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Chapter 1 
1ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 
υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ2και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα φενναν
α και ην τη φεννανα παιδια και τη αννα ουκ ην παιδιον3και ανεβαινεν ο ανθρωποσ εξ ηµερων εισ ηµ
ερασ εκ πολεωσ αυτου εξ αρµαθαιµ προσκυνειν και θυειν τω κυριω θεω σαβαωθ εισ σηλω και εκει η
λι και οι δυο υιοι αυτου οφνι και φινεεσ ιερεισ του κυριου4και εγενηθη ηµερα και εθυσεν ελκανα και 
εδωκεν τη φεννανα γυναικι αυτου και τοισ υιοισ αυτησ και ταισ θυγατρασιν αυτησ µεριδασ5και τη α
ννα εδωκεν µεριδα µιαν οτι ουκ ην αυτη παιδιον πλην οτι την ανναν ηγαπα ελκανα υπερ ταυτην και 
κυριοσ απεκλεισεν τα περι την µητραν αυτησ6οτι ουκ εδωκεν αυτη κυριοσ παιδιον κατα την θλιψιν α
υτησ και κατα την αθυµιαν τησ θλιψεωσ αυτησ και ηθυµει δια τουτο οτι συνεκλεισεν κυριοσ τα περι
 την µητραν αυτησ του µη δουναι αυτη παιδιον7ουτωσ εποιει ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εν τω αναβαινει
ν αυτην εισ οικον κυριου και ηθυµει και εκλαιεν και ουκ ησθιεν8και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτη
σ αννα και ειπεν αυτω ιδου εγω κυριε και ειπεν αυτη τι εστιν σοι οτι κλαιεισ και ινα τι ουκ εσθιεισ κ
αι ινα τι τυπτει σε η καρδια σου ουκ αγαθοσ εγω σοι υπερ δεκα τεκνα9και ανεστη αννα µετα το φαγει
ν αυτουσ εν σηλω και κατεστη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευσ εκαθητο επι του διφρου επι των φλιω
ν ναου κυριου10και αυτη κατωδυνοσ ψυχη και προσηυξατο προσ κυριον και κλαιουσα εκλαυσεν11κα
ι ηυξατο ευχην κυριω λεγουσα αδωναι κυριε ελωαι σαβαωθ εαν επιβλεπων επιβλεψησ επι την ταπειν
ωσιν τησ δουλησ σου και µνησθησ µου και δωσ τη δουλη σου σπερµα ανδρων και δωσω αυτον ενωπι
ον σου δοτον εωσ ηµερασ θανατου αυτου και οινον και µεθυσµα ου πιεται και σιδηροσ ουκ αναβησε
ται επι την κεφαλην αυτου12και εγενηθη οτε επληθυνεν προσευχοµενη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευ
σ εφυλαξεν το στοµα αυτησ13και αυτη ελαλει εν τη καρδια αυτησ και τα χειλη αυτησ εκινειτο και φω
νη αυτησ ουκ ηκουετο και ελογισατο αυτην ηλι εισ µεθυουσαν14και ειπεν αυτη το παιδαριον ηλι εωσ
 ποτε µεθυσθηση περιελου τον οινον σου και πορευου εκ προσωπου κυριου15και απεκριθη αννα και ε
ιπεν ουχι κυριε γυνη η σκληρα ηµερα εγω ειµι και οινον και µεθυσµα ου πεπωκα και εκχεω την ψυχη
ν µου ενωπιον κυριου16µη δωσ την δουλην σου εισ θυγατερα λοιµην οτι εκ πληθουσ αδολεσχιασ µου 
εκτετακα εωσ νυν17και απεκριθη ηλι και ειπεν αυτη πορευου εισ ειρηνην ο θεοσ ισραηλ δωη σοι παν 
αιτηµα σου ο ητησω παρ′ αυτου18και ειπεν ευρεν η δουλη σου χαριν εν οφθαλµοισ σου και επορευθη 
η γυνη εισ την οδον αυτησ και εισηλθεν εισ το καταλυµα αυτησ και εφαγεν µετα του ανδροσ αυτησ κ
αι επιεν και το προσωπον αυτησ ου συνεπεσεν ετι19και ορθριζουσιν το πρωι και προσκυνουσιν τω κυ
ριω και πορευονται την οδον αυτων και εισηλθεν ελκανα εισ τον οικον αυτου αρµαθαιµ και εγνω την
 ανναν γυναικα αυτου και εµνησθη αυτησ κυριοσ20και συνελαβεν και εγενηθη τω καιρω των ηµερων 
και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµουηλ και ειπεν οτι παρα κυριου θεου σαβαωθ ητησ
αµην αυτον21και ανεβη ο ανθρωποσ ελκανα και πασ ο οικοσ αυτου θυσαι εν σηλωµ την θυσιαν των 
ηµερων και τασ ευχασ αυτου και πασασ τασ δεκατασ τησ γησ αυτου22και αννα ουκ ανεβη µετ′ αυτο
υ οτι ειπεν τω ανδρι αυτησ εωσ του αναβηναι το παιδαριον εαν απογαλακτισω αυτο και οφθησεται τ
ω προσωπω κυριου και καθησεται εκει εωσ αιωνοσ23και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτησ ποιει το αγ
αθον εν οφθαλµοισ σου καθου εωσ αν απογαλακτισησ αυτο αλλα στησαι κυριοσ το εξελθον εκ του σ
τοµατοσ σου και εκαθισεν η γυνη και εθηλασεν τον υιον αυτησ εωσ αν απογαλακτιση αυτον24και αν
εβη µετ′ αυτου εισ σηλωµ εν µοσχω τριετιζοντι και αρτοισ και οιφι σεµιδαλεωσ και νεβελ οινου και ε
ισηλθεν εισ οικον κυριου εν σηλωµ και το παιδαριον µετ′ αυτων25και προσηγαγον ενωπιον κυριου κα
ι εσφαξεν ο πατηρ αυτου την θυσιαν ην εποιει εξ ηµερων εισ ηµερασ τω κυριω και προσηγαγεν το παι
δαριον και εσφαξεν τον µοσχον και προσηγαγεν αννα η µητηρ του παιδαριου προσ ηλι26και ειπεν εν ε
µοι κυριε ζη η ψυχη σου εγω η γυνη η καταστασα ενωπιον σου εν τω προσευξασθαι προσ κυριον27υπ
ερ του παιδαριου τουτου προσηυξαµην και εδωκεν µοι κυριοσ το αιτηµα µου ο ητησαµην παρ′ αυτου
28καγω κιχρω αυτον τω κυριω πασασ τασ ηµερασ ασ ζη αυτοσ χρησιν τω κυριω 
 
Chapter 2 
1και ειπεν εστερεωθη η καρδια µου εν κυριω υψωθη κερασ µου εν θεω µου επλατυνθη επι εχθρουσ το 
στοµα µου ευφρανθην εν σωτηρια σου2οτι ουκ εστιν αγιοσ ωσ κυριοσ και ουκ εστιν δικαιοσ ωσ ο θεο
σ ηµων ουκ εστιν αγιοσ πλην σου3µη καυχασθε και µη λαλειτε υψηλα µη εξελθατω µεγαλορρηµοσυν
η εκ του στοµατοσ υµων οτι θεοσ γνωσεων κυριοσ και θεοσ ετοιµαζων επιτηδευµατα αυτου4τοξον δυ
νατων ησθενησεν και ασθενουντεσ περιεζωσαντο δυναµιν5πληρεισ αρτων ηλαττωθησαν και οι πεινω
ντεσ παρηκαν γην οτι στειρα ετεκεν επτα και η πολλη εν τεκνοισ ησθενησεν6κυριοσ θανατοι και ζωο



γονει καταγει εισ αδου και αναγει7κυριοσ πτωχιζει και πλουτιζει ταπεινοι και ανυψοι8ανιστα απο γη
σ πενητα και απο κοπριασ εγειρει πτωχον καθισαι µετα δυναστων λαων και θρονον δοξησ κατακληρ
ονοµων αυτοισ9διδουσ ευχην τω ευχοµενω και ευλογησεν ετη δικαιου οτι ουκ εν ισχυι δυνατοσ ανηρ
10κυριοσ ασθενη ποιησει αντιδικον αυτου κυριοσ αγιοσ µη καυχασθω ο φρονιµοσ εν τη φρονησει αυτ
ου και µη καυχασθω ο δυνατοσ εν τη δυναµει αυτου και µη καυχασθω ο πλουσιοσ εν τω πλουτω αυτ
ου αλλ′ η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµενοσ συνιειν και γινωσκειν τον κυριον και ποιειν κριµα και δ
ικαιοσυνην εν µεσω τησ γησ κυριοσ ανεβη εισ ουρανουσ και εβροντησεν αυτοσ κρινει ακρα γησ και 
διδωσιν ισχυν τοισ βασιλευσιν ηµων και υψωσει κερασ χριστου αυτου11και κατελιπον αυτον εκει εν
ωπιον κυριου και απηλθον εισ αρµαθαιµ και το παιδαριον ην λειτουργων τω προσωπω κυριου ενωπιο
ν ηλι του ιερεωσ12και οι υιοι ηλι του ιερεωσ υιοι λοιµοι ουκ ειδοτεσ τον κυριον13και το δικαιωµα του 
ιερεωσ παρα του λαου παντοσ του θυοντοσ και ηρχετο το παιδαριον του ιερεωσ ωσ αν ηψηθη το κρε
ασ και κρεαγρα τριοδουσ εν τη χειρι αυτου14και επαταξεν αυτην εισ τον λεβητα τον µεγαν η εισ το χ
αλκιον η εισ την κυθραν παν ο εαν ανεβη εν τη κρεαγρα ελαµβανεν εαυτω ο ιερευσ κατα ταδε εποιου
ν παντι ισραηλ τοισ ερχοµενοισ θυσαι κυριω εν σηλωµ15και πριν θυµιαθηναι το στεαρ ηρχετο το παι
δαριον του ιερεωσ και ελεγεν τω ανδρι τω θυοντι δοσ κρεασ οπτησαι τω ιερει και ου µη λαβω παρα σ
ου εφθον εκ του λεβητοσ16και ελεγεν ο ανηρ ο θυων θυµιαθητω πρωτον ωσ καθηκει το στεαρ και λαβε
 σεαυτω εκ παντων ων επιθυµει η ψυχη σου και ειπεν ουχι οτι νυν δωσεισ και εαν µη ληµψοµαι κρατ
αιωσ17και ην η αµαρτια των παιδαριων ενωπιον κυριου µεγαλη σφοδρα οτι ηθετουν την θυσιαν κυριο
υ18και σαµουηλ ην λειτουργων ενωπιον κυριου παιδαριον περιεζωσµενον εφουδ βαρ19και διπλοι+δα µ
ικραν εποιησεν αυτω η µητηρ αυτου και ανεφερεν αυτω εξ ηµερων εισ ηµερασ εν τω αναβαινειν αυτ
ην µετα του ανδροσ αυτησ θυσαι την θυσιαν των ηµερων20και ευλογησεν ηλι τον ελκανα και την γυν
αικα αυτου λεγων αποτεισαι σοι κυριοσ σπερµα εκ τησ γυναικοσ ταυτησ αντι του χρεουσ ου εχρησα
σ τω κυριω και απηλθεν ο ανθρωποσ εισ τον τοπον αυτου21και επεσκεψατο κυριοσ την ανναν και ετε
κεν ετι τρεισ υιουσ και δυο θυγατερασ και εµεγαλυνθη το παιδαριον σαµουηλ ενωπιον κυριου22και η
λι πρεσβυτησ σφοδρα και ηκουσεν α εποιουν οι υιοι αυτου τοισ υιοισ ισραηλ23και ειπεν αυτοισ ινα τ
ι ποιειτε κατα το ρηµα τουτο ο εγω ακουω εκ στοµατοσ παντοσ του λαου κυριου24µη τεκνα οτι ουκ αγ
αθη η ακοη ην εγω ακουω µη ποιειτε ουτωσ οτι ουκ αγαθαι αι ακοαι ασ εγω ακουω του µη δουλευειν 
λαον θεω25εαν αµαρτανων αµαρτη ανηρ εισ ανδρα και προσευξονται υπερ αυτου προσ κυριον και εα
ν τω κυριω αµαρτη τισ προσευξεται υπερ αυτου και ουκ ηκουον τησ φωνησ του πατροσ αυτων οτι βο
υλοµενοσ εβουλετο κυριοσ διαφθειραι αυτουσ26και το παιδαριον σαµουηλ επορευετο και εµεγαλυνετ
ο και αγαθον και µετα κυριου και µετα ανθρωπων27και ηλθεν ανθρωποσ θεου προσ ηλι και ειπεν ταδε
 λεγει κυριοσ αποκαλυφθεισ απεκαλυφθην προσ οικον πατροσ σου οντων αυτων εν γη αιγυπτω δουλω
ν τω οικω φαραω28και εξελεξαµην τον οικον του πατροσ σου εκ παντων των σκηπτρων ισραηλ εµοι ιε
ρατευειν και αναβαινειν επι θυσιαστηριον µου και θυµιαν θυµιαµα και αιρειν εφουδ και εδωκα τω οι
κω του πατροσ σου τα παντα του πυροσ υιων ισραηλ εισ βρωσιν29και ινα τι επεβλεψασ επι το θυµιαµ
α µου και εισ την θυσιαν µου αναιδει οφθαλµω και εδοξασασ τουσ υιουσ σου υπερ εµε ενευλογεισθα
ι απαρχησ πασησ θυσιασ ισραηλ εµπροσθεν µου30δια τουτο ταδε ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ειπα ο 
οικοσ σου και ο οικοσ του πατροσ σου διελευσεται ενωπιον µου εωσ αιωνοσ και νυν φησιν κυριοσ µ
ηδαµωσ εµοι οτι αλλ′ η τουσ δοξαζοντασ µε δοξασω και ο εξουθενων µε ατιµωθησεται31ιδου ηµεραι 
ερχονται και εξολεθρευσω το σπερµα σου και το σπερµα οικου πατροσ σου32και ουκ εσται σου πρεσβ
υτησ εν οικω µου πασασ τασ ηµερασ33και ανδρα ουκ εξολεθρευσω σοι απο του θυσιαστηριου µου εκ
λιπειν τουσ οφθαλµουσ αυτου και καταρρειν την ψυχην αυτου και πασ περισσευων οικου σου πεσου
νται εν ροµφαια ανδρων34και τουτο σοι το σηµειον ο ηξει επι τουσ δυο υιουσ σου τουτουσ οφνι και φι
νεεσ εν ηµερα µια αποθανουνται αµφοτεροι35και αναστησω εµαυτω ιερεα πιστον οσ παντα τα εν τη κ
αρδια µου και τα εν τη ψυχη µου ποιησει και οικοδοµησω αυτω οικον πιστον και διελευσεται ενωπιο
ν χριστου µου πασασ τασ ηµερασ36και εσται ο περισσευων εν οικω σου ηξει προσκυνειν αυτω οβολο
υ αργυριου λεγων παραρριψον µε επι µιαν των ιερατειων σου φαγειν αρτον 
 
Chapter 3 
1και το παιδαριον σαµουηλ ην λειτουργων τω κυριω ενωπιον ηλι του ιερεωσ και ρηµα κυριου ην τιµι
ον εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην ορασισ διαστελλουσα2και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη και ηλι εκ
αθευδεν εν τω τοπω αυτου και οι οφθαλµοι αυτου ηρξαντο βαρυνεσθαι και ουκ ηδυνατο βλεπειν3και 
ο λυχνοσ του θεου πριν επισκευασθηναι και σαµουηλ εκαθευδεν εν τω ναω ου η κιβωτοσ του θεου4κ
αι εκαλεσεν κυριοσ σαµουηλ σαµουηλ και ειπεν ιδου εγω5και εδραµεν προσ ηλι και ειπεν ιδου εγω οτ
ι κεκληκασ µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε καθευδε και ανεστρεψεν και εκαθευδεν6και προσε
θετο κυριοσ και εκαλεσεν σαµουηλ σαµουηλ και επορευθη προσ ηλι το δευτερον και ειπεν ιδου εγω ο
τι κεκληκασ µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε καθευδε7και σαµουηλ πριν η γνωναι θεον και απο
καλυφθηναι αυτω ρηµα κυριου8και προσεθετο κυριοσ καλεσαι σαµουηλ εν τριτω και ανεστη και επο



ρευθη προσ ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκασ µε και εσοφισατο ηλι οτι κυριοσ κεκληκεν το παιδαρ
ιον9και ειπεν αναστρεφε καθευδε τεκνον και εσται εαν καλεση σε και ερεισ λαλει κυριε οτι ακουει ο 
δουλοσ σου και επορευθη σαµουηλ και εκοιµηθη εν τω τοπω αυτου10και ηλθεν κυριοσ και κατεστη κ
αι εκαλεσεν αυτον ωσ απαξ και απαξ και ειπεν σαµουηλ λαλει οτι ακουει ο δουλοσ σου11και ειπεν κ
υριοσ προσ σαµουηλ ιδου εγω ποιω τα ρηµατα µου εν ισραηλ ωστε παντοσ ακουοντοσ αυτα ηχησει 
αµφοτερα τα ωτα αυτου12εν τη ηµερα εκεινη επεγερω επι ηλι παντα οσα ελαλησα εισ τον οικον αυτου
 αρξοµαι και επιτελεσω13και ανηγγελκα αυτω οτι εκδικω εγω τον οικον αυτου εωσ αιωνοσ εν αδικιαισ
 υιων αυτου οτι κακολογουντεσ θεον υιοι αυτου και ουκ ενουθετει αυτουσ και ουδ′ ουτωσ14ωµοσα τω
 οικω ηλι ει εξιλασθησεται αδικια οικου ηλι εν θυµιαµατι και εν θυσιαισ εωσ αιωνοσ15και κοιµαται 
σαµουηλ εωσ πρωι και ωρθρισεν το πρωι και ηνοιξεν τασ θυρασ οικου κυριου και σαµουηλ εφοβηθη 
απαγγειλαι την ορασιν τω ηλι16και ειπεν ηλι προσ σαµουηλ σαµουηλ τεκνον και ειπεν ιδου εγω17και ε
ιπεν τι το ρηµα το λαληθεν προσ σε µη δη κρυψησ απ′ εµου ταδε ποιησαι σοι ο θεοσ και ταδε προσθει
η εαν κρυψησ απ′ εµου ρηµα εκ παντων των λογων των λαληθεντων σοι εν τοισ ωσιν σου18και απηγγε
ιλεν σαµουηλ παντασ τουσ λογουσ και ουκ εκρυψεν απ′ αυτου και ειπεν ηλι κυριοσ αυτοσ το αγαθον
 ενωπιον αυτου ποιησει19και εµεγαλυνθη σαµουηλ και ην κυριοσ µετ′ αυτου και ουκ επεσεν απο παντ
ων των λογων αυτου επι την γην20και εγνωσαν πασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε οτι πιστοσ σαµ
ουηλ εισ προφητην τω κυριω21και προσεθετο κυριοσ δηλωθηναι εν σηλωµ οτι απεκαλυφθη κυριοσ πρ
οσ σαµουηλ και επιστευθη σαµουηλ προφητησ γενεσθαι τω κυριω εισ παντα ισραηλ απ′ ακρων τησ γ
ησ και εωσ ακρων και ηλι πρεσβυτησ σφοδρα και οι υιοι αυτου πορευοµενοι επορευοντο και πονηρα 
η οδοσ αυτων ενωπιον κυριου 
 
Chapter 4 
1και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και συναθροιζονται αλλοφυλοι εισ πολεµον επι ισραηλ και εξ
ηλθεν ισραηλ εισ απαντησιν αυτοισ εισ πολεµον και παρεµβαλλουσιν επι αβενεζερ και οι αλλοφυλοι
 παρεµβαλλουσιν εν αφεκ2και παρατασσονται οι αλλοφυλοι εισ πολεµον επι ισραηλ και εκλινεν ο πο
λεµοσ και επταισεν ανηρ ισραηλ ενωπιον αλλοφυλων και επληγησαν εν τη παραταξει εν αγρω τεσσα
ρεσ χιλιαδεσ ανδρων3και ηλθεν ο λαοσ εισ την παρεµβολην και ειπαν οι πρεσβυτεροι ισραηλ κατα τι
 επταισεν ηµασ κυριοσ σηµερον ενωπιον αλλοφυλων λαβωµεν την κιβωτον του θεου ηµων εκ σηλωµ 
και εξελθετω εν µεσω ηµων και σωσει ηµασ εκ χειροσ εχθρων ηµων4και απεστειλεν ο λαοσ εισ σηλω
µ και αιρουσιν εκειθεν την κιβωτον κυριου καθηµενου χερουβιµ και αµφοτεροι οι υιοι ηλι µετα τησ κ
ιβωτου οφνι και φινεεσ5και εγενηθη ωσ ηλθεν κιβωτοσ κυριου εισ την παρεµβολην και ανεκραξεν πα
σ ισραηλ φωνη µεγαλη και ηχησεν η γη6και ηκουσαν οι αλλοφυλοι τησ κραυγησ και ειπον οι αλλοφυ
λοι τισ η κραυγη η µεγαλη αυτη εν παρεµβολη των εβραιων και εγνωσαν οτι κιβωτοσ κυριου ηκει εισ 
την παρεµβολην7και εφοβηθησαν οι αλλοφυλοι και ειπον ουτοι οι θεοι ηκασιν προσ αυτουσ εισ την π
αρεµβολην ουαι ηµιν εξελου ηµασ κυριε σηµερον οτι ου γεγονεν τοιαυτη εχθεσ και τριτην8ουαι ηµιν 
τισ εξελειται ηµασ εκ χειροσ των θεων των στερεων τουτων ουτοι οι θεοι οι παταξαντεσ την αιγυπτον
 εν παση πληγη και εν τη ερηµω9κραταιουσθε και γινεσθε εισ ανδρασ αλλοφυλοι µηποτε δουλευσητε 
τοισ εβραιοισ καθωσ εδουλευσαν ηµιν και εσεσθε εισ ανδρασ και πολεµησατε αυτουσ10και επολεµη
σαν αυτουσ και πταιει ανηρ ισραηλ και εφυγεν εκαστοσ εισ σκηνωµα αυτου και εγενετο πληγη µεγαλ
η σφοδρα και επεσαν εξ ισραηλ τριακοντα χιλιαδεσ ταγµατων11και κιβωτοσ θεου εληµφθη και αµφοτ
εροι υιοι ηλι απεθανον οφνι και φινεεσ12και εδραµεν ανηρ ιεµιναιοσ εκ τησ παραταξεωσ και ηλθεν ει
σ σηλωµ εν τη ηµερα εκεινη και τα ιµατια αυτου διερρηγοτα και γη επι τησ κεφαλησ αυτου13και ηλθε
ν και ιδου ηλι εκαθητο επι του διφρου παρα την πυλην σκοπευων την οδον οτι ην η καρδια αυτου εξε
στηκυια περι τησ κιβωτου του θεου και ο ανθρωποσ εισηλθεν εισ την πολιν απαγγειλαι και ανεβοησε
ν η πολισ14και ηκουσεν ηλι την φωνην τησ βοησ και ειπεν τισ η βοη τησ φωνησ ταυτησ και ο ανθρωπ
οσ σπευσασ εισηλθεν και απηγγειλεν τω ηλι15και ηλι υιοσ ενενηκοντα ετων και οι οφθαλµοι αυτου επ
ανεστησαν και ουκ εβλεπεν και ειπεν ηλι τοισ ανδρασιν τοισ περιεστηκοσιν αυτω τισ η φωνη του ηχ
ουσ τουτου16και ο ανηρ σπευσασ προσηλθεν προσ ηλι και ειπεν αυτω εγω ειµι ο ηκων εκ τησ παρεµβ
ολησ καγω πεφευγα εκ τησ παραταξεωσ σηµερον και ειπεν τι το γεγονοσ ρηµα τεκνον17και απεκριθη τ
ο παιδαριον και ειπεν πεφευγεν ανηρ ισραηλ εκ προσωπου αλλοφυλων και εγενετο πληγη µεγαλη εν τ
ω λαω και αµφοτεροι οι υιοι σου τεθνηκασιν και η κιβωτοσ του θεου εληµφθη18και εγενετο ωσ εµνησ
θη τησ κιβωτου του θεου και επεσεν απο του διφρου οπισθιωσ εχοµενοσ τησ πυλησ και συνετριβη ο ν
ωτοσ αυτου και απεθανεν οτι πρεσβυτησ ο ανθρωποσ και βαρυσ και αυτοσ εκρινεν τον ισραηλ εικοσ
ι ετη19και νυµφη αυτου γυνη φινεεσ συνειληφυια του τεκειν και ηκουσεν την αγγελιαν οτι εληµφθη η 
κιβωτοσ του θεου και οτι τεθνηκεν ο πενθεροσ αυτησ και ο ανηρ αυτησ και ωκλασεν και ετεκεν οτι ε
πεστραφησαν επ′ αυτην ωδινεσ αυτησ20και εν τω καιρω αυτησ αποθνησκει και ειπον αυτη αι γυναικε
σ αι παρεστηκυιαι αυτη µη φοβου οτι υιον τετοκασ και ουκ απεκριθη και ουκ ενοησεν η καρδια αυτ
ησ21και εκαλεσεν το παιδαριον ουαι βαρχαβωθ υπερ τησ κιβωτου του θεου και υπερ του πενθερου αυ



