηνα και τον σαου π
ατερα µαχαβηνα και πατερα γαιβαα και θυγατηρ χαλεβ ασχα50ουτοι ησαν υιοι χαλεβ υιοι ωρ πρωτοτ
οκου εφραθα σωβαλ πατηρ καριαθιαριµ51σαλωµων πατηρ βαιθλαεµ αριµ πατηρ βαιθγεδωρ52και ησαν
 υιοι τω σωβαλ πατρι καριαθιαριµ αραα εσι αµµανιθ53εµοσφεωσ πολισ ιαι+ρ αιθαλιµ και µιφιθιµ και 
ησαµαθιµ και ηµασαραι+µ εκ τουτων εξηλθοσαν οι σαραθαιοι και οι εσθαωλαιοι54υιοι σαλωµων βαι
θλαεµ νετωφαθι αταρωθ οικου ιωαβ και ηµισυ τησ µαναθι ησαρει+55πατριαι γραµµατεων κατοικουντ
εσ ιαβεσ θαργαθιιµ σαµαθιιµ σωκαθιιµ ουτοι οι κιναιοι οι ελθοντεσ εκ µεσηµα πατροσ οικου ρηχαβ 
 
Chapter 3 
1και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντεσ αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκοσ αµνων τη αχινααµ τη ιεζραηλ
ιτιδι ο δευτεροσ δανιηλ τη αβιγαια τη καρµηλια2ο τριτοσ αβεσσαλωµ υιοσ µωχα θυγατροσ θολµαι βα
σιλεωσ γεδσουρ ο τεταρτοσ αδωνια υιοσ αγγιθ3ο πεµπτοσ σαφατια τησ αβιταλ ο εκτοσ ιεθρααµ τη αγ
λα γυναικι αυτου4εξ εγεννηθησαν αυτω εν χεβρων και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξαµηνον και τ
ριακοντα και τρια ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ5και ουτοι ετεχθησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα 
σωβαβ ναθαν και σαλωµων τεσσαρεσ τη βηρσαβεε θυγατρι αµιηλ6και ιβααρ και ελισαµα και ελιφαλ
ετ7και ναγε και ναφαγ και ιανουε8και ελισαµα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα9παντεσ υιοι δαυιδ πλην
 των υιων των παλλακων και θηµαρ αδελφη αυτων10υιοι σαλωµων ροβοαµ αβια υιοσ αυτου ασα υιοσ
 αυτου ιωσαφατ υιοσ αυτου11ιωραµ υιοσ αυτου οχοζια υιοσ αυτου ιωασ υιοσ αυτου12αµασιασ υιοσ 
αυτου αζαρια υιοσ αυτου ιωαθαν υιοσ αυτου13αχαζ υιοσ αυτου εζεκιασ υιοσ αυτου µανασσησ υιοσ
 αυτου14αµων υιοσ αυτου ιωσια υιοσ αυτου15και υιοι ιωσια πρωτοτοκοσ ιωαναν ο δευτεροσ ιωακιµ ο
 τριτοσ σεδεκια ο τεταρτοσ σαλουµ16και υιοι ιωακιµ ιεχονιασ υιοσ αυτου σεδεκιασ υιοσ αυτου17και 
υιοι ιεχονια−ασιρ σαλαθιηλ υιοσ αυτου18µελχιραµ και φαδαιασ και σανεσαρ και ιεκεµια και ωσαµω
 και δενεθι19και υιοι σαλαθιηλ ζοροβαβελ και σεµει+ και υιοι ζοροβαβελ µοσολλαµοσ και ανανια κα
ι σαλωµιθ αδελφη αυτων20και ασουβε και οολ και βαραχια και ασαδια και ασοβαεσδ πεντε21και υιοι 
ανανια φαλλετια και ισαια υιοσ αυτου ραφαια υιοσ αυτου ορνα υιοσ αυτου αβδια υιοσ αυτου σεχεν
ια υιοσ αυτου22και υιοσ σεχενια σαµαια και υιοι σαµαια χαττουσ και ιωηλ και µαρι και νωαδια και 
σαφαθ εξ23και υιοι νωαδια ελιθεναν και εζεκια και εζρικαµ τρεισ24και υιοι ελιθεναν οδουια και ελια
σιβ και φαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και ανανι επτα 
 
Chapter 4 
1και υιοι ιουδα φαρεσ αρσων και χαρµι και ωρ σουβαλ2και ραια υιοσ αυτου και σουβαλ εγεννησεν τ
ον ιεθ και ιεθ εγεννησεν τον αχιµι και τον λααδ αυται αι γενεσεισ του σαραθι3και ουτοι υιοι αιταµ ιε
ζραηλ και ραγµα και ιαβασ και ονοµα αδελφησ αυτων εσηλεββων4και φανουηλ πατηρ γεδωρ και αζη
ρ πατηρ ωσαν ουτοι υιοι ωρ του πρωτοτοκου εφραθα πατροσ βαιθλαεµ5και τω σαουρ πατρι θεκωε ησ
αν δυο γυναικεσ αωδα και θοαδα6και ετεκεν αυτω αωδα τον ωχαζαµ και τον ηφαδ και τον θαιµαν κα
ι τον ασθηραν παντεσ ουτοι υιοι αωδασ7και υιοι θοαδα σαρεθ και σααρ και εθναν8και κωσ εγεννησε
ν τον ενωβ και τον σαβηβα και γεννησεισ αδελφου ρηχαβ υιου ιαριµ9και ην ιγαβησ ενδοξοσ υπερ του
σ αδελφουσ αυτου και η µητηρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιγαβησ λεγουσα ετεκον ωσ γαβησ10και επεκ
αλεσατο ιγαβησ τον θεον ισραηλ λεγων εαν ευλογων ευλογησησ µε και πληθυνησ τα ορια µου και η 
η χειρ σου µετ′ εµου και ποιησεισ γνωσιν του µη ταπεινωσαι µε και επηγαγεν ο θεοσ παντα οσα ητησ
ατο11και χαλεβ πατηρ ασχα εγεννησεν τον µαχιρ ουτοσ πατηρ ασσαθων12και ασσαθων εγεννησεν το
ν βαθρεφαν και τον φεσσηε και τον θανα πατερα πολεωσ ναασ αδελφου εσελων του κενεζι ουτοι ανδ
ρεσ ρηφα13και υιοι κενεζ γοθονιηλ και σαραια και υιοι γοθονιηλ αθαθ14και µαναθι εγεννησεν τον γοφ



ερα και σαραια εγεννησεν τον ιωαβ πατερα αγεαδδαι+ρ οτι τεκτονεσ ησαν15και υιοι χαλεβ υιου ιεφον
νη ηρα αλα και νοοµ και υιοι αλα κενεζ16και υιοσ αυτου γεσεηλ αµηαχι και ζαφα και ζαιρα και εσερ
αηλ17και υιοι εσρι ιεθερ µωραδ και αφερ και ιαλων και εγεννησεν ιεθερ τον µαρων και τον σεµαι και 
τον µαρεθ πατερα εσθεµων18και η γυνη αυτου αυτη αδια ετεκεν τον ιαρεδ πατερα γεδωρ και τον αβερ 
πατερα σωχων και τον ιεκθιηλ πατερα ζανω και ουτοι υιοι γελια θυγατροσ φαραω ην ελαβεν µωρηδ19

και υιοι γυναικοσ τησ ιδουιασ αδελφησ ναχεµ και δαλια πατηρ κει+λα και σεµειων πατηρ ιωµαν και 
υιοι ναηµ πατροσ κει+λα αγαρµι και εσθεµωη µαχαθι20και υιοι σεµιων αµνων και ρανα υιοσ αναν κ
αι θιλων και υιοι ισει+ ζωαθ και υιοι ζωαθ21υιοι σηλωµ υιου ιουδα ηρ πατηρ ληχα και λααδα πατηρ 
µαρησα και γενεσεισ οικιων εφραθ αβακ τω οικω εσοβα22και ιωακιµ και ανδρεσ χωζηβα και ιωασ κα
ι σαραφ οι κατωκησαν εν µωαβ και απεστρεψεν αυτουσ αβεδηριν αθουκιιν23ουτοι κεραµεισ οι κατοι
κουντεσ εν ναται+µ και γαδηρα µετα του βασιλεωσ εν τη βασιλεια αυτου ενισχυσαν και κατωκησαν 
εκει24υιοι συµεων ναµουηλ και ιαµιν ιαριβ ζαρε σαουλ25σαλεµ υιοσ αυτου µαβασαµ υιοσ αυτου µασ
µα υιοσ αυτου26αµουηλ υιοσ αυτου σαβουδ υιοσ αυτου ζακχουρ υιοσ αυτου σεµει+ υιοσ αυτου27και
 τω σεµει+ υιοι εκκαιδεκα και θυγατερεσ τρεισ και τοισ αδελφοισ αυτων ουκ ησαν υιοι πολλοι και πα
σαι αι πατριαι αυτων ουκ επλεονασαν ωσ υιοι ιουδα28και κατωκησαν εν βηρσαβεε και σαµα και µωλ
αδα και εσηρσουαλ29και εν βαλαα και βοασοµ και θουλαδ30και βαθουηλ και ερµα και σεκλαγ31και β
αιθµαρχαβωθ και ηµισυ σωσιµ και οικον βαρουµσεωριµ αυται πολεισ αυτων εωσ βασιλεωσ δαυιδ32κ
αι επαυλεισ αυτων αιταµ και ηνρεµµων και θοκκαν και αισαν πολεισ πεντε33και πασαι αι επαυλεισ α
υτων κυκλω των πολεων τουτων εωσ βααλ αυτη η κατασχεσισ αυτων και ο καταλοχισµοσ αυτων34κα
ι µοσωβαβ και ιεµολοχ και ιωσια υιοσ αµασια35και ιωηλ και ουτοσ υιοσ ισαβια υιοσ σαραια υιοσ α
σιηλ36και ελιωηναι και ιακαβα και ιασουια και ασαια και εδιηλ και ισµαηλ και βαναια37και ζουζα 
υιοσ σεφει+ υιου αλλων υιου ιεδια υιου σαµαρι υιου σαµαιου38ουτοι οι διελθοντεσ εν ονοµασιν αρχο
ντων εν ταισ γενεσεσιν αυτων και εν οικοισ πατριων αυτων επληθυνθησαν εισ πληθοσ39και επορευθη
σαν εωσ του ελθειν γεραρα εωσ των ανατολων τησ γαι του ζητησαι νοµασ τοισ κτηνεσιν αυτων40και 
ευρον νοµασ πιονασ και αγαθασ και η γη πλατεια εναντιον αυτων και ειρηνη και ησυχια οτι εκ των 
υιων χαµ των κατοικουντων εκει εµπροσθεν41και ηλθοσαν ουτοι οι γεγραµµενοι επ′ ονοµατοσ εν ηµερ
αισ εζεκιου βασιλεωσ ιουδα και επαταξαν τουσ οικουσ αυτων και τουσ µιναιουσ ουσ ευροσαν εκει 
και ανεθεµατισαν αυτουσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ωκησαν αντ′ αυτων οτι νοµαι τοισ κτηνεσιν α
υτων εκει42και εξ αυτων απο των υιων συµεων επορευθησαν εισ οροσ σηιρ ανδρεσ πεντακοσιοι και φ
αλεττια και νωαδια και ραφαια και οζιηλ υιοι ιεσι αρχοντεσ αυτων43και επαταξαν τουσ καταλοιπου
σ τουσ καταλειφθεντασ του αµαληκ και κατωκησαν εκει εωσ τησ ηµερασ ταυτησ  
 
Chapter 5 
1και υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι ουτοσ ο πρωτοτοκοσ και εν τω αναβηναι επι την κοιτην του
 πατροσ αυτου εδωκεν ευλογιαν αυτου τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ και ουκ εγενεαλογηθη εισ πρ
ωτοτοκια2οτι ιουδασ δυνατοσ ισχυι και εν τοισ αδελφοισ αυτου και εισ ηγουµενον εξ αυτου και η ευ
λογια του ιωσηφ3υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλουσ αρσων και χαρµι4υιοι ιωηλ σεµε
ι+ και βαναια υιοσ αυτου και υιοι γουγ υιου σεµει+5υιοσ αυτου µιχα υιοσ αυτου ρηχα υιοσ αυτου β
ααλ6υιοσ αυτου βεηρα ον µετωκισεν θαγλαθφαλνασαρ βασιλευσ ασσουρ ουτοσ αρχων των ρουβην7κ
αι αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν τοισ καταλοχισµοισ αυτων κατα γενεσεισ αυτων ο αρχων ιωηλ 
και ζαχαρια8και βαλεκ υιοσ οζουζ υιοσ σαµα υιοσ ιωηλ ουτοσ κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ κ
αι βεελµαων9και προσ ανατολασ κατωκησεν εωσ ερχοµενων τησ ερηµου απο του ποταµου ευφρατου 
οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ10και εν ηµεραισ σαουλ εποιησαν πολεµον προσ τουσ παροικου
σ και επεσον εν χερσιν αυτων κατοικουντεσ εν σκηναισ εωσ παντεσ κατ′ ανατολασ τησ γαλααδ11υιοι
 γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εωσ σελχα12ιωηλ ο πρωτοτοκοσ και σαφαµ ο δευτεροσ
 και ιανι ο γραµµατευσ εν βασαν13και οι αδελφοι αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων µιχαηλ µοσολλα
µ και σεβεε και ιωρεε και ιαχαν και ζουε και ωβηδ επτα14ουτοι υιοι αβιχαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου 
γαλααδ υιου µιχαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου ζαβουχαµ15υιου αβδιηλ υιου γουνι αρχων οικου πατρι
ων16κατωκουν εν γαλααδ εν βασαν και εν ταισ κωµαισ αυτων και παντα τα περιχωρα σαρων εωσ εξο
δου17παντων ο καταλοχισµοσ εν ηµεραισ ιωαθαµ βασιλεωσ ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ βασιλεω
σ ισραηλ18υιοι ρουβην και γαδ και ηµισυ φυλησ µανασση εξ υιων δυναµεωσ ανδρεσ αιροντεσ ασπιδ
ασ και µαχαιραν και τεινοντεσ τοξον και δεδιδαγµενοι πολεµον τεσσαρακοντα και τεσσαρεσ χιλιαδε
σ και επτακοσιοι και εξηκοντα εκπορευοµενοι εισ παραταξιν19και εποιουν πολεµον µετα των αγαρην
ων και ιτουραιων και ναφισαιων και ναδαβαιων20και κατισχυσαν επ′ αυτων και εδοθησαν εισ χειρα
σ αυτων οι αγαραιοι και παντα τα σκηνωµατα αυτων οτι προσ τον θεον εβοησαν εν τω πολεµω και επ
ηκουσεν αυτοισ οτι ηλπισαν επ′ αυτον21και ηχµαλωτευσαν την αποσκευην αυτων καµηλουσ πεντακι
σχιλιασ και προβατων διακοσιασ πεντηκοντα χιλιαδασ ονουσ δισχιλιουσ και ψυχασ ανδρων εκατον
 χιλιαδασ22οτι τραυµατιαι πολλοι επεσον οτι παρα του θεου ο πολεµοσ και κατωκησαν αντ′ αυτων εω



σ τησ µετοικεσιασ23και οι ηµισεισ φυλησ µανασση κατωκησαν εν τη γη απο βασαν εωσ βααλερµων κ
αι σανιρ και οροσ αερµων και εν τω λιβανω αυτοι επλεονασθησαν24και ουτοι αρχηγοι οικου πατριων
 αυτων οφερ και ισει+ και ελιηλ και εσδριηλ και ιερµια και ωδουια και ιεδιηλ ανδρεσ ισχυροι δυναµε
ι ανδρεσ ονοµαστοι αρχοντεσ των οικων πατριων αυτων25και ηθετησαν εν θεω πατερων αυτων και επ
ορνευσαν οπισω θεων λαων τησ γησ ουσ εξηρεν ο θεοσ απο προσωπου αυτων26και επηγειρεν ο θεοσ ι
σραηλ το πνευµα φαλωχ βασιλεωσ ασσουρ και το πνευµα θαγλαθφαλνασαρ βασιλεωσ ασσουρ και µ
ετωκισεν τον ρουβην και τον γαδδι και το ηµισυ φυλησ µανασση και ηγαγεν αυτουσ εισ χαλαχ και χ
αβωρ και επι ποταµον γωζαν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ27υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι28και υιοι κα
αθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ29και υιοι αµβραµ ααρων και µωυσησ και µαριαµ και υιοι α
αρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ30ελεαζαρ εγεννησεν τον φινεεσ φινεεσ εγεννησεν τον αβι
σου31αβισου εγεννησεν τον βωκαι βωκαι εγεννησεν τον οζι32οζι εγεννησε τον ζαραια ζαραια εγεννησ
εν τον µαριηλ33και µαριηλ εγεννησεν τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ34και αχιτωβ εγεν
νησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον αχιµαασ35και αχιµαασ εγεννησεν τον αζαρια και αζαρια
σ εγεννησεν τον ιωαναν36και ιωανασ εγεννησεν τον αζαριαν ουτοσ ιερατευσεν εν τω οικω ω ωκοδοµη
σεν σαλωµων εν ιερουσαληµ37και εγεννησεν αζαρια τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ38κ
αι αχιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον σαλωµ39και σαλωµ εγεννησεν τον χελκιαν 
και χελκιασ εγεννησεν τον αζαρια40και αζαριασ εγεννησεν τον σαραια και σαραιασ εγεννησεν τον ι
ωσαδακ41και ιωσαδακ επορευθη εν τη µετοικια µετα ιουδα και ιερουσαληµ εν χειρι ναβουχοδονοσορ  
 
