1 Kings
Chapter 1
1
και ο βασιλευσ δαυιδ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ηµεραισ και περιεβαλλον αυτον ιµατιοισ και ουκ ε
θερµαινετο2και ειπον οι παιδεσ αυτου ζητησατωσαν τω κυριω ηµων τω βασιλει παρθενον νεανιδα κα
ι παραστησεται τω βασιλει και εσται αυτον θαλπουσα και κοιµηθησεται µετ′ αυτου και θερµανθησετ
αι ο κυριοσ ηµων ο βασιλευσ3και εζητησαν νεανιδα καλην εκ παντοσ οριου ισραηλ και ευρον την α
βισακ την σωµανιτιν και ηνεγκαν αυτην προσ τον βασιλεα4και η νεανισ καλη εωσ σφοδρα και ην θα
λπουσα τον βασιλεα και ελειτουργει αυτω και ο βασιλευσ ουκ εγνω αυτην5και αδωνιασ υιοσ αγγιθ επ
ηρετο λεγων εγω βασιλευσω και εποιησεν εαυτω αρµατα και ιππεισ και πεντηκοντα ανδρασ παρατρε
χειν εµπροσθεν αυτου6και ουκ απεκωλυσεν αυτον ο πατηρ αυτου ουδεποτε λεγων δια τι συ εποιησασ
και γε αυτοσ ωραιοσ τη οψει σφοδρα και αυτον ετεκεν οπισω αβεσσαλωµ7και εγενοντο οι λογοι αυτο
υ µετα ιωαβ του υιου σαρουιασ και µετα αβιαθαρ του ιερεωσ και εβοηθουν οπισω αδωνιου8και σαδω
κ ο ιερευσ και βαναιασ υιοσ ιωδαε και ναθαν ο προφητησ και σεµει+ και ρηι και οι δυνατοι του δαυι
δ ουκ ησαν οπισω αδωνιου9και εθυσιασεν αδωνιασ προβατα και µοσχουσ και αρνασ µετα λιθου του
ζωελεθ οσ ην εχοµενα τησ πηγησ ρωγηλ και εκαλεσεν παντασ τουσ αδελφουσ αυτου και παντασ του
σ αδρουσ ιουδα παιδασ του βασιλεωσ10και τον ναθαν τον προφητην και βαναιαν και τουσ δυνατουσ
και τον σαλωµων αδελφον αυτου ουκ εκαλεσεν11και ειπεν ναθαν προσ βηρσαβεε µητερα σαλωµων λε
γων ουκ ηκουσασ οτι εβασιλευσεν αδωνιασ υιοσ αγγιθ και ο κυριοσ ηµων δαυιδ ουκ εγνω12και νυν δε
υρο συµβουλευσω σοι δη συµβουλιαν και εξελου την ψυχην σου και την ψυχην του υιου σου σαλωµ
ων13δευρο εισελθε προσ τον βασιλεα δαυιδ και ερεισ προσ αυτον λεγουσα ουχι συ κυριε µου βασιλευ
ωµοσασ τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ σου βασιλευσει µετ′ εµε και αυτοσ καθιειται επι το
υ θρονου µου και τι οτι εβασιλευσεν αδωνιασ14και ιδου ετι λαλουσησ σου εκει µετα του βασιλεωσ κ
αι εγω εισελευσοµαι οπισω σου και πληρωσω τουσ λογουσ σου15και εισηλθεν βηρσαβεε προσ τον βα
σιλεα εισ το ταµιειον και ο βασιλευσ πρεσβυτησ σφοδρα και αβισακ η σωµανιτισ ην λειτουργουσα τ
ω βασιλει16και εκυψεν βηρσαβεε και προσεκυνησεν τω βασιλει και ειπεν ο βασιλευσ τι εστιν σοι17η δ
ε ειπεν κυριε µου βασιλευ συ ωµοσασ εν κυριω τω θεω σου τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ
σου βασιλευσει µετ′ εµε και αυτοσ καθησεται επι του θρονου µου18και νυν ιδου αδωνιασ εβασιλευσε