τησ και υπερ του ανδροσ αυτησ22και ειπαν απωκισται δοξα ισραηλ εν τω ληµφθηναι την κιβωτον κυ
ριου 
 
Chapter 5 
1και αλλοφυλοι ελαβον την κιβωτον του θεου και εισηνεγκαν αυτην εξ αβεννεζερ εισ αζωτον2και ελα
βον αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου και εισηνεγκαν αυτην εισ οικον δαγων και παρεστησαν αυτην πα
ρα δαγων3και ωρθρισαν οι αζωτιοι και εισηλθον εισ οικον δαγων και ειδον και ιδου δαγων πεπτωκωσ 
επι προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου του θεου και ηγειραν τον δαγων και κατεστησαν εισ τον τοπον 
αυτου και εβαρυνθη χειρ κυριου επι τουσ αζωτιουσ και εβασανισεν αυτουσ και επαταξεν αυτουσ ει
σ τασ εδρασ αυτων την αζωτον και τα ορια αυτησ4και εγενετο οτε ωρθρισαν το πρωι και ιδου δαγων 
πεπτωκωσ επι προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου διαθηκησ κυριου και η κεφαλη δαγων και αµφοτερα
 τα ιχνη χειρων αυτου αφηρηµενα επι τα εµπροσθια αµαφεθ εκαστον και αµφοτεροι οι καρποι των χει
ρων αυτου πεπτωκοτεσ επι το προθυρον πλην η ραχισ δαγων υπελειφθη5δια τουτο ουκ επιβαινουσιν ο
ι ιερεισ δαγων και πασ ο εισπορευοµενοσ εισ οικον δαγων επι βαθµον οικου δαγων εν αζωτω εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ οτι υπερβαινοντεσ υπερβαινουσιν6και εβαρυνθη χειρ κυριου επι αζωτον και επηγαγε
ν αυτοισ και εξεζεσεν αυτοισ εισ τασ ναυσ και µεσον τησ χωρασ αυτησ ανεφυησαν µυεσ και εγενετο
 συγχυσισ θανατου µεγαλη εν τη πολει7και ειδον οι ανδρεσ αζωτου οτι ουτωσ και λεγουσιν οτι ου κα
θησεται κιβωτοσ του θεου ισραηλ µεθ′ ηµων οτι σκληρα χειρ αυτου εφ′ ηµασ και επι δαγων θεον ηµω
ν8και αποστελλουσιν και συναγουσιν τουσ σατραπασ των αλλοφυλων προσ αυτουσ και λεγουσιν τι π
οιησωµεν κιβωτω θεου ισραηλ και λεγουσιν οι γεθθαιοι µετελθετω κιβωτοσ του θεου προσ ηµασ και 
µετηλθεν κιβωτοσ του θεου εισ γεθθα9και εγενηθη µετα το µετελθειν αυτην και γινεται χειρ κυριου εν
 τη πολει ταραχοσ µεγασ σφοδρα και επαταξεν τουσ ανδρασ τησ πολεωσ απο µικρου εωσ µεγαλου κα
ι επαταξεν αυτουσ εισ τασ εδρασ αυτων και εποιησαν εαυτοισ οι γεθθαιοι εδρασ10και εξαποστελλου
σιν την κιβωτον του θεου εισ ασκαλωνα και εγενηθη ωσ εισηλθεν κιβωτοσ θεου εισ ασκαλωνα και εβ
οησαν οι ασκαλωνιται λεγοντεσ τι απεστρεψατε προσ ηµασ την κιβωτον του θεου ισραηλ θανατωσαι
 ηµασ και τον λαον ηµων11και εξαποστελλουσιν και συναγουσιν τουσ σατραπασ των αλλοφυλων και
 ειπον εξαποστειλατε την κιβωτον του θεου ισραηλ και καθισατω εισ τον τοπον αυτησ και ου µη θαν
ατωση ηµασ και τον λαον ηµων οτι εγενηθη συγχυσισ θανατου εν ολη τη πολει βαρεια σφοδρα ωσ ει
σηλθεν κιβωτοσ θεου ισραηλ εκει12και οι ζωντεσ και ουκ αποθανοντεσ επληγησαν εισ τασ εδρασ και 
ανεβη η κραυγη τησ πολεωσ εισ τον ουρανον 
 
Chapter 6 
1και ην η κιβωτοσ εν αγρω των αλλοφυλων επτα µηνασ και εξεζεσεν η γη αυτων µυασ2και καλουσιν 
αλλοφυλοι τουσ ιερεισ και τουσ µαντεισ και τουσ επαοιδουσ αυτων λεγοντεσ τι ποιησωµεν τη κιβωτ
ω κυριου γνωρισατε ηµιν εν τινι αποστελουµεν αυτην εισ τον τοπον αυτησ3και ειπαν ει εξαπεστελλετ
ε υµεισ την κιβωτον διαθηκησ κυριου θεου ισραηλ µη δη εξαποστειλητε αυτην κενην αλλα αποδιδον
τεσ αποδοτε αυτη τησ βασανου και τοτε ιαθησεσθε και εξιλασθησεται υµιν µη ουκ αποστη η χειρ αυ
του αφ′ υµων4και λεγουσιν τι το τησ βασανου αποδωσοµεν αυτη και ειπαν κατ′ αριθµον των σατραπ
ων των αλλοφυλων πεντε εδρασ χρυσασ οτι πταισµα εν υµιν και τοισ αρχουσιν υµων και τω λαω5και 
µυσ χρυσουσ οµοιωµα των µυων υµων των διαφθειροντων την γην και δωσετε τω κυριω δοξαν οπωσ κ
ουφιση την χειρα αυτου αφ′ υµων και απο των θεων υµων και απο τησ γησ υµων6και ινα τι βαρυνετε 
τασ καρδιασ υµων ωσ εβαρυνεν αιγυπτοσ και φαραω την καρδιαν αυτων ουχι οτε ενεπαιξεν αυτοισ ε
ξαπεστειλαν αυτουσ και απηλθον7και νυν λαβετε και ποιησατε αµαξαν καινην και δυο βοασ πρωτοτ
οκουσασ ανευ των τεκνων και ζευξατε τασ βοασ εν τη αµαξη και απαγαγετε τα τεκνα απο οπισθεν α
υτων εισ οικον8και ληµψεσθε την κιβωτον και θησετε αυτην επι την αµαξαν και τα σκευη τα χρυσα 
αποδωσετε αυτη τησ βασανου και θησετε εν θεµατι βερσεχθαν εκ µερουσ αυτησ και εξαποστελειτε α
υτην και απελασατε αυτην και απελευσεται9και οψεσθε ει εισ οδον οριων αυτησ πορευσεται κατα βα
ιθσαµυσ αυτοσ πεποιηκεν ηµιν την κακιαν ταυτην την µεγαλην και εαν µη και γνωσοµεθα οτι ου χει
ρ αυτου ηπται ηµων αλλα συµπτωµα τουτο γεγονεν ηµιν10και εποιησαν οι αλλοφυλοι ουτωσ και ελαβ
ον δυο βοασ πρωτοτοκουσασ και εζευξαν αυτασ εν τη αµαξη και τα τεκνα αυτων απεκωλυσαν εισ οι
κον11και εθεντο την κιβωτον επι την αµαξαν και το θεµα εργαβ και τουσ µυσ τουσ χρυσουσ12και κατε
υθυναν αι βοεσ εν τη οδω εισ οδον βαιθσαµυσ εν τριβω ενι επορευοντο και εκοπιων και ου µεθισταντ
ο δεξια ουδε αριστερα και οι σατραπαι των αλλοφυλων επορευοντο οπισω αυτησ εωσ οριων βαιθσαµ
υσ13και οι εν βαιθσαµυσ εθεριζον θερισµον πυρων εν κοιλαδι και ηραν οφθαλµουσ αυτων και ειδον κ
ιβωτον κυριου και ηυφρανθησαν εισ απαντησιν αυτησ14και η αµαξα εισηλθεν εισ αγρον ωσηε τον εν 
βαιθσαµυσ και εστησαν εκει παρ′ αυτη λιθον µεγαν και σχιζουσιν τα ξυλα τησ αµαξησ και τασ βοα
σ ανηνεγκαν εισ ολοκαυτωσιν τω κυριω15και οι λευιται ανηνεγκαν την κιβωτον του κυριου και το θε
µα εργαβ µετ′ αυτησ και τα επ′ αυτησ σκευη τα χρυσα και εθεντο επι του λιθου του µεγαλου και οι α



νδρεσ βαιθσαµυσ ανηνεγκαν ολοκαυτωσεισ και θυσιασ εν τη ηµερα εκεινη τω κυριω16και οι πεντε σ
ατραπαι των αλλοφυλων εωρων και ανεστρεψαν εισ ασκαλωνα τη ηµερα εκεινη17και αυται αι εδραι 
αι χρυσαι ασ απεδωκαν οι αλλοφυλοι τησ βασανου τω κυριω τησ αζωτου µιαν τησ γαζησ µιαν τησ α
σκαλωνοσ µιαν τησ γεθ µιαν τησ ακκαρων µιαν18και µυσ οι χρυσοι κατ′ αριθµον πασων πολεων των 
αλλοφυλων των πεντε σατραπων εκ πολεωσ εστερεωµενησ και εωσ κωµησ του φερεζαιου και εωσ λιθ
ου του µεγαλου ου επεθηκαν επ′ αυτου την κιβωτον διαθηκησ κυριου του εν αγρω ωσηε του βαιθσαµ
υσιτου19και ουκ ησµενισαν οι υιοι ιεχονιου εν τοισ ανδρασιν βαιθσαµυσ οτι ειδαν κιβωτον κυριου κ
αι επαταξεν εν αυτοισ εβδοµηκοντα ανδρασ και πεντηκοντα χιλιαδασ ανδρων και επενθησεν ο λαοσ 
οτι επαταξεν κυριοσ εν τω λαω πληγην µεγαλην σφοδρα20και ειπαν οι ανδρεσ οι εκ βαιθσαµυσ τισ δυ
νησεται διελθειν ενωπιον κυριου του αγιου τουτου και προσ τινα αναβησεται κιβωτοσ κυριου αφ′ ηµ
ων21και αποστελλουσιν αγγελουσ προσ τουσ κατοικουντασ καριαθιαριµ λεγοντεσ απεστροφασιν αλλ
οφυλοι την κιβωτον κυριου καταβητε και αναγαγετε αυτην προσ εαυτουσ 
 
Chapter 7 
1και ερχονται οι ανδρεσ καριαθιαριµ και αναγουσιν την κιβωτον διαθηκησ κυριου και εισαγουσιν α
υτην εισ οικον αµιναδαβ τον εν τω βουνω και τον ελεαζαρ υιον αυτου ηγιασαν φυλασσειν την κιβωτ
ον διαθηκησ κυριου2και εγενηθη αφ′ ησ ηµερασ ην η κιβωτοσ εν καριαθιαριµ επληθυναν αι ηµεραι κ
αι εγενοντο εικοσι ετη και επεβλεψεν πασ οικοσ ισραηλ οπισω κυριου3και ειπεν σαµουηλ προσ παντ
α οικον ισραηλ λεγων ει εν ολη καρδια υµων υµεισ επιστρεφετε προσ κυριον περιελετε τουσ θεουσ το
υσ αλλοτριουσ εκ µεσου υµων και τα αλση και ετοιµασατε τασ καρδιασ υµων προσ κυριον και δουλ
ευσατε αυτω µονω και εξελειται υµασ εκ χειροσ αλλοφυλων4και περιειλον οι υιοι ισραηλ τασ βααλιµ
 και τα αλση ασταρωθ και εδουλευσαν κυριω µονω5και ειπεν σαµουηλ αθροισατε παντα ισραηλ εισ 
µασσηφαθ και προσευξοµαι περι υµων προσ κυριον6και συνηχθησαν εισ µασσηφαθ και υδρευονται 
υδωρ και εξεχεαν ενωπιον κυριου επι την γην και ενηστευσαν εν τη ηµερα εκεινη και ειπαν ηµαρτηκ
αµεν ενωπιον κυριου και εδικαζεν σαµουηλ τουσ υιουσ ισραηλ εισ µασσηφαθ7και ηκουσαν οι αλλοφ
υλοι οτι συνηθροισθησαν παντεσ οι υιοι ισραηλ εισ µασσηφαθ και ανεβησαν σατραπαι αλλοφυλων 
επι ισραηλ και ακουουσιν οι υιοι ισραηλ και εφοβηθησαν απο προσωπου αλλοφυλων8και ειπαν οι υι
οι ισραηλ προσ σαµουηλ µη παρασιωπησησ αφ′ ηµων του µη βοαν προσ κυριον θεον σου και σωσει 
ηµασ εκ χειροσ αλλοφυλων9και ελαβεν σαµουηλ αρνα γαλαθηνον ενα και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτ
ωσιν συν παντι τω λαω τω κυριω και εβοησεν σαµουηλ προσ κυριον περι ισραηλ και επηκουσεν αυτ
ου κυριοσ10και ην σαµουηλ αναφερων την ολοκαυτωσιν και αλλοφυλοι προσηγον εισ πολεµον επι ισ
ραηλ και εβροντησεν κυριοσ εν φωνη µεγαλη εν τη ηµερα εκεινη επι τουσ αλλοφυλουσ και συνεχυθη
σαν και επταισαν ενωπιον ισραηλ11και εξηλθαν ανδρεσ ισραηλ εκ µασσηφαθ και κατεδιωξαν τουσ α
λλοφυλουσ και επαταξαν αυτουσ εωσ υποκατω του βαιθχορ12και ελαβεν σαµουηλ λιθον ενα και εστ
ησεν αυτον ανα µεσον µασσηφαθ και ανα µεσον τησ παλαιασ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αβενεζε
ρ λιθοσ του βοηθου και ειπεν εωσ ενταυθα εβοηθησεν ηµιν κυριοσ13και εταπεινωσεν κυριοσ τουσ αλ
λοφυλουσ και ου προσεθεντο ετι προσελθειν εισ οριον ισραηλ και εγενηθη χειρ κυριου επι τουσ αλλο
φυλουσ πασασ τασ ηµερασ του σαµουηλ14και απεδοθησαν αι πολεισ ασ ελαβον οι αλλοφυλοι παρα τ
ων υιων ισραηλ και απεδωκαν αυτασ τω ισραηλ απο ασκαλωνοσ εωσ αζοβ και το οριον ισραηλ αφει
λαντο εκ χειροσ αλλοφυλων και ην ειρηνη ανα µεσον ισραηλ και ανα µεσον του αµορραιου15και εδι
καζεν σαµουηλ τον ισραηλ πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου16και επορευετο κατ′ ενιαυτον ενιαυτ
ον και εκυκλου βαιθηλ και την γαλγαλα και την µασσηφαθ και εδικαζεν τον ισραηλ εν πασι τοισ ηγι
ασµενοισ τουτοισ17η δε αποστροφη αυτου εισ αρµαθαιµ οτι εκει ην ο οικοσ αυτου και εδικαζεν εκει τ
ον ισραηλ και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον τω κυριω 
 
Chapter 8 
1και εγενετο ωσ εγηρασεν σαµουηλ και κατεστησεν τουσ υιουσ αυτου δικαστασ τω ισραηλ2και ταυτ
α τα ονοµατα των υιων αυτου πρωτοτοκοσ ιωηλ και ονοµα του δευτερου αβια δικασται εν βηρσαβεε3

και ουκ επορευθησαν οι υιοι αυτου εν οδω αυτου και εξεκλιναν οπισω τησ συντελειασ και ελαµβανο
ν δωρα και εξεκλινον δικαιωµατα4και συναθροιζονται ανδρεσ ισραηλ και παραγινονται εισ αρµαθαι
µ προσ σαµουηλ5και ειπαν αυτω ιδου συ γεγηρακασ και οι υιοι σου ου πορευονται εν τη οδω σου και
 νυν καταστησον εφ′ ηµασ βασιλεα δικαζειν ηµασ καθα και τα λοιπα εθνη6και ην πονηρον το ρηµα ε
ν οφθαλµοισ σαµουηλ ωσ ειπαν δοσ ηµιν βασιλεα δικαζειν ηµασ και προσηυξατο σαµουηλ προσ κυρ
ιον7και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ ακουε τησ φωνησ του λαου καθα αν λαλησωσιν σοι οτι ου σε εξ
ουθενηκασιν αλλ′ η εµε εξουδενωκασιν του µη βασιλευειν επ′ αυτων8κατα παντα τα ποιηµατα α εποι
ησαν µοι αφ′ ησ ηµερασ ανηγαγον αυτουσ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εγκατελιπον µε κ
αι εδουλευον θεοισ ετεροισ ουτωσ αυτοι ποιουσιν και σοι9και νυν ακουε τησ φωνησ αυτων πλην οτι 
διαµαρτυροµενοσ διαµαρτυρη αυτοισ και απαγγελεισ αυτοισ το δικαιωµα του βασιλεωσ οσ βασιλευ



σει επ′ αυτουσ10και ειπεν σαµουηλ παν το ρηµα κυριου προσ τον λαον τουσ αιτουντασ παρ′ αυτου β
ασιλεα11και ειπεν τουτο εσται το δικαιωµα του βασιλεωσ οσ βασιλευσει εφ′ υµασ τουσ υιουσ υµων λ
ηµψεται και θησεται αυτουσ εν αρµασιν αυτου και ιππευσιν αυτου και προτρεχοντασ των αρµατων 
αυτου12και θεσθαι αυτουσ εαυτω χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και θεριζειν θερισµον αυτου και τρ
υγαν τρυγητον αυτου και ποιειν σκευη πολεµικα αυτου και σκευη αρµατων αυτου13και τασ θυγατερα
σ υµων ληµψεται εισ µυρεψουσ και εισ µαγειρισσασ και εισ πεσσουσασ14και τουσ αγρουσ υµων και 
τουσ αµπελωνασ υµων και τουσ ελαιωνασ υµων τουσ αγαθουσ ληµψεται και δωσει τοισ δουλοισ αυτ
ου15και τα σπερµατα υµων και τουσ αµπελωνασ υµων αποδεκατωσει και δωσει τοισ ευνουχοισ αυτο
υ και τοισ δουλοισ αυτου16και τουσ δουλουσ υµων και τασ δουλασ υµων και τα βουκολια υµων τα α
γαθα και τουσ ονουσ υµων ληµψεται και αποδεκατωσει εισ τα εργα αυτου17και τα ποιµνια υµων απο
δεκατωσει και υµεισ εσεσθε αυτω δουλοι18και βοησεσθε εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου βασιλεωσ υ
µων ου εξελεξασθε εαυτοισ και ουκ επακουσεται κυριοσ υµων εν ταισ ηµεραισ εκειναισ οτι υµεισ εξ
ελεξασθε εαυτοισ βασιλεα19και ουκ ηβουλετο ο λαοσ ακουσαι του σαµουηλ και ειπαν αυτω ουχι αλ
λ′ η βασιλευσ εσται εφ′ ηµασ20και εσοµεθα και ηµεισ κατα παντα τα εθνη και δικασει ηµασ βασιλευ
σ ηµων και εξελευσεται εµπροσθεν ηµων και πολεµησει τον πολεµον ηµων21και ηκουσεν σαµουηλ πα
ντασ τουσ λογουσ του λαου και ελαλησεν αυτουσ εισ τα ωτα κυριου22και ειπεν κυριοσ προσ σαµουη
λ ακουε τησ φωνησ αυτων και βασιλευσον αυτοισ βασιλεα και ειπεν σαµουηλ προσ ανδρασ ισραηλ 
αποτρεχετω εκαστοσ εισ την πολιν αυτου 
 
Chapter 9 
1και ην ανηρ εξ υιων βενιαµιν και ονοµα αυτω κισ υιοσ αβιηλ υιου σαρεδ υιου βαχιρ υιου αφεκ υιου
 ανδροσ ιεµιναιου ανηρ δυνατοσ2και τουτω υιοσ και ονοµα αυτω σαουλ ευµεγεθησ ανηρ αγαθοσ και
 ουκ ην εν υιοισ ισραηλ αγαθοσ υπερ αυτον υπερ ωµιαν και επανω υψηλοσ υπερ πασαν την γην3και 
απωλοντο αι ονοι κισ πατροσ σαουλ και ειπεν κισ προσ σαουλ τον υιον αυτου λαβε µετα σεαυτου εν 
των παιδαριων και αναστητε και πορευθητε και ζητησατε τασ ονουσ4και διηλθον δι′ ορουσ εφραιµ κ
αι διηλθον δια τησ γησ σελχα και ουχ ευρον και διηλθον δια τησ γησ εασακεµ και ουκ ην και διηλθο
ν δια τησ γησ ιακιµ και ουχ ευρον5αυτων ελθοντων εισ την σιφ και σαουλ ειπεν τω παιδαριω αυτου τ
ω µετ′ αυτου δευρο και αναστρεψωµεν µη ανεισ ο πατηρ µου τασ ονουσ φροντιζη περι ηµων6και ειπε
ν αυτω το παιδαριον ιδου δη ανθρωποσ του θεου εν τη πολει ταυτη και ο ανθρωποσ ενδοξοσ παν ο εα
ν λαληση παραγινοµενον παρεσται και νυν πορευθωµεν οπωσ απαγγειλη ηµιν την οδον ηµων εφ′ ην ε
πορευθηµεν επ′ αυτην7και ειπεν σαουλ τω παιδαριω αυτου τω µετ′ αυτου και ιδου πορευσοµεθα και τ
ι οισοµεν τω ανθρωπω του θεου οτι οι αρτοι εκλελοιπασιν εκ των αγγειων ηµων και πλειον ουκ εστιν 
µεθ′ ηµων εισενεγκειν τω ανθρωπω του θεου το υπαρχον ηµιν8και προσεθετο το παιδαριον αποκριθην
αι τω σαουλ και ειπεν ιδου ευρηται εν τη χειρι µου τεταρτον σικλου αργυριου και δωσεισ τω ανθρωπ
ω του θεου και απαγγελει ηµιν την οδον ηµων9και εµπροσθεν εν ισραηλ ταδε ελεγεν εκαστοσ εν τω πο
ρευεσθαι επερωταν τον θεον δευρο πορευθωµεν προσ τον βλεποντα οτι τον προφητην εκαλει ο λαοσ ε
µπροσθεν ο βλεπων10και ειπεν σαουλ προσ το παιδαριον αυτου αγαθον το ρηµα δευρο και πορευθωµε
ν και επορευθησαν εισ την πολιν ου ην εκει ο ανθρωποσ του θεου11αυτων αναβαινοντων την αναβασ
ιν τησ πολεωσ και αυτοι ευρισκουσιν τα κορασια εξεληλυθοτα υδρευσασθαι υδωρ και λεγουσιν αυτ
αισ ει εστιν ενταυθα ο βλεπων12και απεκριθη τα κορασια αυτοισ και λεγουσιν αυτοισ εστιν ιδου κατ
α προσωπον υµων νυν δια την ηµεραν ηκει εισ την πολιν οτι θυσια σηµερον τω λαω εν βαµα13ωσ αν ε
ισελθητε την πολιν ουτωσ ευρησετε αυτον εν τη πολει πριν αναβηναι αυτον εισ βαµα του φαγειν οτι 
ου µη φαγη ο λαοσ εωσ του εισελθειν αυτον οτι ουτοσ ευλογει την θυσιαν και µετα ταυτα εσθιουσιν 
οι ξενοι και νυν αναβητε οτι δια την ηµεραν ευρησετε αυτον14και αναβαινουσιν την πολιν αυτων εισ
πορευοµενων εισ µεσον τησ πολεωσ και ιδου σαµουηλ εξηλθεν εισ απαντησιν αυτων του αναβηναι ε
ισ βαµα15και κυριοσ απεκαλυψεν το ωτιον σαµουηλ ηµερα µια εµπροσθεν του ελθειν προσ αυτον σα
ουλ λεγων16ωσ ο καιροσ αυριον αποστελω προσ σε ανδρα εκ γησ βενιαµιν και χρισεισ αυτον εισ αρχ
οντα επι τον λαον µου ισραηλ και σωσει τον λαον µου εκ χειροσ αλλοφυλων οτι επεβλεψα επι την τα
πεινωσιν του λαου µου οτι ηλθεν βοη αυτων προσ µε17και σαµουηλ ειδεν τον σαουλ και κυριοσ απεκ
ριθη αυτω ιδου ο ανθρωποσ ον ειπα σοι ουτοσ αρξει εν τω λαω µου18και προσηγαγεν σαουλ προσ σα
µουηλ εισ µεσον τησ πολεωσ και ειπεν απαγγειλον δη ποιοσ ο οικοσ του βλεποντοσ19και απεκριθη σα
µουηλ τω σαουλ και ειπεν εγω ειµι αυτοσ αναβηθι εµπροσθεν µου εισ βαµα και φαγε µετ′ εµου σηµερ
ον και εξαποστελω σε πρωι και παντα τα εν τη καρδια σου απαγγελω σοι20και περι των ονων σου των 
απολωλυιων σηµερον τριταιων µη θησ την καρδιαν σου αυταισ οτι ευρηνται και τινι τα ωραια του ι
σραηλ ου σοι και τω οικω του πατροσ σου21και απεκριθη σαουλ και ειπεν ουχι ανδροσ υιοσ ιεµιναιο
υ εγω ειµι του µικρου σκηπτρου φυλησ ισραηλ και τησ φυλησ τησ ελαχιστησ εξ ολου σκηπτρου βενι
αµιν και ινα τι ελαλησασ προσ εµε κατα το ρηµα τουτο22και ελαβεν σαµουηλ τον σαουλ και το παιδ
αριον αυτου και εισηγαγεν αυτουσ εισ το καταλυµα και εθετο αυτοισ τοπον εν πρωτοισ των κεκληµε