Chapter 6 
1υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι2και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων λοβενι και σεµει+3υιοι κα
αθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ4υιοι µεραρι µοολι και οµουσι και αυται αι πατριαι του λευι
 κατα πατριασ αυτων5τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεθ υιοσ αυτου ζεµµα υιοσ αυτου6ιωαχ υιοσ α
υτου αδδι υιοσ αυτου ζαρα υιοσ αυτου ιεθρι υιοσ αυτου7υιοι κααθ αµιναδαβ υιοσ αυτου κορε υιοσ 
αυτου ασιρ υιοσ αυτου8ελκανα υιοσ αυτου και αβιασαφ υιοσ αυτου ασιρ υιοσ αυτου9θααθ υιοσ αυτ
ου ουριηλ υιοσ αυτου οζια υιοσ αυτου σαουλ υιοσ αυτου10και υιοι ελκανα αµασι και αχιµωθ11ελκαν
α υιοσ αυτου σουφι υιοσ αυτου και νααθ υιοσ αυτου12ελιαβ υιοσ αυτου ιδαερ υιοσ αυτου ελκανα υι
οσ αυτου13υιοι σαµουηλ ο πρωτοτοκοσ σανι και αβια14υιοι µεραρι µοολι λοβενι υιοσ αυτου σεµει+ υι
οσ αυτου οζα υιοσ αυτου15σοµεα υιοσ αυτου αγγια υιοσ αυτου ασαια υιοσ αυτου16και ουτοι ουσ κατ
εστησεν δαυιδ επι χειρασ αδοντων εν οικω κυριου εν τη καταπαυσει τησ κιβωτου17και ησαν λειτουργ
ουντεσ εναντιον τησ σκηνησ οικου µαρτυριου εν οργανοισ εωσ ου ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κ
υριου εν ιερουσαληµ και εστησαν κατα την κρισιν αυτων επι τασ λειτουργιασ αυτων18και ουτοι οι εσ
τηκοτεσ και οι υιοι αυτων εκ των υιων του κααθ αιµαν ο ψαλτωδοσ υιοσ ιωηλ υιου σαµουηλ19υιου ε
λκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου θιε20υιου σουφ υιου ελκανα υιου µεθ υιου αµασιου21υιου ελκανα υ
ιου ιωηλ υιου αζαρια υιου σαφανια22υιου θααθ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου κορε23υιου ισσααρ υιο
υ κααθ υιου λευι υιου ισραηλ24και αδελφοσ αυτου ασαφ ο εστηκωσ εν δεξια αυτου ασαφ υιοσ βαραχ
ια υιου σαµαα25υιου µιχαηλ υιου µαασια υιου µελχια26υιου αθανι υιου ζαραι υιου αδια27υιου αιθαν
 υιου ζαµµα υιου σεµει+28υιου ηχα υιου γεδσων υιου λευι29και υιοι µεραρι αδελφου αυτων εξ αριστερ
ων αιθαν υιοσ κισαι υιου αβδι υιου µαλωχ30υιου ασεβι υιου αµεσσια υιου χελκιου31υιου αµασαι υιο
υ βανι υιου σεµµηρ32υιου µοολι υιου µουσι υιου µεραρι υιου λευι33και αδελφοι αυτων κατ′ οικουσ π
ατριων αυτων οι λευιται δεδοµενοι εισ πασαν εργασιαν λειτουργιασ σκηνησ οικου του θεου34και ααρ
ων και οι υιοι αυτου θυµιωντεσ επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και επι το θυσιαστηριον τ
ων θυµιαµατων εισ πασαν εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκεσθαι περι ισραηλ κατα παντα οσα ε
νετειλατο µωυσησ παισ του θεου35και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιοσ αυτου φινεεσ υιοσ αυτου αβισ
ου υιοσ αυτου36βωκαι υιοσ αυτου οζι υιοσ αυτου ζαραια υιοσ αυτου37µαριηλ υιοσ αυτου αµαρια υι
οσ αυτου αχιτωβ υιοσ αυτου38σαδωκ υιοσ αυτου αχιµαασ υιοσ αυτου39και αυται αι κατοικιαι αυτων
 εν ταισ κωµαισ αυτων εν τοισ οριοισ αυτων τοισ υιοισ ααρων τη πατρια του κααθι οτι αυτοισ εγενετ
ο ο κληροσ40και εδωκαν αυτοισ την χεβρων εν γη ιουδα και τα περισπορια αυτησ κυκλω αυτησ41και 
τα πεδια τησ πολεωσ και τασ κωµασ αυτησ εδωκαν τω χαλεβ υιω ιεφοννη42και τοισ υιοισ ααρων εδω
καν τασ πολεισ των φυγαδευτηριων την χεβρων και την λοβνα και τα περισπορια αυτησ και την σελν
α και τα περισπορια αυτησ και την εσθαµω και τα περισπορια αυτησ43και την ιεθθαρ και τα περισπο
ρια αυτησ και την δαβιρ και τα περισπορια αυτησ44και την ασαν και τα περισπορια αυτησ και την α
τταν και τα περισπορια αυτησ και την βασαµυσ και τα περισπορια αυτησ45και εκ φυλησ βενιαµιν τη
ν γαβεε και τα περισπορια αυτησ και την γαλεµεθ και τα περισπορια αυτησ και την αγχωχ και τα περ
ισπορια αυτησ πασαι αι πολεισ αυτων τρισκαιδεκα πολεισ κατα πατριασ αυτων46και τοισ υιοισ καα
θ τοισ καταλοιποισ εκ των πατριων εκ τησ φυλησ εκ του ηµισουσ φυλησ µανασση κληρω πολεισ δεκ
α47και τοισ υιοισ γεδσων κατα πατριασ αυτων εκ φυλησ ισσαχαρ εκ φυλησ ασηρ εκ φυλησ νεφθαλι ε
κ φυλησ µανασση εν τη βασαν πολεισ τρισκαιδεκα48και τοισ υιοισ µεραρι κατα πατριασ αυτων εκ φυ



λησ ρουβην εκ φυλησ γαδ εκ φυλησ ζαβουλων κληρω πολεισ δεκα δυο49και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοι
σ λευιταισ τασ πολεισ και τα περισπορια αυτων50και εδωκαν εν κληρω εκ φυλησ υιων ιουδα και εκ φ
υλησ υιων συµεων τασ πολεισ ταυτασ ασ εκαλεσεν αυτασ επ′ ονοµατοσ51και απο των πατριων υιων 
κααθ και εγενοντο πολεισ των οριων αυτων εκ φυλησ εφραιµ52και εδωκαν αυτω τασ πολεισ των φυγαδ
ευτηριων την συχεµ και τα περισπορια αυτησ εν ορει εφραιµ και την γαζερ και τα περισπορια αυτησ5

3και την ιεκµααµ και τα περισπορια αυτησ και την βαιθωρων και τα περισπορια αυτησ54και την εγλα
µ και τα περισπορια αυτησ και την γεθρεµµων και τα περισπορια αυτησ55και απο του ηµισουσ φυλησ
 µανασση την αναρ και τα περισπορια αυτησ και την ιεβλααµ και τα περισπορια αυτησ κατα πατρια
ν τοισ υιοισ κααθ τοισ καταλοιποισ56τοισ υιοισ γεδσων απο πατριων ηµισουσ φυλησ µανασση την γω
λαν εκ τησ βασαν και τα περισπορια αυτησ και την ασηρωθ και τα περισπορια αυτησ57και εκ φυλησ 
ισσαχαρ την κεδεσ και τα περισπορια αυτησ και την δεβερι και τα περισπορια αυτησ58και την δαβωρ
 και τα περισπορια αυτησ και την αναµ και τα περισπορια αυτησ59και εκ φυλησ ασηρ την µασαλ και
 τα περισπορια αυτησ και την αβαραν και τα περισπορια αυτησ60και την ικακ και τα περισπορια αυτ
ησ και την ροωβ και τα περισπορια αυτησ61και απο φυλησ νεφθαλι την κεδεσ εν τη γαλιλαια και τα π
ερισπορια αυτησ και την χαµωθ και τα περισπορια αυτησ και την καριαθαιµ και τα περισπορια αυτ
ησ62τοισ υιοισ µεραρι τοισ καταλοιποισ εκ φυλησ ζαβουλων την ρεµµων και τα περισπορια αυτησ κα
ι την θαχχια και τα περισπορια αυτησ63και εκ του περαν του ιορδανου ιεριχω κατα δυσµασ του ιορδ
ανου εκ φυλησ ρουβην την βοσορ εν τη ερηµω και τα περισπορια αυτησ και την ιασα και τα περισπο
ρια αυτησ64και την καδηµωθ και τα περισπορια αυτησ και την µωφααθ και τα περισπορια αυτησ65κα
ι εκ φυλησ γαδ την ραµωθ γαλααδ και τα περισπορια αυτησ και την µααναιµ και τα περισπορια αυτη
σ66και την εσεβων και τα περισπορια αυτησ και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτησ  
 
Chapter 7 
1και τοισ υιοισ ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ και σεµερων τεσσαρεσ2και υιοι θωλα οζι και ραφ
αια και ιεριηλ και ιεµου και ιεβασαµ και σαµουηλ αρχοντεσ οικων πατριων αυτων τω θωλα ισχυροι 
δυναµει κατα γενεσεισ αυτων ο αριθµοσ αυτων εν ηµεραισ δαυιδ εικοσι και δυο χιλιαδεσ και εξακοσ
ιοι3και υιοι οζι ιεζρια και υιοι ιεζρια µιχαηλ και οβδια και ιωηλ και ιεσια πεντε αρχοντεσ παντεσ4κα
ι επ′ αυτων κατα γενεσεισ αυτων κατ′ οικουσ πατρικουσ αυτων ισχυροι παραταξασθαι εισ πολεµον τ
ριακοντα και εξ χιλιαδεσ οτι επληθυναν γυναικασ και υιουσ5και αδελφοι αυτων εισ πασασ πατριασ ι
σσαχαρ ισχυροι δυναµει ογδοηκοντα και επτα χιλιαδεσ ο αριθµοσ αυτων των παντων6βενιαµιν βαλε 
και βαχιρ και ιαδιηλ τρεισ7και υιοι βαλε ασεβων και οζι και οζιηλ και ιεριµωθ και ουρι πεντε αρχον
τεσ οικων πατρικων ισχυροι δυναµει και ο αριθµοσ αυτων εικοσι και δυο χιλιαδεσ και τριακοντα τεσ
σαρεσ8και υιοι βαχιρ ζαµαριασ και ιωασ και ελιεζερ και ελιθεναν και αµαρια και ιεριµωθ και αβιου
 και αναθωθ και γεµεεθ παντεσ ουτοι υιοι βαχιρ9και ο αριθµοσ αυτων κατα γενεσεισ αυτων αρχοντεσ
 οικων πατριων αυτων ισχυροι δυναµει εικοσι χιλιαδεσ και διακοσιοι10και υιοι ιαδιηλ βαλααν και υι
οι βαλααν ιαουσ και βενιαµιν και αωθ και χανανα και ζαιθαν και ραµεσσαι και αχισααρ11παντεσ ο
υτοι υιοι ιαδιηλ αρχοντεσ των πατριων ισχυροι δυναµει επτακαιδεκα χιλιαδεσ και διακοσιοι εκπορε
υοµενοι δυναµει του πολεµειν12και σαπφιν και απφιν και υιοι ραωµ υιοσ αυτου αερ13υιοι νεφθαλι ιασ
ιηλ και γωνι και ισσιηρ και σαλωµ υιοι βαλαα14υιοι µανασση ασεριηλ ον ετεκεν η παλλακη αυτου η 
συρα ετεκεν τον µαχιρ πατερα γαλααδ15και µαχιρ ελαβεν γυναικα τω αµφιν και µαµφιν και ονοµα αδ
ελφησ αυτου µοωχα και ονοµα τω δευτερω σαλπααδ και εγεννηθησαν τω σαλπααδ θυγατερεσ16και ετ
εκεν µοωχα γυνη µαχιρ υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρεσ και ονοµα αδελφου αυτου σοροσ υι
οσ αυτου ουλαµ17και υιοι ουλαµ βαδαν ουτοι υιοι γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση18και αδελφη αυ
του η µαλεχεθ ετεκεν τον ισαδεκ και τον αβιεζερ και τον µαελα19και ησαν υιοι σεµιρα ιααιµ και συχ
εµ και λακει+ και ανιαµ20και υιοι εφραιµ σωθαλα και βαραδ υιοσ αυτου και θααθ υιοσ αυτου ελεαδ
α υιοσ αυτου νοµεε υιοσ αυτου21ζαβεδ υιοσ αυτου σωθελε υιοσ αυτου και εζερ και ελεαδ και απεκτει
ναν αυτουσ ανδρεσ γεθ οι τεχθεντεσ εν τη γη οτι κατεβησαν λαβειν τα κτηνη αυτων22και επενθησεν ε
φραιµ πατηρ αυτων ηµερασ πολλασ και ηλθον αδελφοι αυτου του παρακαλεσαι αυτον23και εισηλθεν
 προσ την γυναικα αυτου και ελαβεν εν γαστρι και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου βαραγα 
οτι εν κακοισ εγενετο εν οικω µου24και εν εκεινοισ τοισ καταλοιποισ και ωκοδοµησεν βαιθωρων την 
κατω και την ανω και υιοι οζαν σεηρα25και ραφη υιοι αυτου ρασεφ και θαλε υιοι αυτου θαεν υιοσ α
υτου26τω λααδαν υιω αυτου αµιουδ υιοσ αυτου ελισαµα υιοσ αυτου27νουµ υιοσ αυτου ιησουε υιοσ α
υτου28και κατασχεσισ αυτων και κατοικια αυτων βαιθηλ και αι κωµαι αυτησ κατ′ ανατολασ νααραν
 προσ δυσµαισ γαζερ και αι κωµαι αυτησ και συχεµ και αι κωµαι αυτησ εωσ γαιαν και αι κωµαι αυτ
ησ29και εωσ οριων υιων µανασση βαιθσααν και αι κωµαι αυτησ θααναχ και αι κωµαι αυτησ και βαλ
αδ και αι κωµαι αυτησ µαγεδδω και αι κωµαι αυτησ δωρ και αι κωµαι αυτησ εν ταυταισ κατωκησαν 
οι υιοι ιωσηφ υιου ισραηλ30υιοι ασηρ ιεµνα και ισουα και ισουι και βεριγα και σορε αδελφη αυτων31

και υιοι βεριγα χαβερ και µελχιηλ ουτοσ πατηρ βερζαιθ32και χαβερ εγεννησεν τον ιαφαλητ και τον σ



αµηρ και τον χωθαµ και την σωλα αδελφην αυτων33και υιοι ιαφαλητ φεσηχι βαµαηλ και ασιθ ουτοι υ
ιοι ιαφαλητ34και υιοι σεµµηρ αχιουραογα και οβα και αραµ35και βανηελαµ αδελφοι αυτου σωφα και 
ιµανα και σελλησ και αµαλ36υιοι σωφα χουχι αρναφαρ και σουαλ και βαρι και ιµαρη37σοβαλ και ωδ 
και σεµµα και σαλισα και ιεθραν και βεηρα38και υιοι ιεθερ ιφινα και φασφα και αρα39και υιοι ωλα ο
ρεχ ανιηλ και ρασια40παντεσ ουτοι υιοι ασηρ παντεσ αρχοντεσ πατριων εκλεκτοι ισχυροι δυναµει αρ
χοντεσ ηγουµενοι αριθµοσ αυτων εισ παραταξιν του πολεµειν αριθµοσ αυτων ανδρεσ εικοσι εξ χιλια
δεσ  
 
Chapter 8 
1και βενιαµιν εγεννησεν τον βαλε πρωτοτοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον τριτον2νωα τ
ον τεταρτον και ραφη τον πεµπτον3και ησαν υιοι τω βαλε αδερ και γηρα και αβιουδ4και αβισουε και 
νοοµα και αχια5και γηρα και σωφαρφακ και ωιµ6ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρχοντεσ πατριων τοισ κ
ατοικουσιν γαβεε και µετωκισαν αυτουσ εισ µαναχαθι7και νοοµα και αχια και γηρα ουτοσ ιγλααµ κ
αι εγεννησεν τον ναανα και τον αχιχωδ8και σααρηµ εγεννησεν εν τω πεδιω µωαβ µετα το αποστειλαι 
αυτον ωσιµ και την βααδα γυναικα αυτου9και εγεννησεν εκ τησ αδα γυναικοσ αυτου τον ιωβαβ και τ
ον σεβια και τον µισα και τον µελχαµ10και τον ιαωσ και τον σαβια και τον µαρµα ουτοι αρχοντεσ πα
τριων11και εκ τησ ωσιµ εγεννησεν τον αβιτωβ και τον αλφααλ12και υιοι αλφααλ ωβηδ µεσσααµ σεµµ
ηρ ουτοσ ωκοδοµησεν την ωνω και την λοδ και τασ κωµασ αυτησ13και βεριγα και σαµα ουτοι αρχοντ
εσ των πατριων τοισ κατοικουσιν αιλαµ και ουτοι εξεδιωξαν τουσ κατοικουντασ γεθ14και αδελφοσ α
υτου σωσηκ και ιαριµωθ15και ζαβαδια και ωρηρ και ωδηδ16και µιχαηλ και ιεσφα και ιωχα υιοι βαριγ
α17και ζαβαδια και µοσολλαµ και αζακι και αβαρ18και ισαµαρι και ιεζλια και ιωβαβ υιοι ελφααλ19κ
αι ιακιµ και ζεχρι και ζαβδι20και ελιωηναι και σαλθι και ελιηλι21και αδαια και βαραια και σαµαραθ 
υιοι σαµαι+22και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ23και αβαδων και ζεχρι και αναν24και ανανια και αµβρι κ
αι αιλαµ και αναθωθια25και αθιν και ιεφερια και φελιηλ υιοι σωσηκ26και σαµσαρια και σααρια και ο
γοθολια27και ιαρασια και ηλια και ζεχρι υιοι ιρααµ28ουτοι αρχοντεσ πατριων κατα γενεσεισ αυτων α
ρχοντεσ ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ29και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων και ονοµα γυναι
κι αυτου µααχα30και υιοσ αυτησ ο πρωτοτοκοσ αβαδων και σουρ και κισ και βααλ και νηρ και ναδα
β31και γεδουρ και αδελφοσ αυτου και ζαχουρ και µακαλωθ32και µακαλωθ εγεννησεν τον σεµαα και γ
αρ ουτοι κατεναντι των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων33και νη
ρ εγεννησεν τον κισ και κισ εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον µελχισο
υε και τον αµιναδαβ και τον ασαβαλ34και υιοι ιωναθαν µεριβααλ και µεριβααλ εγεννησεν τον µιχια3