ν και συ κυριε µου βασιλευ ουκ εγνωσ19και εθυσιασεν µοσχουσ και αρνασ και προβατα εισ πληθοσ κ
αι εκαλεσεν παντασ τουσ υιουσ του βασιλεωσ και αβιαθαρ τον ιερεα και ιωαβ τον αρχοντα τησ δυν
αµεωσ και τον σαλωµων τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν20και συ κυριε µου βασιλευ οι οφθαλµοι παντο
σ ισραηλ προσ σε απαγγειλαι αυτοισ τισ καθησεται επι του θρονου του κυριου µου του βασιλεωσ µετ
′ αυτον21και εσται ωσ αν κοιµηθη ο κυριοσ µου ο βασιλευσ µετα των πατερων αυτου και εσοµαι εγω
και ο υιοσ µου σαλωµων αµαρτωλοι22και ιδου ετι αυτησ λαλουσησ µετα του βασιλεωσ και ναθαν ο π
ροφητησ ηλθεν23και ανηγγελη τω βασιλει ιδου ναθαν ο προφητησ και εισηλθεν κατα προσωπον του β
ασιλεωσ και προσεκυνησεν τω βασιλει κατα προσωπον αυτου επι την γην24και ειπεν ναθαν κυριε µου
βασιλευ συ ειπασ αδωνιασ βασιλευσει οπισω µου και αυτοσ καθησεται επι του θρονου µου25οτι κατ
εβη σηµερον και εθυσιασεν µοσχουσ και αρνασ και προβατα εισ πληθοσ και εκαλεσεν παντασ τουσ
υιουσ του βασιλεωσ και τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ και αβιαθαρ τον ιερεα και ιδου εισιν εσθιοντ
εσ και πινοντεσ ενωπιον αυτου και ειπαν ζητω ο βασιλευσ αδωνιασ26και εµε αυτον τον δουλον σου κ
αι σαδωκ τον ιερεα και βαναιαν υιον ιωδαε και σαλωµων τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν27ει δια του κ
υριου µου του βασιλεωσ γεγονεν το ρηµα τουτο και ουκ εγνωρισασ τω δουλω σου τισ καθησεται επι τ
ον θρονον του κυριου µου του βασιλεωσ µετ′ αυτον28και απεκριθη δαυιδ και ειπεν καλεσατε µοι την
βηρσαβεε και εισηλθεν ενωπιον του βασιλεωσ και εστη ενωπιον αυτου29και ωµοσεν ο βασιλευσ και ε
ιπεν ζη κυριοσ οσ ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασησ θλιψεωσ30οτι καθωσ ωµοσα σοι εν κυριω τω
θεω ισραηλ λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ σου βασιλευσει µετ′ εµε και αυτοσ καθησεται επι του θρονου
µου αντ′ εµου οτι ουτωσ ποιησω τη ηµερα ταυτη31και εκυψεν βηρσαβεε επι προσωπον επι την γην και
προσεκυνησεν τω βασιλει και ειπεν ζητω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ δαυιδ εισ τον αιωνα32και ειπεν ο
βασιλευσ δαυιδ καλεσατε µοι σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαναιαν υιον ιωδαε και
εισηλθον ενωπιον του βασιλεωσ33και ειπεν ο βασιλευσ αυτοισ λαβετε τουσ δουλουσ του κυριου υµω
ν µεθ′ υµων και επιβιβασατε τον υιον µου σαλωµων επι την ηµιονον την εµην και καταγαγετε αυτον ε
ισ τον γιων34και χρισατω αυτον εκει σαδωκ ο ιερευσ και ναθαν ο προφητησ εισ βασιλεα επι ισραηλ κ