νων ωσει εβδοµηκοντα ανδρων23και ειπεν σαµουηλ τω µαγειρω δοσ µοι την µεριδα ην εδωκα σοι ην ει
πα σοι θειναι αυτην παρα σοι24και υψωσεν ο µαγειροσ την κωλεαν και παρεθηκεν αυτην ενωπιον σα
ουλ και ειπεν σαµουηλ τω σαουλ ιδου υπολειµµα παραθεσ αυτο ενωπιον σου και φαγε οτι εισ µαρτυρ
ιον τεθειται σοι παρα τουσ αλλουσ αποκνιζε και εφαγεν σαουλ µετα σαµουηλ εν τη ηµερα εκεινη25κα
ι κατεβη εκ τησ βαµα εν τη πολει και διεστρωσαν τω σαουλ επι τω δωµατι26και εκοιµηθη και εγενετο 
ωσ ανεβαινεν ο ορθροσ και εκαλεσεν σαµουηλ τον σαουλ επι τω δωµατι λεγων αναστα και εξαποστε
λω σε και ανεστη σαουλ και εξηλθεν αυτοσ και σαµουηλ εωσ εξω27αυτων καταβαινοντων εισ µεροσ 
τησ πολεωσ και σαµουηλ ειπεν τω σαουλ ειπον τω νεανισκω και διελθετω εµπροσθεν ηµων και συ στ
ηθι ωσ σηµερον και ακουσον ρηµα θεου 
 
Chapter 10 
1και ελαβεν σαµουηλ τον φακον του ελαιου και επεχεεν επι την κεφαλην αυτου και εφιλησεν αυτον κ
αι ειπεν αυτω ουχι κεχρικεν σε κυριοσ εισ αρχοντα επι τον λαον αυτου επι ισραηλ και συ αρξεισ εν λ
αω κυριου και συ σωσεισ αυτον εκ χειροσ εχθρων αυτου κυκλοθεν και τουτο σοι το σηµειον οτι εχρι
σεν σε κυριοσ επι κληρονοµιαν αυτου εισ αρχοντα2ωσ αν απελθησ σηµερον απ′ εµου και ευρησεισ δ
υο ανδρασ προσ τοισ ταφοισ ραχηλ εν τω οριω βενιαµιν αλλοµενουσ µεγαλα και ερουσιν σοι ευρηντ
αι αι ονοι ασ επορευθητε ζητειν και ιδου ο πατηρ σου αποτετινακται το ρηµα των ονων και εδαψιλευ
σατο δι′ υµασ λεγων τι ποιησω υπερ του υιου µου3και απελευσει εκειθεν και επεκεινα ηξεισ εωσ τησ 
δρυοσ θαβωρ και ευρησεισ εκει τρεισ ανδρασ αναβαινοντασ προσ τον θεον εισ βαιθηλ ενα αιροντα τ
ρια αιγιδια και ενα αιροντα τρια αγγεια αρτων και ενα αιροντα ασκον οινου4και ερωτησουσιν σε τα 
εισ ειρηνην και δωσουσιν σοι δυο απαρχασ αρτων και ληµψη εκ τησ χειροσ αυτων5και µετα ταυτα ει
σελευση εισ τον βουνον του θεου ου εστιν εκει το αναστηµα των αλλοφυλων εκει νασιβ ο αλλοφυλοσ
 και εσται ωσ αν εισελθητε εκει εισ την πολιν και απαντησεισ χορω προφητων καταβαινοντων εκ τησ
 βαµα και εµπροσθεν αυτων ναβλα και τυµπανον και αυλοσ και κινυρα και αυτοι προφητευοντεσ6κα
ι εφαλειται επι σε πνευµα κυριου και προφητευσεισ µετ′ αυτων και στραφηση εισ ανδρα αλλον7και εσ
ται οταν ηξει τα σηµεια ταυτα επι σε ποιει παντα οσα εαν ευρη η χειρ σου οτι θεοσ µετα σου8και κατ
αβηση εµπροσθεν τησ γαλγαλα και ιδου καταβαινω προσ σε ανενεγκειν ολοκαυτωσιν και θυσιασ ειρ
ηνικασ επτα ηµερασ διαλειψεισ εωσ του ελθειν µε προσ σε και γνωρισω σοι α ποιησεισ9και εγενηθη 
ωστε επιστραφηναι τω ωµω αυτου απελθειν απο σαµουηλ µετεστρεψεν αυτω ο θεοσ καρδιαν αλλην κ
αι ηλθεν παντα τα σηµεια εν τη ηµερα εκεινη10και ερχεται εκειθεν εισ τον βουνον και ιδου χοροσ πρ
οφητων εξ εναντιασ αυτου και ηλατο επ′ αυτον πνευµα θεου και επροφητευσεν εν µεσω αυτων11και εγ
ενηθησαν παντεσ οι ειδοτεσ αυτον εχθεσ και τριτην και ειδον και ιδου αυτοσ εν µεσω των προφητων 
και ειπεν ο λαοσ εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου τι τουτο το γεγονοσ τω υιω κισ η και σαουλ εν προ
φηταισ12και απεκριθη τισ αυτων και ειπεν και τισ πατηρ αυτου δια τουτο εγενηθη εισ παραβολην η κ
αι σαουλ εν προφηταισ13και συνετελεσεν προφητευων και ερχεται εισ τον βουνον14και ειπεν ο οικειο
σ αυτου προσ αυτον και προσ το παιδαριον αυτου που επορευθητε και ειπαν ζητειν τασ ονουσ και ει
δαµεν οτι ουκ εισιν και εισηλθοµεν προσ σαµουηλ15και ειπεν ο οικειοσ προσ σαουλ απαγγειλον δη µο
ι τι ειπεν σοι σαµουηλ16και ειπεν σαουλ προσ τον οικειον αυτου απηγγειλεν απαγγελλων µοι οτι ευρη
νται αι ονοι το δε ρηµα τησ βασιλειασ ουκ απηγγειλεν αυτω17και παρηγγειλεν σαµουηλ παντι τω λαω
 προσ κυριον εισ µασσηφα18και ειπεν προσ υιουσ ισραηλ ταδε ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λεγων εγω 
ανηγαγον τουσ υιουσ ισραηλ εξ αιγυπτου και εξειλαµην υµασ εκ χειροσ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου κ
αι εκ πασων των βασιλειων των θλιβουσων υµασ19και υµεισ σηµερον εξουθενηκατε τον θεον οσ αυτο
σ εστιν υµων σωτηρ εκ παντων των κακων υµων και θλιψεων υµων και ειπατε ουχι αλλ′ η οτι βασιλε
α στησεισ εφ′ ηµων και νυν καταστητε ενωπιον κυριου κατα τα σκηπτρα υµων και κατα τασ φυλασ υ
µων20και προσηγαγεν σαµουηλ παντα τα σκηπτρα ισραηλ και κατακληρουται σκηπτρον βενιαµιν21κ
αι προσαγει σκηπτρον βενιαµιν εισ φυλασ και κατακληρουται φυλη µατταρι και προσαγουσιν την φυ
λην µατταρι εισ ανδρασ και κατακληρουται σαουλ υιοσ κισ και εζητει αυτον και ουχ ευρισκετο22και
 επηρωτησεν σαµουηλ ετι εν κυριω ει ερχεται ο ανηρ ενταυθα και ειπεν κυριοσ ιδου αυτοσ κεκρυπτα
ι εν τοισ σκευεσιν23και εδραµεν και λαµβανει αυτον εκειθεν και κατεστησεν εν µεσω του λαου και υ
ψωθη υπερ παντα τον λαον υπερ ωµιαν και επανω24και ειπεν σαµουηλ προσ παντα τον λαον ει εορακ
ατε ον εκλελεκται εαυτω κυριοσ οτι ουκ εστιν αυτω οµοιοσ εν πασιν υµιν και εγνωσαν πασ ο λαοσ κ
αι ειπαν ζητω ο βασιλευσ25και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον το δικαιωµα του βασιλεωσ και εγραψεν 
εν βιβλιω και εθηκεν ενωπιον κυριου και εξαπεστειλεν σαµουηλ παντα τον λαον και απηλθεν εκαστο
σ εισ τον τοπον αυτου26και σαουλ απηλθεν εισ τον οικον αυτου εισ γαβαα και επορευθησαν υιοι δυν
αµεων ων ηψατο κυριοσ καρδιασ αυτων µετα σαουλ27και υιοι λοιµοι ειπαν τι σωσει ηµασ ουτοσ και 
ητιµασαν αυτον και ουκ ηνεγκαν αυτω δωρα 
 
Chapter 11 



1και εγενηθη ωσ µετα µηνα και ανεβη ναασ ο αµµανιτησ και παρεµβαλλει επι ιαβισ γαλααδ και ειπο
ν παντεσ οι ανδρεσ ιαβισ προσ ναασ τον αµµανιτην διαθου ηµιν διαθηκην και δουλευσοµεν σοι2και 
ειπεν προσ αυτουσ ναασ ο αµµανιτησ εν ταυτη διαθησοµαι υµιν διαθηκην εν τω εξορυξαι υµων παντ
α οφθαλµον δεξιον και θησοµαι ονειδοσ επι ισραηλ3και λεγουσιν αυτω οι ανδρεσ ιαβισ ανεσ ηµιν επτ
α ηµερασ και αποστελουµεν αγγελουσ εισ παν οριον ισραηλ εαν µη η ο σωζων ηµασ εξελευσοµεθα π
ροσ υµασ4και ερχονται οι αγγελοι εισ γαβαα προσ σαουλ και λαλουσιν τουσ λογουσ εισ τα ωτα του λ
αου και ηραν πασ ο λαοσ την φωνην αυτων και εκλαυσαν5και ιδου σαουλ ηρχετο µετα το πρωι εξ αγ
ρου και ειπεν σαουλ τι οτι κλαιει ο λαοσ και διηγουνται αυτω τα ρηµατα των υιων ιαβισ6και εφηλατ
ο πνευµα κυριου επι σαουλ ωσ ηκουσεν τα ρηµατα ταυτα και εθυµωθη επ′ αυτουσ οργη αυτου σφοδρ
α7και ελαβεν δυο βοασ και εµελισεν αυτασ και απεστειλεν εισ παν οριον ισραηλ εν χειρι αγγελων λεγ
ων οσ ουκ εστιν εκπορευοµενοσ οπισω σαουλ και οπισω σαµουηλ κατα ταδε ποιησουσιν τοισ βουσιν
 αυτου και επηλθεν εκστασισ κυριου επι τον λαον ισραηλ και εβοησαν ωσ ανηρ εισ8και επισκεπτεται
 αυτουσ αβιεζεκ εν βαµα παν ανδρα ισραηλ εξακοσιασ χιλιαδασ και ανδρασ ιουδα εβδοµηκοντα χιλ
ιαδασ9και ειπεν τοισ αγγελοισ τοισ ερχοµενοισ ταδε ερειτε τοισ ανδρασιν ιαβισ αυριον υµιν η σωτηρ
ια διαθερµαναντοσ του ηλιου και ηλθον οι αγγελοι εισ την πολιν και απαγγελλουσιν τοισ ανδρασιν ι
αβισ και ευφρανθησαν10και ειπαν οι ανδρεσ ιαβισ προσ ναασ τον αµµανιτην αυριον εξελευσοµεθα π
ροσ υµασ και ποιησετε ηµιν το αγαθον ενωπιον υµων11και εγενηθη µετα την αυριον και εθετο σαουλ 
τον λαον εισ τρεισ αρχασ και εισπορευονται µεσον τησ παρεµβολησ εν φυλακη τη πρωινη και ετυπτο
ν τουσ υιουσ αµµων εωσ διεθερµανθη η ηµερα και εγενηθησαν οι υπολελειµµενοι διεσπαρησαν και ο
υχ υπελειφθησαν εν αυτοισ δυο κατα το αυτο12και ειπεν ο λαοσ προσ σαµουηλ τισ ο ειπασ οτι σαουλ
 ου βασιλευσει ηµων παραδοσ τουσ ανδρασ και θανατωσοµεν αυτουσ13και ειπεν σαουλ ουκ αποθανε
ιται ουδεισ εν τη ηµερα ταυτη οτι σηµερον κυριοσ εποιησεν σωτηριαν εν ισραηλ14και ειπεν σαµουηλ
 προσ τον λαον λεγων πορευθωµεν εισ γαλγαλα και εγκαινισωµεν εκει την βασιλειαν15και επορευθη π
ασ ο λαοσ εισ γαλγαλα και εχρισεν σαµουηλ εκει τον σαουλ εισ βασιλεα ενωπιον κυριου εν γαλγαλοι
σ και εθυσεν εκει θυσιασ και ειρηνικασ ενωπιον κυριου και ευφρανθη σαµουηλ και πασ ισραηλ ωστ
ε λιαν 
 
Chapter 12 
1και ειπεν σαµουηλ προσ παντα ανδρα ισραηλ ιδου ηκουσα φωνησ υµων εισ παντα οσα ειπατε µοι κ
αι εβασιλευσα εφ′ υµασ βασιλεα2και νυν ιδου ο βασιλευσ διαπορευεται ενωπιον υµων καγω γεγηρακ
α και καθησοµαι και οι υιοι µου ιδου εν υµιν καγω ιδου διεληλυθα ενωπιον υµων εκ νεοτητοσ µου κα
ι εωσ τησ ηµερασ ταυτησ3ιδου εγω αποκριθητε κατ′ εµου ενωπιον κυριου και ενωπιον χριστου αυτου 
µοσχον τινοσ ειληφα η ονον τινοσ ειληφα η τινα κατεδυναστευσα υµων η τινα εξεπιεσα η εκ χειροσ τ
ινοσ ειληφα εξιλασµα και υποδηµα αποκριθητε κατ′ εµου και αποδωσω υµιν4και ειπαν προσ σαµουη
λ ουκ ηδικησασ ηµασ και ου κατεδυναστευσασ και ουκ εθλασασ ηµασ και ουκ ειληφασ εκ χειροσ ο
υδενοσ ουδεν5και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον µαρτυσ κυριοσ εν υµιν και µαρτυσ χριστοσ αυτου σ
ηµερον εν ταυτη τη ηµερα οτι ουχ ευρηκατε εν χειρι µου ουθεν και ειπαν µαρτυσ6και ειπεν σαµουηλ 
προσ τον λαον λεγων µαρτυσ κυριοσ ο ποιησασ τον µωυσην και τον ααρων ο αναγαγων τουσ πατερα
σ ηµων εξ αιγυπτου7και νυν καταστητε και δικασω υµασ ενωπιον κυριου και απαγγελω υµιν την πασ
αν δικαιοσυνην κυριου α εποιησεν εν υµιν και εν τοισ πατρασιν υµων8ωσ εισηλθεν ιακωβ και οι υιοι
 αυτου εισ αιγυπτον και εταπεινωσεν αυτουσ αιγυπτοσ και εβοησαν οι πατερεσ ηµων προσ κυριον κα
ι απεστειλεν κυριοσ τον µωυσην και τον ααρων και εξηγαγεν τουσ πατερασ ηµων εξ αιγυπτου και κα
τωκισεν αυτουσ εν τω τοπω τουτω9και επελαθοντο κυριου του θεου αυτων και απεδοτο αυτουσ εισ χε
ιρασ σισαρα αρχιστρατηγου ιαβιν βασιλεωσ ασωρ και εισ χειρασ αλλοφυλων και εισ χειρασ βασιλε
ωσ µωαβ και επολεµησαν εν αυτοισ10και εβοησαν προσ κυριον και ελεγον ηµαρτοµεν οτι εγκατελιπο
µεν τον κυριον και εδουλευσαµεν τοισ βααλιµ και τοισ αλσεσιν και νυν εξελου ηµασ εκ χειροσ εχθρ
ων ηµων και δουλευσοµεν σοι11και απεστειλεν κυριοσ τον ιεροβααλ και τον βαρακ και τον ιεφθαε κα
ι τον σαµουηλ και εξειλατο υµασ εκ χειροσ εχθρων υµων των κυκλοθεν και κατωκειτε πεποιθοτεσ12κ
αι ειδετε οτι ναασ βασιλευσ υιων αµµων ηλθεν εφ′ υµασ και ειπατε ουχι αλλ′ η οτι βασιλευσ βασιλευ
σει εφ′ ηµων και κυριοσ ο θεοσ ηµων βασιλευσ ηµων13και νυν ιδου ο βασιλευσ ον εξελεξασθε και ιδο
υ δεδωκεν κυριοσ εφ′ υµασ βασιλεα14εαν φοβηθητε τον κυριον και δουλευσητε αυτω και ακουσητε τη
σ φωνησ αυτου και µη ερισητε τω στοµατι κυριου και ητε και υµεισ και ο βασιλευσ ο βασιλευων εφ′ 
υµων οπισω κυριου πορευοµενοι15εαν δε µη ακουσητε τησ φωνησ κυριου και ερισητε τω στοµατι κυρ
ιου και εσται χειρ κυριου επι υµασ και επι τον βασιλεα υµων16και νυν καταστητε και ιδετε το ρηµα τ
ο µεγα τουτο ο ο κυριοσ ποιησει εν οφθαλµοισ υµων17ουχι θερισµοσ πυρων σηµερον επικαλεσοµαι κυ
ριον και δωσει φωνασ και υετον και γνωτε και ιδετε οτι η κακια υµων µεγαλη ην εποιησατε ενωπιον κ
υριου αιτησαντεσ εαυτοισ βασιλεα18και επεκαλεσατο σαµουηλ τον κυριον και εδωκεν κυριοσ φωνασ
 και υετον εν τη ηµερα εκεινη και εφοβηθησαν πασ ο λαοσ τον κυριον σφοδρα και τον σαµουηλ19και 



ειπαν πασ ο λαοσ προσ σαµουηλ προσευξαι υπερ των δουλων σου προσ κυριον θεον σου και ου µη α
ποθανωµεν οτι προστεθεικαµεν προσ πασασ τασ αµαρτιασ ηµων κακιαν αιτησαντεσ εαυτοισ βασιλε
α20και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον µη φοβεισθε υµεισ πεποιηκατε την πασαν κακιαν ταυτην πλην µ
η εκκλινητε απο οπισθεν κυριου και δουλευσατε τω κυριω εν ολη καρδια υµων21και µη παραβητε οπι
σω των µηθεν οντων οι ου περανουσιν ουθεν και οι ουκ εξελουνται οτι ουθεν εισιν22οτι ουκ απωσεται
 κυριοσ τον λαον αυτου δια το ονοµα αυτου το µεγα οτι επιεικεωσ κυριοσ προσελαβετο υµασ αυτω ει
σ λαον23και εµοι µηδαµωσ του αµαρτειν τω κυριω ανιεναι του προσευχεσθαι περι υµων και δουλευσ
ω τω κυριω και δειξω υµιν την οδον την αγαθην και την ευθειαν24πλην φοβεισθε τον κυριον και δουλε
υσατε αυτω εν αληθεια και εν ολη καρδια υµων οτι ειδετε α εµεγαλυνεν µεθ′ υµων25και εαν κακια κα
κοποιησητε και υµεισ και ο βασιλευσ υµων προστεθησεσθε 
 
Chapter 13 
2και εκλεγεται σαουλ εαυτω τρεισ χιλιαδασ ανδρων εκ των ανδρων ισραηλ και ησαν µετα σαουλ δισ
χιλιοι εν µαχεµασ και εν τω ορει βαιθηλ χιλιοι ησαν µετα ιωναθαν εν γαβεε του βενιαµιν και το κατα
λοιπον του λαου εξαπεστειλεν εκαστον εισ το σκηνωµα αυτου3και επαταξεν ιωναθαν τον νασιβ τον 
αλλοφυλον τον εν τω βουνω και ακουουσιν οι αλλοφυλοι και σαουλ σαλπιγγι σαλπιζει εισ πασαν την
 γην λεγων ηθετηκασιν οι δουλοι4και πασ ισραηλ ηκουσεν λεγοντων πεπαικεν σαουλ τον νασιβ τον α
λλοφυλον και ησχυνθησαν ισραηλ εν τοισ αλλοφυλοισ και ανεβοησαν ο λαοσ οπισω σαουλ εν γαλγα
λοισ5και οι αλλοφυλοι συναγονται εισ πολεµον επι ισραηλ και αναβαινουσιν επι ισραηλ τριακοντα χ
ιλιαδεσ αρµατων και εξ χιλιαδεσ ιππεων και λαοσ ωσ η αµµοσ η παρα την θαλασσαν τω πληθει και 
αναβαινουσιν και παρεµβαλλουσιν εν µαχεµασ εξ εναντιασ βαιθων κατα νοτου6και ανηρ ισραηλ ειδ
εν οτι στενωσ αυτω µη προσαγειν αυτον και εκρυβη ο λαοσ εν τοισ σπηλαιοισ και εν ταισ µανδραισ 
και εν ταισ πετραισ και εν τοισ βοθροισ και εν τοισ λακκοισ7και οι διαβαινοντεσ διεβησαν τον ιορδα
νην εισ γην γαδ και γαλααδ και σαουλ ετι ην εν γαλγαλοισ και πασ ο λαοσ εξεστη οπισω αυτου8και δ
ιελιπεν επτα ηµερασ τω µαρτυριω ωσ ειπεν σαµουηλ και ου παρεγενετο σαµουηλ εισ γαλγαλα και διε
σπαρη ο λαοσ αυτου απ′ αυτου9και ειπεν σαουλ προσαγαγετε οπωσ ποιησω ολοκαυτωσιν και ειρηνικ
ασ και ανηνεγκεν την ολοκαυτωσιν10και εγενετο ωσ συνετελεσεν αναφερων την ολοκαυτωσιν και σα
µουηλ παραγινεται και εξηλθεν σαουλ εισ απαντησιν αυτω ευλογησαι αυτον11και ειπεν σαµουηλ τι π
εποιηκασ και ειπεν σαουλ οτι ειδον ωσ διεσπαρη ο λαοσ απ′ εµου και συ ου παρεγενου ωσ διεταξω εν
 τω µαρτυριω των ηµερων και οι αλλοφυλοι συνηχθησαν εισ µαχεµασ12και ειπα νυν καταβησονται οι
 αλλοφυλοι προσ µε εισ γαλγαλα και του προσωπου του κυριου ουκ εδεηθην και ενεκρατευσαµην και
 ανηνεγκα την ολοκαυτωσιν13και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ µεµαταιωται σοι οτι ουκ εφυλαξασ την 
εντολην µου ην ενετειλατο σοι κυριοσ ωσ νυν ητοιµασεν κυριοσ την βασιλειαν σου εωσ αιωνοσ επι ι
σραηλ14και νυν η βασιλεια σου ου στησεται και ζητησει κυριοσ εαυτω ανθρωπον κατα την καρδιαν 
αυτου και εντελειται κυριοσ αυτω εισ αρχοντα επι τον λαον αυτου οτι ουκ εφυλαξασ οσα ενετειλατο
 σοι κυριοσ15και ανεστη σαµουηλ και απηλθεν εκ γαλγαλων εισ οδον αυτου και το καταλειµµα του λ
αου ανεβη οπισω σαουλ εισ απαντησιν οπισω του λαου του πολεµιστου αυτων παραγενοµενων εκ γα
λγαλων εισ γαβαα βενιαµιν και επεσκεψατο σαουλ τον λαον τον ευρεθεντα µετ′ αυτου ωσ εξακοσιου
σ ανδρασ16και σαουλ και ιωναθαν υιοσ αυτου και ο λαοσ οι ευρεθεντεσ µετ′ αυτων εκαθισαν εν γαβε
ε βενιαµιν και εκλαιον και οι αλλοφυλοι παρεµβεβληκεισαν εισ µαχεµασ17και εξηλθεν διαφθειρων εξ
 αγρου αλλοφυλων τρισιν αρχαισ η αρχη η µια επιβλεπουσα οδον γοφερα επι γην σωγαλ18και η µια α
ρχη επιβλεπουσα οδον βαιθωρων και η αρχη η µια επιβλεπουσα οδον γαβεε την εισκυπτουσαν επι γαι
 την σαβιν19και τεκτων σιδηρου ουχ ευρισκετο εν παση γη ισραηλ οτι ειπον οι αλλοφυλοι µη ποιησω
σιν οι εβραιοι ροµφαιαν και δορυ20και κατεβαινον πασ ισραηλ εισ γην αλλοφυλων χαλκευειν εκαστο
σ το θεριστρον αυτου και το σκευοσ αυτου και εκαστοσ την αξινην αυτου και το δρεπανον αυτου21κ
αι ην ο τρυγητοσ ετοιµοσ του θεριζειν τα δε σκευη ην τρεισ σικλοι εισ τον οδοντα και τη αξινη και τ
ω δρεπανω υποστασισ ην η αυτη22και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ του πολεµου µαχεµασ και ουχ ευρεθη
 ροµφαια και δορυ εν χειρι παντοσ του λαου του µετα σαουλ και µετα ιωναθαν και ευρεθη τω σαουλ 
και τω ιωναθαν υιω αυτου23και εξηλθεν εξ υποστασεωσ των αλλοφυλων την εν τω περαν µαχεµασ 
 