5και υιοι µιχια φιθων και µελχηλ και θερεε και αχαζ36και αχαζ εγεννησεν τον ιωιαδα και ιωιαδα εγεν
νησεν τον γαλεµαθ και τον ασµωθ και τον ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µαισα37και µαισα εγεννη
σεν τον βαανα ραφαια υιοσ αυτου ελασα υιοσ αυτου εσηλ υιοσ αυτου38και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτ
α τα ονοµατα αυτων εζρικαµ πρωτοτοκοσ αυτου και ισµαηλ και σαραια και αβδια και αναν παντεσ 
ουτοι υιοι εσηλ39και υιοι ασηλ αδελφου αυτου αιλαµ πρωτοτοκοσ αυτου και ιαισ ο δευτεροσ ελιφαλε
τ ο τριτοσ40και ησαν υιοι αιλαµ ισχυροι ανδρεσ δυναµει τεινοντεσ τοξον και πληθυνοντεσ υιουσ και 
υιουσ των υιων εκατον πεντηκοντα παντεσ ουτοι εξ υιων βενιαµιν  
 
Chapter 9 
1και πασ ισραηλ ο συλλοχισµοσ αυτων και ουτοι καταγεγραµµενοι εν βιβλιω των βασιλεων ισραηλ κ
αι ιουδα µετα των αποικισθεντων εισ βαβυλωνα εν ταισ ανοµιαισ αυτων2και οι κατοικουντεσ προτερ
ον εν ταισ κατασχεσεσιν αυτων εν ταισ πολεσιν ισραηλ οι ιερεισ οι λευιται και οι δεδοµενοι3και εν ιε
ρουσαληµ κατωκησαν απο των υιων ιουδα και απο των υιων βενιαµιν και απο των υιων εφραιµ και µ
ανασση4γωθι υιοσ αµµιουδ υιου αµρι υιου υιων φαρεσ υιου ιουδα5και εκ των σηλωνι ασαια πρωτοτο
κοσ αυτου και υιοι αυτου6εκ των υιων ζαρα ιιηλ και αδελφοι αυτων εξακοσιοι και ενενηκοντα7και εκ
 των υιων βενιαµιν σαλω υιοσ µοσολλαµ υιου ωδουια υιου σαναα8και ιβαναα υιοσ ιρααµ και ουτοι 
υιοι οζι υιου µαχιρ και µασσαληµ υιοσ σαφατια υιου ραγουηλ υιου βαναια9και αδελφοι αυτων κατα 
γενεσεισ αυτων εννακοσιοι πεντηκοντα εξ παντεσ οι ανδρεσ αρχοντεσ πατριων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων10και απο των ιερεων ιωδαε και ιωαριµ και ιαχιν11και αζαρια υιοσ χελκια υιου µοσολλαµ υιου 
σαδωκ υιου µαραιωθ υιου αχιτωβ ηγουµενοσ οικου του θεου12και αδαια υιοσ ιρααµ υιου πασχωρ υιο
υ µαλχια και µαασαια υιοσ αδιηλ υιου ιεδιου υιου µοσολλαµ υιου µασελµωθ υιου εµµηρ13και αδελφ
οι αυτων αρχοντεσ οικων πατριων χιλιοι επτακοσιοι εξηκοντα ισχυροι δυναµει εισ εργασιαν λειτουρ
γιασ οικου του θεου14και εκ των λευιτων σαµαια υιοσ ασωβ υιου εσρικαµ υιου ασαβια εκ των υιων µ
εραρι15και βακβακαρ και αρησ και γαλαλ και µανθανιασ υιοσ µιχα υιου ζεχρι υιου ασαφ16και αβδια
 υιοσ σαµια υιου γαλαλ υιου ιδιθων και βαραχια υιοσ οσσα υιου ηλκανα ο κατοικων εν ταισ κωµαισ
 νετωφατι17οι πυλωροι σαλωµ και ακουβ και ταλµαν και αιµαν και αδελφοι αυτων σαλωµ ο αρχων18κ
αι εωσ ταυτησ εν τη πυλη του βασιλεωσ κατ′ ανατολασ αυται αι πυλαι των παρεµβολων υιων λευι19κ



αι σαλωµ υιοσ κωρη υιου αβιασαφ υιου κορε και οι αδελφοι αυτου εισ οικον πατροσ αυτου οι κοριτα
ι επι των εργων τησ λειτουργιασ φυλασσοντεσ τασ φυλακασ τησ σκηνησ και πατερεσ αυτων επι τησ 
παρεµβολησ κυριου φυλασσοντεσ την εισοδον20και φινεεσ υιοσ ελεαζαρ ηγουµενοσ ην επ′ αυτων εµπ
ροσθεν και ουτοι µετ′ αυτου21ζαχαριασ υιοσ µασαλαµι πυλωροσ τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυρ
ιου22παντεσ οι εκλεκτοι ταισ πυλαισ εν ταισ πυλαισ διακοσιοι και δεκα δυο ουτοι εν ταισ αυλαισ αυ
των ο καταλοχισµοσ αυτων τουτουσ εστησεν δαυιδ και σαµουηλ ο βλεπων τη πιστει αυτων23και ουτο
ι και οι υιοι αυτων επι των πυλων εν οικω κυριου εν οικω τησ σκηνησ του φυλασσειν24κατα τουσ τεσ
σαρασ ανεµουσ ησαν αι πυλαι κατ′ ανατολασ θαλασσαν βορραν νοτον25και αδελφοι αυτων εν ταισ 
αυλαισ αυτων του εισπορευεσθαι κατα επτα ηµερασ απο καιρου εισ καιρον µετα τουτων26οτι εν πιστ
ει εισιν τεσσαρεσ δυνατοι των πυλων οι λευιται ησαν επι των παστοφοριων και επι των θησαυρων οι
κου του θεου27και περικυκλω οικου του θεου παρεµβαλουσιν οτι επ′ αυτουσ φυλακη και ουτοι επι τω
ν κλειδων το πρωι πρωι ανοιγειν τασ θυρασ του ιερου28και εξ αυτων επι τα σκευη τησ λειτουργιασ οτι
 εν αριθµω εισοισουσιν αυτα και εν αριθµω εξοισουσιν αυτα29και εξ αυτων καθεσταµενοι επι τα σκε
υη και επι παντα τα σκευη τα αγια και επι τησ σεµιδαλεωσ του οινου του ελαιου του λιβανωτου και τ
ων αρωµατων30και απο των υιων των ιερεων ησαν µυρεψοι του µυρου και εισ τα αρωµατα31και µαττα
θιασ εκ των λευιτων ουτοσ ο πρωτοτοκοσ τω σαλωµ τω κοριτη εν τη πιστει επι τα εργα τησ θυσιασ το
υ τηγανου του µεγαλου ιερεωσ32και βαναιασ ο κααθιτησ εκ των αδελφων αυτων επι των αρτων τησ π
ροθεσεωσ του ετοιµασαι σαββατον κατα σαββατον33και ουτοι ψαλτωδοι αρχοντεσ των πατριων των 
λευιτων διατεταγµεναι εφηµεριαι οτι ηµερα και νυξ επ′ αυτοισ εν τοισ εργοισ34ουτοι αρχοντεσ των πα
τριων των λευιτων κατα γενεσεισ αυτων αρχοντεσ ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ35και εν γαβαων κ
ατωκησεν πατηρ γαβαων ιιηλ και ονοµα γυναικοσ αυτου µοωχα36και υιοσ αυτου ο πρωτοτοκοσ αβαδ
ων και σιρ και κισ και βααλ και νηρ και ναδαβ37και γεδουρ και αδελφοσ και ζαχαρια και µακελλωθ38

και µακελλωθ εγεννησεν τον σαµαα και ουτοι εν µεσω των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαλη
µ µετα των αδελφων αυτων39και νηρ εγεννησεν τον κισ και κισ εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγενν
ησεν τον ιωναθαν και τον µελχισουε και τον αµιναδαβ και τον ισβααλ40και υιοσ ιωναθαν µαριβααλ 
και µαριβααλ εγεννησεν τον µιχα41και υιοι µιχα φαιθων και µαλαχ και θαραχ42και αχαζ εγεννησεν τ
ον ιαδα και ιαδα εγεννησεν τον γαλεµεθ και τον γαζµωθ και τον ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µα
σα43και µασα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιοσ αυτου ελεασα υιοσ αυτου εσηλ υιοσ αυτου44και τω 
εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων εσδρικαµ πρωτοτοκοσ αυτου ισµαηλ και σαρια και αβδια 
και αναν ουτοι υιοι εσηλ  
 
Chapter 10 
1και αλλοφυλοι επολεµησαν προσ ισραηλ και εφυγον απο προσωπου αλλοφυλων και επεσον τραυµατ
ιαι εν ορει γελβουε2και κατεδιωξαν αλλοφυλοι οπισω σαουλ και οπισω υιων αυτου και επαταξαν αλλ
οφυλοι τον ιωναθαν και τον αµιναδαβ και τον µελχισουε υιουσ σαουλ3και εβαρυνθη ο πολεµοσ επι σ
αουλ και ευρον αυτον οι τοξοται εν τοισ τοξοισ και πονοισ και επονεσεν απο των τοξων4και ειπεν σα
ουλ τω αιροντι τα σκευη αυτου σπασαι την ροµφαιαν σου και εκκεντησον µε εν αυτη µη ελθωσιν οι 
απεριτµητοι ουτοι και εµπαιξωσιν µοι και ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη αυτου οτι εφοβειτο σφοδρ
α και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν και επεπεσεν επ′ αυτην5και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι απεθ
ανεν σαουλ και επεσεν και γε αυτοσ επι την ροµφαιαν αυτου και απεθανεν6και απεθανεν σαουλ και τ
ρεισ υιοι αυτου εν τη ηµερα εκεινη και πασ ο οικοσ αυτου επι το αυτο απεθανεν7και ειδεν πασ ανηρ ι
σραηλ ο εν τω αυλωνι οτι εφυγεν ισραηλ και οτι απεθανεν σαουλ και οι υιοι αυτου και κατελιπον τα
σ πολεισ αυτων και εφυγον και ηλθον αλλοφυλοι και κατωκησαν εν αυταισ8και εγενετο τη εχοµενη κ
αι ηλθον αλλοφυλοι του σκυλευειν τουσ τραυµατιασ και ευρον τον σαουλ και τουσ υιουσ αυτου πεπ
τωκοτασ εν τω ορει γελβουε9και εξεδυσαν αυτον και ελαβον την κεφαλην αυτου και τα σκευη αυτου 
και απεστειλαν εισ γην αλλοφυλων κυκλω του ευαγγελισασθαι τοισ ειδωλοισ αυτων και τω λαω10και 
εθηκαν τα σκευη αυτου εν οικω θεου αυτων και την κεφαλην αυτου εθηκαν εν οικω δαγων11και ηκου
σαν παντεσ οι κατοικουντεσ γαλααδ απαντα α εποιησαν αλλοφυλοι τω σαουλ και τω ισραηλ12και ηγ
ερθησαν εκ γαλααδ πασ ανηρ δυνατοσ και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα των υιων αυτου και 
ηνεγκαν αυτα εισ ιαβισ και εθαψαν τα οστα αυτων υπο την δρυν εν ιαβισ και ενηστευσαν επτα ηµερ
ασ13και απεθανεν σαουλ εν ταισ ανοµιαισ αυτου αισ ηνοµησεν τω κυριω κατα τον λογον κυριου διοτ
ι ουκ εφυλαξεν οτι επηρωτησεν σαουλ εν τω εγγαστριµυθω του ζητησαι και απεκρινατο αυτω σαµου
ηλ ο προφητησ14και ουκ εζητησεν κυριον και απεκτεινεν αυτον και επεστρεψεν την βασιλειαν τω δαυ
ιδ υιω ιεσσαι  
 
Chapter 11 
1και ηλθεν πασ ισραηλ προσ δαυιδ εν χεβρων λεγοντεσ ιδου οστα σου και σαρκεσ σου ηµεισ2και εχθε
σ και τριτην οντοσ σαουλ βασιλεωσ συ ησθα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ και ειπεν κυριοσ ο θε



οσ σου σοι συ ποιµανεισ τον λαον µου τον ισραηλ και συ εση εισ ηγουµενον επι ισραηλ3και ηλθον π
αντεσ πρεσβυτεροι ισραηλ προσ τον βασιλεα εισ χεβρων και διεθετο αυτοισ ο βασιλευσ δαυιδ διαθη
κην εν χεβρων εναντιον κυριου και εχρισαν τον δαυιδ εισ βασιλεα επι ισραηλ κατα τον λογον κυριου
 δια χειροσ σαµουηλ4και επορευθη ο βασιλευσ και ανδρεσ ισραηλ εισ ιερουσαληµ αυτη ιεβουσ και ε
κει οι ιεβουσαιοι οι κατοικουντεσ την γην5ειπαν δε οι κατοικουντεσ ιεβουσ τω δαυιδ ουκ εισελευση 
ωδε και προκατελαβετο την περιοχην σιων αυτη η πολισ δαυιδ6και ειπεν δαυιδ πασ τυπτων ιεβουσαι
ον εν πρωτοισ και εσται εισ αρχοντα και εισ στρατηγον και ανεβη επ′ αυτην εν πρωτοισ ιωαβ υιοσ σ
αρουια και εγενετο εισ αρχοντα7και εκαθισεν δαυιδ εν τη περιοχη δια τουτο εκαλεσεν αυτην πολιν δ
αυιδ8και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω και επολεµησεν και ελαβεν την πολιν9και επορευετο δαυιδ πο
ρευοµενοσ και µεγαλυνοµενοσ και κυριοσ παντοκρατωρ µετ′ αυτου10και ουτοι οι αρχοντεσ των δυνα
των οι ησαν τω δαυιδ οι κατισχυοντεσ µετ′ αυτου εν τη βασιλεια αυτου µετα παντοσ ισραηλ του βασ
ιλευσαι αυτον κατα τον λογον κυριου επι ισραηλ11και ουτοσ ο αριθµοσ των δυνατων του δαυιδ ιεσεβ
ααλ υιοσ αχαµανι πρωτοσ των τριακοντα ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου απαξ επι τριακοσιου
σ τραυµατιασ εν καιρω ενι12και µετ′ αυτον ελεαζαρ υιοσ δωδαι ο αχωχι ουτοσ ην εν τοισ τρισιν δυνα
τοισ13ουτοσ ην µετα δαυιδ εν φασοδοµιν και οι αλλοφυλοι συνηχθησαν εκει εισ πολεµον και ην µερι
σ του αγρου πληρησ κριθων και ο λαοσ εφυγεν απο προσωπου αλλοφυλων14και εστη εν µεσω τησ µερι
δοσ και εσωσεν αυτην και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην15και 
κατεβησαν τρεισ εκ των τριακοντα αρχοντων εισ την πετραν προσ δαυιδ εισ το σπηλαιον οδολλαµ κ
αι παρεµβολη των αλλοφυλων παρεµβεβληκει εν τη κοιλαδι των γιγαντων16και δαυιδ τοτε εν τη περιο
χη και το συστεµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ17και επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τισ ποτιει µε υδ
ωρ εκ του λακκου βαιθλεεµ του εν τη πυλη18και διερρηξαν οι τρεισ την παρεµβολην των αλλοφυλων 
και υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ οσ ην εν τη πυλη και ελαβον και ηλθον προσ δ
αυιδ και ουκ ηθελησεν δαυιδ του πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω κυριω19και ειπεν ιλεωσ µοι ο θεοσ 
του ποιησαι το ρηµα τουτο ει αιµα ανδρων τουτων πιοµαι εν ψυχαισ αυτων οτι εν ψυχαισ αυτων ηνε
γκαν αυτο και ουκ εβουλετο πιειν αυτο ταυτα εποιησαν οι τρεισ δυνατοι20και αβεσσα αδελφοσ ιωαβ 
ουτοσ ην αρχων των τριων ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου επι τριακοσιουσ τραυµατιασ εν και
ρω ενι και ουτοσ ην ονοµαστοσ εν τοισ τρισιν21απο των τριων υπερ τουσ δυο ενδοξοσ και ην αυτοισ ε
ισ αρχοντα και εωσ των τριων ουκ ηρχετο22και βαναιασ υιοσ ιωδαε υιοσ ανδροσ δυνατου πολλα εργ
α αυτου υπερ καβασαηλ ουτοσ επαταξεν τουσ δυο αριηλ µωαβ και ουτοσ κατεβη και επαταξεν τον λ
εοντα εν τω λακκω εν ηµερα χιονοσ23και ουτοσ επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον πεν
ταπηχυν και εν χειρι του αιγυπτιου δορυ ωσ αντιον υφαινοντων και κατεβη επ′ αυτον βαναιασ εν ρα
βδω και αφειλατο εκ τησ χειροσ του αιγυπτιου το δορυ και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου24ταυ
τα εποιησεν βαναιασ υιοσ ιωδαε και τουτω ονοµα εν τοισ τρισιν τοισ δυνατοισ25υπερ τουσ τριακοντ
α ενδοξοσ ουτοσ και προσ τουσ τρεισ ουκ ηρχετο και κατεστησεν αυτον δαυιδ επι την πατριαν αυτο
υ26και δυνατοι των δυναµεων ασαηλ αδελφοσ ιωαβ ελεαναν υιοσ δωδω εκ βαιθλαεµ27σαµµωθ ο αδι χ
ελλησ ο φελωνι28ωραι υιοσ εκκησ ο θεκωι αβιεζερ ο αναθωθι29σοβοχαι ο ασωθι ηλι ο αχωι30µοοραι ο 
νετωφαθι χολοδ υιοσ νοοζα ο νετωφαθι31αιθι υιοσ ριβαι εκ βουνου βενιαµιν βαναιασ ο φαραθωνι32ου
ρι εκ ναχαλιγαασ αβιηλ ο γαραβεθθι33αζµωθ ο βεερµι ελιαβα ο σαλαβωνι34βενναιασ οσοµ ο γεννουνι
 ιωναθαν υιοσ σωλα ο αραρι35αχιµ υιοσ σαχαρ ο αραρι ελφαλ υιοσ ουρ36οφαρ ο µοχοραθι αχια ο φελ
ωνι37ησεραι ο χαρµαλι νααραι υιοσ αζωβαι38ιωηλ αδελφοσ ναθαν µεβααρ υιοσ αγαρι39σεληκ ο αµµω
νι ναχωρ ο βερθι αιρων σκευη ιωαβ υιου σαρουια40ιρα ο ιεθηρι γαρηβ ο ιεθηρι41ουριασ ο χεττι ζαβετ 
υιοσ αχλια42αδινα υιοσ σαιζα του ρουβην αρχων και επ′ αυτω τριακοντα43αναν υιοσ µοωχα και ιωσ
αφατ ο βαιθανι44οζια ο ασταρωθι σαµµα και ιιηλ υιοι χωθαν του αραρι45ιεδιηλ υιοσ σαµερι και ιωαζ
αε ο αδελφοσ αυτου ο ιεασι46ελιηλ ο µιι και ιαριβι και ιωσια υιοσ αυτου ελνααµ και ιεθεµα ο µωαβιτ
ησ47αλιηλ και ωβηδ και ιεσιηλ ο µισαβια  
 