Chapter 14 
1και γινεται ηµερα και ειπεν ιωναθαν υιοσ σαουλ τω παιδαριω τω αιροντι τα σκευη αυτου δευρο και 
διαβωµεν εισ µεσσαβ των αλλοφυλων την εν τω περαν εκεινω και τω πατρι αυτου ουκ απηγγειλεν2και
 σαουλ εκαθητο επ′ ακρου του βουνου υπο την ροαν την εν µαγδων και ησαν µετ′ αυτου ωσ εξακοσιο
ι ανδρεσ3και αχια υιοσ αχιτωβ αδελφου ιωχαβηδ υιου φινεεσ υιου ηλι ιερευσ του θεου εν σηλωµ αιρ
ων εφουδ και ο λαοσ ουκ ηδει οτι πεπορευται ιωναθαν4και ανα µεσον τησ διαβασεωσ ου εζητει ιωνα
θαν διαβηναι εισ την υποστασιν των αλλοφυλων και ακρωτηριον πετρασ ενθεν και ακρωτηριον πετρ
ασ ενθεν ονοµα τω ενι βαζεσ και ονοµα τω αλλω σεννα5η οδοσ η µια απο βορρα ερχοµενω µαχµασ κ



αι η οδοσ η αλλη απο νοτου ερχοµενω γαβεε6και ειπεν ιωναθαν προσ το παιδαριον το αιρον τα σκευη
 αυτου δευρο διαβωµεν εισ µεσσαβ των απεριτµητων τουτων ει τι ποιησαι ηµιν κυριοσ οτι ουκ εστιν τ
ω κυριω συνεχοµενον σωζειν εν πολλοισ η εν ολιγοισ7και ειπεν αυτω ο αιρων τα σκευη αυτου ποιει π
αν ο εαν η καρδια σου εκκλινη ιδου εγω µετα σου ωσ η καρδια σου καρδια µου8και ειπεν ιωναθαν ιδ
ου ηµεισ διαβαινοµεν προσ τουσ ανδρασ και κατακυλισθησοµεθα προσ αυτουσ9εαν ταδε ειπωσιν πρ
οσ ηµασ αποστητε εκει εωσ αν απαγγειλωµεν υµιν και στησοµεθα εφ′ εαυτοισ και ου µη αναβωµεν επ
′ αυτουσ10και εαν ταδε ειπωσιν προσ ηµασ αναβητε προσ ηµασ και αναβησοµεθα οτι παραδεδωκεν α
υτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ ηµων τουτο ηµιν το σηµειον11και εισηλθον αµφοτεροι εισ µεσσαβ των α
λλοφυλων και λεγουσιν οι αλλοφυλοι ιδου οι εβραιοι εκπορευονται εκ των τρωγλων αυτων ου εκρυβη
σαν εκει12και απεκριθησαν οι ανδρεσ µεσσαβ προσ ιωναθαν και προσ τον αιροντα τα σκευη αυτου κ
αι λεγουσιν αναβητε προσ ηµασ και γνωριουµεν υµιν ρηµα και ειπεν ιωναθαν προσ τον αιροντα τα σ
κευη αυτου αναβηθι οπισω µου οτι παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ χειρασ ισραηλ13και ανεβη ιωναθα
ν επι τασ χειρασ αυτου και επι τουσ ποδασ αυτου και ο αιρων τα σκευη αυτου µετ′ αυτου και επεβλε
ψαν κατα προσωπον ιωναθαν και επαταξεν αυτουσ και ο αιρων τα σκευη αυτου επεδιδου οπισω αυτ
ου14και εγενηθη η πληγη η πρωτη ην επαταξεν ιωναθαν και ο αιρων τα σκευη αυτου ωσ εικοσι ανδρε
σ εν βολισι και εν πετροβολοισ και εν κοχλαξιν του πεδιου15και εγενηθη εκστασισ εν τη παρεµβολη κ
αι εν αγρω και πασ ο λαοσ οι εν µεσσαβ και οι διαφθειροντεσ εξεστησαν και αυτοι ουκ ηθελον ποιειν
 και εθαµβησεν η γη και εγενηθη εκστασισ παρα κυριου16και ειδον οι σκοποι του σαουλ εν γαβεε βενι
αµιν και ιδου η παρεµβολη τεταραγµενη ενθεν και ενθεν17και ειπεν σαουλ τω λαω τω µετ′ αυτου επισ
κεψασθε δη και ιδετε τισ πεπορευται εξ υµων και επεσκεψαντο και ιδου ουχ ευρισκετο ιωναθαν και ο
 αιρων τα σκευη αυτου18και ειπεν σαουλ τω αχια προσαγαγε το εφουδ οτι αυτοσ ηρεν το εφουδ εν τη 
ηµερα εκεινη ενωπιον ισραηλ19και εγενηθη ωσ ελαλει σαουλ προσ τον ιερεα και ο ηχοσ εν τη παρεµβ
ολη των αλλοφυλων επορευετο πορευοµενοσ και επληθυνεν και ειπεν σαουλ προσ τον ιερεα συναγαγ
ε τασ χειρασ σου20και ανεβοησεν σαουλ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και ερχονται εωσ του πολεµου 
και ιδου εγενετο ροµφαια ανδροσ επι τον πλησιον αυτου συγχυσισ µεγαλη σφοδρα21και οι δουλοι οι ο
ντεσ εχθεσ και τριτην ηµεραν µετα των αλλοφυλων οι αναβαντεσ εισ την παρεµβολην επεστραφησαν
 και αυτοι ειναι µετα ισραηλ των µετα σαουλ και ιωναθαν22και πασ ισραηλ οι κρυπτοµενοι εν τω ορε
ι εφραιµ και ηκουσαν οτι πεφευγασιν οι αλλοφυλοι και συναπτουσιν και αυτοι οπισω αυτων εισ πολε
µον23και εσωσεν κυριοσ εν τη ηµερα εκεινη τον ισραηλ και ο πολεµοσ διηλθεν την βαιθων και πασ ο 
λαοσ ην µετα σαουλ ωσ δεκα χιλιαδεσ ανδρων και ην ο πολεµοσ διεσπαρµενοσ εισ ολην την πολιν εν
 τω ορει εφραιµ24και σαουλ ηγνοησεν αγνοιαν µεγαλην εν τη ηµερα εκεινη και αραται τω λαω λεγων ε
πικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ φαγεται αρτον εωσ εσπερασ και εκδικησω τον εχθρον µου και ουκ εγευσ
ατο πασ ο λαοσ αρτου25και πασα η γη ηριστα και ιααρ δρυµοσ ην µελισσωνοσ κατα προσωπον του α
γρου26και εισηλθεν ο λαοσ εισ τον µελισσωνα και ιδου επορευετο λαλων και ιδου ουκ ην επιστρεφων 
την χειρα αυτου εισ το στοµα αυτου οτι εφοβηθη ο λαοσ τον ορκον κυριου27και ιωναθαν ουκ ακηκοε
ι εν τω ορκιζειν τον πατερα αυτου τον λαον και εξετεινεν το ακρον του σκηπτρου αυτου του εν τη χει
ρι αυτου και εβαψεν αυτο εισ το κηριον του µελιτοσ και επεστρεψεν την χειρα αυτου εισ το στοµα α
υτου και ανεβλεψαν οι οφθαλµοι αυτου28και απεκριθη εισ εκ του λαου και ειπεν ορκισασ ωρκισεν ο 
πατηρ σου τον λαον λεγων επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ φαγεται αρτον σηµερον και εξελυθη ο λαοσ
29και εγνω ιωναθαν και ειπεν απηλλαχεν ο πατηρ µου την γην ιδε δη οτι ειδον οι οφθαλµοι µου οτι εγε
υσαµην βραχυ του µελιτοσ τουτου30αλλ′ οτι ει εφαγεν εσθων ο λαοσ σηµερον των σκυλων των εχθρω
ν αυτων ων ευρεν οτι νυν αν µειζων ην η πληγη εν τοισ αλλοφυλοισ31και επαταξεν εν τη ηµερα εκειν
η εκ των αλλοφυλων εν µαχεµασ και εκοπιασεν ο λαοσ σφοδρα32και εκλιθη ο λαοσ εισ τα σκυλα και 
ελαβεν ο λαοσ ποιµνια και βουκολια και τεκνα βοων και εσφαξεν επι την γην και ησθιεν ο λαοσ συν 
τω αιµατι33και απηγγελη τω σαουλ λεγοντεσ ηµαρτηκεν ο λαοσ τω κυριω φαγων συν τω αιµατι και ειπ
εν σαουλ εν γεθθεµ κυλισατε µοι λιθον ενταυθα µεγαν34και ειπεν σαουλ διασπαρητε εν τω λαω και ει
πατε αυτοισ προσαγαγειν ενταυθα εκαστοσ τον µοσχον αυτου και εκαστοσ το προβατον αυτου και σ
φαζετω επι τουτου και ου µη αµαρτητε τω κυριω του εσθιειν συν τω αιµατι και προσηγεν πασ ο λαοσ 
εκαστοσ το εν τη χειρι αυτου και εσφαζον εκει35και ωκοδοµησεν εκει σαουλ θυσιαστηριον τω κυριω 
τουτο ηρξατο σαουλ οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω36και ειπεν σαουλ καταβωµεν οπισω των α
λλοφυλων την νυκτα και διαρπασωµεν εν αυτοισ εωσ διαφαυση η ηµερα και µη υπολιπωµεν εν αυτοι
σ ανδρα και ειπαν παν το αγαθον ενωπιον σου ποιει και ειπεν ο ιερευσ προσελθωµεν ενταυθα προσ τ
ον θεον37και επηρωτησεν σαουλ τον θεον ει καταβω οπισω των αλλοφυλων ει παραδωσεισ αυτουσ ει
σ χειρασ ισραηλ και ουκ απεκριθη αυτω εν τη ηµερα εκεινη38και ειπεν σαουλ προσαγαγετε ενταυθα 
πασασ τασ γωνιασ του ισραηλ και γνωτε και ιδετε εν τινι γεγονεν η αµαρτια αυτη σηµερον39οτι ζη κυ
ριοσ ο σωσασ τον ισραηλ οτι εαν αποκριθη κατα ιωναθαν του υιου µου θανατω αποθανειται και ουκ
 ην ο αποκρινοµενοσ εκ παντοσ του λαου40και ειπεν παντι ισραηλ υµεισ εσεσθε εισ δουλειαν και εγω 
και ιωναθαν ο υιοσ µου εσοµεθα εισ δουλειαν και ειπεν ο λαοσ προσ σαουλ το αγαθον ενωπιον σου π



οιει41και ειπεν σαουλ κυριε ο θεοσ ισραηλ τι οτι ουκ απεκριθησ τω δουλω σου σηµερον ει εν εµοι η ε
ν ιωναθαν τω υιω µου η αδικια κυριε ο θεοσ ισραηλ δοσ δηλουσ και εαν ταδε ειπησ εν τω λαω σου ισ
ραηλ δοσ δη οσιοτητα και κληρουται ιωναθαν και σαουλ και ο λαοσ εξηλθεν42και ειπεν σαουλ βαλε
τε ανα µεσον εµου και ανα µεσον ιωναθαν του υιου µου ον αν κατακληρωσηται κυριοσ αποθανετω κ
αι ειπεν ο λαοσ προσ σαουλ ουκ εστιν το ρηµα τουτο και κατεκρατησεν σαουλ του λαου και βαλλου
σιν ανα µεσον αυτου και ανα µεσον ιωναθαν του υιου αυτου και κατακληρουται ιωναθαν43και ειπεν
 σαουλ προσ ιωναθαν απαγγειλον µοι τι πεποιηκασ και απηγγειλεν αυτω ιωναθαν και ειπεν γευσαµεν
οσ εγευσαµην εν ακρω τω σκηπτρω τω εν τη χειρι µου βραχυ µελι ιδου εγω αποθνησκω44και ειπεν αυτ
ω σαουλ ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι θανατω αποθανη σηµερον45και ειπεν ο λαοσ 
προσ σαουλ ει σηµερον θανατωθησεται ο ποιησασ την σωτηριαν την µεγαλην ταυτην εν ισραηλ ζη κ
υριοσ ει πεσειται τησ τριχοσ τησ κεφαλησ αυτου επι την γην οτι ο λαοσ του θεου εποιησεν την ηµερα
ν ταυτην και προσηυξατο ο λαοσ περι ιωναθαν εν τη ηµερα εκεινη και ουκ απεθανεν46και ανεβη σαο
υλ απο οπισθεν των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι απηλθον εισ τον τοπον αυτων47και σαουλ κατακλη
ρουται εργον επι ισραηλ και επολεµει κυκλω παντασ τουσ εχθρουσ αυτου εισ τον µωαβ και εισ τουσ 
υιουσ αµµων και εισ τουσ υιουσ εδωµ και εισ τον βαιθεωρ και εισ βασιλεα σουβα και εισ τουσ αλλο
φυλουσ ου αν εστραφη εσωζετο48και εποιησεν δυναµιν και επαταξεν τον αµαληκ και εξειλατο τον ισ
ραηλ εκ χειροσ των καταπατουντων αυτον49και ησαν υιοι σαουλ ιωναθαν και ιεσσιου και µελχισα κ
αι ονοµατα των δυο θυγατερων αυτου ονοµα τη πρωτοτοκω µεροβ και ονοµα τη δευτερα µελχολ50και 
ονοµα τη γυναικι αυτου αχινοοµ θυγατηρ αχιµαασ και ονοµα τω αρχιστρατηγω αβεννηρ υιοσ νηρ υι
ου οικειου σαουλ51και κισ πατηρ σαουλ και νηρ πατηρ αβεννηρ υιοσ ιαµιν υιου αβιηλ52και ην ο πολ
εµοσ κραταιοσ επι τουσ αλλοφυλουσ πασασ τασ ηµερασ σαουλ και ιδων σαουλ παντα ανδρα δυνατο
ν και παντα ανδρα υιον δυναµεωσ και συνηγαγεν αυτουσ προσ αυτον 
 
Chapter 15 
1και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ εµε απεστειλεν κυριοσ χρισαι σε εισ βασιλεα επι ισραηλ και νυν ακ
ουε τησ φωνησ κυριου2ταδε ειπεν κυριοσ σαβαωθ νυν εκδικησω α εποιησεν αµαληκ τω ισραηλ ωσ απ
ηντησεν αυτω εν τη οδω αναβαινοντοσ αυτου εξ αιγυπτου3και νυν πορευου και παταξεισ τον αµαλη
κ και ιεριµ και παντα τα αυτου και ου περιποιηση εξ αυτου και εξολεθρευσεισ αυτον και αναθεµατιε
ισ αυτον και παντα τα αυτου και ου φειση απ′ αυτου και αποκτενεισ απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ κ
αι απο νηπιου εωσ θηλαζοντοσ και απο µοσχου εωσ προβατου και απο καµηλου εωσ ονου4και παρηγ
γειλεν σαουλ τω λαω και επισκεπτεται αυτουσ εν γαλγαλοισ τετρακοσιασ χιλιαδασ ταγµατων και τον
 ιουδαν τριακοντα χιλιαδασ ταγµατων5και ηλθεν σαουλ εωσ των πολεων αµαληκ και ενηδρευσεν εν τ
ω χειµαρρω6και ειπεν σαουλ προσ τον κιναιον απελθε και εκκλινον εκ µεσου του αµαληκιτου µη προ
σθω σε µετ′ αυτου και συ εποιησασ ελεοσ µετα των υιων ισραηλ εν τω αναβαινειν αυτουσ εξ αιγυπτο
υ και εξεκλινεν ο κιναιοσ εκ µεσου αµαληκ7και επαταξεν σαουλ τον αµαληκ απο ευιλατ εωσ σουρ επ
ι προσωπου αιγυπτου8και συνελαβεν τον αγαγ βασιλεα αµαληκ ζωντα και παντα τον λαον ιεριµ απεκ
τεινεν εν στοµατι ροµφαιασ9και περιεποιησατο σαουλ και πασ ο λαοσ τον αγαγ ζωντα και τα αγαθα τ
ων ποιµνιων και των βουκολιων και των εδεσµατων και των αµπελωνων και παντων των αγαθων και 
ουκ εβουλετο αυτα εξολεθρευσαι και παν εργον ητιµωµενον και εξουδενωµενον εξωλεθρευσαν10και ε
γενηθη ρηµα κυριου προσ σαµουηλ λεγων11παρακεκληµαι οτι εβασιλευσα τον σαουλ εισ βασιλεα οτι
 απεστρεψεν απο οπισθεν µου και τουσ λογουσ µου ουκ ετηρησεν και ηθυµησεν σαµουηλ και εβοησε
ν προσ κυριον ολην την νυκτα12και ωρθρισεν σαµουηλ και επορευθη εισ απαντησιν ισραηλ πρωι και 
απηγγελη τω σαµουηλ λεγοντεσ ηκει σαουλ εισ καρµηλον και ανεστακεν αυτω χειρα και επεστρεψεν 
το αρµα και κατεβη εισ γαλγαλα προσ σαουλ και ιδου αυτοσ ανεφερεν ολοκαυτωσιν τω κυριω τα πρ
ωτα των σκυλων ων ηνεγκεν εξ αµαληκ13και παρεγενετο σαµουηλ προσ σαουλ και ειπεν αυτω σαουλ 
ευλογητοσ συ τω κυριω εστησα παντα οσα ελαλησεν κυριοσ14και ειπεν σαµουηλ και τισ η φωνη του 
ποιµνιου τουτου εν τοισ ωσιν µου και φωνη των βοων ων εγω ακουω15και ειπεν σαουλ εξ αµαληκ ηνε
γκα αυτα α περιεποιησατο ο λαοσ τα κρατιστα του ποιµνιου και των βοων οπωσ τυθη τω κυριω θεω σ
ου και τα λοιπα εξωλεθρευσα16και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ ανεσ και απαγγελω σοι α ελαλησεν κυ
ριοσ προσ µε την νυκτα και ειπεν αυτω λαλησον17και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ ουχι µικροσ συ ει ε
νωπιον αυτου ηγουµενοσ σκηπτρου φυλησ ισραηλ και εχρισεν σε κυριοσ εισ βασιλεα επι ισραηλ18κα
ι απεστειλεν σε κυριοσ εν οδω και ειπεν σοι πορευθητι και εξολεθρευσον τουσ αµαρτανοντασ εισ εµε
 τον αµαληκ και πολεµησεισ αυτουσ εωσ συντελεσησ αυτουσ19και ινα τι ουκ ηκουσασ τησ φωνησ κυ
ριου αλλ′ ωρµησασ του θεσθαι επι τα σκυλα και εποιησασ το πονηρον ενωπιον κυριου20και ειπεν σα
ουλ προσ σαµουηλ δια το ακουσαι µε τησ φωνησ του λαου και επορευθην εν τη οδω η απεστειλεν µε 
κυριοσ και ηγαγον τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και τον αµαληκ εξωλεθρευσα21και ελαβεν ο λαοσ των σ
κυλων ποιµνια και βουκολια τα πρωτα του εξολεθρευµατοσ θυσαι ενωπιον κυριου θεου ηµων εν γαλγ
αλοισ22και ειπεν σαµουηλ ει θελητον τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιαι ωσ το ακουσαι φωνησ κυρι



ου ιδου ακοη υπερ θυσιαν αγαθη και η επακροασισ υπερ στεαρ κριων23οτι αµαρτια οιωνισµα εστιν ο
δυνην και πονουσ θεραφιν επαγουσιν οτι εξουδενωσασ το ρηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριοσ µ
η ειναι βασιλεα επι ισραηλ24και ειπεν σαουλ προσ σαµουηλ ηµαρτηκα οτι παρεβην τον λογον κυριου
 και το ρηµα σου οτι εφοβηθην τον λαον και ηκουσα τησ φωνησ αυτων25και νυν αρον δη το αµαρτηµ
α µου και αναστρεψον µετ′ εµου και προσκυνησω κυριω τω θεω σου26και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ
 ουκ αναστρεφω µετα σου οτι εξουδενωσασ το ρηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριοσ του µη ειναι 
βασιλεα επι τον ισραηλ27και απεστρεψεν σαµουηλ το προσωπον αυτου του απελθειν και εκρατησεν σ
αουλ του πτερυγιου τησ διπλοι+δοσ αυτου και διερρηξεν αυτο28και ειπεν προσ αυτον σαµουηλ διερρ
ηξεν κυριοσ την βασιλειαν ισραηλ εκ χειροσ σου σηµερον και δωσει αυτην τω πλησιον σου τω αγαθ
ω υπερ σε29και διαιρεθησεται ισραηλ εισ δυο και ουκ αποστρεψει ουδε µετανοησει οτι ουχ ωσ ανθρω
ποσ εστιν του µετανοησαι αυτοσ30και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα αλλα δοξασον µε δη ενωπιον πρεσβυτε
ρων ισραηλ και ενωπιον λαου µου και αναστρεψον µετ′ εµου και προσκυνησω τω κυριω θεω σου31κα
ι ανεστρεψεν σαµουηλ οπισω σαουλ και προσεκυνησεν τω κυριω32και ειπεν σαµουηλ προσαγαγετε µ
οι τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και προσηλθεν προσ αυτον αγαγ τρεµων και ειπεν αγαγ ει ουτωσ πικροσ 
ο θανατοσ33και ειπεν σαµουηλ προσ αγαγ καθοτι ητεκνωσεν γυναικασ η ροµφαια σου ουτωσ ατεκνω
θησεται εκ γυναικων η µητηρ σου και εσφαξεν σαµουηλ τον αγαγ ενωπιον κυριου εν γαλγαλ34και απη
λθεν σαµουηλ εισ αρµαθαιµ και σαουλ ανεβη εισ τον οικον αυτου εισ γαβαα35και ου προσεθετο σαµ
ουηλ ετι ιδειν τον σαουλ εωσ ηµερασ θανατου αυτου οτι επενθει σαµουηλ επι σαουλ και κυριοσ µετε
µεληθη οτι εβασιλευσεν τον σαουλ επι ισραηλ 
 