Chapter 12 
1και ουτοι οι ελθοντεσ προσ δαυιδ εισ σωκλαγ ετι συνεχοµενου απο προσωπου σαουλ υιου κισ και ου
τοι εν τοισ δυνατοισ βοηθουντεσ εν πολεµω2και τοξω εκ δεξιων και εξ αριστερων και σφενδονηται εν 
λιθοισ και τοξοισ εκ των αδελφων σαουλ εκ βενιαµιν3ο αρχων αχιεζερ και ιωασ υιοσ ασµα του γεβωθ
ιτου και ιωηλ και ιωφαλητ υιοι ασµωθ και βερχια και ιηουλ ο αναθωθι4και σαµαιασ ο γαβαωνιτησ δ
υνατοσ εν τοισ τριακοντα και επι των τριακοντα5ιερµιασ και ιεζιηλ και ιωαναν και ιωζαβαδ ο γαδαρ
αθι6ελιαζαι και ιαριµουθ και βααλια και σαµαρια και σαφατια ο χαραιφι7ηλκανα και ιησουνι και οζ
ριηλ και ιωαζαρ και ιεσβοαµ οι κοριται8και ελια και ζαβαδια υιοι ιρααµ υιοι του γεδωρ9και απο του 
γαδδι εχωρισθησαν προσ δαυιδ απο τησ ερηµου ισχυροι δυνατοι ανδρεσ παραταξεωσ πολεµου αιρον
τεσ θυρεουσ και δορατα και προσωπον λεοντοσ προσωπα αυτων και κουφοι ωσ δορκαδεσ επι των ορε
ων τω ταχει10αζερ ο αρχων αβδια ο δευτεροσ ελιαβ ο τριτοσ11µασεµαννη ο τεταρτοσ ιερµια ο πεµπτο
σ12εθθι ο εκτοσ ελιαβ ο εβδοµοσ13ιωαναν ο ογδοοσ ελιαζερ ο ενατοσ14ιερµια ο δεκατοσ µαχαβανναι ο



 ενδεκατοσ15ουτοι εκ των υιων γαδ αρχοντεσ τησ στρατιασ εισ τοισ εκατον µικροσ και µεγασ τοισ χιλ
ιοισ16ουτοι οι διαβαντεσ τον ιορδανην εν τω µηνι τω πρωτω και ουτοσ πεπληρωκωσ επι πασαν κρηπιδ
α αυτου και εξεδιωξαν παντασ τουσ κατοικουντασ αυλωνασ απο ανατολων εωσ δυσµων17και ηλθον 
απο των υιων βενιαµιν και ιουδα εισ βοηθειαν του δαυιδ18και δαυιδ εξηλθεν εισ απαντησιν αυτων κα
ι ειπεν αυτοισ ει εισ ειρηνην ηκατε προσ µε ειη µοι καρδια καθ′ εαυτην εφ′ υµασ και ει του παραδουν
αι µε τοισ εχθροισ µου ουκ εν αληθεια χειροσ ιδοι ο θεοσ των πατερων ηµων και ελεγξαιτο19και πνευ
µα ενεδυσε τον αµασαι αρχοντα των τριακοντα και ειπεν πορευου και ο λαοσ σου δαυιδ υιοσ ιεσσαι 
ειρηνη ειρηνη σοι και ειρηνη τοισ βοηθοισ σου οτι εβοηθησεν σοι ο θεοσ σου και προσεδεξατο αυτο
υσ δαυιδ και κατεστησεν αυτουσ αρχοντασ των δυναµεων20και απο µανασση προσεχωρησαν προσ δ
αυιδ εν τω ελθειν τουσ αλλοφυλουσ επι σαουλ εισ πολεµον και ουκ εβοηθησεν αυτοισ οτι εν βουλη ε
γενετο παρα των στρατηγων των αλλοφυλων λεγοντων εν ταισ κεφαλαισ των ανδρων εκεινων επιστρε
ψει προσ τον κυριον αυτου σαουλ21εν τω πορευθηναι αυτον εισ σωκλαγ προσεχωρησαν αυτω απο µα
νασση εδνα και ιωζαβαθ και ιωδιηλ και µιχαηλ και ιωσαβεθ και ελιµουθ και σελαθι αρχηγοι χιλιαδ
ων εισιν του µανασση22και αυτοι συνεµαχησαν τω δαυιδ επι τον γεδδουρ οτι δυνατοι ισχυοσ παντεσ 
και ησαν ηγουµενοι εν τη στρατια εν τη δυναµει23οτι ηµεραν εξ ηµερασ ηρχοντο προσ δαυιδ εισ δυνα
µιν µεγαλην ωσ δυναµισ θεου24και ταυτα τα ονοµατα των αρχοντων τησ στρατιασ οι ελθοντεσ προσ 
δαυιδ εισ χεβρων του αποστρεψαι την βασιλειαν σαουλ προσ αυτον κατα τον λογον κυριου25υιοι ιου
δα θυρεοφοροι και δορατοφοροι εξ χιλιαδεσ και οκτακοσιοι δυνατοι παραταξεωσ26των υιων συµεων 
δυνατοι ισχυοσ εισ παραταξιν επτα χιλιαδεσ και εκατον27των υιων λευι τετρακισχιλιοι εξακοσιοι28κ
αι ιωαδαε ο ηγουµενοσ τω ααρων και µετ′ αυτου τρεισ χιλιαδεσ και επτακοσιοι29και σαδωκ νεοσ δυν
ατοσ ισχυι και τησ πατρικησ οικιασ αυτου αρχοντεσ εικοσι δυο30και εκ των υιων βενιαµιν των αδελφ
ων σαουλ τρεισ χιλιαδεσ και ετι το πλειστον αυτων απεσκοπει την φυλακην οικου σαουλ31και απο υι
ων εφραιµ εικοσι χιλιαδεσ και οκτακοσιοι δυνατοι ισχυι ανδρεσ ονοµαστοι κατ′ οικουσ πατριων αυτ
ων32και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση δεκα οκτω χιλιαδεσ οι ωνοµασθησαν εν ονοµατι του βασι
λευσαι τον δαυιδ33και απο των υιων ισσαχαρ γινωσκοντεσ συνεσιν εισ τουσ καιρουσ γινωσκοντεσ τι 
ποιησαι ισραηλ εισ τασ αρχασ αυτων διακοσιοι και παντεσ αδελφοι αυτων µετ′ αυτων34και απο ζαβο
υλων εκπορευοµενοι εισ παραταξιν πολεµου εν πασιν σκευεσιν πολεµικοισ πεντηκοντα χιλιαδεσ βοη
θησαι τω δαυιδ ουχ ετεροκλινωσ35και απο νεφθαλι αρχοντεσ χιλιοι και µετ′ αυτων εν θυρεοισ και δο
ρασιν τριακοντα επτα χιλιαδεσ36και απο των δανιτων παρατασσοµενοι εισ πολεµον εικοσι οκτω χιλι
αδεσ και οκτακοσιοι37και απο του ασηρ εκπορευοµενοι βοηθησαι εισ πολεµον τεσσαρακοντα χιλιαδε
σ38και εκ περαν του ιορδανου απο ρουβην και γαδδι και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση εν πασιν σ
κευεσιν πολεµικοισ εκατον εικοσι χιλιαδεσ39παντεσ ουτοι ανδρεσ πολεµισται παρατασσοµενοι παρα
ταξιν εν ψυχη ειρηνικη και ηλθον εισ χεβρων του βασιλευσαι τον δαυιδ επι παντα ισραηλ και ο κατ
αλοιποσ ισραηλ ψυχη µια του βασιλευσαι τον δαυιδ40και ησαν εκει ηµερασ τρεισ εσθιοντεσ και πινο
ντεσ οτι ητοιµασαν αυτοισ οι αδελφοι αυτων41και οι οµορουντεσ αυτοισ εωσ ισσαχαρ και ζαβουλων 
και νεφθαλι εφερον αυτοισ επι των καµηλων και των ονων και των ηµιονων και επι των µοσχων βρωµ
ατα αλευρα παλαθασ σταφιδασ οινον και ελαιον µοσχουσ και προβατα εισ πληθοσ οτι ευφροσυνη εν
 ισραηλ  
 
Chapter 13 
1και εβουλευσατο δαυιδ µετα των χιλιαρχων και των εκατονταρχων παντι ηγουµενω2και ειπεν δαυιδ 
τη παση εκκλησια ισραηλ ει εφ′ υµιν αγαθον και παρα κυριου θεου ηµων ευοδωθη αποστειλωµεν προ
σ τουσ αδελφουσ ηµων τουσ υπολελειµµενουσ εν παση γη ισραηλ και µετ′ αυτων οι ιερεισ οι λευιται 
εν πολεσιν κατασχεσεωσ αυτων και συναχθησονται προσ ηµασ3και µετενεγκωµεν την κιβωτον του θε
ου ηµων προσ ηµασ οτι ουκ εζητησαν αυτην αφ′ ηµερων σαουλ4και ειπεν πασα η εκκλησια του ποιη
σαι ουτωσ οτι ευθησ ο λογοσ εν οφθαλµοισ παντοσ του λαου5και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισρ
αηλ απο οριων αιγυπτου και εωσ εισοδου ηµαθ του εισενεγκαι την κιβωτον του θεου εκ πολεωσ ιαριµ
6και ανηγαγεν αυτην δαυιδ και πασ ισραηλ ανεβη εισ πολιν δαυιδ η ην του ιουδα του αναγαγειν εκει
θεν την κιβωτον του θεου κυριου καθηµενου επι χερουβιν ου επεκληθη ονοµα αυτου7και επεθηκαν τ
ην κιβωτον του θεου επι αµαξαν καινην εξ οικου αµιναδαβ και οζα και οι αδελφοι αυτου ηγον την α
µαξαν8και δαυιδ και πασ ισραηλ παιζοντεσ εναντιον του θεου εν παση δυναµει και εν ψαλτωδοισ κα
ι εν κινυραισ και εν ναβλαισ εν τυµπανοισ και εν κυµβαλοισ και εν σαλπιγξιν9και ηλθοσαν εωσ τησ 
αλωνοσ και εξετεινεν οζα την χειρα αυτου του κατασχειν την κιβωτον οτι εξεκλινεν αυτην ο µοσχοσ
10και εθυµωθη οργη κυριοσ επι οζα και επαταξεν αυτον εκει δια το εκτειναι την χειρα αυτου επι την κ
ιβωτον και απεθανεν εκει απεναντι του θεου11και ηθυµησεν δαυιδ οτι διεκοψεν κυριοσ διακοπην εν ο
ζα και εκαλεσεν τον τοπον εκεινον διακοπη οζα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ12και εφοβηθη δαυιδ τον θεο
ν εν τη ηµερα εκεινη λεγων πωσ εισοισω προσ εµαυτον την κιβωτον του θεου13και ουκ απεστρεψεν δα
υιδ την κιβωτον προσ εαυτον εισ πολιν δαυιδ και εξεκλινεν αυτην εισ οικον αβεδδαρα του γεθθαιου14



και εκαθισεν η κιβωτοσ του θεου εν οικω αβεδδαρα τρεισ µηνασ και ευλογησεν ο θεοσ αβεδδαραµ κα
ι παντα τα αυτου  
 
Chapter 14 
1και απεστειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου αγγελουσ προσ δαυιδ και ξυλα κεδρινα και οικοδοµουσ τοιχω
ν και τεκτονασ ξυλων του οικοδοµησαι αυτω οικον2και εγνω δαυιδ οτι ητοιµησεν αυτον κυριοσ επι ι
σραηλ οτι ηυξηθη εισ υψοσ η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ3και ελαβεν δαυιδ ετι γυναι
κασ εν ιερουσαληµ και ετεχθησαν δαυιδ ετι υιοι και θυγατερεσ4και ταυτα τα ονοµατα αυτων των τεχ
θεντων οι ησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα ισοβααµ ναθαν σαλωµων5και ιβααρ και ελισαε και ελιφ
αλετ6και ναγε και ναφαγ και ιανουου7και ελισαµαε και βαλεγδαε και ελιφαλετ8και ηκουσαν αλλοφυλ
οι οτι εχρισθη δαυιδ βασιλευσ επι παντα ισραηλ και ανεβησαν παντεσ οι αλλοφυλοι ζητησαι τον δα
υιδ και ηκουσεν δαυιδ και εξηλθεν εισ απαντησιν αυτοισ9και αλλοφυλοι ηλθον και συνεπεσον εν τη 
κοιλαδι των γιγαντων10και ηρωτησεν δαυιδ δια του θεου λεγων ει αναβω επι τουσ αλλοφυλουσ και δω
σεισ αυτουσ εισ τασ χειρασ µου και ειπεν αυτω κυριοσ αναβηθι και δωσω αυτουσ εισ τασ χειρασ σο
υ11και ανεβη εισ βααλφαρασιν και επαταξεν αυτουσ εκει δαυιδ και ειπεν δαυιδ διεκοψεν ο θεοσ τουσ
 εχθρουσ µου εν χειρι µου ωσ διακοπην υδατοσ δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου διακ
οπη φαρασιν12και εγκατελιπον εκει τουσ θεουσ αυτων και ειπεν δαυιδ κατακαυσαι αυτουσ εν πυρι13κ
αι προσεθεντο ετι αλλοφυλοι και συνεπεσαν ετι εν τη κοιλαδι των γιγαντων14και ηρωτησεν δαυιδ ετι ε
ν θεω και ειπεν αυτω ο θεοσ ου πορευση οπισω αυτων αποστρεφου απ′ αυτων και παρεση αυτοισ πλη
σιον των απιων15και εσται εν τω ακουσαι σε την φωνην του συσσεισµου των ακρων των απιων τοτε ε
ξελευση εισ τον πολεµον οτι εξηλθεν ο θεοσ εµπροσθεν σου του παταξαι την παρεµβολην των αλλοφ
υλων16και εποιησεν καθωσ ενετειλατο αυτω ο θεοσ και επαταξεν την παρεµβολην των αλλοφυλων απ
ο γαβαων εωσ γαζαρα17και εγενετο ονοµα δαυιδ εν παση τη γη και κυριοσ εδωκεν τον φοβον αυτου επ
ι παντα τα εθνη  
 
Chapter 15 
1και εποιησεν αυτω οικιασ εν πολει δαυιδ και ητοιµασεν τον τοπον τη κιβωτω του θεου και εποιησεν 
αυτη σκηνην2τοτε ειπεν δαυιδ ουκ εστιν αραι την κιβωτον του θεου αλλ′ η τουσ λευιτασ οτι αυτουσ ε
ξελεξατο κυριοσ αιρειν την κιβωτον κυριου και λειτουργειν αυτω εωσ αιωνοσ3και εξεκκλησιασεν δα
υιδ τον παντα ισραηλ εισ ιερουσαληµ του ανενεγκαι την κιβωτον κυριου εισ τον τοπον ον ητοιµασεν 
αυτη4και συνηγαγεν δαυιδ τουσ υιουσ ααρων και τουσ λευιτασ5των υιων κααθ ουριηλ ο αρχων και ο
ι αδελφοι αυτου εκατον εικοσι6των υιων µεραρι ασαια ο αρχων και οι αδελφοι αυτου διακοσιοι πεντη
κοντα7των υιων γηρσαµ ιωηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον πεντηκοντα8των υιων ελισαφαν σ
αµαιασ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου διακοσιοι9των υιων χεβρων ελιηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτο
υ ογδοηκοντα10των υιων οζιηλ αµιναδαβ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον δεκα δυο11και εκαλεσ
εν δαυιδ τον σαδωκ και αβιαθαρ τουσ ιερεισ και τουσ λευιτασ τον ουριηλ ασαια ιωηλ σαµαιαν ελιη
λ αµιναδαβ12και ειπεν αυτοισ υµεισ αρχοντεσ πατριων των λευιτων αγνισθητε υµεισ και οι αδελφοι υ
µων και ανοισετε την κιβωτον του θεου ισραηλ ου ητοιµασα αυτη13οτι ουκ εν τω προτερον υµασ εινα
ι διεκοψεν ο θεοσ ηµων εν ηµιν οτι ουκ εζητησαµεν εν κριµατι14και ηγνισθησαν οι ιερεισ και οι λευιτ
αι του ανενεγκαι την κιβωτον θεου ισραηλ15και ελαβον οι υιοι των λευιτων την κιβωτον του θεου ωσ 
ενετειλατο µωυσησ εν λογω θεου κατα την γραφην εν αναφορευσιν επ′ αυτουσ16και ειπεν δαυιδ τοισ 
αρχουσιν των λευιτων στησατε τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ψαλτωδουσ εν οργανοισ ωδων ναβλαισ κ
αι κινυραισ και κυµβαλοισ του φωνησαι εισ υψοσ εν φωνη ευφροσυνησ17και εστησαν οι λευιται τον 
αιµαν υιον ιωηλ εκ των αδελφων αυτου ασαφ υιοσ βαραχια και εκ των υιων µεραρι αδελφων αυτου α
ιθαν υιοσ κισαιου18και µετ′ αυτων αδελφοι αυτων οι δευτεροι ζαχαριασ και οζιηλ και σεµιραµωθ και
 ιιηλ και ωνι και ελιαβ και βαναια και µαασαια και µατταθια και ελιφαλια και µακενια και αβδεδοµ 
και ιιηλ και οζιασ οι πυλωροι19και οι ψαλτωδοι αιµαν ασαφ και αιθαν εν κυµβαλοισ χαλκοισ του ακ
ουσθηναι ποιησαι20ζαχαριασ και οζιηλ σεµιραµωθ ιιηλ ωνι ελιαβ µασαιασ βαναιασ εν ναβλαισ επι 
αλαιµωθ21και µατταθιασ και ελιφαλιασ και µακενιασ και αβδεδοµ και ιιηλ και οζιασ εν κινυραισ αµ
ασενιθ του ενισχυσαι22και χωνενια αρχων των λευιτων αρχων των ωδων οτι συνετοσ ην23και βαραχι
α και ηλκανα πυλωροι τησ κιβωτου24και σοβνια και ιωσαφατ και ναθαναηλ και αµασαι και ζαχαρια
 και βαναι και ελιεζερ οι ιερεισ σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν εµπροσθεν τησ κιβωτου του θεου και αβ
δεδοµ και ιια πυλωροι τησ κιβωτου του θεου25και ην δαυιδ και οι πρεσβυτεροι ισραηλ και οι χιλιαρχ
οι οι πορευοµενοι του αναγαγειν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου εξ οικου αβδεδοµ εν ευφροσυνη26

και εγενετο εν τω κατισχυσαι τον θεον τουσ λευιτασ αιροντασ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και
 εθυσαν επτα µοσχουσ και επτα κριουσ27και δαυιδ περιεζωσµενοσ εν στολη βυσσινη και παντεσ οι λε
υιται αιροντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου και οι ψαλτωδοι και χωνενιασ ο αρχων των ωδων των α
δοντων και επι δαυιδ στολη βυσσινη28και πασ ισραηλ αναγοντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου εν ση



µασια και εν φωνη σωφερ και εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοισ αναφωνουντεσ ναβλαισ και εν κινυραι
σ29και εγενετο κιβωτοσ διαθηκησ κυριου και ηλθεν εωσ πολεωσ δαυιδ και µελχολ θυγατηρ σαουλ πα
ρεκυψεν δια τησ θυριδοσ και ειδεν τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και παιζοντα και εξουδενωσεν αυ
τον εν τη ψυχη αυτησ  
 
Chapter 16 
1και εισηνεγκαν την κιβωτον του θεου και απηρεισαντο αυτην εν µεσω τησ σκηνησ ησ επηξεν αυτη δ
αυιδ και προσηνεγκαν ολοκαυτωµατα και σωτηριου εναντιον του θεου2και συνετελεσεν δαυιδ αναφε
ρων ολοκαυτωµατα και σωτηριου και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι κυριου3και διεµερισεν παντι α
νδρι ισραηλ απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ τω ανδρι αρτον ενα αρτοκοπικον και αµοριτην4και εταξεν
 κατα προσωπον τησ κιβωτου διαθηκησ κυριου εκ των λευιτων λειτουργουντασ αναφωνουντασ και ε
ξοµολογεισθαι και αινειν κυριον τον θεον ισραηλ5ασαφ ο ηγουµενοσ και δευτερευων αυτω ζαχαριασ
 ιιηλ σεµιραµωθ ιιηλ µατταθιασ ελιαβ και βαναιασ και αβδεδοµ και ιιηλ εν οργανοισ ναβλαισ και κι
νυραισ και ασαφ εν κυµβαλοισ αναφωνων6και βαναιασ και οζιηλ οι ιερεισ εν ταισ σαλπιγξιν δια παν
τοσ εναντιον τησ κιβωτου τησ διαθηκησ του θεου7εν τη ηµερα εκεινη τοτε εταξεν δαυιδ εν αρχη του 
αινειν τον κυριον εν χειρι ασαφ και των αδελφων αυτου8εξοµολογεισθε τω κυριω επικαλεισθε αυτον ε
ν ονοµατι αυτου γνωρισατε εν λαοισ τα επιτηδευµατα αυτου9ασατε αυτω και υµνησατε αυτω διηγησ
ασθε πασιν τα θαυµασια αυτου α εποιησεν κυριοσ10αινειτε εν ονοµατι αγιω αυτου ευφρανθησεται κ
αρδια ζητουσα την ευδοκιαν αυτου11ζητησατε τον κυριον και ισχυσατε ζητησατε το προσωπον αυτο
υ δια παντοσ12µνηµονευετε τα θαυµασια αυτου α εποιησεν τερατα και κριµατα του στοµατοσ αυτου1

3σπερµα ισραηλ παιδεσ αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου14αυτοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων εν παση τη γη 
τα κριµατα αυτου15µνηµονευων εισ αιωνα διαθηκησ αυτου λογον αυτου ον ενετειλατο εισ χιλιασ γεν
εασ16ον διεθετο τω αβρααµ και τον ορκον αυτου τω ισαακ17εστησεν αυτον τω ιακωβ εισ προσταγµα τ
ω ισραηλ διαθηκην αιωνιον18λεγων σοι δωσω την γην χανααν σχοινισµα κληρονοµιασ υµων19εν τω γ
ενεσθαι αυτουσ ολιγοστουσ αριθµω ωσ εσµικρυνθησαν και παρωκησαν εν αυτη20και επορευθησαν α
πο εθνουσ εισ εθνοσ και απο βασιλειασ εισ λαον ετερον21ουκ αφηκεν ανδρα του δυναστευσαι αυτου
σ και ηλεγξεν περι αυτων βασιλεισ22µη αψησθε των χριστων µου και εν τοισ προφηταισ µου µη πονη
ρευεσθε23ασατε τω κυριω πασα η γη αναγγειλατε εξ ηµερασ εισ ηµεραν σωτηριαν αυτου25οτι µεγασ κ
υριοσ και αινετοσ σφοδρα φοβεροσ εστιν επι παντασ τουσ θεουσ26οτι παντεσ οι θεοι των εθνων ειδωλ
α και ο θεοσ ηµων ουρανον εποιησεν27δοξα και επαινοσ κατα προσωπον αυτου ισχυσ και καυχηµα ε
ν τοπω αυτου28δοτε τω κυριω πατριαι των εθνων δοτε τω κυριω δοξαν και ισχυν29δοτε τω κυριω δοξαν
 ονοµατοσ αυτου λαβετε δωρα και ενεγκατε κατα προσωπον αυτου και προσκυνησατε τω κυριω εν α
υλαισ αγιαισ αυτου30φοβηθητω απο προσωπου αυτου πασα η γη κατορθωθητω η γη και µη σαλευθητ
ω31ευφρανθητω ο ουρανοσ και αγαλλιασθω η γη και ειπατωσαν εν τοισ εθνεσιν κυριοσ βασιλευων32β
οµβησει η θαλασσα συν τω πληρωµατι και ξυλον αγρου και παντα τα εν αυτω33τοτε ευφρανθησεται τ
α ξυλα του δρυµου απο προσωπου κυριου οτι ηλθεν κριναι την γην34εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθ
ον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου35και ειπατε σωσον ηµασ ο θεοσ τησ σωτηριασ ηµων και εξελου 
ηµασ εκ των εθνων του αινειν το ονοµα το αγιον σου και καυχασθαι εν ταισ αινεσεσιν σου36ευλογηµ
ενοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ερει πασ ο λαοσ αµην και ηνεσα
ν τω κυριω37και κατελιπον εκει εναντι τησ κιβωτου διαθηκησ κυριου τον ασαφ και τουσ αδελφουσ αυ
του του λειτουργειν εναντιον τησ κιβωτου δια παντοσ το τησ ηµερασ εισ ηµεραν38και αβδεδοµ και οι 
αδελφοι αυτου εξηκοντα και οκτω και αβδεδοµ υιοσ ιδιθων και οσσα εισ πυλωρουσ39και τον σαδωκ τ
ον ιερεα και τουσ αδελφουσ αυτου τουσ ιερεισ εναντιον σκηνησ κυριου εν βαµα τη εν γαβαων40του α
ναφερειν ολοκαυτωµατα τω κυριω επι του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων δια παντοσ το πρωι κα
ι το εσπερασ και κατα παντα τα γεγραµµενα εν νοµω κυριου οσα ενετειλατο εφ′ υιοισ ισραηλ εν χειρι
 µωυση του θεραποντοσ του θεου41και µετ′ αυτου αιµαν και ιδιθων και οι λοιποι εκλεγεντεσ επ′ ονοµ
ατοσ του αινειν τον κυριον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου42και µετ′ αυτων σαλπιγγεσ και κυµβαλα
 του αναφωνειν και οργανα των ωδων του θεου υιοι ιδιθων εισ την πυλην43και επορευθη απασ ο λαοσ
 εκαστοσ εισ τον οικον αυτου και επεστρεψεν δαυιδ του ευλογησαι τον οικον αυτου  
 
Chapter 17 
1και εγενετο ωσ κατωκησεν δαυιδ εν οικω αυτου και ειπεν δαυιδ προσ ναθαν τον προφητην ιδου εγω κ
ατοικω εν οικω κεδρινω και η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου υποκατω δερρεων2και ειπεν ναθαν προσ δαυ
ιδ παν το εν τη ψυχη σου ποιει οτι ο θεοσ µετα σου3και εγενετο εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο λογοσ κ
υριου προσ ναθαν λεγων4πορευου και ειπον προσ δαυιδ τον παιδα µου ουτωσ ειπεν κυριοσ ου συ οικ
οδοµησεισ µοι οικον του κατοικησαι µε εν αυτω5οτι ου κατωκησα εν οικω απο τησ ηµερασ ησ ανηγα
γον τον ισραηλ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ηµην εν σκηνη και εν καταλυµατι6εν πασιν οισ διηλθον 
εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προσ µιαν φυλην ισραηλ του ποιµαινειν τον λαον µου λεγων οτι ο



υκ ωκοδοµηκατε µοι οικον κεδρινον7και νυν ουτωσ ερεισ τω δουλω µου δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ παντ
οκρατωρ ελαβον σε εκ τησ µανδρασ εξοπισθεν των ποιµνιων του ειναι εισ ηγουµενον επι τον λαον µο
υ ισραηλ8και ηµην µετα σου εν πασιν οισ επορευθησ και εξωλεθρευσα παντασ τουσ εχθρουσ σου απ
ο προσωπου σου και εποιησα σοι ονοµα κατα το ονοµα των µεγαλων των επι τησ γησ9και θησοµαι το
πον τω λαω µου ισραηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ′ εαυτον και ου µεριµνησει ετ
ι και ου προσθησει αδικια του ταπεινωσαι αυτον καθωσ απ′ αρχησ10και αφ′ ηµερων ων εταξα κριτασ 
επι τον λαον µου ισραηλ και εταπεινωσα απαντασ τουσ εχθρουσ σου και αυξησω σε και οικον οικοδ
οµησει σοι κυριοσ11και εσται οταν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου 
και αναστησω το σπερµα σου µετα σε οσ εσται εκ τησ κοιλιασ σου και ετοιµασω την βασιλειαν αυτο
υ12αυτοσ οικοδοµησει µοι οικον και ανορθωσω τον θρονον αυτου εωσ αιωνοσ13εγω εσοµαι αυτω εισ 
πατερα και αυτοσ εσται µοι εισ υιον και το ελεοσ µου ουκ αποστησω απ′ αυτου ωσ απεστησα απο τω
ν οντων εµπροσθεν σου14και πιστωσω αυτον εν οικω µου και εν βασιλεια αυτου εωσ αιωνοσ και ο θρ
ονοσ αυτου εσται ανωρθωµενοσ εωσ αιωνοσ15κατα παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και κατα πασαν τη
ν ορασιν ταυτην ουτωσ ελαλησεν ναθαν προσ δαυιδ16και ηλθεν ο βασιλευσ δαυιδ και εκαθισεν απεν
αντι κυριου και ειπεν τισ ειµι εγω κυριε ο θεοσ και τισ ο οικοσ µου οτι ηγαπησασ µε εωσ αιωνοσ17και
 εσµικρυνθη ταυτα ενωπιον σου ο θεοσ και ελαλησασ επι τον οικον του παιδοσ σου εκ µακρων και επ
ειδεσ µε ωσ ορασισ ανθρωπου και υψωσασ µε κυριε ο θεοσ18τι προσθησει ετι δαυιδ προσ σε του δοξα
σαι και συ τον δουλον σου οιδασ19και κατα την καρδιαν σου εποιησασ την πασαν µεγαλωσυνην20κυ
ριε ουκ εστιν οµοιοσ σοι και ουκ εστιν πλην σου κατα παντα οσα ηκουσαµεν εν ωσιν ηµων21και ουκ 
εστιν ωσ ο λαοσ σου ισραηλ εθνοσ ετι επι τησ γησ ωσ ωδηγησεν αυτον ο θεοσ του λυτρωσασθαι εαυτ
ω λαον του θεσθαι εαυτω ονοµα µεγα και επιφανεσ του εκβαλειν απο προσωπου λαου σου ουσ ελυτρ
ωσω εξ αιγυπτου εθνη22και εδωκασ τον λαον σου ισραηλ σεαυτω λαον εωσ αιωνοσ και συ κυριε αυτο
ισ εισ θεον23και νυν κυριε ο λογοσ σου ον ελαλησασ προσ τον παιδα σου και επι τον οικον αυτου πισ
τωθητω εωσ αιωνοσ24λεγοντων κυριε κυριε παντοκρατωρ θεοσ ισραηλ και ο οικοσ δαυιδ παιδοσ σου 
ανωρθωµενοσ εναντιον σου25οτι συ κυριε ηνοιξασ το ουσ του παιδοσ σου του οικοδοµησαι αυτω οικ
ον δια τουτο ευρεν ο παισ σου του προσευξασθαι κατα προσωπον σου26και νυν κυριε συ ει αυτοσ ο θ
εοσ και ελαλησασ επι τον δουλον σου τα αγαθα ταυτα27και νυν ηρξω του ευλογησαι τον οικον του π
αιδοσ σου του ειναι εισ τον αιωνα εναντιον σου οτι συ κυριε ευλογησασ και ευλογησον εισ τον αιων
α  
 
Chapter 18 
1και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τουσ αλλοφυλουσ και ετροπωσατο αυτουσ και ελαβεν τη
ν γεθ και τασ κωµασ αυτησ εκ χειροσ αλλοφυλων2και επαταξεν την µωαβ και ησαν µωαβ παιδεσ τω δ
αυιδ φεροντεσ δωρα3και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ βασιλεα σουβα ηµαθ πορευοµενου αυτου επι
στησαι χειρα αυτου επι ποταµον ευφρατην4και προκατελαβετο δαυιδ αυτων χιλια αρµατα και επτα χ
ιλιαδασ ιππων και εικοσι χιλιαδασ ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπε
το εξ αυτων εκατον αρµατα5και ηλθεν συροσ εκ δαµασκου βοηθησαι αδρααζαρ βασιλει σουβα και ε
παταξεν δαυιδ εν τω συρω εικοσι και δυο χιλιαδασ ανδρων6και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατ
α δαµασκον και ησαν τω δαυιδ εισ παιδασ φεροντασ δωρα και εσωζεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ
 επορευετο7και ελαβεν δαυιδ τουσ κλοιουσ τουσ χρυσουσ οι ησαν επι τουσ παιδασ αδρααζαρ και ην
εγκεν αυτουσ εισ ιερουσαληµ8και εκ τησ µεταβηχασ και εκ των εκλεκτων πολεων των αδρααζαρ ελα
βεν δαυιδ χαλκον πολυν σφοδρα εξ αυτου εποιησεν σαλωµων την θαλασσαν την χαλκην και τουσ στ
υλουσ και τα σκευη τα χαλκα9και ηκουσεν θωα βασιλευσ ηµαθ οτι επαταξεν δαυιδ την πασαν δυναµ
ιν αδρααζαρ βασιλεωσ σουβα10και απεστειλεν τον ιδουραµ υιον αυτου προσ τον βασιλεα δαυιδ του ε
ρωτησαι αυτον τα εισ ειρηνην και του ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεµησεν τον αδρααζαρ και επατ
αξεν αυτον οτι ανηρ πολεµιοσ θωα ην τω αδρααζαρ και παντα τα σκευη αργυρα και χρυσα11και ταυ
τα ηγιασεν δαυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και του χρυσιου ου ελαβεν εκ παντων των εθνων εξ ιδο
υµαιασ και µωαβ και εξ υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και εξ αµαληκ12και αβεσσα υιοσ σαρουι
α επαταξεν την ιδουµαιαν εν κοιλαδι των αλων οκτω και δεκα χιλιαδασ13και εθετο εν τη κοιλαδι φρο
υρασ και ησαν παντεσ οι ιδουµαιοι παιδεσ δαυιδ και εσωζεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετ
ο14και εβασιλευσεν δαυιδ επι παντα ισραηλ και ην ποιων κριµα και δικαιοσυνην τω παντι λαω αυτου
15και ιωαβ υιοσ σαρουια επι τησ στρατιασ και ιωσαφατ υιοσ αχιλουδ υποµνηµατογραφοσ16και σαδω
κ υιοσ αχιτωβ και αχιµελεχ υιοσ αβιαθαρ ιερεισ και σουσα γραµµατευσ17και βαναιασ υιοσ ιωδαε επι
 του χερεθθι και του φελεθθι και υιοι δαυιδ οι πρωτοι διαδοχοι του βασιλεωσ  
 
Chapter 19 
1και εγενετο µετα ταυτα απεθανεν ναασ βασιλευσ υιων αµµων και εβασιλευσεν αναν υιοσ αυτου αντ
′ αυτου2και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεοσ µετα αναν υιου ναασ ωσ εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ′ εµου ελε