Chapter 16 
1και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ εωσ ποτε συ πενθεισ επι σαουλ καγω εξουδενωκα αυτον µη βασιλευ
ειν επι ισραηλ πλησον το κερασ σου ελαιου και δευρο αποστειλω σε προσ ιεσσαι εωσ εισ βηθλεεµ οτι
 εορακα εν τοισ υιοισ αυτου εµοι βασιλευειν2και ειπεν σαµουηλ πωσ πορευθω και ακουσεται σαουλ 
και αποκτενει µε και ειπεν κυριοσ δαµαλιν βοων λαβε εν τη χειρι σου και ερεισ θυσαι τω κυριω ηκω3

και καλεσεισ τον ιεσσαι εισ την θυσιαν και γνωριω σοι α ποιησεισ και χρισεισ ον εαν ειπω προσ σε4κ
αι εποιησεν σαµουηλ παντα α ελαλησεν αυτω κυριοσ και ηλθεν εισ βηθλεεµ και εξεστησαν οι πρεσβ
υτεροι τησ πολεωσ τη απαντησει αυτου και ειπαν ειρηνη η εισοδοσ σου ο βλεπων5και ειπεν ειρηνη θ
υσαι τω κυριω ηκω αγιασθητε και ευφρανθητε µετ′ εµου σηµερον και ηγιασεν τον ιεσσαι και τουσ υι
ουσ αυτου και εκαλεσεν αυτουσ εισ την θυσιαν6και εγενηθη εν τω αυτουσ εισιεναι και ειδεν τον ελια
β και ειπεν αλλα και ενωπιον κυριου χριστοσ αυτου7και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ µη επιβλεψησ ε
πι την οψιν αυτου µηδε εισ την εξιν µεγεθουσ αυτου οτι εξουδενωκα αυτον οτι ουχ ωσ εµβλεψεται αν
θρωποσ οψεται ο θεοσ οτι ανθρωποσ οψεται εισ προσωπον ο δε θεοσ οψεται εισ καρδιαν8και εκαλεσε
ν ιεσσαι τον αµιναδαβ και παρηλθεν κατα προσωπον σαµουηλ και ειπεν ουδε τουτον εξελεξατο κυρι
οσ9και παρηγαγεν ιεσσαι τον σαµα και ειπεν και εν τουτω ουκ εξελεξατο κυριοσ10και παρηγαγεν ιεσσ
αι τουσ επτα υιουσ αυτου ενωπιον σαµουηλ και ειπεν σαµουηλ ουκ εξελεξατο κυριοσ εν τουτοισ11κα
ι ειπεν σαµουηλ προσ ιεσσαι εκλελοιπασιν τα παιδαρια και ειπεν ετι ο µικροσ ιδου ποιµαινει εν τω π
οιµνιω και ειπεν σαµουηλ προσ ιεσσαι αποστειλον και λαβε αυτον οτι ου µη κατακλιθωµεν εωσ του 
ελθειν αυτον12και απεστειλεν και εισηγαγεν αυτον και ουτοσ πυρρακησ µετα καλλουσ οφθαλµων και
 αγαθοσ ορασει κυριω και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ αναστα και χρισον τον δαυιδ οτι ουτοσ αγαθο
σ εστιν13και ελαβεν σαµουηλ το κερασ του ελαιου και εχρισεν αυτον εν µεσω των αδελφων αυτου κα
ι εφηλατο πνευµα κυριου επι δαυιδ απο τησ ηµερασ εκεινησ και επανω και ανεστη σαµουηλ και απη
λθεν εισ αρµαθαιµ14και πνευµα κυριου απεστη απο σαουλ και επνιγεν αυτον πνευµα πονηρον παρα κ
υριου15και ειπαν οι παιδεσ σαουλ προσ αυτον ιδου δη πνευµα κυριου πονηρον πνιγει σε16ειπατωσαν 
δη οι δουλοι σου ενωπιον σου και ζητησατωσαν τω κυριω ηµων ανδρα ειδοτα ψαλλειν εν κινυρα και 
εσται εν τω ειναι πνευµα πονηρον επι σοι και ψαλει εν τη κινυρα αυτου και αγαθον σοι εσται και αν
απαυσει σε17και ειπεν σαουλ προσ τουσ παιδασ αυτου ιδετε δη µοι ανδρα ορθωσ ψαλλοντα και εισαγ
αγετε αυτον προσ εµε18και απεκριθη εισ των παιδαριων αυτου και ειπεν ιδου εορακα υιον τω ιεσσαι β
ηθλεεµιτην και αυτον ειδοτα ψαλµον και ο ανηρ συνετοσ και ο ανηρ πολεµιστησ και σοφοσ λογω κα
ι ανηρ αγαθοσ τω ειδει και κυριοσ µετ′ αυτου19και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ προσ ιεσσαι λεγων απ
οστειλον προσ µε τον υιον σου δαυιδ τον εν τω ποιµνιω σου20και ελαβεν ιεσσαι γοµορ αρτων και ασκ
ον οινου και εριφον αιγων ενα και εξαπεστειλεν εν χειρι δαυιδ του υιου αυτου προσ σαουλ21και ειση
λθεν δαυιδ προσ σαουλ και παρειστηκει ενωπιον αυτου και ηγαπησεν αυτον σφοδρα και εγενηθη αυτ
ω αιρων τα σκευη αυτου22και απεστειλεν σαουλ προσ ιεσσαι λεγων παριστασθω δη δαυιδ ενωπιον εµ
ου οτι ευρεν χαριν εν οφθαλµοισ µου23και εγενηθη εν τω ειναι πνευµα πονηρον επι σαουλ και ελαµβα
νεν δαυιδ την κινυραν και εψαλλεν εν τη χειρι αυτου και ανεψυχεν σαουλ και αγαθον αυτω και αφισ
τατο απ′ αυτου το πνευµα το πονηρον 
 



Chapter 17 
1και συναγουσιν αλλοφυλοι τασ παρεµβολασ αυτων εισ πολεµον και συναγονται εισ σοκχωθ τησ ιου
δαιασ και παρεµβαλλουσιν ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον αζηκα εν εφερµεµ2και σαουλ και οι αν
δρεσ ισραηλ συναγονται και παρεµβαλλουσιν εν τη κοιλαδι αυτοι παρατασσονται εισ πολεµον εξ εν
αντιασ αλλοφυλων3και αλλοφυλοι ιστανται επι του ορουσ ενταυθα και ισραηλ ισταται επι του ορου
σ ενταυθα και ο αυλων ανα µεσον αυτων4και εξηλθεν ανηρ δυνατοσ εκ τησ παραταξεωσ των αλλοφυ
λων γολιαθ ονοµα αυτω εκ γεθ υψοσ αυτου τεσσαρων πηχεων και σπιθαµησ5και περικεφαλαια επι τη
σ κεφαλησ αυτου και θωρακα αλυσιδωτον αυτοσ ενδεδυκωσ και ο σταθµοσ του θωρακοσ αυτου πεντ
ε χιλιαδεσ σικλων χαλκου και σιδηρου6και κνηµιδεσ χαλκαι επανω των σκελων αυτου και ασπισ χα
λκη ανα µεσον των ωµων αυτου7και ο κοντοσ του δορατοσ αυτου ωσει µεσακλον υφαινοντων και η λ
ογχη αυτου εξακοσιων σικλων σιδηρου και ο αιρων τα οπλα αυτου προεπορευετο αυτου8και εστη κα
ι ανεβοησεν εισ την παραταξιν ισραηλ και ειπεν αυτοισ τι εκπορευεσθε παραταξασθαι πολεµω εξ εν
αντιασ ηµων ουκ εγω ειµι αλλοφυλοσ και υµεισ εβραιοι του σαουλ εκλεξασθε εαυτοισ ανδρα και κατ
αβητω προσ µε9και εαν δυνηθη προσ εµε πολεµησαι και εαν παταξη µε και εσοµεθα υµιν εισ δουλου
σ εαν δε εγω δυνηθω και παταξω αυτον εσεσθε ηµιν εισ δουλουσ και δουλευσετε ηµιν10και ειπεν ο αλ
λοφυλοσ ιδου εγω ωνειδισα την παραταξιν ισραηλ σηµερον εν τη ηµερα ταυτη δοτε µοι ανδρα και µο
νοµαχησοµεν αµφοτεροι11και ηκουσεν σαουλ και πασ ισραηλ τα ρηµατα του αλλοφυλου ταυτα και ε
ξεστησαν και εφοβηθησαν σφοδρα32και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ µη δη συµπεσετω η καρδια του κυρι
ου µου επ′ αυτον ο δουλοσ σου πορευσεται και πολεµησει µετα του αλλοφυλου τουτου33και ειπεν σα
ουλ προσ δαυιδ ου µη δυνηση πορευθηναι προσ τον αλλοφυλον του πολεµειν µετ′ αυτου οτι παιδαριο
ν ει συ και αυτοσ ανηρ πολεµιστησ εκ νεοτητοσ αυτου34και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ποιµαινων ην ο 
δουλοσ σου τω πατρι αυτου εν τω ποιµνιω και οταν ηρχετο ο λεων και η αρκοσ και ελαµβανεν προβα
τον εκ τησ αγελησ35και εξεπορευοµην οπισω αυτου και επαταξα αυτον και εξεσπασα εκ του στοµατο
σ αυτου και ει επανιστατο επ′ εµε και εκρατησα του φαρυγγοσ αυτου και επαταξα και εθανατωσα αυ
τον36και την αρκον ετυπτεν ο δουλοσ σου και τον λεοντα και εσται ο αλλοφυλοσ ο απεριτµητοσ ωσ ε
ν τουτων ουχι πορευσοµαι και παταξω αυτον και αφελω σηµερον ονειδοσ εξ ισραηλ διοτι τισ ο απερι
τµητοσ ουτοσ οσ ωνειδισεν παραταξιν θεου ζωντοσ37κυριοσ οσ εξειλατο µε εκ χειροσ του λεοντοσ κα
ι εκ χειροσ τησ αρκου αυτοσ εξελειται µε εκ χειροσ του αλλοφυλου του απεριτµητου τουτου και ειπε
ν σαουλ προσ δαυιδ πορευου και εσται κυριοσ µετα σου38και ενεδυσεν σαουλ τον δαυιδ µανδυαν και
 περικεφαλαιαν χαλκην περι την κεφαλην αυτου39και εζωσεν τον δαυιδ την ροµφαιαν αυτου επανω τ
ου µανδυου αυτου και εκοπιασεν περιπατησασ απαξ και δισ και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ου µη δυνω
µαι πορευθηναι εν τουτοισ οτι ου πεπειραµαι και αφαιρουσιν αυτα απ′ αυτου40και ελαβεν την βακτη
ριαν αυτου εν τη χειρι αυτου και εξελεξατο εαυτω πεντε λιθουσ λειουσ εκ του χειµαρρου και εθετο α
υτουσ εν τω καδιω τω ποιµενικω τω οντι αυτω εισ συλλογην και σφενδονην αυτου εν τη χειρι αυτου κ
αι προσηλθεν προσ τον ανδρα τον αλλοφυλον42και ειδεν γολιαδ τον δαυιδ και ητιµασεν αυτον οτι αυ
τοσ ην παιδαριον και αυτοσ πυρρακησ µετα καλλουσ οφθαλµων43και ειπεν ο αλλοφυλοσ προσ δαυιδ 
ωσει κυων εγω ειµι οτι συ ερχη επ′ εµε εν ραβδω και λιθοισ και ειπεν δαυιδ ουχι αλλ′ η χειρω κυνοσ κ
αι κατηρασατο ο αλλοφυλοσ τον δαυιδ εν τοισ θεοισ αυτου44και ειπεν ο αλλοφυλοσ προσ δαυιδ δευρ
ο προσ µε και δωσω τασ σαρκασ σου τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ κτηνεσιν τησ γησ45και ειπε
ν δαυιδ προσ τον αλλοφυλον συ ερχη προσ µε εν ροµφαια και εν δορατι και εν ασπιδι καγω πορευοµα
ι προσ σε εν ονοµατι κυριου σαβαωθ θεου παραταξεωσ ισραηλ ην ωνειδισασ σηµερον46και αποκλεισ
ει σε κυριοσ σηµερον εισ την χειρα µου και αποκτενω σε και αφελω την κεφαλην σου απο σου και δω
σω τα κωλα σου και τα κωλα παρεµβολησ αλλοφυλων εν ταυτη τη ηµερα τοισ πετεινοισ του ουρανου
 και τοισ θηριοισ τησ γησ και γνωσεται πασα η γη οτι εστιν θεοσ εν ισραηλ47και γνωσεται πασα η εκκ
λησια αυτη οτι ουκ εν ροµφαια και δορατι σωζει κυριοσ οτι του κυριου ο πολεµοσ και παραδωσει κυ
ριοσ υµασ εισ χειρασ ηµων48και ανεστη ο αλλοφυλοσ και επορευθη εισ συναντησιν δαυιδ49και εξετει
νεν δαυιδ την χειρα αυτου εισ το καδιον και ελαβεν εκειθεν λιθον ενα και εσφενδονησεν και επαταξε
ν τον αλλοφυλον επι το µετωπον αυτου και διεδυ ο λιθοσ δια τησ περικεφαλαιασ εισ το µετωπον αυτο
υ και επεσεν επι προσωπον αυτου επι την γην51και εδραµεν δαυιδ και επεστη επ′ αυτον και ελαβεν τη
ν ροµφαιαν αυτου και εθανατωσεν αυτον και αφειλεν την κεφαλην αυτου και ειδον οι αλλοφυλοι οτι 
τεθνηκεν ο δυνατοσ αυτων και εφυγον52και ανιστανται ανδρεσ ισραηλ και ιουδα και ηλαλαξαν και κ
ατεδιωξαν οπισω αυτων εωσ εισοδου γεθ και εωσ τησ πυλησ ασκαλωνοσ και επεσαν τραυµατιαι των 
αλλοφυλων εν τη οδω των πυλων και εωσ γεθ και εωσ ακκαρων53και ανεστρεψαν ανδρεσ ισραηλ εκκλ
ινοντεσ οπισω των αλλοφυλων και κατεπατουν τασ παρεµβολασ αυτων54και ελαβεν δαυιδ την κεφαλ
ην του αλλοφυλου και ηνεγκεν αυτην εισ ιερουσαληµ και τα σκευη αυτου εθηκεν εν τω σκηνωµατι α
υτου 
 
Chapter 18 



6και εξηλθον αι χορευουσαι εισ συναντησιν δαυιδ εκ πασων πολεων ισραηλ εν τυµπανοισ και εν χαρ
µοσυνη και εν κυµβαλοισ7και εξηρχον αι γυναικεσ και ελεγον επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου κα
ι δαυιδ εν µυριασιν αυτου8και πονηρον εφανη το ρηµα εν οφθαλµοισ σαουλ περι του λογου τουτου κ
αι ειπεν τω δαυιδ εδωκαν τασ µυριαδασ και εµοι εδωκαν τασ χιλιαδασ9και ην σαουλ υποβλεποµενοσ
 τον δαυιδ απο τησ ηµερασ εκεινησ και επεκεινα12και εφοβηθη σαουλ απο προσωπου δαυιδ13και απεσ
τησεν αυτον απ′ αυτου και κατεστησεν αυτον εαυτω χιλιαρχον και εξεπορευετο και εισεπορευετο εµ
προσθεν του λαου14και ην δαυιδ εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου συνιων και κυριοσ µετ′ αυτου15και ειδε
ν σαουλ ωσ αυτοσ συνιει σφοδρα και ευλαβειτο απο προσωπου αυτου16και πασ ισραηλ και ιουδασ η
γαπα τον δαυιδ οτι αυτοσ εξεπορευετο και εισεπορευετο προ προσωπου του λαου20και ηγαπησεν µελχ
ολ η θυγατηρ σαουλ τον δαυιδ και απηγγελη σαουλ και ηυθυνθη εν οφθαλµοισ αυτου21και ειπεν σαο
υλ δωσω αυτην αυτω και εσται αυτω εισ σκανδαλον και ην επι σαουλ χειρ αλλοφυλων22και ενετειλα
το σαουλ τοισ παισιν αυτου λεγων λαλησατε υµεισ λαθρα τω δαυιδ λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ θελει ε
ν σοι και παντεσ οι παιδεσ αυτου αγαπωσιν σε και συ επιγαµβρευσον τω βασιλει23και ελαλησαν οι π
αιδεσ σαουλ εισ τα ωτα δαυιδ τα ρηµατα ταυτα και ειπεν δαυιδ ει κουφον εν οφθαλµοισ υµων επιγαµ
βρευσαι βασιλει καγω ανηρ ταπεινοσ και ουχι ενδοξοσ24και απηγγειλαν οι παιδεσ σαουλ αυτω κατα 
τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν δαυιδ25και ειπεν σαουλ ταδε ερειτε τω δαυιδ ου βουλεται ο βασιλευσ εν
 δοµατι αλλ′ η εν εκατον ακροβυστιαισ αλλοφυλων εκδικησαι εισ εχθρουσ του βασιλεωσ και σαουλ 
ελογισατο αυτον εµβαλειν εισ χειρασ των αλλοφυλων26και απαγγελλουσιν οι παιδεσ σαουλ τω δαυιδ 
τα ρηµατα ταυτα και ευθυνθη ο λογοσ εν οφθαλµοισ δαυιδ επιγαµβρευσαι τω βασιλει27και ανεστη δα
υιδ και επορευθη αυτοσ και οι ανδρεσ αυτου και επαταξεν εν τοισ αλλοφυλοισ εκατον ανδρασ και α
νηνεγκεν τασ ακροβυστιασ αυτων τω βασιλει και επιγαµβρευεται τω βασιλει και διδωσιν αυτω την µ
ελχολ θυγατερα αυτου αυτω εισ γυναικα28και ειδεν σαουλ οτι κυριοσ µετα δαυιδ και πασ ισραηλ ηγα
πα αυτον29και προσεθετο ευλαβεισθαι απο δαυιδ ετι 
 
Chapter 19 
1και ελαλησεν σαουλ προσ ιωναθαν τον υιον αυτου και προσ παντασ τουσ παιδασ αυτου θανατωσαι
 τον δαυιδ και ιωναθαν υιοσ σαουλ ηρειτο τον δαυιδ σφοδρα2και απηγγειλεν ιωναθαν τω δαυιδ λεγων
 σαουλ ζητει θανατωσαι σε φυλαξαι ουν αυριον πρωι και κρυβηθι και καθισον κρυβη3και εγω εξελευ
σοµαι και στησοµαι εχοµενοσ του πατροσ µου εν αγρω ου εαν ησ εκει και εγω λαλησω περι σου προσ
 τον πατερα µου και οψοµαι ο τι εαν η και απαγγελω σοι4και ελαλησεν ιωναθαν περι δαυιδ αγαθα πρ
οσ σαουλ τον πατερα αυτου και ειπεν προσ αυτον µη αµαρτησατω ο βασιλευσ εισ τον δουλον σου δα
υιδ οτι ουχ ηµαρτηκεν εισ σε και τα ποιηµατα αυτου αγαθα σφοδρα5και εθετο την ψυχην αυτου εν τη
 χειρι αυτου και επαταξεν τον αλλοφυλον και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην και πασ ισραηλ ει
δον και εχαρησαν και ινα τι αµαρτανεισ εισ αιµα αθωον θανατωσαι τον δαυιδ δωρεαν6και ηκουσεν 
σαουλ τησ φωνησ ιωναθαν και ωµοσεν σαουλ λεγων ζη κυριοσ ει αποθανειται7και εκαλεσεν ιωναθα
ν τον δαυιδ και απηγγειλεν αυτω παντα τα ρηµατα ταυτα και εισηγαγεν ιωναθαν τον δαυιδ προσ σαο
υλ και ην ενωπιον αυτου ωσει εχθεσ και τριτην ηµεραν8και προσεθετο ο πολεµοσ γενεσθαι προσ σαο
υλ και κατισχυσεν δαυιδ και επολεµησεν τουσ αλλοφυλουσ και επαταξεν εν αυτοισ πληγην µεγαλην 
σφοδρα και εφυγον εκ προσωπου αυτου9και εγενετο πνευµα θεου πονηρον επι σαουλ και αυτοσ εν οικ
ω καθευδων και δορυ εν τη χειρι αυτου και δαυιδ εψαλλεν εν ταισ χερσιν αυτου10και εζητει σαουλ π
αταξαι το δορυ εισ δαυιδ και απεστη δαυιδ εκ προσωπου σαουλ και επαταξεν το δορυ εισ τον τοιχον 
και δαυιδ ανεχωρησεν και διεσωθη11και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ ε
ισ οικον δαυιδ φυλαξαι αυτον του θανατωσαι αυτον πρωι και απηγγειλεν τω δαυιδ µελχολ η γυνη αυ
του λεγουσα εαν µη συ σωσησ την ψυχην σαυτου την νυκτα ταυτην αυριον θανατωθηση12και καταγ
ει η µελχολ τον δαυιδ δια τησ θυριδοσ και απηλθεν και εφυγεν και σωζεται13και ελαβεν η µελχολ τα 
κενοταφια και εθετο επι την κλινην και ηπαρ των αιγων εθετο προσ κεφαλησ αυτου και εκαλυψεν αυ
τα ιµατιω14και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ λαβειν τον δαυιδ και λεγουσιν ενοχλεισθαι αυτον15και απ
οστελλει επι τον δαυιδ λεγων αγαγετε αυτον επι τησ κλινησ προσ µε του θανατωσαι αυτον16και ερχον
ται οι αγγελοι και ιδου τα κενοταφια επι τησ κλινησ και ηπαρ των αιγων προσ κεφαλησ αυτου17και ει
πεν σαουλ τη µελχολ ινα τι ουτωσ παρελογισω µε και εξαπεστειλασ τον εχθρον µου και διεσωθη και 
ειπεν µελχολ τω σαουλ αυτοσ ειπεν εξαποστειλον µε ει δε µη θανατωσω σε18και δαυιδ εφυγεν και διεσ
ωθη και παραγινεται προσ σαµουηλ εισ αρµαθαιµ και απαγγελλει αυτω παντα οσα εποιησεν αυτω σα
ουλ και επορευθη δαυιδ και σαµουηλ και εκαθισαν εν ναυαθ εν ραµα19και απηγγελη τω σαουλ λεγον
τεσ ιδου δαυιδ εν ναυαθ εν ραµα20και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ λαβειν τον δαυιδ και ειδαν την εκ
κλησιαν των προφητων και σαµουηλ ειστηκει καθεστηκωσ επ′ αυτων και εγενηθη επι τουσ αγγελουσ 
του σαουλ πνευµα θεου και προφητευουσιν21και απηγγελη τω σαουλ και απεστειλεν αγγελουσ ετερου
σ και επροφητευσαν και αυτοι και προσεθετο σαουλ αποστειλαι αγγελουσ τριτουσ και επροφητευσαν
 και αυτοι22και εθυµωθη οργη σαουλ και επορευθη και αυτοσ εισ αρµαθαιµ και ερχεται εωσ του φρεα



τοσ του αλω του εν τω σεφι και ηρωτησεν και ειπεν που σαµουηλ και δαυιδ και ειπαν ιδου εν ναυαθ ε
ν ραµα23και επορευθη εκειθεν εισ ναυαθ εν ραµα και εγενηθη και επ′ αυτω πνευµα θεου και επορευετ
ο προφητευων εωσ του ελθειν αυτον εισ ναυαθ εν ραµα24και εξεδυσατο τα ιµατια αυτου και επροφητε
υσεν ενωπιον αυτων και επεσεν γυµνοσ ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα δια τουτο ελεγο
ν ει και σαουλ εν προφηταισ 
 