οσ και απεστειλεν αγγελουσ δαυιδ του παρακαλεσαι αυτον περι του πατροσ αυτου και ηλθον παιδεσ 
δαυιδ εισ γην υιων αµµων του παρακαλεσαι αυτον3και ειπον αρχοντεσ αµµων προσ αναν µη δοξαζω
ν δαυιδ τον πατερα σου εναντιον σου απεστειλεν σοι παρακαλουντασ ουχ οπωσ εξερευνησωσιν την 
πολιν του κατασκοπησαι την γην ηλθον παιδεσ αυτου προσ σε4και ελαβεν αναν τουσ παιδασ δαυιδ κ
αι εξυρησεν αυτουσ και αφειλεν των µανδυων αυτων το ηµισυ εωσ τησ αναβολησ και απεστειλεν αυ
τουσ5και ηλθον απαγγειλαι τω δαυιδ περι των ανδρων και απεστειλεν εισ απαντησιν αυτοισ οτι ησαν
 ητιµωµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευσ καθισατε εν ιεριχω εωσ του ανατειλαι τουσ πωγωνασ υµων
 και ανακαµψατε6και ειδον οι υιοι αµµων οτι ησχυνθη λαοσ δαυιδ και απεστειλεν αναν και οι υιοι α
µµων χιλια ταλαντα αργυριου του µισθωσασθαι εαυτοισ εκ συριασ µεσοποταµιασ και εκ συριασ µο
οχα και εκ σωβα αρµατα και ιππεισ7και εµισθωσαντο εαυτοισ δυο και τριακοντα χιλιαδασ αρµατων 
και τον βασιλεα µωχα και τον λαον αυτου και ηλθον και παρενεβαλον κατεναντι µαιδαβα και οι υιο
ι αµµων συνηχθησαν εκ των πολεων αυτων και ηλθον εισ το πολεµησαι8και ηκουσεν δαυιδ και απεσ
τειλεν τον ιωαβ και πασαν την στρατιαν των δυνατων9και εξηλθον οι υιοι αµµων και παρατασσονται
 εισ πολεµον παρα τον πυλωνα τησ πολεωσ και οι βασιλεισ οι ελθοντεσ παρενεβαλον καθ′ εαυτουσ ε
ν τω πεδιω10και ειδεν ιωαβ οτι γεγονασιν αντιπροσωποι του πολεµειν προσ αυτον κατα προσωπον και 
εξοπισθεν και εξελεξατο εκ παντοσ νεανιου εξ ισραηλ και παρεταξαντο εναντιον του συρου11και το 
καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα αδελφου αυτου και παρεταξαντο εξ εναντιασ υιων αµµ
ων12και ειπεν εαν κρατηση υπερ εµε συροσ και εση µοι εισ σωτηριαν και εαν υιοι αµµων κρατησωσι
ν υπερ σε και σωσω σε13ανδριζου και ενισχυσωµεν περι του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου
 ηµων και κυριοσ το αγαθον εν οφθαλµοισ αυτου ποιησει14και παρεταξατο ιωαβ και ο λαοσ ο µετ′ αυ
του κατεναντι συρων εισ πολεµον και εφυγον απ′ αυτου15και οι υιοι αµµων ειδον οτι εφυγον συροι κα
ι εφυγον και αυτοι απο προσωπου ιωαβ και απο προσωπου αβεσσα του αδελφου αυτου και ηλθον εισ 
την πολιν και ηλθεν ιωαβ εισ ιερουσαληµ16και ειδεν συροσ οτι ετροπωσατο αυτον ισραηλ και απεστε
ιλεν αγγελουσ και εξηγαγον τον συρον εκ του περαν του ποταµου και σωφαχ αρχιστρατηγοσ δυναµεω
σ αδρααζαρ εµπροσθεν αυτων17και απηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισραηλ και διεβη το
ν ιορδανην και ηλθεν επ′ αυτουσ και παρεταξατο επ′ αυτουσ και παρατασσεται συροσ εξ εναντιασ δ
αυιδ και επολεµησαν αυτον18και εφυγεν συροσ απο προσωπου δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του σ
υρου επτα χιλιαδασ αρµατων και τεσσαρακοντα χιλιαδασ πεζων και τον σωφαχ αρχιστρατηγον δυν
αµεωσ απεκτεινεν19και ειδον παιδεσ αδρααζαρ οτι επταικασιν απο προσωπου ισραηλ και διεθεντο µε
τα δαυιδ και εδουλευσαν αυτω και ουκ ηθελησεν συροσ του βοηθησαι τοισ υιοισ αµµων ετι  
 
Chapter 20 
1και εγενετο εν τω επιοντι ετει εν τη εξοδω των βασιλεων και ηγαγεν ιωαβ πασαν την δυναµιν τησ στρ
ατιασ και εφθειραν την χωραν υιων αµµων και ηλθεν και περιεκαθισεν την ραββα και δαυιδ εκαθητο
 εν ιερουσαληµ και επαταξεν ιωαβ την ραββα και κατεσκαψεν αυτην2και ελαβεν δαυιδ τον στεφανον
 µολχολ βασιλεωσ αυτων απο τησ κεφαλησ αυτου και ευρεθη ο σταθµοσ αυτου ταλαντον χρυσιου κ
αι εν αυτω λιθοσ τιµιοσ και ην επι την κεφαλην δαυιδ και σκυλα τησ πολεωσ εξηνεγκεν πολλα σφοδρ
α3και τον λαον τον εν αυτη εξηγαγεν και διεπρισεν πριοσιν και εν σκεπαρνοισ σιδηροισ και ουτωσ επ
οιησεν δαυιδ τοισ πασιν υιοισ αµµων και ανεστρεψεν δαυιδ και πασ ο λαοσ αυτου εισ ιερουσαληµ4κ
αι εγενετο µετα ταυτα και εγενετο ετι πολεµοσ εν γαζερ µετα των αλλοφυλων τοτε επαταξεν σοβοχαι 
ο ουσαθι τον σαφου απο των υιων των γιγαντων και εταπεινωσεν αυτον5και εγενετο ετι πολεµοσ µετα 
των αλλοφυλων και επαταξεν ελλαναν υιοσ ιαι+ρ τον λεεµι αδελφον γολιαθ του γεθθαιου και ξυλον δ
ορατοσ αυτου ωσ αντιον υφαινοντων6και εγενετο ετι πολεµοσ εν γεθ και ην ανηρ υπερµεγεθησ και δα
κτυλοι αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρεσ και ουτοσ ην απογονοσ γιγαντων7και ωνειδισεν τον ισραηλ κ
αι επαταξεν αυτον ιωναθαν υιοσ σαµαα αδελφου δαυιδ8ουτοι εγενοντο ραφα εν γεθ παντεσ ησαν τεσ
σαρεσ γιγαντεσ και επεσον εν χειρι δαυιδ και εν χειρι παιδων αυτου  
 
Chapter 21 
1και εστη διαβολοσ εν τω ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ του αριθµησαι τον ισραηλ2και ειπεν ο βασι
λευσ δαυιδ προσ ιωαβ και προσ τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ πορευθητε αριθµησατε τον ισραηλ απ
ο βηρσαβεε και εωσ δαν και ενεγκατε προσ µε και γνωσοµαι τον αριθµον αυτων3και ειπεν ιωαβ προσ
θειη κυριοσ επι τον λαον αυτου ωσ αυτοι εκατονταπλασιωσ και οι οφθαλµοι κυριου µου του βασιλε
ωσ βλεποντεσ παντεσ τω κυριω µου παιδεσ ινα τι ζητει ο κυριοσ µου τουτο ινα µη γενηται εισ αµαρτι
αν τω ισραηλ4το δε ρηµα του βασιλεωσ εκραταιωθη επι τω ιωαβ και εξηλθεν ιωαβ και διηλθεν εν παν
τι οριω ισραηλ και ηλθεν εισ ιερουσαληµ5και εδωκεν ιωαβ τον αριθµον τησ επισκεψεωσ του λαου τω
 δαυιδ και ην πασ ισραηλ χιλιαι χιλιαδεσ και εκατον χιλιαδεσ ανδρων εσπασµενων µαχαιραν και ιο
υδασ τετρακοσιαι και ογδοηκοντα χιλιαδεσ ανδρων εσπασµενων µαχαιραν6και τον λευι και τον βενι
αµιν ουκ ηριθµησεν εν µεσω αυτων οτι κατισχυσεν λογοσ του βασιλεωσ τον ιωαβ7και πονηρον εφανη



 εναντιον του θεου περι του πραγµατοσ τουτου και επαταξεν τον ισραηλ8και ειπεν δαυιδ προσ τον θε
ον ηµαρτηκα σφοδρα οτι εποιησα το πραγµα τουτο και νυν περιελε δη την κακιαν παιδοσ σου οτι εµα
ταιωθην σφοδρα9και ελαλησεν κυριοσ προσ γαδ ορωντα δαυιδ λεγων10πορευου και λαλησον προσ δα
υιδ λεγων ουτωσ λεγει κυριοσ τρια αιρω εγω επι σε εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι11και η
λθεν γαδ προσ δαυιδ και ειπεν αυτω ουτωσ λεγει κυριοσ εκλεξαι σεαυτω12η τρια ετη λιµου η τρεισ µη
νασ φευγειν σε εκ προσωπου εχθρων σου και µαχαιραν εχθρων σου του εξολεθρευσαι η τρεισ ηµερασ
 ροµφαιαν κυριου και θανατον εν τη γη και αγγελοσ κυριου εξολεθρευων εν παση κληρονοµια ισραη
λ και νυν ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε λογον13και ειπεν δαυιδ προσ γαδ στενα µοι και τα τρια 
σφοδρα εµπεσουµαι δη εισ χειρασ κυριου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα και εισ χειρασ ανθρ
ωπων ου µη εµπεσω14και εδωκεν κυριοσ θανατον εν ισραηλ και επεσον εξ ισραηλ εβδοµηκοντα χιλια
δεσ ανδρων15και απεστειλεν ο θεοσ αγγελον εισ ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι αυτην και ωσ εξωλεθρ
ευσεν ειδεν κυριοσ και µετεµεληθη επι τη κακια και ειπεν τω αγγελω τω εξολεθρευοντι ικανουσθω σο
ι ανεσ την χειρα σου και ο αγγελοσ κυριου εστωσ εν τω αλω ορνα του ιεβουσαιου16και επηρεν δαυιδ 
τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν τον αγγελον κυριου εστωτα ανα µεσον τησ γησ και ανα µεσον του ο
υρανου και η ροµφαια αυτου εσπασµενη εν τη χειρι αυτου εκτεταµενη επι ιερουσαληµ και επεσεν δα
υιδ και οι πρεσβυτεροι περιβεβληµενοι εν σακκοισ επι προσωπον αυτων17και ειπεν δαυιδ προσ τον θε
ον ουκ εγω ειπα του αριθµησαι εν τω λαω και εγω ειµι ο αµαρτων κακοποιων εκακοποιησα και ταυτα
 τα προβατα τι εποιησαν κυριε ο θεοσ γενηθητω η χειρ σου εν εµοι και εν τω οικω του πατροσ µου κα
ι µη εν τω λαω σου εισ απωλειαν κυριε18και αγγελοσ κυριου ειπεν τω γαδ του ειπειν προσ δαυιδ ινα α
ναβη του στησαι θυσιαστηριον τω κυριω εν αλω ορνα του ιεβουσαιου19και ανεβη δαυιδ κατα τον λογ
ον γαδ ον ελαλησεν εν ονοµατι κυριου20και επεστρεψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τεσσαρεσ υιο
ι αυτου µετ′ αυτου µεθαχαβιν και ορνα ην αλοων πυρουσ21και ηλθεν δαυιδ προσ ορναν και ορνα εξη
λθεν εκ τησ αλω και προσεκυνησεν τω δαυιδ τω προσωπω επι την γην22και ειπεν δαυιδ προσ ορνα δοσ
 µοι τον τοπον σου τησ αλω και οικοδοµησω επ′ αυτω θυσιαστηριον τω κυριω εν αργυριω αξιω δοσ µ
οι αυτον και παυσεται η πληγη εκ του λαου23και ειπεν ορνα προσ δαυιδ λαβε σεαυτω και ποιησατω ο
 κυριοσ µου ο βασιλευσ το αγαθον εναντιον αυτου ιδε δεδωκα τουσ µοσχουσ εισ ολοκαυτωσιν και το
 αροτρον και τασ αµαξασ εισ ξυλα και τον σιτον εισ θυσιαν τα παντα δεδωκα24και ειπεν ο βασιλευσ 
δαυιδ τω ορνα ουχι οτι αγοραζων αγοραζω εν αργυριω αξιω οτι ου µη λαβω α εστιν σοι κυριω του αν
ενεγκαι ολοκαυτωσιν δωρεαν κυριω25και εδωκεν δαυιδ τω ορνα εν τω τοπω αυτου σικλουσ χρυσιου ο
λκησ εξακοσιουσ26και ωκοδοµησεν δαυιδ εκει θυσιαστηριον κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα κα
ι σωτηριου και εβοησεν προσ κυριον και επηκουσεν αυτω εν πυρι εκ του ουρανου επι το θυσιαστηρι
ον τησ ολοκαυτωσεωσ και καταναλωσεν την ολοκαυτωσιν27και ειπεν κυριοσ προσ τον αγγελον και κ
ατεθηκεν την ροµφαιαν εισ τον κολεον28εν τω καιρω εκεινω εν τω ιδειν τον δαυιδ οτι επηκουσεν αυτω
 κυριοσ εν τω αλω ορνα του ιεβουσαιου και εθυσιασεν εκει29και σκηνη κυριου ην εποιησεν µωυσησ 
εν τη ερηµω και θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων εν τω καιρω εκεινω εν βαµα εν γαβαων30και ουκ 
ηδυνατο δαυιδ του πορευθηναι εµπροσθεν αυτου του ζητησαι τον θεον οτι κατεσπευσεν απο προσωπ
ου τησ ροµφαιασ αγγελου κυριου  
 
Chapter 22 
1και ειπεν δαυιδ ουτοσ εστιν ο οικοσ κυριου του θεου και τουτο το θυσιαστηριον εισ ολοκαυτωσιν τ
ω ισραηλ2και ειπεν δαυιδ συναγαγειν παντασ τουσ προσηλυτουσ εν γη ισραηλ και κατεστησεν λατοµ
ουσ λατοµησαι λιθουσ ξυστουσ του οικοδοµησαι οικον τω θεω3και σιδηρον πολυν εισ τουσ ηλουσ τ
ων θυρωµατων και των πυλων και τουσ στροφεισ ητοιµασεν δαυιδ και χαλκον εισ πληθοσ ουκ ην στ
αθµοσ4και ξυλα κεδρινα ουκ ην αριθµοσ οτι εφεροσαν οι σιδωνιοι και οι τυριοι ξυλα κεδρινα εισ πλη
θοσ τω δαυιδ5και ειπεν δαυιδ σαλωµων ο υιοσ µου παιδαριον απαλον και ο οικοσ του οικοδοµησαι τ
ω κυριω εισ µεγαλωσυνην ανω εισ ονοµα και εισ δοξαν εισ πασαν την γην ετοιµασω αυτω και ητοιµα
σεν δαυιδ εισ πληθοσ εµπροσθεν τησ τελευτησ αυτου6και εκαλεσεν σαλωµων τον υιον αυτου και ενε
τειλατο αυτω του οικοδοµησαι τον οικον τω κυριω θεω ισραηλ7και ειπεν δαυιδ σαλωµων τεκνον εµοι 
εγενετο επι ψυχη του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου8και εγενετο επ′ εµοι λογοσ κυριου λ
εγων αιµα εισ πληθοσ εξεχεασ και πολεµουσ µεγαλουσ εποιησασ ουκ οικοδοµησεισ οικον τω ονοµατ
ι µου οτι αιµατα πολλα εξεχεασ επι τησ γησ εναντιον µου9ιδου υιοσ τικτεται σοι ουτοσ εσται ανηρ α
ναπαυσεωσ και αναπαυσω αυτον απο παντων των εχθρων κυκλοθεν οτι σαλωµων ονοµα αυτω και ει
ρηνην και ησυχιαν δωσω επι ισραηλ εν ταισ ηµεραισ αυτου10ουτοσ οικοδοµησει οικον τω ονοµατι µ
ου και ουτοσ εσται µοι εισ υιον καγω αυτω εισ πατερα και ανορθωσω θρονον βασιλειασ αυτου εν ισ
ραηλ εωσ αιωνοσ11και νυν υιε µου εσται µετα σου κυριοσ και ευοδωσει και οικοδοµησεισ οικον τω κ
υριω θεω σου ωσ ελαλησεν περι σου12αλλ′ η δωη σοι σοφιαν και συνεσιν κυριοσ και κατισχυσαι σε ε
πι ισραηλ και του φυλασσεσθαι και του ποιειν τον νοµον κυριου του θεου σου13τοτε ευοδωσει εαν φυ
λαξησ του ποιειν τα προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριοσ τω µωυση επι ισραηλ ανδριζο



υ και ισχυε µη φοβου µηδε πτοηθησ14και ιδου εγω κατα την πτωχειαν µου ητοιµασα εισ οικον κυριου
 χρυσιου ταλαντων εκατον χιλιαδασ και αργυριου ταλαντων χιλιασ χιλιαδασ και χαλκον και σιδηρο
ν ου ουκ εστιν σταθµοσ οτι εισ πληθοσ εστιν και ξυλα και λιθουσ ητοιµασα και προσ ταυτα προσθεσ
15και µετα σου εισ πληθοσ ποιουντων εργα τεχνιται και οικοδοµοι λιθων και τεκτονεσ ξυλων και πασ 
σοφοσ εν παντι εργω16εν χρυσιω εν αργυριω εν χαλκω και εν σιδηρω ουκ εστιν αριθµοσ αναστηθι και
 ποιει και κυριοσ µετα σου17και ενετειλατο δαυιδ τοισ πασιν αρχουσιν ισραηλ αντιλαβεσθαι τω σαλ
ωµων υιω αυτου18ουχι κυριοσ µεθ′ υµων και ανεπαυσεν υµασ κυκλοθεν οτι εδωκεν εν χερσιν τουσ κα
τοικουντασ την γην και υπεταγη η γη εναντιον κυριου και εναντιον λαου αυτου19νυν δοτε καρδιασ υ
µων και ψυχασ υµων του ζητησαι τω κυριω θεω υµων και εγερθητε και οικοδοµησατε αγιασµα κυριω
 τω θεω υµων του εισενεγκαι την κιβωτον διαθηκησ κυριου και σκευη τα αγια του θεου εισ οικον τον 
οικοδοµουµενον τω ονοµατι κυριου  
 
Chapter 23 
1και δαυιδ πρεσβυτησ και πληρησ ηµερων και εβασιλευσεν σαλωµων τον υιον αυτου αντ′ αυτου επι ι
σραηλ2και συνηγαγεν τουσ παντασ αρχοντασ ισραηλ και τουσ ιερεισ και τουσ λευιτασ3και ηριθµηθ
ησαν οι λευιται απο τριακονταετουσ και επανω και εγενετο ο αριθµοσ αυτων κατα κεφαλην αυτων ει
σ ανδρασ τριακοντα και οκτω χιλιαδασ4απο τουτων εργοδιωκται επι τα εργα οικου κυριου εικοσι τεσ
σαρεσ χιλιαδεσ και γραµµατεισ και κριται εξακισχιλιοι5και τεσσαρεσ χιλιαδεσ πυλωροι και τεσσαρε
σ χιλιαδεσ αινουντεσ τω κυριω εν τοισ οργανοισ οισ εποιησεν του αινειν τω κυριω6και διειλεν αυτου
σ δαυιδ εφηµεριασ τοισ υιοισ λευι τω γεδσων κααθ µεραρι7και τω παροσωµ τω εδαν και τω σεµει+8υιο
ι τω εδαν ο αρχων ιιηλ και ζεθοµ και ιωηλ τρεισ9υιοι σεµει+ σαλωµιθ και ιιηλ και αιδαν τρεισ ουτοι 
αρχοντεσ των πατριων τω εδαν10και τοισ υιοισ σεµει+ ιεθ και ζιζα και ιωασ και βερια ουτοι υιοι σεµε
ι+ τεσσαρεσ11και ην ιεθ ο αρχων και ζιζα ο δευτεροσ και ιωασ και βερια ουκ επληθυναν υιουσ και εγ
ενοντο εισ οικον πατριασ εισ επισκεψιν µιαν12υιοι κααθ αµβραµ ισσααρ χεβρων οζιηλ τεσσαρεσ13υιο
ι αµβραµ ααρων και µωυσησ και διεσταλη ααρων του αγιασθηναι αγια αγιων αυτοσ και οι υιοι αυτο
υ εωσ αιωνοσ του θυµιαν εναντιον του κυριου λειτουργειν και επευχεσθαι επι τω ονοµατι αυτου εωσ 
αιωνοσ14και µωυσησ ανθρωποσ του θεου υιοι αυτου εκληθησαν εισ φυλην του λευι15υιοι µωυση γηρ
σαµ και ελιεζερ16υιοι γηρσαµ σουβαηλ ο αρχων17και ησαν υιοι τω ελιεζερ ρααβια ο αρχων και ουκ η
σαν τω ελιεζερ υιοι ετεροι και υιοι ρααβια ηυξηθησαν εισ υψοσ18υιοι ισσααρ σαλωµωθ ο αρχων19υιο
ι χεβρων ιδουδ ο αρχων αµαδια ο δευτεροσ οζιηλ ο τριτοσ ικεµιασ ο τεταρτοσ20υιοι οζιηλ µιχασ ο αρ
χων και ισια ο δευτεροσ21υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι µοολι ελεαζαρ και κισ22και απεθανεν ελεα
ζαρ και ουκ ησαν αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ελαβον αυτασ υιοι κισ αδελφοι αυτων23υιοι µουσι 
µοολι και εδερ και ιαριµωθ τρεισ24ουτοι υιοι λευι κατ′ οικουσ πατριων αυτων αρχοντεσ των πατριων 
αυτων κατα την επισκεψιν αυτων κατα τον αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων ποιουντε
σ τα εργα λειτουργιασ οικου κυριου απο εικοσαετουσ και επανω25οτι ειπεν δαυιδ κατεπαυσεν κυριοσ 
ο θεοσ ισραηλ τω λαω αυτου και κατεσκηνωσεν εν ιερουσαληµ εωσ αιωνοσ26και οι λευιται ουκ ησαν
 αιροντεσ την σκηνην και τα παντα σκευη αυτησ εισ την λειτουργιαν αυτησ27οτι εν τοισ λογοισ δαυι
δ τοισ εσχατοισ εστιν ο αριθµοσ υιων λευι απο εικοσαετουσ και επανω28οτι εστησεν αυτουσ επι χειρ
α ααρων του λειτουργειν εν οικω κυριου επι τασ αυλασ και επι τα παστοφορια και επι τον καθαρισµο
ν των παντων αγιων και επι τα εργα λειτουργιασ οικου του θεου29εισ τουσ αρτουσ τησ προθεσεωσ εισ 
την σεµιδαλιν τησ θυσιασ και εισ τα λαγανα τα αζυµα και εισ τηγανον και εισ την πεφυραµενην και 
εισ παν µετρον30και του στηναι πρωι του αινειν εξοµολογεισθαι τω κυριω και ουτωσ το εσπερασ31και 
επι παντων των αναφεροµενων ολοκαυτωµατων τω κυριω εν τοισ σαββατοισ και εν ταισ νεοµηνιαισ 
και εν ταισ εορταισ κατα αριθµον κατα την κρισιν επ′ αυτοισ δια παντοσ τω κυριω32και φυλαξουσιν 
τασ φυλακασ σκηνησ του µαρτυριου και τασ φυλακασ υιων ααρων αδελφων αυτων του λειτουργειν ε
ν οικω κυριου  
 
Chapter 24 
1και τοισ υιοισ ααρων διαιρεσεισ υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ2και απεθανεν ν
αδαβ και αβιουδ εναντιον του πατροσ αυτων και υιοι ουκ ησαν αυτοισ και ιερατευσεν ελεαζαρ και ι
θαµαρ υιοι ααρων3και διειλεν αυτουσ δαυιδ και σαδωκ εκ των υιων ελεαζαρ και αχιµελεχ εκ των υιω
ν ιθαµαρ κατα την επισκεψιν αυτων κατα την λειτουργιαν αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων4και ευρ
εθησαν υιοι ελεαζαρ πλειουσ εισ αρχοντασ των δυνατων παρα τουσ υιουσ ιθαµαρ και διειλεν αυτου
σ τοισ υιοισ ελεαζαρ αρχοντασ εισ οικουσ πατριων εξ και δεκα και τοισ υιοισ ιθαµαρ οκτω κατ′ οικο
υσ πατριων5και διειλεν αυτουσ κατα κληρουσ τουτουσ προσ τουτουσ οτι ησαν αρχοντεσ των αγιων κ
αι αρχοντεσ κυριου εν τοισ υιοισ ελεαζαρ και εν τοισ υιοισ ιθαµαρ6και εγραψεν αυτουσ σαµαιασ υι
οσ ναθαναηλ ο γραµµατευσ εκ του λευι κατεναντι του βασιλεωσ και των αρχοντων και σαδωκ ο ιερε
υσ και αχιµελεχ υιοσ αβιαθαρ και αρχοντεσ των πατριων των ιερεων και των λευιτων οικου πατριασ



 εισ εισ τω ελεαζαρ και εισ εισ τω ιθαµαρ7και εξηλθεν ο κληροσ ο πρωτοσ τω ιαριβ τω ιδει+α ο δευτε
ροσ8τω χαρηµ ο τριτοσ τω σεωριµ ο τεταρτοσ9τω µελχια ο πεµπτοσ τω µιαµιν ο εκτοσ10τω κωσ ο εβδο
µοσ τω αβια ο ογδοοσ11τω ιησου ο ενατοσ τω σεχενια ο δεκατοσ12τω ελιασιβ ο ενδεκατοσ τω ιακιµ ο δ
ωδεκατοσ13τω οχχοφφα ο τρισκαιδεκατοσ τω ισβααλ ο τεσσαρεσκαιδεκατοσ14τω βελγα ο πεντεκαιδεκ
ατοσ τω εµµηρ ο εκκαιδεκατοσ15τω χηζιρ ο επτακαιδεκατοσ τω αφεσση ο οκτωκαιδεκατοσ16τω φεταια
 ο εννεακαιδεκατοσ τω εζεκηλ ο εικοστοσ17τω ιαχιν ο εισ και εικοστοσ τω γαµουλ ο δευτεροσ και εικ
οστοσ18τω δαλαια ο τριτοσ και εικοστοσ τω µαασαι ο τεταρτοσ και εικοστοσ19αυτη η επισκεψισ αυτ
ων κατα την λειτουργιαν αυτων του εισπορευεσθαι εισ οικον κυριου κατα την κρισιν αυτων δια χειρ
οσ ααρων πατροσ αυτων ωσ ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ20και τοισ υιοισ λευι τοισ καταλοιποισ 
τοισ υιοισ αµβραµ σουβαηλ τοισ υιοισ σουβαηλ ιαδια21τω ρααβια ο αρχων ιεσιασ22και τω ισσαρι σα
λωµωθ τοισ υιοισ σαλωµωθ ιαθ23υιοι ιεδιου αµαδια ο δευτεροσ ιαζιηλ ο τριτοσ ιοκοµ ο τεταρτοσ24υιο
ι οζιηλ µιχα υιοι µιχα σαµηρ25αδελφοσ µιχα ισια υιοι ισια ζαχαρια26υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιο
ι οζια υιοι βοννι27υιοι µεραρι τω οζια υιοι αυτου ισοαµ και ζακχουρ και αβδι28τω µοολι ελεαζαρ και 
ιθαµαρ και απεθανεν ελεαζαρ και ουκ ησαν αυτω υιοι29τω κισ υιοι του κισ ιραµαηλ30και υιοι του µο
υσι µοολι και εδερ και ιαριµωθ ουτοι υιοι των λευιτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων31και ελαβον και α
υτοι κληρουσ καθωσ οι αδελφοι αυτων υιοι ααρων εναντιον του βασιλεωσ και σαδωκ και αχιµελεχ κ
αι αρχοντων πατριων των ιερεων και των λευιτων πατριαρχαι αρααβ καθωσ οι αδελφοι αυτου οι νεω
τεροι  
 
Chapter 25 
1και εστησεν δαυιδ ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ τησ δυναµεωσ εισ τα εργα τουσ υιουσ ασαφ και αιµα
ν και ιδιθων τουσ αποφθεγγοµενουσ εν κινυραισ και εν ναβλαισ και εν κυµβαλοισ και εγενετο ο αριθ
µοσ αυτων κατα κεφαλην αυτων εργαζοµενων εν τοισ εργοισ αυτων2υιοι ασαφ ζακχουρ και ιωσηφ κα
ι ναθανιασ και εραηλ υιοι ασαφ εχοµενοι ασαφ του προφητου εχοµενοι του βασιλεωσ3τω ιδιθων υιοι 
ιδιθων γοδολια και σουρι και ισαια και σεµει+ και ασαβια και µατταθιασ εξ µετα τον πατερα αυτων 
ιδιθων εν κινυρα ανακρουοµενοι εξοµολογησιν και αινεσιν τω κυριω4τω αιµανι υιοι αιµαν βουκιασ κ
αι µανθανιασ και αζαραηλ και σουβαηλ και ιεριµωθ και ανανιασ και ανανι και ηλιαθα και γοδολλα
θι και ρωµεµθι−ωδ και ιεσβακασα και µαλληθι και ωθηρι και µεαζωθ5παντεσ ουτοι υιοι τω αιµαν τω 
ανακρουοµενω τω βασιλει εν λογοισ θεου υψωσαι κερασ και εδωκεν ο θεοσ τω αιµαν υιουσ δεκα τεσ
σαρασ και θυγατερασ τρεισ6παντεσ ουτοι µετα του πατροσ αυτων υµνωδουντεσ εν οικω κυριου εν κυ
µβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ εχοµενα του βασιλεωσ και ασαφ και ιδιθων και αιµανι7και 
εγενετο ο αριθµοσ αυτων µετα τουσ αδελφουσ αυτων δεδιδαγµενοι αδειν κυριω πασ συνιων διακοσιοι
 ογδοηκοντα και οκτω8και εβαλον και αυτοι κληρουσ εφηµεριων κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν
 τελειων και µανθανοντων9και εξηλθεν ο κληροσ ο πρωτοσ υιων αυτου και αδελφων αυτου τω ασαφ τ
ω ιωσηφ γοδολια ο δευτεροσ ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου δεκα δυο10ο τριτοσ ζακχουρ υιοι αυτ
ου και αδελφοι αυτου δεκα δυο11ο τεταρτοσ ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο12ο πεµπτο
σ ναθανιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο13ο εκτοσ βουκιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου 
δεκα δυο14ο εβδοµοσ ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο15ο ογδοοσ ιωσια υιοι αυτου και 
αδελφοι αυτου δεκα δυο16ο ενατοσ µανθανιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο17ο δεκατοσ σε
µει+ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο18ο ενδεκατοσ αζαρια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα
 δυο19ο δωδεκατοσ ασαβια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο20ο τρισκαιδεκατοσ σουβαηλ υιοι 
αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο21ο τεσσαρεσκαιδεκατοσ µατταθιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου
 δεκα δυο22ο πεντεκαιδεκατοσ ιεριµωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο23ο εκκαιδεκατοσ ανανι
ασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο24ο επτακαιδεκατοσ ιεσβακασα υιοι αυτου και αδελφοι αυ
του δεκα δυο25ο οκτωκαιδεκατοσ ανανι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο26ο εννεακαιδεκατοσ 
µελληθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο27ο εικοστοσ ελιαθα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δε
κα δυο28ο εικοστοσ πρωτοσ ηθιρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο29ο εικοστοσ δευτεροσ γοδολ
λαθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο30ο τριτοσ και εικοστοσ µεαζωθ υιοι αυτου και αδελφοι α
υτου δεκα δυο31ο τεταρτοσ και εικοστοσ ρωµεµθι−ωδ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο  
 
Chapter 26 
1εισ διαιρεσεισ των πυλων υιοισ κορει+µ µοσολλαµια υιοσ κωρη εκ των υιων αβιασαφ2και τω µοσολλ
αµια υιοι ζαχαριασ ο πρωτοτοκοσ ιδιηλ ο δευτεροσ ζαβαδιασ ο τριτοσ ιεθνουηλ ο τεταρτοσ3ωλαµ ο 
πεµπτοσ ιωαναν ο εκτοσ ελιωηναι ο εβδοµοσ4και τω αβδεδοµ υιοι σαµαιασ ο πρωτοτοκοσ ιωζαβαδ ο 
δευτεροσ ιωαα ο τριτοσ σωχαρ ο τεταρτοσ ναθαναηλ ο πεµπτοσ5αµιηλ ο εκτοσ ισσαχαρ ο εβδοµοσ φ
ολλαθι ο ογδοοσ οτι ευλογησεν αυτον ο θεοσ6και τω σαµαια υιω αυτου ετεχθησαν υιοι του πρωτοτοκ
ου ρωσαι εισ τον οικον τον πατρικον αυτου οτι δυνατοι ησαν7υιοι σαµαια γοθνι και ραφαηλ και ωβη
δ και ελζαβαδ και αχιου υιοι δυνατοι ελιου και σαβχια και ισβακωµ8παντεσ απο των υιων αβδεδοµ α



υτοι και οι αδελφοι αυτων και υιοι αυτων ποιουντεσ δυνατωσ εν τη εργασια οι παντεσ εξηκοντα δυο 
τω αβδεδοµ9και τω µοσολλαµια υιοι και αδελφοι δεκα και οκτω δυνατοι10και τω ωσα των υιων µεραρι
 υιοι φυλασσοντεσ την αρχην οτι ουκ ην πρωτοτοκοσ και εποιησεν αυτον ο πατηρ αυτου αρχοντα11τ
ησ διαιρεσεωσ τησ δευτερασ ταβλαι ο τριτοσ ζαχαριασ ο τεταρτοσ παντεσ ουτοι υιοι και αδελφοι τω 
ωσα τρισκαιδεκα12τουτοισ αι διαιρεσεισ των πυλων τοισ αρχουσι των δυνατων εφηµεριαι καθωσ οι α
δελφοι αυτων λειτουργειν εν οικω κυριου13και εβαλον κληρουσ κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν 
κατ′ οικουσ πατριων αυτων εισ πυλωνα και πυλωνα14και επεσεν ο κληροσ των προσ ανατολασ τω σα
λαµια και ζαχαρια υιοι ιωασ τω µελχια εβαλον κληρουσ και εξηλθεν ο κληροσ βορρα15τω αβδεδοµ ν
οτον κατεναντι οικου εσεφιν16εισ δευτερον τω ωσα προσ δυσµαισ µετα την πυλην παστοφοριου τησ α
ναβασεωσ φυλακη κατεναντι φυλακησ17προσ ανατολασ εξ την ηµεραν βορρα τησ ηµερασ τεσσαρεσ 
νοτον τησ ηµερασ τεσσαρεσ και εισ το εσεφιν δυο18εισ διαδεχοµενουσ και προσ δυσµαισ τεσσαρεσ κ
αι εισ τον τριβον δυο διαδεχοµενουσ19αυται αι διαιρεσεισ των πυλωρων τοισ υιοισ κορε και τοισ υιοι
σ µεραρι20και οι λευιται αδελφοι αυτων επι των θησαυρων οικου κυριου και επι των θησαυρων των κ
αθηγιασµενων21υιοι λαδαν υιοι τω γηρσωνι τω λαδαν αρχοντεσ πατριων τω λαδαν τω γηρσωνι ιιηλ22κ
αι υιοι ιιηλ ζεθοµ και ιωηλ οι αδελφοι επι των θησαυρων οικου κυριου23τω αµβραµ και ισσααρ χεβρ
ων και οζιηλ24και σουβαηλ ο του γηρσαµ του µωυση ηγουµενοσ επι των θησαυρων25και τω αδελφω α
υτου τω ελιεζερ ρααβιασ υιοσ και ιωσαιασ και ιωραµ και ζεχρι και σαλωµωθ26αυτοσ σαλωµωθ και ο
ι αδελφοι αυτου επι παντων των θησαυρων των αγιων ουσ ηγιασεν δαυιδ ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ
 των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και αρχηγοι τησ δυναµεωσ27α ελαβεν εκ των πολεµων και ε
κ των λαφυρων και ηγιασεν απ′ αυτων του µη καθυστερησαι την οικοδοµην του οικου του θεου28και 
επι παντων των αγιων σαµουηλ του προφητου και σαουλ του κισ και αβεννηρ του νηρ και ιωαβ του σ
αρουια παν ο ηγιασαν δια χειροσ σαλωµωθ και των αδελφων αυτου29τω ισσαρι χωνενια και υιοι αυτ
ου τησ εργασιασ τησ εξω επι τον ισραηλ του γραµµατευειν και διακρινειν30τω χεβρωνι ασαβιασ και 
οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι χιλιοι και επτακοσιοι επι τησ επισκεψεωσ του ισραηλ περαν του ιορδα
νου προσ δυσµαισ εισ πασαν λειτουργιαν κυριου και εργασιαν του βασιλεωσ31του χεβρωνι ιουδιασ ο
 αρχων των χεβρωνι κατα γενεσεισ αυτων κατα πατριασ εν τω τεσσαρακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτ
ου επεσκεπησαν και ευρεθη ανηρ δυνατοσ εν αυτοισ εν ιαζηρ τησ γαλααδιτιδοσ32και οι αδελφοι αυτ
ου υιοι δυνατοι δισχιλιοι επτακοσιοι αρχοντεσ πατριων και κατεστησεν αυτουσ δαυιδ ο βασιλευσ επ
ι του ρουβηνι και γαδδι και ηµισουσ φυλησ µανασση εισ παν προσταγµα κυριου και λογον βασιλεωσ  
 