Chapter 20 
1και απεδρα δαυιδ εκ ναυαθ εν ραµα και ερχεται ενωπιον ιωναθαν και ειπεν τι πεποιηκα και τι το αδι
κηµα µου και τι ηµαρτηκα ενωπιον του πατροσ σου οτι επιζητει την ψυχην µου2και ειπεν αυτω ιωνα
θαν µηδαµωσ σοι ου µη αποθανησ ιδου ου µη ποιηση ο πατηρ µου ρηµα µεγα η µικρον και ουκ αποκ
αλυψει το ωτιον µου και τι οτι κρυψει ο πατηρ µου το ρηµα τουτο ουκ εστιν τουτο3και απεκριθη δαυι
δ τω ιωναθαν και ειπεν γινωσκων οιδεν ο πατηρ σου οτι ευρηκα χαριν εν οφθαλµοισ σου και ειπεν µη
 γνωτω τουτο ιωναθαν µη ου βουληται αλλα ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου οτι καθωσ ειπον εµπεπλησ
ται ανα µεσον µου και του θανατου4και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ τι επιθυµει η ψυχη σου και τι ποιη
σω σοι5και ειπεν δαυιδ προσ ιωναθαν ιδου δη νεοµηνια αυριον και εγω καθισασ ου καθησοµαι µετα 
του βασιλεωσ φαγειν και εξαποστελεισ µε και κρυβησοµαι εν τω πεδιω εωσ δειλησ6εαν επισκεπτοµεν
οσ επισκεψηται µε ο πατηρ σου και ερεισ παραιτουµενοσ παρητησατο απ′ εµου δαυιδ δραµειν εωσ ει
σ βηθλεεµ την πολιν αυτου οτι θυσια των ηµερων εκει ολη τη φυλη7εαν ταδε ειπη αγαθωσ ειρηνη τω δ
ουλω σου και εαν σκληρωσ αποκριθη σοι γνωθι οτι συντετελεσται η κακια παρ′ αυτου8και ποιησεισ 
ελεοσ µετα του δουλου σου οτι εισηγαγεσ εισ διαθηκην κυριου τον δουλον σου µετα σεαυτου και ει ε
στιν αδικια εν τω δουλω σου θανατωσον µε συ και εωσ του πατροσ σου ινα τι ουτωσ εισαγεισ µε9και 
ειπεν ιωναθαν µηδαµωσ σοι οτι εαν γινωσκων γνω οτι συντετελεσται η κακια παρα του πατροσ µου τ
ου ελθειν επι σε και εαν µη εισ τασ πολεισ σου εγω απαγγελω σοι10και ειπεν δαυιδ προσ ιωναθαν τισ 
απαγγελει µοι εαν αποκριθη ο πατηρ σου σκληρωσ11και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ πορευου και µενε 
εισ αγρον και εκπορευονται αµφοτεροι εισ αγρον12και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ κυριοσ ο θεοσ ισραη
λ οιδεν οτι ανακρινω τον πατερα µου ωσ αν ο καιροσ τρισσωσ και ιδου αγαθον η περι δαυιδ και ου µ
η αποστειλω προσ σε εισ αγρον13ταδε ποιησαι ο θεοσ τω ιωναθαν και ταδε προσθειη οτι ανοισω τα κα
κα επι σε και αποκαλυψω το ωτιον σου και εξαποστελω σε και απελευση εισ ειρηνην και εσται κυριο
σ µετα σου καθωσ ην µετα του πατροσ µου14και µεν ετι µου ζωντοσ και ποιησεισ ελεοσ µετ′ εµου και 
εαν θανατω αποθανω15ουκ εξαρεισ ελεοσ σου απο του οικου µου εωσ του αιωνοσ και ει µη εν τω εξαι
ρειν κυριον τουσ εχθρουσ δαυιδ εκαστον απο προσωπου τησ γησ16εξαρθηναι το ονοµα του ιωναθαν 
απο του οικου δαυιδ και εκζητησαι κυριοσ εχθρουσ του δαυιδ17και προσεθετο ετι ιωναθαν οµοσαι τω
 δαυιδ οτι ηγαπησεν ψυχην αγαπωντοσ αυτον18και ειπεν ιωναθαν αυριον νουµηνια και επισκεπηση ο
τι επισκεπησεται καθεδρα σου19και τρισσευσεισ και επισκεψη και ηξεισ εισ τον τοπον σου ου εκρυβη
σ εν τη ηµερα τη εργασιµη και καθηση παρα το εργαβ εκεινο20και εγω τρισσευσω ταισ σχιζαισ ακοντ
ιζων εκπεµπων εισ την αµατταρι21και ιδου αποστελω το παιδαριον λεγων δευρο ευρε µοι την σχιζαν ε
αν ειπω λεγων τω παιδαριω ωδε η σχιζα απο σου και ωδε λαβε αυτην παραγινου οτι ειρηνη σοι και ο
υκ εστιν λογοσ ζη κυριοσ22εαν ταδε ειπω τω νεανισκω ωδε η σχιζα απο σου και επεκεινα πορευου οτι 
εξαπεσταλκεν σε κυριοσ23και το ρηµα ο ελαλησαµεν εγω και συ ιδου κυριοσ µαρτυσ ανα µεσον εµου
 και σου εωσ αιωνοσ24και κρυπτεται δαυιδ εν αγρω και παραγινεται ο µην και ερχεται ο βασιλευσ επι
 την τραπεζαν του φαγειν25και εκαθισεν ο βασιλευσ επι την καθεδραν αυτου ωσ απαξ και απαξ επι τη
σ καθεδρασ παρα τοιχον και προεφθασεν τον ιωναθαν και εκαθισεν αβεννηρ εκ πλαγιων σαουλ και ε
πεσκεπη ο τοποσ δαυιδ26και ουκ ελαλησεν σαουλ ουδεν εν τη ηµερα εκεινη οτι ειπεν συµπτωµα φαινε
ται µη καθαροσ ειναι οτι ου κεκαθαρισται27και εγενηθη τη επαυριον του µηνοσ τη ηµερα τη δευτερα 
και επεσκεπη ο τοποσ του δαυιδ και ειπεν σαουλ προσ ιωναθαν τον υιον αυτου τι οτι ου παραγεγονεν
 ο υιοσ ιεσσαι και εχθεσ και σηµερον επι την τραπεζαν28και απεκριθη ιωναθαν τω σαουλ και ειπεν α
υτω παρητηται δαυιδ παρ′ εµου εωσ εισ βηθλεεµ την πολιν αυτου πορευθηναι29και ειπεν εξαποστειλο
ν δη µε οτι θυσια τησ φυλησ ηµιν εν τη πολει και ενετειλαντο προσ µε οι αδελφοι µου και νυν ει ευρη
κα χαριν εν οφθαλµοισ σου διασωθησοµαι δη και οψοµαι τουσ αδελφουσ µου δια τουτο ου παραγεγο
νεν επι την τραπεζαν του βασιλεωσ30και εθυµωθη οργη σαουλ επι ιωναθαν σφοδρα και ειπεν αυτω υι
ε κορασιων αυτοµολουντων ου γαρ οιδα οτι µετοχοσ ει συ τω υιω ιεσσαι εισ αισχυνην σου και εισ αι
σχυνην αποκαλυψεωσ µητροσ σου31οτι πασασ τασ ηµερασ ασ ο υιοσ ιεσσαι ζη επι τησ γησ ουχ ετοι
µασθησεται η βασιλεια σου νυν ουν αποστειλασ λαβε τον νεανιαν οτι υιοσ θανατου ουτοσ32και απε
κριθη ιωναθαν τω σαουλ ινα τι αποθνησκει τι πεποιηκεν33και επηρεν σαουλ το δορυ επι ιωναθαν του 
θανατωσαι αυτον και εγνω ιωναθαν οτι συντετελεσται η κακια αυτη παρα του πατροσ αυτου θανατω
σαι τον δαυιδ34και ανεπηδησεν ιωναθαν απο τησ τραπεζησ εν οργη θυµου και ουκ εφαγεν εν τη δευτε
ρα του µηνοσ αρτον οτι εθραυσθη επι τον δαυιδ οτι συνετελεσεν επ′ αυτον ο πατηρ αυτου35και εγενη
θη πρωι και εξηλθεν ιωναθαν εισ αγρον καθωσ εταξατο εισ το µαρτυριον δαυιδ και παιδαριον µικρον



 µετ′ αυτου36και ειπεν τω παιδαριω δραµε ευρε µοι τασ σχιζασ εν αισ εγω ακοντιζω και το παιδαριον 
εδραµε και αυτοσ ηκοντιζε τη σχιζη και παρηγαγεν αυτην37και ηλθεν το παιδαριον εωσ του τοπου τη
σ σχιζησ ου ηκοντιζεν ιωναθαν και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του νεανιου και ειπεν εκει η σχιζα απ
ο σου και επεκεινα38και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του παιδαριου αυτου λεγων ταχυνασ σπευσον κα
ι µη στησ και ανελεξεν το παιδαριον ιωναθαν τασ σχιζασ προσ τον κυριον αυτου39και το παιδαριον 
ουκ εγνω ουθεν παρεξ ιωναθαν και δαυιδ εγνωσαν το ρηµα40και ιωναθαν εδωκεν τα σκευη αυτου επι 
το παιδαριον αυτου και ειπεν τω παιδαριω αυτου πορευου εισελθε εισ την πολιν41και ωσ εισηλθεν το 
παιδαριον και δαυιδ ανεστη απο του εργαβ και επεσεν επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω 
τρισ και κατεφιλησεν εκαστοσ τον πλησιον αυτου και εκλαυσεν εκαστοσ τω πλησιον αυτου εωσ συν
τελειασ µεγαλησ42και ειπεν ιωναθαν πορευου εισ ειρηνην και ωσ οµωµοκαµεν ηµεισ αµφοτεροι εν ον
οµατι κυριου λεγοντεσ κυριοσ εσται µαρτυσ ανα µεσον εµου και σου και ανα µεσον του σπερµατοσ 
µου και ανα µεσον του σπερµατοσ σου εωσ αιωνοσ 
 
Chapter 21 
1και ανεστη δαυιδ και απηλθεν και ιωναθαν εισηλθεν εισ την πολιν2και ερχεται δαυιδ εισ νοµβα προ
σ αβιµελεχ τον ιερεα και εξεστη αβιµελεχ τη απαντησει αυτου και ειπεν αυτω τι οτι συ µονοσ και ου
θεισ µετα σου3και ειπεν δαυιδ τω ιερει ο βασιλευσ εντεταλται µοι ρηµα σηµερον και ειπεν µοι µηδεισ
 γνωτω το ρηµα περι ου εγω αποστελλω σε και υπερ ου εντεταλµαι σοι και τοισ παιδαριοισ διαµεµαρτ
υρηµαι εν τω τοπω τω λεγοµενω θεου πιστισ φελλανι αλεµωνι4και νυν ει εισιν υπο την χειρα σου πεντ
ε αρτοι δοσ εισ χειρα µου το ευρεθεν5και απεκριθη ο ιερευσ τω δαυιδ και ειπεν ουκ εισιν αρτοι βεβηλ
οι υπο την χειρα µου οτι αλλ′ η αρτοι αγιοι εισιν ει πεφυλαγµενα τα παιδαρια εστιν απο γυναικοσ και
 φαγεται6και απεκριθη δαυιδ τω ιερει και ειπεν αυτω αλλα απο γυναικοσ απεσχηµεθα εχθεσ και τριτη
ν ηµεραν εν τω εξελθειν µε εισ οδον γεγονε παντα τα παιδαρια ηγνισµενα και αυτη η οδοσ βεβηλοσ δι
οτι αγιασθησεται σηµερον δια τα σκευη µου7και εδωκεν αυτω αβιµελεχ ο ιερευσ τουσ αρτουσ τησ πρ
οθεσεωσ οτι ουκ ην εκει αρτοσ οτι αλλ′ η αρτοι του προσωπου οι αφηρηµενοι εκ προσωπου κυριου π
αρατεθηναι αρτον θερµον η ηµερα ελαβεν αυτουσ8και εκει ην εν των παιδαριων του σαουλ εν τη ηµε
ρα εκεινη συνεχοµενοσ νεεσσαραν ενωπιον κυριου και ονοµα αυτω δωηκ ο συροσ νεµων τασ ηµιονο
υσ σαουλ9και ειπεν δαυιδ προσ αβιµελεχ ιδε ει εστιν ενταυθα υπο την χειρα σου δορυ η ροµφαια οτι 
την ροµφαιαν µου και τα σκευη ουκ ειληφα εν τη χειρι µου οτι ην το ρηµα του βασιλεωσ κατα σπουδ
ην10και ειπεν ο ιερευσ ιδου η ροµφαια γολιαθ του αλλοφυλου ον επαταξασ εν τη κοιλαδι ηλα και αυτ
η ενειληµενη εν ιµατιω ει ταυτην ληµψη σεαυτω λαβε οτι ουκ εστιν ετερα παρεξ ταυτησ ενταυθα και
 ειπεν δαυιδ ιδου ουκ εστιν ωσπερ αυτη δοσ µοι αυτην11και εδωκεν αυτην αυτω και ανεστη δαυιδ και
 εφυγεν εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου σαουλ και ηλθεν δαυιδ προσ αγχουσ βασιλεα γεθ12και ειπαν 
οι παιδεσ αγχουσ προσ αυτον ουχι ουτοσ δαυιδ ο βασιλευσ τησ γησ ουχι τουτω εξηρχον αι χορευουσ
αι λεγουσαι επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν αυτου13και εθετο δαυιδ τα ρηµ
ατα εν τη καρδια αυτου και εφοβηθη σφοδρα απο προσωπου αγχουσ βασιλεωσ γεθ14και ηλλοιωσεν το
 προσωπον αυτου ενωπιον αυτου και προσεποιησατο εν τη ηµερα εκεινη και ετυµπανιζεν επι ταισ θυ
ραισ τησ πολεωσ και παρεφερετο εν ταισ χερσιν αυτου και επιπτεν επι τασ θυρασ τησ πυλησ και τα σ
ιελα αυτου κατερρει επι τον πωγωνα αυτου15και ειπεν αγχουσ προσ τουσ παιδασ αυτου ιδου ιδετε αν
δρα επιληµπτον ινα τι εισηγαγετε αυτον προσ µε16η ελαττουµαι επιληµπτων εγω οτι εισαγειοχατε αυτ
ον επιληµπτευεσθαι προσ µε ουτοσ ουκ εισελευσεται εισ οικιαν 
 
Chapter 22 
1και απηλθεν εκειθεν δαυιδ και διεσωθη και ερχεται εισ το σπηλαιον το οδολλαµ και ακουουσιν οι α
δελφοι αυτου και ο οικοσ του πατροσ αυτου και καταβαινουσιν προσ αυτον εκει2και συνηγοντο προ
σ αυτον πασ εν αναγκη και πασ υποχρεωσ και πασ κατωδυνοσ ψυχη και ην επ′ αυτων ηγουµενοσ και
 ησαν µετ′ αυτου ωσ τετρακοσιοι ανδρεσ3και απηλθεν δαυιδ εκειθεν εισ µασσηφα τησ µωαβ και ειπεν
 προσ βασιλεα µωαβ γινεσθωσαν δη ο πατηρ µου και η µητηρ µου παρα σοι εωσ οτου γνω τι ποιησει 
µοι ο θεοσ4και παρεκαλεσεν το προσωπον του βασιλεωσ µωαβ και κατωκουν µετ′ αυτου πασασ τασ η
µερασ οντοσ του δαυιδ εν τη περιοχη5και ειπεν γαδ ο προφητησ προσ δαυιδ µη καθου εν τη περιοχη π
ορευου και ηξεισ εισ γην ιουδα και επορευθη δαυιδ και ηλθεν και εκαθισεν εν πολει σαριχ6και ηκου
σεν σαουλ οτι εγνωσται δαυιδ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου και σαουλ εκαθητο εν τω βουνω υπο την α
ρουραν την εν ραµα και το δορυ εν τη χειρι αυτου και παντεσ οι παιδεσ αυτου παρειστηκεισαν αυτω
7και ειπεν σαουλ προσ τουσ παιδασ αυτου τουσ παρεστηκοτασ αυτω και ειπεν αυτοισ ακουσατε δη υ
ιοι βενιαµιν ει αληθωσ πασιν υµιν δωσει ο υιοσ ιεσσαι αγρουσ και αµπελωνασ και παντασ υµασ ταξ
ει εκατονταρχουσ και χιλιαρχουσ8οτι συγκεισθε παντεσ υµεισ επ′ εµε και ουκ εστιν ο αποκαλυπτων τ
ο ωτιον µου εν τω διαθεσθαι τον υιον µου διαθηκην µετα του υιου ιεσσαι και ουκ εστιν πονων περι ε
µου εξ υµων και αποκαλυπτων το ωτιον µου οτι επηγειρεν ο υιοσ µου τον δουλον µου επ′ εµε εισ εχθρ



ον ωσ η ηµερα αυτη9και αποκρινεται δωηκ ο συροσ ο καθεστηκωσ επι τασ ηµιονουσ σαουλ και ειπεν
 εορακα τον υιον ιεσσαι παραγινοµενον εισ νοµβα προσ αβιµελεχ υιον αχιτωβ τον ιερεα10και ηρωτα 
αυτω δια του θεου και επισιτισµον εδωκεν αυτω και την ροµφαιαν γολιαδ του αλλοφυλου εδωκεν αυτ
ω11και απεστειλεν ο βασιλευσ καλεσαι τον αβιµελεχ υιον αχιτωβ και παντασ τουσ υιουσ του πατροσ
 αυτου τουσ ιερεισ τουσ εν νοµβα και παρεγενοντο παντεσ προσ τον βασιλεα12και ειπεν σαουλ ακουε
 δη υιε αχιτωβ και ειπεν ιδου εγω λαλει κυριε13και ειπεν αυτω σαουλ ινα τι συνεθου κατ′ εµου συ και 
ο υιοσ ιεσσαι δουναι σε αυτω αρτον και ροµφαιαν και ερωταν αυτω δια του θεου θεσθαι αυτον επ′ εµ
ε εισ εχθρον ωσ η ηµερα αυτη14και απεκριθη τω βασιλει και ειπεν και τισ εν πασιν τοισ δουλοισ σου 
ωσ δαυιδ πιστοσ και γαµβροσ του βασιλεωσ και αρχων παντοσ παραγγελµατοσ σου και ενδοξοσ εν τ
ω οικω σου15η σηµερον ηργµαι ερωταν αυτω δια του θεου µηδαµωσ µη δοτω ο βασιλευσ κατα του δο
υλου αυτου λογον και εφ′ ολον τον οικον του πατροσ µου οτι ουκ ηδει ο δουλοσ ο σοσ εν πασιν τουτο
ισ ρηµα µικρον η µεγα16και ειπεν ο βασιλευσ σαουλ θανατω αποθανη αβιµελεχ συ και πασ ο οικοσ τ
ου πατροσ σου17και ειπεν ο βασιλευσ τοισ παρατρεχουσιν τοισ εφεστηκοσιν επ′ αυτον προσαγαγετε κ
αι θανατουτε τουσ ιερεισ του κυριου οτι η χειρ αυτων µετα δαυιδ και οτι εγνωσαν οτι φευγει αυτοσ κ
αι ουκ απεκαλυψαν το ωτιον µου και ουκ εβουληθησαν οι παιδεσ του βασιλεωσ επενεγκειν τασ χειρ
ασ αυτων απαντησαι εισ τουσ ιερεισ κυριου18και ειπεν ο βασιλευσ τω δωηκ επιστρεφου συ και απαντ
α εισ τουσ ιερεισ και επεστραφη δωηκ ο συροσ και εθανατωσεν τουσ ιερεισ κυριου εν τη ηµερα εκειν
η τριακοσιουσ και πεντε ανδρασ παντασ αιροντασ εφουδ19και την νοµβα την πολιν των ιερεων επατα
ξεν εν στοµατι ροµφαιασ απο ανδροσ εωσ γυναικοσ απο νηπιου εωσ θηλαζοντοσ και µοσχου και ονο
υ και προβατου20και διασωζεται υιοσ εισ τω αβιµελεχ υιω αχιτωβ και ονοµα αυτω αβιαθαρ και εφυγε
ν οπισω δαυιδ21και απηγγειλεν αβιαθαρ τω δαυιδ οτι εθανατωσεν σαουλ παντασ τουσ ιερεισ του κυρι
ου22και ειπεν δαυιδ τω αβιαθαρ ηιδειν εν τη ηµερα εκεινη οτι δωηκ ο συροσ οτι απαγγελλων απαγγελε
ι τω σαουλ εγω ειµι αιτιοσ των ψυχων οικου του πατροσ σου23καθου µετ′ εµου µη φοβου οτι ου εαν ζ
ητω τη ψυχη µου τοπον ζητησω και τη ψυχη σου οτι πεφυλαξαι συ παρ′ εµοι 
 
Chapter 23 
1και απηγγελη τω δαυιδ λεγοντεσ ιδου οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν τη κει+λα και αυτοι διαρπαζουσιν
 καταπατουσιν τουσ αλω2και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει πορευθω και παταξω τουσ α
λλοφυλουσ τουτουσ και ειπεν κυριοσ πορευου και παταξεισ εν τοισ αλλοφυλοισ τουτοισ και σωσεισ 
την κει+λα3και ειπαν οι ανδρεσ του δαυιδ προσ αυτον ιδου ηµεισ ενταυθα εν τη ιουδαια φοβουµεθα κ
αι πωσ εσται εαν πορευθωµεν εισ κει+λα εισ τα σκυλα των αλλοφυλων εισπορευσοµεθα4και προσεθετ
ο δαυιδ ερωτησαι ετι δια του κυριου και απεκριθη αυτω κυριοσ και ειπεν προσ αυτον αναστηθι και κ
αταβηθι εισ κει+λα οτι εγω παραδιδωµι τουσ αλλοφυλουσ εισ χειρασ σου5και επορευθη δαυιδ και οι 
ανδρεσ οι µετ′ αυτου εισ κει+λα και επολεµησεν εν τοισ αλλοφυλοισ και εφυγον εκ προσωπου αυτου 
και απηγαγεν τα κτηνη αυτων και επαταξεν εν αυτοισ πληγην µεγαλην και εσωσεν δαυιδ τουσ κατοικ
ουντασ κει+λα6και εγενετο εν τω φυγειν αβιαθαρ υιον αβιµελεχ προσ δαυιδ και αυτοσ µετα δαυιδ εισ 
κει+λα κατεβη εχων εφουδ εν τη χειρι αυτου7και απηγγελη τω σαουλ οτι ηκει δαυιδ εισ κει+λα και ειπ
εν σαουλ πεπρακεν αυτον ο θεοσ εισ χειρασ µου οτι αποκεκλεισται εισελθων εισ πολιν θυρων και µο
χλων8και παρηγγειλεν σαουλ παντι τω λαω εισ πολεµον καταβαινειν εισ κει+λα συνεχειν τον δαυιδ κ
αι τουσ ανδρασ αυτου9και εγνω δαυιδ οτι ου παρασιωπα σαουλ περι αυτου την κακιαν και ειπεν δαυ
ιδ προσ αβιαθαρ τον ιερεα προσαγαγε το εφουδ κυριου10και ειπεν δαυιδ κυριε ο θεοσ ισραηλ ακουων 
ακηκοεν ο δουλοσ σου οτι ζητει σαουλ ελθειν επι κει+λα διαφθειραι την πολιν δι′ εµε11ει αποκλεισθη
σεται και νυν ει καταβησεται σαουλ καθωσ ηκουσεν ο δουλοσ σου κυριε ο θεοσ ισραηλ απαγγειλον τ
ω δουλω σου και ειπεν κυριοσ αποκλεισθησεται13και ανεστη δαυιδ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου ωσ τε
τρακοσιοι και εξηλθον εκ κει+λα και επορευοντο ου εαν επορευθησαν και τω σαουλ απηγγελη οτι δι
ασεσωται δαυιδ εκ κει+λα και ανηκεν του εξελθειν14και εκαθισεν δαυιδ εν τη ερηµω εν µασερεµ εν το
ισ στενοισ και εκαθητο εν τη ερηµω εν τω ορει ζιφ εν τη γη τη αυχµωδει και εζητει αυτον σαουλ πασ
ασ τασ ηµερασ και ου παρεδωκεν αυτον κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτου15και ειδεν δαυιδ οτι εξερχεται 
σαουλ του ζητειν τον δαυιδ και δαυιδ εν τω ορει τω αυχµωδει εν τη καινη ζιφ16και ανεστη ιωναθαν υι
οσ σαουλ και επορευθη προσ δαυιδ εισ καινην και εκραταιωσεν τασ χειρασ αυτου εν κυριω17και ειπε
ν προσ αυτον µη φοβου οτι ου µη ευρη σε η χειρ σαουλ του πατροσ µου και συ βασιλευσεισ επι ισρα
ηλ και εγω εσοµαι σοι εισ δευτερον και σαουλ ο πατηρ µου οιδεν ουτωσ18και διεθεντο αµφοτεροι διαθ
ηκην ενωπιον κυριου και εκαθητο δαυιδ εν καινη και ιωναθαν απηλθεν εισ οικον αυτου19και ανεβησ
αν οι ζιφαιοι εκ τησ αυχµωδουσ προσ σαουλ επι τον βουνον λεγοντεσ ουκ ιδου δαυιδ κεκρυπται παρ′ 
ηµιν εν µεσσαρα εν τοισ στενοισ εν τη καινη εν τω βουνω του εχελα του εκ δεξιων του ιεσσαιµουν20κ
αι νυν παν το προσ ψυχην του βασιλεωσ εισ καταβασιν καταβαινετω προσ ηµασ κεκλεικασιν αυτον 
εισ τασ χειρασ του βασιλεωσ21και ειπεν αυτοισ σαουλ ευλογηµενοι υµεισ τω κυριω οτι επονεσατε πε
ρι εµου22πορευθητε δη και ετοιµασατε ετι και γνωτε τον τοπον αυτου ου εσται ο πουσ αυτου εν ταχει 