Chapter 27 
1και υιοι ισραηλ κατ′ αριθµον αυτων αρχοντεσ των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και γραµµα
τεισ οι λειτουργουντεσ τω λαω και εισ παν λογον του βασιλεωσ κατα διαιρεσεισ εισ παν λογον του ει
σπορευοµενου και εκπορευοµενου µηνα εκ µηνοσ εισ παντασ τουσ µηνασ του ενιαυτου διαιρεσισ µι
α εικοσι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ2και επι τησ διαιρεσεωσ τησ πρωτησ του µηνοσ του πρωτου ιεσβοαµ 
ο του ζαβδιηλ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου εικοσι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ3απο των υιων φαρεσ αρχω
ν παντων των αρχοντων τησ δυναµεωσ του µηνοσ του πρωτου4και επι τησ διαιρεσεωσ του µηνοσ του 
δευτερου δωδια ο εχωχι και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου εικοσι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ αρχοντεσ δυναµ
εωσ5ο τριτοσ τον µηνα τον τριτον βαναιασ ο του ιωδαε ο ιερευσ ο αρχων και επι τησ διαιρεσεωσ αυτ
ου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ6αυτοσ βαναιασ δυνατωτεροσ των τριακοντα και επι των τριακοντα 
και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου αµιζαβαθ υιοσ αυτου7ο τεταρτοσ εισ τον µηνα τον τεταρτον ασαηλ ο 
αδελφοσ ιωαβ και ζαβδιασ ο υιοσ αυτου και οι αδελφοι και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και ε
ικοσι χιλιαδεσ8ο πεµπτοσ τω µηνι τω πεµπτω ο ηγουµενοσ σαµαωθ ο ιεσραε και επι τησ διαιρεσεωσ α
υτου εικοσι τεσσαρεσ χιλιαδεσ9ο εκτοσ τω µηνι τω εκτω οδουιασ ο του εκκησ ο θεκωιτησ και επι τησ 
διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ10ο εβδοµοσ τω µηνι τω εβδοµω χελλησ ο εκ φαλλουσ
 απο των υιων εφραιµ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ11ο ογδοοσ τω µηνι 
τω ογδοω σοβοχαι ο ισαθι τω ζαραι+ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ12ο ε
νατοσ τω µηνι τω ενατω αβιεζερ ο εξ αναθωθ εκ γησ βενιαµιν και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρε
σ και εικοσι χιλιαδεσ13ο δεκατοσ τω µηνι τω δεκατω µεηρα ο εκ νετουφατ τω ζαραι+ και επι τησ διαιρ
εσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ14ο ενδεκατοσ τω µηνι τω ενδεκατω βαναιασ ο εκ φαραθω
ν των υιων εφραιµ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ15ο δωδεκατοσ εισ τον 
µηνα τον δωδεκατον χολδαι ο νετωφατι τω γοθονιηλ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικο
σι χιλιαδεσ16και επι των φυλων ισραηλ τω ρουβην ηγουµενοσ ελιεζερ ο του ζεχρι τω συµεων σαφατια
σ ο του µααχα17τω λευι ασαβιασ ο του καµουηλ τω ααρων σαδωκ18τω ιουδα ελιαβ των αδελφων δαυι
δ τω ισσαχαρ αµβρι ο του µιχαηλ19τω ζαβουλων σαµαιασ ο του αβδιου τω νεφθαλι ιεριµωθ ο του εσρ
ιηλ20τω εφραιµ ωση ο του οζιου τω ηµισει φυλησ µανασση ιωηλ ο του φαδαια21τω ηµισει φυλησ µανα
σση τω εν τη γαλααδ ιαδδαι ο του ζαβδιου τοισ υιοισ βενιαµιν ασιηλ ο του αβεννηρ22τω δαν αζαραη
λ ο του ιωραµ ουτοι πατριαρχαι των φυλων ισραηλ23και ουκ ελαβεν δαυιδ τον αριθµον αυτων απο ει



κοσαετουσ και κατω οτι κυριοσ ειπεν πληθυναι τον ισραηλ ωσ τουσ αστερασ του ουρανου24και ιωαβ
 ο του σαρουια ηρξατο αριθµειν εν τω λαω και ου συνετελεσεν και εγενετο εν τουτοισ οργη επι τον ισ
ραηλ και ου κατεχωρισθη ο αριθµοσ εν βιβλιω λογων των ηµερων του βασιλεωσ δαυιδ25και επι των θ
ησαυρων του βασιλεωσ ασµωθ ο του ωδιηλ και επι των θησαυρων των εν αγρω και εν ταισ κωµαισ κ
αι εν τοισ εποικιοισ και εν τοισ πυργοισ ιωναθαν ο του οζιου26επι δε των γεωργουντων την γην των ερ
γαζοµενων εσδρι ο του χολουβ27και επι των χωριων σεµει+ ο εκ ραµα και επι των θησαυρων των εν το
ισ χωριοισ του οινου ζαχρι ο του σεφνι28και επι των ελαιωνων και επι των συκαµινων των εν τη πεδιν
η βαλανασ ο γεδωριτησ επι δε των θησαυρων του ελαιου ιωασ29και επι των βοων των νοµαδων των εν
 τω ασιδων σατραισ ο σαρωνιτησ και επι των βοων των εν τοισ αυλωσιν σωφατ ο του αδλι30επι δε των
 καµηλων ωβιλ ο ισµαηλιτησ επι δε των ονων ιαδιασ ο εκ µεραθων31και επι των προβατων ιαζιζ ο αγα
ριτησ παντεσ ουτοι προσταται υπαρχοντων δαυιδ του βασιλεωσ32και ιωναθαν ο πατραδελφοσ δαυιδ 
συµβουλοσ ανθρωποσ συνετοσ και γραµµατευσ αυτοσ και ιιηλ ο του αχαµανι µετα των υιων του βα
σιλεωσ33και αχιτοφελ συµβουλοσ του βασιλεωσ και χουσι πρωτοσ φιλοσ του βασιλεωσ34και µετα του
τον αχιτοφελ εχοµενοσ ιωδαε ο του βαναιου και αβιαθαρ και ιωαβ αρχιστρατηγοσ του βασιλεωσ  
 
Chapter 28 
1και εξεκκλησιασεν δαυιδ παντασ τουσ αρχοντασ ισραηλ αρχοντασ των κριτων και τουσ αρχοντασ 
των εφηµεριων των περι το σωµα του βασιλεωσ και αρχοντασ των χιλιαδων και των εκατονταδων και
 τουσ γαζοφυλακασ και τουσ επι των υπαρχοντων αυτου και τουσ δυναστασ και τουσ µαχητασ τησ 
στρατιασ εν ιερουσαληµ2και εστη δαυιδ εν µεσω τησ εκκλησιασ και ειπεν ακουσατε µου αδελφοι και
 λαοσ µου εµοι εγενετο επι καρδιαν οικοδοµησαι οικον αναπαυσεωσ τησ κιβωτου διαθηκησ κυριου κ
αι στασιν ποδων κυριου ηµων και ητοιµασα τα εισ την κατασκηνωσιν επιτηδεια3και ο θεοσ ειπεν ου
κ οικοδοµησεισ εµοι οικον του επονοµασαι το ονοµα µου επ′ αυτω οτι ανθρωποσ πολεµιστησ ει συ κ
αι αιµατα εξεχεασ4και εξελεξατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εν εµοι απο παντοσ οικου πατροσ µου ειναι 
βασιλεα επι ισραηλ εισ τον αιωνα και εν ιουδα ηρετικεν το βασιλειον και εξ οικου ιουδα τον οικον τ
ου πατροσ µου και εν τοισ υιοισ του πατροσ µου εν εµοι ηθελησεν του γενεσθαι µε βασιλεα επι τω πα
ντι ισραηλ5και απο παντων των υιων µου οτι πολλουσ υιουσ εδωκεν µοι κυριοσ εξελεξατο εν σαλωµ
ων τω υιω µου καθισαι αυτον επι θρονου βασιλειασ κυριου επι τον ισραηλ6και ειπεν µοι ο θεοσ σαλω
µων ο υιοσ σου οικοδοµησει τον οικον µου και την αυλην µου οτι ηρετικα εν αυτω ειναι µου υιον κα
γω εσοµαι αυτω εισ πατερα7και κατορθωσω την βασιλειαν αυτου εωσ αιωνοσ εαν ισχυση του φυλαξ
ασθαι τασ εντολασ µου και τα κριµατα µου ωσ η ηµερα αυτη8και νυν κατα προσωπον πασησ εκκλησ
ιασ κυριου και εν ωσιν θεου ηµων φυλαξασθε και ζητησατε πασασ τασ εντολασ κυριου του θεου ηµ
ων ινα κληρονοµησητε την γην την αγαθην και κατακληρονοµησητε τοισ υιοισ υµων µεθ′ υµασ εωσ 
αιωνοσ9και νυν σαλωµων υιε µου γνωθι τον θεον των πατερων σου και δουλευε αυτω εν καρδια τελει
α και ψυχη θελουση οτι πασασ καρδιασ εταζει κυριοσ και παν ενθυµηµα γιγνωσκει εαν ζητησησ αυτ
ον ευρεθησεται σοι και εαν καταλειψησ αυτον καταλειψει σε εισ τελοσ10ιδε τοινυν οτι κυριοσ ηρετικ
εν σε οικοδοµησαι αυτω οικον εισ αγιασµα ισχυε και ποιει11και εδωκεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου
 το παραδειγµα του ναου και των οικων αυτου και των ζακχω αυτου και των υπερωων και των αποθη
κων των εσωτερων και του οικου του εξιλασµου12και το παραδειγµα ο ειχεν εν πνευµατι αυτου των α
υλων οικου κυριου και παντων των παστοφοριων των κυκλω των εισ τασ αποθηκασ οικου κυριου και
 των αποθηκων των αγιων13και των καταλυµατων των εφηµεριων των ιερεων και των λευιτων εισ πασ
αν εργασιαν λειτουργιασ οικου κυριου και των αποθηκων των λειτουργησιµων σκευων τησ λατρειασ 
οικου κυριου14και τον σταθµον τησ ολκησ αυτων των τε χρυσων και αργυρων15λυχνιων την ολκην εδ
ωκεν αυτω και των λυχνων16εδωκεν αυτω οµοιωσ τον σταθµον των τραπεζων τησ προθεσεωσ εκαστη
σ τραπεζησ χρυσησ και ωσαυτωσ των αργυρων17και των κρεαγρων και σπονδειων και των φιαλων τω
ν χρυσων και τον σταθµον των χρυσων και των αργυρων κεφφουρε εκαστου σταθµου18και τον του θυ
σιαστηριου των θυµιαµατων εκ χρυσιου δοκιµου σταθµον υπεδειξεν αυτω και το παραδειγµα του αρ
µατοσ των χερουβιν των διαπεπετασµενων ταισ πτερυξιν και σκιαζοντων επι τησ κιβωτου διαθηκησ 
κυριου19παντα εν γραφη χειροσ κυριου εδωκεν δαυιδ σαλωµων κατα την περιγενηθεισαν αυτω συνεσ
ιν τησ κατεργασιασ του παραδειγµατοσ20και ειπεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου ισχυε και ανδριζου 
και ποιει µη φοβου µηδε πτοηθησ οτι κυριοσ ο θεοσ µου µετα σου ουκ ανησει σε και ου µη σε εγκατα
λιπη εωσ του συντελεσαι σε πασαν εργασιαν λειτουργιασ οικου κυριου21και ιδου αι εφηµεριαι των ιε
ρεων και των λευιτων εισ πασαν λειτουργιαν οικου του θεου και µετα σου εν παση πραγµατεια και π
ασ προθυµοσ εν σοφια κατα πασαν τεχνην και οι αρχοντεσ και πασ ο λαοσ εισ παντασ τουσ λογουσ 
σου  
 
Chapter 29 
1και ειπεν δαυιδ ο βασιλευσ παση τη εκκλησια σαλωµων ο υιοσ µου εισ ον ηρετικεν εν αυτω κυριοσ 



νεοσ και απαλοσ και το εργον µεγα οτι ουκ ανθρωπω η οικοδοµη αλλ′ η κυριω θεω2κατα πασαν την δ
υναµιν ητοιµακα εισ οικον θεου µου χρυσιον αργυριον χαλκον σιδηρον ξυλα λιθουσ σοοµ και πληρ
ωσεωσ και λιθουσ πολυτελεισ και ποικιλουσ και παντα λιθον τιµιον και παριον πολυν3και ετι εν τω ε
υδοκησαι µε εν οικω θεου µου εστιν µοι ο περιπεποιηµαι χρυσιον και αργυριον και ιδου δεδωκα εισ ο
ικον θεου µου εισ υψοσ εκτοσ ων ητοιµακα εισ τον οικον των αγιων4τρισχιλια ταλαντα χρυσιου του 
εκ σουφιρ και επτακισχιλια ταλαντα αργυριου δοκιµου εξαλειφθηναι εν αυτοισ τουσ τοιχουσ του ιερ
ου5δια χειροσ τεχνιτων και τισ ο προθυµουµενοσ πληρωσαι τασ χειρασ αυτου σηµερον κυριω6και πρ
οεθυµηθησαν αρχοντεσ των πατριων και οι αρχοντεσ των υιων ισραηλ και οι χιλιαρχοι και οι εκατο
νταρχοι και οι προσταται των εργων και οι οικονοµοι του βασιλεωσ7και εδωκαν εισ τα εργα οικου κυ
ριου χρυσιου ταλαντα πεντακισχιλια και χρυσουσ µυριουσ και αργυριου ταλαντων δεκα χιλιαδασ κ
αι χαλκου ταλαντα µυρια οκτακισχιλια και σιδηρου ταλαντων χιλιαδασ εκατον8και οισ ευρεθη παρ′
 αυτοισ λιθοσ εδωκαν εισ τασ αποθηκασ οικου κυριου δια χειροσ ιιηλ του γηρσωνι9και ευφρανθη ο λ
αοσ υπερ του προθυµηθηναι οτι εν καρδια πληρει προεθυµηθησαν τω κυριω και δαυιδ ο βασιλευσ ευ
φρανθη µεγαλωσ10και ευλογησεν ο βασιλευσ δαυιδ τον κυριον ενωπιον τησ εκκλησιασ λεγων ευλογητ
οσ ει κυριε ο θεοσ ισραηλ ο πατηρ ηµων απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ11σοι κυριε η µεγαλωσυ
νη και η δυναµισ και το καυχηµα και η νικη και η ισχυσ οτι συ παντων των εν τω ουρανω και επι τη
σ γησ δεσποζεισ απο προσωπου σου ταρασσεται πασ βασιλευσ και εθνοσ12παρα σου ο πλουτοσ και η
 δοξα συ παντων αρχεισ κυριε ο αρχων πασησ αρχησ και εν χειρι σου ισχυσ και δυναστεια και εν χε
ιρι σου παντοκρατωρ µεγαλυναι και κατισχυσαι τα παντα13και νυν κυριε εξοµολογουµεθα σοι και αι
νουµεν το ονοµα τησ καυχησεωσ σου14και τισ ειµι εγω και τισ ο λαοσ µου οτι ισχυσαµεν προθυµηθη
ναι σοι κατα ταυτα οτι σα τα παντα και εκ των σων δεδωκαµεν σοι15οτι παροικοι εσµεν εναντιον σου 
και παροικουντεσ ωσ παντεσ οι πατερεσ ηµων ωσ σκια αι ηµεραι ηµων επι γησ και ουκ εστιν υποµον
η16κυριε ο θεοσ ηµων παν το πληθοσ τουτο ο ητοιµακα οικοδοµηθηναι οικον τω ονοµατι τω αγιω σου
 εκ χειροσ σου εστιν και σοι τα παντα17και εγνων κυριε οτι συ ει ο εταζων καρδιασ και δικαιοσυνην 
αγαπασ εν απλοτητι καρδιασ προεθυµηθην παντα ταυτα και νυν τον λαον σου τον ευρεθεντα ωδε ειδ
ον εν ευφροσυνη προθυµηθεντα σοι18κυριε ο θεοσ αβρααµ και ισαακ και ισραηλ των πατερων ηµων 
φυλαξον ταυτα εν διανοια καρδιασ λαου σου εισ τον αιωνα και κατευθυνον τασ καρδιασ αυτων προ
σ σε19και σαλωµων τω υιω µου δοσ καρδιαν αγαθην ποιειν τασ εντολασ σου και τα µαρτυρια σου και
 τα προσταγµατα σου και του επι τελοσ αγαγειν την κατασκευην του οικου σου20και ειπεν δαυιδ πασ
η τη εκκλησια ευλογησατε κυριον τον θεον υµων και ευλογησεν πασα η εκκλησια κυριον τον θεον τω
ν πατερων αυτων και καµψαντεσ τα γονατα προσεκυνησαν τω κυριω και τω βασιλει21και εθυσεν δαυ
ιδ τω κυριω θυσιασ και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα τω θεω τη επαυριον τησ πρωτησ ηµερασ µοσχουσ 
χιλιουσ κριουσ χιλιουσ αρνασ χιλιουσ και τασ σπονδασ αυτων και θυσιασ εισ πληθοσ παντι τω ισρ
αηλ22και εφαγον και επιον εναντιον κυριου εν εκεινη τη ηµερα µετα χαρασ και εβασιλευσαν εκ δευτε
ρου τον σαλωµων υιον δαυιδ και εχρισαν αυτον τω κυριω εισ βασιλεα και σαδωκ εισ ιερωσυνην23και
 εκαθισεν σαλωµων επι θρονου δαυιδ του πατροσ αυτου και ευδοκηθη και επηκουσαν αυτου πασ ισρ
αηλ24οι αρχοντεσ και οι δυνασται και παντεσ υιοι του βασιλεωσ δαυιδ πατροσ αυτου υπεταγησαν αυ
τω25και εµεγαλυνεν κυριοσ τον σαλωµων επανωθεν εναντιον παντοσ ισραηλ και εδωκεν αυτω δοξαν 
βασιλεωσ ο ουκ εγενετο επι παντοσ βασιλεωσ εµπροσθεν αυτου26και δαυιδ υιοσ ιεσσαι εβασιλευσεν 
επι ισραηλ27ετη τεσσαρακοντα εν χεβρων ετη επτα και εν ιερουσαληµ ετη τριακοντα τρια28και ετελευ
τησεν εν γηρει καλω πληρησ ηµερων πλουτω και δοξη και εβασιλευσεν σαλωµων υιοσ αυτου αντ′ αυ
του29οι δε λοιποι λογοι του βασιλεωσ δαυιδ οι προτεροι και οι υστεροι γεγραµµενοι εισιν εν λογοισ σα
µουηλ του βλεποντοσ και επι λογων ναθαν του προφητου και επι λογων γαδ του βλεποντοσ30περι πασ
ησ τησ βασιλειασ αυτου και τησ δυναστειασ αυτου και οι καιροι οι εγενοντο επ′ αυτω και επι τον ισ
ραηλ και επι πασασ βασιλειασ τησ γησ  