εκει ου ειπατε µηποτε πανουργευσηται23και ιδετε και γνωτε και πορευσοµεθα µεθ′ υµων και εσται ει ε
στιν επι τησ γησ και εξερευνησω αυτον εν πασαισ χιλιασιν ιουδα24και ανεστησαν οι ζιφαιοι και επορ
ευθησαν εµπροσθεν σαουλ και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εν τη ερηµω τη µααν καθ′ εσπεραν εκ δεξι
ων του ιεσσαιµουν25και επορευθη σαουλ και οι ανδρεσ αυτου ζητειν αυτον και απηγγειλαν τω δαυιδ 
και κατεβη εισ την πετραν την εν τη ερηµω µααν και ηκουσεν σαουλ και κατεδιωξεν οπισω δαυιδ εισ
 την ερηµον µααν26και πορευονται σαουλ και οι ανδρεσ αυτου εκ µερουσ του ορουσ τουτου και ην δ
αυιδ και οι ανδρεσ αυτου εκ µερουσ του ορουσ τουτου και ην δαυιδ σκεπαζοµενοσ πορευεσθαι απο π
ροσωπου σαουλ και σαουλ και οι ανδρεσ αυτου παρενεβαλον επι δαυιδ και τουσ ανδρασ αυτου συλ
λαβειν αυτουσ27και αγγελοσ προσ σαουλ ηλθεν λεγων σπευδε και δευρο οτι επεθεντο οι αλλοφυλοι επ
ι την γην28και ανεστρεψεν σαουλ µη καταδιωκειν οπισω δαυιδ και επορευθη εισ συναντησιν των αλλ
οφυλων δια τουτο επεκληθη ο τοποσ εκεινοσ πετρα η µερισθεισα 
 
Chapter 24 
1και ανεβη δαυιδ εκειθεν και εκαθισεν εν τοισ στενοισ εγγαδδι2και εγενηθη ωσ ανεστρεψεν σαουλ απ
ο οπισθεν των αλλοφυλων και απηγγελη αυτω λεγοντων οτι δαυιδ εν τη ερηµω εγγαδδι3και ελαβεν µεθ
′ εαυτου τρεισ χιλιαδασ ανδρων εκλεκτουσ εκ παντοσ ισραηλ και επορευθη ζητειν τον δαυιδ και του
σ ανδρασ αυτου επι προσωπον σαδαιεµ4και ηλθεν εισ τασ αγελασ των ποιµνιων τασ επι τησ οδου και
 ην εκει σπηλαιον και σαουλ εισηλθεν παρασκευασασθαι και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εσωτερον τ
ου σπηλαιου εκαθηντο5και ειπον οι ανδρεσ δαυιδ προσ αυτον ιδου η ηµερα αυτη ην ειπεν κυριοσ πρ
οσ σε παραδουναι τον εχθρον σου εισ τασ χειρασ σου και ποιησεισ αυτω ωσ αγαθον εν οφθαλµοισ σ
ου και ανεστη δαυιδ και αφειλεν το πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ τησ σαουλ λαθραιωσ6και εγενηθη µετα
 ταυτα και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον οτι αφειλεν το πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ αυτου7και ειπεν δα
υιδ προσ τουσ ανδρασ αυτου µηδαµωσ µοι παρα κυριου ει ποιησω το ρηµα τουτο τω κυριω µου τω χρ
ιστω κυριου επενεγκαι χειρα µου επ′ αυτον οτι χριστοσ κυριου εστιν ουτοσ8και επεισεν δαυιδ τουσ α
νδρασ αυτου εν λογοισ και ουκ εδωκεν αυτοισ ανασταντασ θανατωσαι τον σαουλ και ανεστη σαουλ
 και κατεβη εισ την οδον9και ανεστη δαυιδ οπισω αυτου εκ του σπηλαιου και εβοησεν δαυιδ οπισω σ
αουλ λεγων κυριε βασιλευ και επεβλεψεν σαουλ εισ τα οπισω αυτου και εκυψεν δαυιδ επι προσωπον 
αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω10και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ινα τι ακουεισ των λογων το
υ λαου λεγοντων ιδου δαυιδ ζητει την ψυχην σου11ιδου εν τη ηµερα ταυτη εορακασιν οι οφθαλµοι σο
υ ωσ παρεδωκεν σε κυριοσ σηµερον εισ χειρα µου εν τω σπηλαιω και ουκ ηβουληθην αποκτειναι σε 
και εφεισαµην σου και ειπα ουκ εποισω χειρα µου επι κυριον µου οτι χριστοσ κυριου ουτοσ εστιν12κ
αι ιδου το πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ σου εν τη χειρι µου εγω αφηρηκα το πτερυγιον και ουκ απεκταγκ
α σε και γνωθι και ιδε σηµερον οτι ουκ εστιν κακια εν τη χειρι µου ουδε ασεβεια και αθετησισ και ου
χ ηµαρτηκα εισ σε και συ δεσµευεισ την ψυχην µου λαβειν αυτην13δικασαι κυριοσ ανα µεσον εµου κ
αι σου και εκδικησαι µε κυριοσ εκ σου και η χειρ µου ουκ εσται επι σοι14καθωσ λεγεται η παραβολη 
η αρχαια εξ ανοµων εξελευσεται πληµµελεια και η χειρ µου ουκ εσται επι σε15και νυν οπισω τινοσ σ
υ εκπορευη βασιλευ ισραηλ οπισω τινοσ καταδιωκεισ συ οπισω κυνοσ τεθνηκοτοσ και οπισω ψυλλο
υ ενοσ16γενοιτο κυριοσ εισ κριτην και δικαστην ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου ιδοι κυριοσ και κ
ριναι την κρισιν µου και δικασαι µοι εκ χειροσ σου17και εγενετο ωσ συνετελεσεν δαυιδ τα ρηµατα τα
υτα λαλων προσ σαουλ και ειπεν σαουλ η φωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και ηρεν την φωνην αυτου σ
αουλ και εκλαυσεν18και ειπεν σαουλ προσ δαυιδ δικαιοσ συ υπερ εµε οτι συ ανταπεδωκασ µοι αγαθα
 εγω δε ανταπεδωκα σοι κακα19και συ απηγγειλασ µοι σηµερον α εποιησασ µοι αγαθα ωσ απεκλεισεν 
µε κυριοσ σηµερον εισ χειρασ σου και ουκ απεκτεινασ µε20και οτι ει ευροιτο τισ τον εχθρον αυτου εν
 θλιψει και εκπεµψαι αυτον εν οδω αγαθη και κυριοσ ανταποτεισει αυτω αγαθα καθωσ πεποιηκασ ση
µερον21και νυν ιδου εγω γινωσκω οτι βασιλευων βασιλευσεισ και στησεται εν χερσιν σου βασιλεια ισ
ραηλ22και νυν οµοσον µοι εν κυριω οτι ουκ εξολεθρευσεισ το σπερµα µου οπισω µου και ουκ αφανιει
σ το ονοµα µου εκ του οικου του πατροσ µου23και ωµοσεν δαυιδ τω σαουλ και απηλθεν σαουλ εισ το
ν τοπον αυτου και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου ανεβησαν εισ την µεσσαρα στενην 
 
Chapter 25 
1και απεθανεν σαµουηλ και συναθροιζονται πασ ισραηλ και κοπτονται αυτον και θαπτουσιν αυτον 
εν οικω αυτου εν αρµαθαιµ και ανεστη δαυιδ και κατεβη εισ την ερηµον µααν2και ην ανθρωποσ εν τ
η µααν και τα ποιµνια αυτου εν τω καρµηλω και ο ανθρωποσ µεγασ σφοδρα και τουτω ποιµνια τρισχ
ιλια και αιγεσ χιλιαι και εγενηθη εν τω κειρειν το ποιµνιον αυτου εν τω καρµηλω3και ονοµα τω ανθρ
ωπω ναβαλ και ονοµα τη γυναικι αυτου αβιγαια και η γυνη αυτου αγαθη συνεσει και καλη τω ειδει σ
φοδρα και ο ανθρωποσ σκληροσ και πονηροσ εν επιτηδευµασιν και ο ανθρωποσ κυνικοσ4και ηκουσε
ν δαυιδ εν τη ερηµω οτι κειρει ναβαλ ο καρµηλιοσ το ποιµνιον αυτου5και δαυιδ απεστειλεν δεκα παιδ
αρια και ειπεν τοισ παιδαριοισ αναβητε εισ καρµηλον και απελθατε προσ ναβαλ και ερωτησατε αυτ



ον επι τω ονοµατι µου εισ ειρηνην6και ερειτε ταδε εισ ωρασ και συ υγιαινων και ο οικοσ σου και παν
τα τα σα υγιαινοντα7και νυν ιδου ακηκοα οτι κειρουσιν σοι νυν οι ποιµενεσ σου οι ησαν µεθ′ ηµων ε
ν τη ερηµω και ουκ απεκωλυσαµεν αυτουσ και ουκ ενετειλαµεθα αυτοισ ουθεν πασασ τασ ηµερασ ο
ντων αυτων εν καρµηλω8ερωτησον τα παιδαρια σου και απαγγελουσιν σοι και ευρετωσαν τα παιδαρι
α χαριν εν οφθαλµοισ σου οτι εφ′ ηµεραν αγαθην ηκοµεν δοσ δη ο εαν ευρη η χειρ σου τω υιω σου τω
 δαυιδ9και ερχονται τα παιδαρια και λαλουσιν τουσ λογουσ τουτουσ προσ ναβαλ κατα παντα τα ρηµ
ατα ταυτα εν τω ονοµατι δαυιδ και ανεπηδησεν10και απεκριθη ναβαλ τοισ παισιν δαυιδ και ειπεν τισ 
ο δαυιδ και τισ ο υιοσ ιεσσαι σηµερον πεπληθυµµενοι εισιν οι δουλοι αναχωρουντεσ εκαστοσ εκ προ
σωπου του κυριου αυτου11και ληµψοµαι τουσ αρτουσ µου και τον οινον µου και τα θυµατα µου α τε
θυκα τοισ κειρουσιν µου τα προβατα και δωσω αυτα ανδρασιν οισ ουκ οιδα ποθεν εισιν12και απεστρ
αφησαν τα παιδαρια δαυιδ εισ οδον αυτων και ανεστρεψαν και ηλθον και ανηγγειλαν τω δαυιδ κατα 
τα ρηµατα ταυτα13και ειπεν δαυιδ τοισ ανδρασιν αυτου ζωσασθε εκαστοσ την ροµφαιαν αυτου και α
νεβησαν οπισω δαυιδ ωσ τετρακοσιοι ανδρεσ και οι διακοσιοι εκαθισαν µετα των σκευων14και τη αβι
γαια γυναικι ναβαλ απηγγειλεν εν των παιδαριων λεγων ιδου δαυιδ απεστειλεν αγγελουσ εκ τησ ερηµ
ου ευλογησαι τον κυριον ηµων και εξεκλινεν απ′ αυτων15και οι ανδρεσ αγαθοι ηµιν σφοδρα ουκ απεκ
ωλυσαν ηµασ ουδε ενετειλαντο ηµιν πασασ τασ ηµερασ ασ ηµεν παρ′ αυτοισ και εν τω ειναι ηµασ ε
ν αγρω16ωσ τειχοσ ησαν περι ηµασ και την νυκτα και την ηµεραν πασασ τασ ηµερασ ασ ηµεθα παρ′ 
αυτοισ ποιµαινοντεσ το ποιµνιον17και νυν γνωθι και ιδε τι συ ποιησεισ οτι συντετελεσται η κακια εισ
 τον κυριον ηµων και εισ τον οικον αυτου και ουτοσ υιοσ λοιµοσ και ουκ εστιν λαλησαι προσ αυτον1

8και εσπευσεν αβιγαια και ελαβεν διακοσιουσ αρτουσ και δυο αγγεια οινου και πεντε προβατα πεποι
ηµενα και πεντε οιφι αλφιτου και γοµορ εν σταφιδοσ και διακοσιασ παλαθασ και εθετο επι τουσ ονου
σ19και ειπεν τοισ παιδαριοισ αυτησ προπορευεσθε εµπροσθεν µου και ιδου εγω οπισω υµων παραγινο
µαι και τω ανδρι αυτησ ουκ απηγγειλεν20και εγενηθη αυτησ επιβεβηκυιησ επι την ονον και καταβαιν
ουσησ εν σκεπη του ορουσ και ιδου δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου κατεβαινον εισ συναντησιν αυτησ κα
ι απηντησεν αυτοισ21και δαυιδ ειπεν ισωσ εισ αδικον πεφυλακα παντα τα αυτου εν τη ερηµω και ουκ 
ενετειλαµεθα λαβειν εκ παντων των αυτου ουθεν και ανταπεδωκεν µοι πονηρα αντι αγαθων22ταδε ποι
ησαι ο θεοσ τω δαυιδ και ταδε προσθειη ει υπολειψοµαι εκ παντων των του ναβαλ εωσ πρωι ουρουντ
α προσ τοιχον23και ειδεν αβιγαια τον δαυιδ και εσπευσεν και κατεπηδησεν απο τησ ονου και επεσεν ε
νωπιον δαυιδ επι προσωπον αυτησ και προσεκυνησεν αυτω επι την γην24επι τουσ ποδασ αυτου και ει
πεν εν εµοι κυριε µου η αδικια λαλησατω δη η δουλη σου εισ τα ωτα σου και ακουσον τησ δουλησ σ
ου λογον25µη δη θεσθω ο κυριοσ µου καρδιαν αυτου επι τον ανθρωπον τον λοιµον τουτον οτι κατα το 
ονοµα αυτου ουτωσ εστιν ναβαλ ονοµα αυτω και αφροσυνη µετ′ αυτου και εγω η δουλη σου ουκ ειδο
ν τα παιδαρια σου α απεστειλασ26και νυν κυριε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου καθωσ εκωλυσεν σε κυ
ριοσ του µη ελθειν εισ αιµα αθωον και σωζειν την χειρα σου σοι και νυν γενοιντο ωσ ναβαλ οι εχθρο
ι σου και οι ζητουντεσ τω κυριω µου κακα27και νυν λαβε την ευλογιαν ταυτην ην ενηνοχεν η δουλη 
σου τω κυριω µου και δωσεισ τοισ παιδαριοισ τοισ παρεστηκοσιν τω κυριω µου28αρον δη το ανοµηµ
α τησ δουλησ σου οτι ποιων ποιησει κυριοσ τω κυριω µου οικον πιστον οτι πολεµον κυριου ο κυριοσ 
µου πολεµει και κακια ουχ ευρεθησεται εν σοι πωποτε29και αναστησεται ανθρωποσ καταδιωκων σε κ
αι ζητων την ψυχην σου και εσται η ψυχη κυριου µου ενδεδεµενη εν δεσµω τησ ζωησ παρα κυριω τω
 θεω και ψυχην εχθρων σου σφενδονησεισ εν µεσω τησ σφενδονησ30και εσται οτι ποιησει κυριοσ τω κ
υριω µου παντα οσα ελαλησεν αγαθα επι σε και εντελειται σοι κυριοσ εισ ηγουµενον επι ισραηλ31και
 ουκ εσται σοι τουτο βδελυγµοσ και σκανδαλον τω κυριω µου εκχεαι αιµα αθωον δωρεαν και σωσαι 
χειρα κυριου µου αυτω και αγαθωσει κυριοσ τω κυριω µου και µνησθηση τησ δουλησ σου αγαθωσαι
 αυτη32και ειπεν δαυιδ τη αβιγαια ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ απεστειλεν σε σηµερον εν ταυ
τη εισ απαντησιν µου33και ευλογητοσ ο τροποσ σου και ευλογηµενη συ η αποκωλυσασα µε σηµερον 
εν ταυτη µη ελθειν εισ αιµατα και σωσαι χειρα µου εµοι34πλην οτι ζη κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ απεκ
ωλυσεν µε σηµερον του κακοποιησαι σε οτι ει µη εσπευσασ και παρεγενου εισ απαντησιν µοι τοτε ει
πα ει υπολειφθησεται τω ναβαλ εωσ φωτοσ του πρωι ουρων προσ τοιχον35και ελαβεν δαυιδ εκ χειροσ 
αυτησ παντα α εφερεν αυτω και ειπεν αυτη αναβηθι εισ ειρηνην εισ οικον σου βλεπε ηκουσα τησ φω
νησ σου και ηρετισα το προσωπον σου36και παρεγενηθη αβιγαια προσ ναβαλ και ιδου αυτω ποτοσ εν 
οικω αυτου ωσ ποτοσ βασιλεωσ και η καρδια ναβαλ αγαθη επ′ αυτον και αυτοσ µεθυων εωσ σφοδρα 
και ουκ απηγγειλεν αυτω ρηµα µικρον η µεγα εωσ φωτοσ του πρωι37και εγενετο πρωι ωσ εξενηψεν απο
 του οινου ναβαλ απηγγειλεν αυτω η γυνη αυτου τα ρηµατα ταυτα και εναπεθανεν η καρδια αυτου ε
ν αυτω και αυτοσ γινεται ωσ λιθοσ38και εγενετο ωσει δεκα ηµεραι και επαταξεν κυριοσ τον ναβαλ κα
ι απεθανεν39και ηκουσεν δαυιδ και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ οσ εκρινεν την κρισιν του ονειδισµου µο
υ εκ χειροσ ναβαλ και τον δουλον αυτου περιεποιησατο εκ χειροσ κακων και την κακιαν ναβαλ απε
στρεψεν κυριοσ εισ κεφαλην αυτου και απεστειλεν δαυιδ και ελαλησεν περι αβιγαιασ λαβειν αυτην ε
αυτω εισ γυναικα40και ηλθον οι παιδεσ δαυιδ προσ αβιγαιαν εισ καρµηλον και ελαλησαν αυτη λεγον



τεσ δαυιδ απεστειλεν ηµασ προσ σε λαβειν σε αυτω εισ γυναικα41και ανεστη και προσεκυνησεν επι τ
ην γην επι προσωπον και ειπεν ιδου η δουλη σου εισ παιδισκην νιψαι ποδασ των παιδων σου42και ανε
στη αβιγαια και επεβη επι την ονον και πεντε κορασια ηκολουθουν αυτη και επορευθη οπισω των πα
ιδων δαυιδ και γινεται αυτω εισ γυναικα43και την αχινααµ ελαβεν δαυιδ εξ ιεζραελ και αµφοτεραι ησ
αν αυτω γυναικεσ44και σαουλ εδωκεν µελχολ την θυγατερα αυτου την γυναικα δαυιδ τω φαλτι υιω λα
ισ τω εκ ροµµα 
 
Chapter 26 
1και ερχονται οι ζιφαιοι εκ τησ αυχµωδουσ προσ τον σαουλ εισ τον βουνον λεγοντεσ ιδου δαυιδ σκεπ
αζεται µεθ′ ηµων εν τω βουνω του εχελα του κατα προσωπον του ιεσσαιµουν2και ανεστη σαουλ και 
κατεβη εισ την ερηµον ζιφ και µετ′ αυτου τρεισ χιλιαδεσ ανδρων εκλεκτοι εξ ισραηλ ζητειν τον δαυιδ
 εν τη ερηµω ζιφ3και παρενεβαλεν σαουλ εν τω βουνω του εχελα επι προσωπου του ιεσσαιµουν επι τη
σ οδου και δαυιδ εκαθισεν εν τη ερηµω και ειδεν δαυιδ οτι ηκει σαουλ οπισω αυτου εισ την ερηµον4κ
αι απεστειλεν δαυιδ κατασκοπουσ και εγνω οτι ηκει σαουλ ετοιµοσ εκ κει+λα5και ανεστη δαυιδ λαθρ
α και εισπορευεται εισ τον τοπον ου εκαθευδεν εκει σαουλ και εκει αβεννηρ υιοσ νηρ αρχιστρατηγοσ
 αυτου και σαουλ εκαθευδεν εν λαµπηνη και ο λαοσ παρεµβεβληκωσ κυκλω αυτου6και απεκριθη δαυ
ιδ και ειπεν προσ αχιµελεχ τον χετταιον και προσ αβεσσα υιον σαρουιασ αδελφον ιωαβ λεγων τισ εισ
ελευσεται µετ′ εµου προσ σαουλ εισ την παρεµβολην και ειπεν αβεσσα εγω εισελευσοµαι µετα σου7κ
αι εισπορευεται δαυιδ και αβεσσα εισ τον λαον την νυκτα και ιδου σαουλ καθευδων υπνω εν λαµπην
η και το δορυ εµπεπηγοσ εισ την γην προσ κεφαλησ αυτου και αβεννηρ και ο λαοσ αυτου εκαθευδεν 
κυκλω αυτου8και ειπεν αβεσσα προσ δαυιδ απεκλεισεν σηµερον κυριοσ τον εχθρον σου εισ τασ χειρ
ασ σου και νυν παταξω αυτον τω δορατι εισ την γην απαξ και ου δευτερωσω αυτω9και ειπεν δαυιδ πρ
οσ αβεσσα µη ταπεινωσησ αυτον οτι τισ εποισει χειρα αυτου επι χριστον κυριου και αθωωθησεται10

και ειπεν δαυιδ ζη κυριοσ εαν µη κυριοσ παιση αυτον η η ηµερα αυτου ελθη και αποθανη η εισ πολε
µον καταβη και προστεθη11µηδαµωσ µοι παρα κυριου επενεγκειν χειρα µου επι χριστον κυριου και ν
υν λαβε δη το δορυ απο προσ κεφαλησ αυτου και τον φακον του υδατοσ και απελθωµεν καθ′ εαυτουσ
12και ελαβεν δαυιδ το δορυ και τον φακον του υδατοσ απο προσ κεφαλησ αυτου και απηλθον καθ′ εα
υτουσ και ουκ ην ο βλεπων και ουκ ην ο γινωσκων και ουκ ην ο εξεγειροµενοσ παντεσ υπνουντεσ οτι 
θαµβοσ κυριου επεπεσεν επ′ αυτουσ13και διεβη δαυιδ εισ το περαν και εστη επι την κορυφην του ορο
υσ µακροθεν και πολλη η οδοσ ανα µεσον αυτων14και προσεκαλεσατο δαυιδ τον λαον και τω αβεννη
ρ ελαλησεν λεγων ουκ αποκριθησει αβεννηρ και απεκριθη αβεννηρ και ειπεν τισ ει συ ο καλων µε15κ
αι ειπεν δαυιδ προσ αβεννηρ ουκ ανηρ συ και τισ ωσ συ εν ισραηλ και δια τι ου φυλασσεισ τον κυριο
ν σου τον βασιλεα οτι εισηλθεν εισ εκ του λαου διαφθειραι τον βασιλεα κυριον σου16και ουκ αγαθον 
το ρηµα τουτο ο πεποιηκασ ζη κυριοσ οτι υιοι θανατωσεωσ υµεισ οι φυλασσοντεσ τον βασιλεα κυριο
ν υµων τον χριστον κυριου και νυν ιδε δη το δορυ του βασιλεωσ και ο φακοσ του υδατοσ που εστιν τ
α προσ κεφαλησ αυτου17και επεγνω σαουλ την φωνην του δαυιδ και ειπεν η φωνη σου αυτη τεκνον δα
υιδ και ειπεν δαυιδ δουλοσ σου κυριε βασιλευ18και ειπεν ινα τι τουτο καταδιωκει ο κυριοσ µου οπισω
 του δουλου αυτου οτι τι ηµαρτηκα και τι ευρεθη εν εµοι αδικηµα19και νυν ακουσατω δη ο κυριοσ µο
υ ο βασιλευσ το ρηµα του δουλου αυτου ει ο θεοσ επισειει σε επ′ εµε οσφρανθειη θυσιασ σου και ει υ
ιοι ανθρωπων επικαταρατοι ουτοι ενωπιον κυριου οτι εξεβαλον µε σηµερον µη εστηρισθαι εν κληρον
οµια κυριου λεγοντεσ πορευου δουλευε θεοισ ετεροισ20και νυν µη πεσοι το αιµα µου επι την γην εξ εν
αντιασ προσωπου κυριου οτι εξεληλυθεν ο βασιλευσ ισραηλ ζητειν την ψυχην µου καθωσ καταδιωκ
ει ο νυκτικοραξ εν τοισ ορεσιν21και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα επιστρεφε τεκνον δαυιδ οτι ου κακοποιησ
ω σε ανθ′ ων εντιµοσ ψυχη µου εν οφθαλµοισ σου εν τη σηµερον µεµαταιωµαι και ηγνοηκα πολλα σφ
οδρα22και απεκριθη δαυιδ και ειπεν ιδου το δορυ του βασιλεωσ διελθετω εισ των παιδαριων και λαβε
τω αυτο23και κυριοσ επιστρεψει εκαστω τασ δικαιοσυνασ αυτου και την πιστιν αυτου ωσ παρεδωκεν 
σε κυριοσ σηµερον εισ χειρασ µου και ουκ ηθελησα επενεγκειν χειρα µου επι χριστον κυριου24και ιδ
ου καθωσ εµεγαλυνθη η ψυχη σου σηµερον εν ταυτη εν οφθαλµοισ µου ουτωσ µεγαλυνθειη η ψυχη µ
ου ενωπιον κυριου και σκεπασαι µε και εξελειται µε εκ πασησ θλιψεωσ25και ειπεν σαουλ προσ δαυιδ 
ευλογηµενοσ συ τεκνον και ποιων ποιησεισ και δυναµενοσ δυνησει και απηλθεν δαυιδ εισ την οδον 
αυτου και σαουλ ανεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου 
 
Chapter 27 
1και ειπεν δαυιδ εν τη καρδια αυτου λεγων νυν προστεθησοµαι εν ηµερα µια εισ χειρασ σαουλ και ου
κ εστιν µοι αγαθον εαν µη σωθω εισ γην αλλοφυλων και ανη σαουλ του ζητειν µε εισ παν οριον ισρα
ηλ και σωθησοµαι εκ χειροσ αυτου2και ανεστη δαυιδ και οι τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου και επορ
ευθη προσ αγχουσ υιον αµµαχ βασιλεα γεθ3και εκαθισεν δαυιδ µετα αγχουσ εν γεθ αυτοσ και οι ανδρ
εσ αυτου εκαστοσ και ο οικοσ αυτου και δαυιδ και αµφοτεραι αι γυναικεσ αυτου αχινααµ η ιεζραηλ



ιτισ και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου4και ανηγγελη τω σαουλ οτι πεφευγεν δαυιδ εισ γεθ και 
ου προσεθετο ετι ζητειν αυτον5και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ ει δη ευρηκεν ο δουλοσ σου χαριν εν οφθ
αλµοισ σου δοτωσαν δη µοι τοπον εν µια των πολεων των κατ′ αγρον και καθησοµαι εκει και ινα τι κ
αθηται ο δουλοσ σου εν πολει βασιλευοµενη µετα σου6και εδωκεν αυτω εν τη ηµερα εκεινη την σεκε
λακ δια τουτο εγενηθη σεκελακ τω βασιλει τησ ιουδαιασ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ7και εγενηθη ο αριθ
µοσ των ηµερων ων εκαθισεν δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων τεσσαρασ µηνασ8και ανεβαινεν δαυιδ κ
αι οι ανδρεσ αυτου και επετιθεντο επι παντα τον γεσιρι και επι τον αµαληκιτην και ιδου η γη κατωκει
το απο ανηκοντων η απο γελαµψουρ τετειχισµενων και εωσ γησ αιγυπτου9και ετυπτε την γην και ουκ 
εζωογονει ανδρα και γυναικα και ελαµβανεν ποιµνια και βουκολια και ονουσ και καµηλουσ και ιµα
τισµον και ανεστρεψαν και ηρχοντο προσ αγχουσ10και ειπεν αγχουσ προσ δαυιδ επι τινα επεθεσθε ση
µερον και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ κατα νοτον τησ ιουδαιασ και κατα νοτον ιεσµεγα και κατα νοτον
 του κενεζι11και ανδρα και γυναικα ουκ εζωογονησεν του εισαγαγειν εισ γεθ λεγων µη αναγγειλωσιν ε
ισ γεθ καθ′ ηµων λεγοντεσ ταδε δαυιδ ποιει και τοδε το δικαιωµα αυτου πασασ τασ ηµερασ ασ εκαθη
το δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων12και επιστευθη δαυιδ εν τω αγχουσ σφοδρα λεγων ησχυνται αισχυν
οµενοσ εν τω λαω αυτου εν ισραηλ και εσται µοι δουλοσ εισ τον αιωνα 
 
Chapter 28 
1και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και συναθροιζονται αλλοφυλοι εν ταισ παρεµβολαισ αυτων ε
ξελθειν πολεµειν µετα ισραηλ και ειπεν αγχουσ προσ δαυιδ γινωσκων γνωσει οτι µετ′ εµου εξελευσει 
εισ πολεµον συ και οι ανδρεσ σου2και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ ουτω νυν γνωσει α ποιησει ο δουλοσ 
σου και ειπεν αγχουσ προσ δαυιδ ουτωσ αρχισωµατοφυλακα θησοµαι σε πασασ τασ ηµερασ3και σαµ
ουηλ απεθανεν και εκοψαντο αυτον πασ ισραηλ και θαπτουσιν αυτον εν αρµαθαιµ εν πολει αυτου κ
αι σαουλ περιειλεν τουσ εγγαστριµυθουσ και τουσ γνωστασ απο τησ γησ4και συναθροιζονται οι αλλ
οφυλοι και ερχονται και παρεµβαλλουσιν εισ σωµαν και συναθροιζει σαουλ παντα ανδρα ισραηλ κα
ι παρεµβαλλουσιν εισ γελβουε5και ειδεν σαουλ την παρεµβολην των αλλοφυλων και εφοβηθη και εξε
στη η καρδια αυτου σφοδρα6και επηρωτησεν σαουλ δια κυριου και ουκ απεκριθη αυτω κυριοσ εν τοι
σ ενυπνιοισ και εν τοισ δηλοισ και εν τοισ προφηταισ7και ειπεν σαουλ τοισ παισιν αυτου ζητησατε µ
οι γυναικα εγγαστριµυθον και πορευσοµαι προσ αυτην και ζητησω εν αυτη και ειπαν οι παιδεσ αυτο
υ προσ αυτον ιδου γυνη εγγαστριµυθοσ εν αενδωρ8και συνεκαλυψατο σαουλ και περιεβαλετο ιµατια 
ετερα και πορευεται αυτοσ και δυο ανδρεσ µετ′ αυτου και ερχονται προσ την γυναικα νυκτοσ και ειπ
εν αυτη µαντευσαι δη µοι εν τω εγγαστριµυθω και αναγαγε µοι ον εαν ειπω σοι9και ειπεν η γυνη προσ
 αυτον ιδου δη συ οιδασ οσα εποιησεν σαουλ ωσ εξωλεθρευσεν τουσ εγγαστριµυθουσ και τουσ γνωστ
ασ απο τησ γησ και ινα τι συ παγιδευεισ την ψυχην µου θανατωσαι αυτην10και ωµοσεν αυτη σαουλ 
λεγων ζη κυριοσ ει απαντησεται σοι αδικια εν τω λογω τουτω11και ειπεν η γυνη τινα αναγαγω σοι και 
ειπεν τον σαµουηλ αναγαγε µοι12και ειδεν η γυνη τον σαµουηλ και ανεβοησεν φωνη µεγαλη και ειπεν
 η γυνη προσ σαουλ ινα τι παρελογισω µε και συ ει σαουλ13και ειπεν αυτη ο βασιλευσ µη φοβου ειπο
ν τινα εορακασ και ειπεν αυτω θεουσ εορακα αναβαινοντασ εκ τησ γησ14και ειπεν αυτη τι εγνωσ και 
ειπεν αυτω ανδρα ορθιον αναβαινοντα εκ τησ γησ και ουτοσ διπλοι+δα αναβεβληµενοσ και εγνω σαο
υλ οτι σαµουηλ ουτοσ και εκυψεν επι προσωπον αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω15και ειπε
ν σαµουηλ ινα τι παρηνωχλησασ µοι αναβηναι µε και ειπεν σαουλ θλιβοµαι σφοδρα και οι αλλοφυλ
οι πολεµουσιν εν εµοι και ο θεοσ αφεστηκεν απ′ εµου και ουκ επακηκοεν µοι ετι και εν χειρι των προφ
ητων και εν τοισ ενυπνιοισ και νυν κεκληκα σε γνωρισαι µοι τι ποιησω16και ειπεν σαµουηλ ινα τι επε
ρωτασ µε και κυριοσ αφεστηκεν απο σου και γεγονεν µετα του πλησιον σου17και πεποιηκεν κυριοσ σ
οι καθωσ ελαλησεν εν χειρι µου και διαρρηξει κυριοσ την βασιλειαν σου εκ χειροσ σου και δωσει αυ
την τω πλησιον σου τω δαυιδ18διοτι ουκ ηκουσασ φωνησ κυριου και ουκ εποιησασ θυµον οργησ αυτο
υ εν αµαληκ δια τουτο το ρηµα εποιησεν κυριοσ σοι τη ηµερα ταυτη19και παραδωσει κυριοσ τον ισρ
αηλ µετα σου εισ χειρασ αλλοφυλων και αυριον συ και οι υιοι σου µετα σου πεσουνται και την παρε
µβολην ισραηλ δωσει κυριοσ εισ χειρασ αλλοφυλων20και εσπευσεν σαουλ και επεσεν εστηκωσ επι τη
ν γην και εφοβηθη σφοδρα απο των λογων σαµουηλ και ισχυσ εν αυτω ουκ ην ετι ου γαρ εφαγεν αρτο
ν ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα εκεινην21και εισηλθεν η γυνη προσ σαουλ και ειδεν οτι εσπευ
σεν σφοδρα και ειπεν προσ αυτον ιδου δη ηκουσεν η δουλη σου τησ φωνησ σου και εθεµην την ψυχη
ν µου εν τη χειρι µου και ηκουσα τουσ λογουσ ουσ ελαλησασ µοι22και νυν ακουσον δη φωνησ τησ δο
υλησ σου και παραθησω ενωπιον σου ψωµον αρτου και φαγε και εσται εν σοι ισχυσ οτι πορευση εν ο
δω23και ουκ εβουληθη φαγειν και παρεβιαζοντο αυτον οι παιδεσ αυτου και η γυνη και ηκουσεν τησ φ
ωνησ αυτων και ανεστη απο τησ γησ και εκαθισεν επι τον διφρον24και τη γυναικι ην δαµαλισ νοµασ 
εν τη οικια και εσπευσεν και εθυσεν αυτην και ελαβεν αλευρα και εφυρασεν και επεψεν αζυµα25και 
προσηγαγεν ενωπιον σαουλ και ενωπιον των παιδων αυτου και εφαγον και ανεστησαν και απηλθον τ
ην νυκτα εκεινην 



 
Chapter 29 
1και συναθροιζουσιν αλλοφυλοι πασασ τασ παρεµβολασ αυτων εισ αφεκ και ισραηλ παρενεβαλεν εν
 αενδωρ τη εν ιεζραελ2και σατραπαι αλλοφυλων παρεπορευοντο εισ εκατονταδασ και χιλιαδασ και δ
αυιδ και οι ανδρεσ αυτου παρεπορευοντο επ′ εσχατων µετα αγχουσ3και ειπον οι σατραπαι των αλλοφ
υλων τινεσ οι διαπορευοµενοι ουτοι και ειπεν αγχουσ προσ τουσ στρατηγουσ των αλλοφυλων ουχ ου
τοσ δαυιδ ο δουλοσ σαουλ βασιλεωσ ισραηλ γεγονεν µεθ′ ηµων ηµερασ τουτο δευτερον ετοσ και ουχ 
ευρηκα εν αυτω ουθεν αφ′ ησ ηµερασ ενεπεσεν προσ µε και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ4και ελυπηθησαν
 επ′ αυτω οι στρατηγοι των αλλοφυλων και λεγουσιν αυτω αποστρεψον τον ανδρα εισ τον τοπον αυτο
υ ου κατεστησασ αυτον εκει και µη ερχεσθω µεθ′ ηµων εισ τον πολεµον και µη γινεσθω επιβουλοσ τη
σ παρεµβολησ και εν τινι διαλλαγησεται ουτοσ τω κυριω αυτου ουχι εν ταισ κεφαλαισ των ανδρων ε
κεινων5ουχ ουτοσ δαυιδ ω εξηρχον εν χοροισ λεγοντεσ επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ 
εν µυριασιν αυτου6και εκαλεσεν αγχουσ τον δαυιδ και ειπεν αυτω ζη κυριοσ οτι ευθησ συ και αγαθο
σ εν οφθαλµοισ µου και η εξοδοσ σου και η εισοδοσ σου µετ′ εµου εν τη παρεµβολη και οτι ουχ ευρη
κα κατα σου κακιαν αφ′ ησ ηµερασ ηκεισ προσ µε εωσ τησ σηµερον ηµερασ και εν οφθαλµοισ των σ
ατραπων ουκ αγαθοσ συ7και νυν αναστρεφε και πορευου εισ ειρηνην και ου µη ποιησεισ κακιαν εν ο
φθαλµοισ των σατραπων των αλλοφυλων8και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ τι πεποιηκα σοι και τι ευρεσ ε
ν τω δουλω σου αφ′ ησ ηµερασ ηµην ενωπιον σου και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ οτι ου µη ελθω πολεµη
σαι τουσ εχθρουσ του κυριου µου του βασιλεωσ9και απεκριθη αγχουσ προσ δαυιδ οιδα οτι αγαθοσ σ
υ εν οφθαλµοισ µου αλλ′ οι σατραπαι των αλλοφυλων λεγουσιν ουχ ηξει µεθ′ ηµων εισ πολεµον10και 
νυν ορθρισον το πρωι συ και οι παιδεσ του κυριου σου οι ηκοντεσ µετα σου και πορευεσθε εισ τον το
πον ου κατεστησα υµασ εκει και λογον λοιµον µη θησ εν καρδια σου οτι αγαθοσ συ ενωπιον µου και 
ορθρισατε εν τη οδω και φωτισατω υµιν και πορευθητε11και ωρθρισεν δαυιδ αυτοσ και οι ανδρεσ αυτ
ου απελθειν και φυλασσειν την γην των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι ανεβησαν πολεµειν επι ισραηλ 
 
Chapter 30 
1και εγενηθη εισελθοντοσ δαυιδ και των ανδρων αυτου εισ σεκελακ τη ηµερα τη τριτη και αµαληκ επ
εθετο επι τον νοτον και επι σεκελακ και επαταξεν την σεκελακ και ενεπυρισεν αυτην εν πυρι2και τασ 
γυναικασ και παντα τα εν αυτη απο µικρου εωσ µεγαλου ουκ εθανατωσαν ανδρα και γυναικα αλλ′ η
χµαλωτευσαν και απηλθον εισ την οδον αυτων3και ηλθεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εισ την πολιν κ
αι ιδου εµπεπυρισται εν πυρι αι δε γυναικεσ αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερεσ αυτων ηχµαλ
ωτευµενοι4και ηρεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου την φωνην αυτων και εκλαυσαν εωσ οτου ουκ ην εν α
υτοισ ισχυσ ετι κλαιειν5και αµφοτεραι αι γυναικεσ δαυιδ ηχµαλωτευθησαν αχινοοµ η ιεζραηλιτισ κ
αι αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου6και εθλιβη δαυιδ σφοδρα οτι ειπεν ο λαοσ λιθοβολησαι αυτ
ον οτι κατωδυνοσ ψυχη παντοσ του λαου εκαστου επι τουσ υιουσ αυτου και επι τασ θυγατερασ αυτο
υ και εκραταιωθη δαυιδ εν κυριω θεω αυτου7και ειπεν δαυιδ προσ αβιαθαρ τον ιερεα υιον αχιµελεχ π
ροσαγαγε το εφουδ8και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει καταδιωξω οπισω του γεδδουρ τουτ
ου ει καταληµψοµαι αυτουσ και ειπεν αυτω καταδιωκε οτι καταλαµβανων καταληµψη και εξαιρουµ
ενοσ εξελη9και επορευθη δαυιδ αυτοσ και οι εξακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου και ερχονται εωσ του χειµ
αρρου βοσορ και οι περισσοι εστησαν10και κατεδιωξεν εν τετρακοσιοισ ανδρασιν υπεστησαν δε διακ
οσιοι ανδρεσ οιτινεσ εκαθισαν περαν του χειµαρρου του βοσορ11και ευρισκουσιν ανδρα αιγυπτιον εν
 αγρω και λαµβανουσιν αυτον και αγουσιν αυτον προσ δαυιδ εν αγρω και διδοασιν αυτω αρτον και ε
φαγεν και εποτισαν αυτον υδωρ12και διδοασιν αυτω κλασµα παλαθησ και εφαγεν και κατεστη το πνε
υµα αυτου εν αυτω οτι ου βεβρωκει αρτον και ου πεπωκει υδωρ τρεισ ηµερασ και τρεισ νυκτασ13και ε
ιπεν αυτω δαυιδ τινοσ συ ει και ποθεν ει και ειπεν το παιδαριον το αιγυπτιον εγω ειµι δουλοσ ανδροσ 
αµαληκιτου και κατελιπεν µε ο κυριοσ µου οτι ηνωχληθην εγω σηµερον τριταιοσ14και ηµεισ επεθεµε
θα επι νοτον του χολθι και επι τα τησ ιουδαιασ µερη και επι νοτον χελουβ και την σεκελακ ενεπυρισ
αµεν εν πυρι15και ειπεν προσ αυτον δαυιδ ει καταξεισ µε επι το γεδδουρ τουτο και ειπεν οµοσον δη µο
ι κατα του θεου µη θανατωσειν µε και µη παραδουναι µε εισ χειρασ του κυριου µου και καταξω σε ε
πι το γεδδουρ τουτο16και κατηγαγεν αυτον εκει και ιδου ουτοι διακεχυµενοι επι προσωπον πασησ τησ 
γησ εσθιοντεσ και πινοντεσ και εορταζοντεσ εν πασι τοισ σκυλοισ τοισ µεγαλοισ οισ ελαβον εκ γησ 
αλλοφυλων και εκ γησ ιουδα17και ηλθεν επ′ αυτουσ δαυιδ και επαταξεν αυτουσ απο εωσφορου εωσ δ
ειλησ και τη επαυριον και ουκ εσωθη εξ αυτων ανηρ οτι αλλ′ η τετρακοσια παιδαρια α ην επιβεβηκο
τα επι τασ καµηλουσ και εφυγον18και αφειλατο δαυιδ παντα α ελαβον οι αµαληκιται και αµφοτερασ 
τασ γυναικασ αυτου εξειλατο19και ου διεφωνησεν αυτοισ απο µικρου εωσ µεγαλου και απο των σκυλ
ων και εωσ υιων και θυγατερων και εωσ παντων ων ελαβον αυτων τα παντα επεστρεψεν δαυιδ20και ελ
αβεν δαυιδ παντα τα ποιµνια και τα βουκολια και απηγαγεν εµπροσθεν των σκυλων και τοισ σκυλοι
σ εκεινοισ ελεγετο ταυτα τα σκυλα δαυιδ21και παραγινεται δαυιδ προσ τουσ διακοσιουσ ανδρασ του



σ εκλυθεντασ του πορευεσθαι οπισω δαυιδ και εκαθισεν αυτουσ εν τω χειµαρρω τω βοσορ και εξηλθ
ον εισ απαντησιν δαυιδ και εισ απαντησιν του λαου του µετ′ αυτου και προσηγαγεν δαυιδ εωσ του λ
αου και ηρωτησαν αυτον τα εισ ειρηνην22και απεκριθη πασ ανηρ λοιµοσ και πονηροσ των ανδρων τ
ων πολεµιστων των πορευθεντων µετα δαυιδ και ειπαν οτι ου κατεδιωξαν µεθ′ ηµων ου δωσοµεν αυτο
ισ εκ των σκυλων ων εξειλαµεθα οτι αλλ′ η εκαστοσ την γυναικα αυτου και τα τεκνα αυτου απαγεσθ
ωσαν και αποστρεφετωσαν23και ειπεν δαυιδ ου ποιησετε ουτωσ µετα το παραδουναι τον κυριον ηµιν 
και φυλαξαι ηµασ και παρεδωκεν κυριοσ τον γεδδουρ τον επερχοµενον εφ′ ηµασ εισ χειρασ ηµων24κα
ι τισ υπακουσεται υµων των λογων τουτων οτι ουχ ηττον υµων εισιν διοτι κατα την µεριδα του καταβ
αινοντοσ εισ πολεµον ουτωσ εσται η µερισ του καθηµενου επι τα σκευη κατα το αυτο µεριουνται25κα
ι εγενηθη απο τησ ηµερασ εκεινησ και επανω και εγενετο εισ προσταγµα και εισ δικαιωµα τω ισραηλ 
εωσ τησ σηµερον26και ηλθεν δαυιδ εισ σεκελακ και απεστειλεν τοισ πρεσβυτεροισ ιουδα των σκυλων
 και τοισ πλησιον αυτου λεγων ιδου απο των σκυλων των εχθρων κυριου27τοισ εν βαιθσουρ και τοισ ε
ν ραµα νοτου και τοισ εν ιεθθορ28και τοισ εν αροηρ και τοισ αµµαδι και τοισ εν σαφι και τοισ εν εσθι
ε28και τοισ εν γεθ και τοισ εν κιναν και τοισ εν σαφεκ και τοισ εν θιµαθ29και τοισ εν καρµηλω και τοι
σ εν ταισ πολεσιν του ιεραµηλι και τοισ εν ταισ πολεσιν του κενεζι30και τοισ εν ιεριµουθ και τοισ εν 
βηρσαβεε και τοισ εν νοο31και τοισ εν χεβρων και εισ παντασ τουσ τοπουσ ουσ διηλθεν δαυιδ εκει αυ
τοσ και οι ανδρεσ αυτου 
 
Chapter 31 
1και οι αλλοφυλοι επολεµουν επι ισραηλ και εφυγον οι ανδρεσ ισραηλ εκ προσωπου των αλλοφυλων 
και πιπτουσιν τραυµατιαι εν τω ορει τω γελβουε2και συναπτουσιν αλλοφυλοι τω σαουλ και τοισ υιοι
σ αυτου και τυπτουσιν αλλοφυλοι τον ιωναθαν και τον αµιναδαβ και τον µελχισα υιουσ σαουλ3και 
βαρυνεται ο πολεµοσ επι σαουλ και ευρισκουσιν αυτον οι ακοντισται ανδρεσ τοξοται και ετραυµατι
σθη εισ τα υποχονδρια4και ειπεν σαουλ προσ τον αιροντα τα σκευη αυτου σπασαι την ροµφαιαν σου
 και αποκεντησον µε εν αυτη µη ελθωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και αποκεντησωσιν µε και εµπαιξωσιν
 µοι και ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη αυτου οτι εφοβηθη σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν 
και επεπεσεν επ′ αυτην5και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι τεθνηκεν σαουλ και επεπεσεν και αυτο
σ επι την ροµφαιαν αυτου και απεθανεν µετ′ αυτου6και απεθανεν σαουλ και οι τρεισ υιοι αυτου και 
ο αιρων τα σκευη αυτου εν τη ηµερα εκεινη κατα το αυτο7και ειδον οι ανδρεσ ισραηλ οι εν τω περαν 
τησ κοιλαδοσ και οι εν τω περαν του ιορδανου οτι εφυγον οι ανδρεσ ισραηλ και οτι τεθνηκεν σαουλ κ
αι οι υιοι αυτου και καταλειπουσιν τασ πολεισ αυτων και φευγουσιν και ερχονται οι αλλοφυλοι και 
κατοικουσιν εν αυταισ8και εγενηθη τη επαυριον και ερχονται οι αλλοφυλοι εκδιδυσκειν τουσ νεκρου
σ και ευρισκουσιν τον σαουλ και τουσ τρεισ υιουσ αυτου πεπτωκοτασ επι τα ορη γελβουε9και αποστ
ρεφουσιν αυτον και εξεδυσαν τα σκευη αυτου και αποστελλουσιν αυτα εισ γην αλλοφυλων κυκλω ευ
αγγελιζοντεσ τοισ ειδωλοισ αυτων και τω λαω αυτων10και ανεθηκαν τα σκευη αυτου εισ το ασταρτει
ον και το σωµα αυτου κατεπηξαν εν τω τειχει βαιθσαν11και ακουουσιν οι κατοικουντεσ ιαβισ τησ γα
λααδιτιδοσ α εποιησαν οι αλλοφυλοι τω σαουλ12και ανεστησαν πασ ανηρ δυναµεωσ και επορευθησα
ν ολην την νυκτα και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα ιωναθαν του υιου αυτου απο τειχουσ βαιθ
σαν και φερουσιν αυτουσ εισ ιαβισ και κατακαιουσιν αυτουσ εκει13και λαµβανουσιν τα οστα αυτων 
και θαπτουσιν υπο την αρουραν την ιαβισ και νηστευουσιν επτα ηµερασ 