αι σαλπισατε κερατινη και ερειτε ζητω ο βασιλευσ σαλωµων 35και καθησεται επι του θρονου µου και
αυτοσ βασιλευσει αντ′ εµου και εγω ενετειλαµην του ειναι εισ ηγουµενον επι ισραηλ και ιουδα36και
απεκριθη βαναιασ υιοσ ιωδαε τω βασιλει και ειπεν γενοιτο ουτωσ πιστωσαι κυριοσ ο θεοσ του κυριο

υ µου του βασιλεωσ37καθωσ ην κυριοσ µετα του κυριου µου του βασιλεωσ ουτωσ ειη µετα σαλωµων
και µεγαλυναι τον θρονον αυτου υπερ τον θρονον του κυριου µου του βασιλεωσ δαυιδ38και κατεβη σ
αδωκ ο ιερευσ και ναθαν ο προφητησ και βαναιασ υιοσ ιωδαε και ο χερεθθι και ο φελεθθι και επεκαθ
ισαν τον σαλωµων επι την ηµιονον του βασιλεωσ δαυιδ και απηγαγον αυτον εισ τον γιων39και ελαβεν
σαδωκ ο ιερευσ το κερασ του ελαιου εκ τησ σκηνησ και εχρισεν τον σαλωµων και εσαλπισεν τη κερ
ατινη και ειπεν πασ ο λαοσ ζητω ο βασιλευσ σαλωµων 40και ανεβη πασ ο λαοσ οπισω αυτου και εχορ
ευον εν χοροισ και ευφραινοµενοι ευφροσυνην µεγαλην και ερραγη η γη εν τη φωνη αυτων41και ηκου
σεν αδωνιασ και παντεσ οι κλητοι αυτου και αυτοι συνετελεσαν φαγειν και ηκουσεν ιωαβ την φωνην
τησ κερατινησ και ειπεν τισ η φωνη τησ πολεωσ ηχουσησ42ετι αυτου λαλουντοσ και ιδου ιωναθαν υι
οσ αβιαθαρ του ιερεωσ ηλθεν και ειπεν αδωνιασ εισελθε οτι ανηρ δυναµεωσ ει συ και αγαθα ευαγγελ
ισαι43και απεκριθη ιωναθαν και ειπεν και µαλα ο κυριοσ ηµων ο βασιλευσ δαυιδ εβασιλευσεν τον σα
λωµων44και απεστειλεν ο βασιλευσ µετ′ αυτου τον σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαν
αιαν υιον ιωδαε και τον χερεθθι και τον φελεθθι και επεκαθισαν αυτον επι την ηµιονον του βασιλεωσ
45
και εχρισαν αυτον σαδωκ ο ιερευσ και ναθαν ο προφητησ εισ βασιλεα εν τω γιων και ανεβησαν εκε
ιθεν ευφραινοµενοι και ηχησεν η πολισ αυτη η φωνη ην ηκουσατε46και εκαθισεν σαλωµων επι θρονο
ν τησ βασιλειασ47και εισηλθον οι δουλοι του βασιλεωσ ευλογησαι τον κυριον ηµων τον βασιλεα δαυ
ιδ λεγοντεσ αγαθυναι ο θεοσ το ονοµα σαλωµων του υιου σου υπερ το ονοµα σου και µεγαλυναι τον
θρονον αυτου υπερ τον θρονον σου και προσεκυνησεν ο βασιλευσ επι την κοιτην αυτου48και γε ουτω
σ ειπεν ο βασιλευσ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ εδωκεν σηµερον εκ του σπερµατοσ µου καθη
µενον επι του θρονου µου και οι οφθαλµοι µου βλεπουσιν49και εξεστησαν και εξανεστησαν παντεσ οι
κλητοι του αδωνιου και απηλθον ανηρ εισ την οδον αυτου50και αδωνιασ εφοβηθη απο προσωπου σα
λωµων και ανεστη και απηλθεν και επελαβετο των κερατων του θυσιαστηριου51και ανηγγελη τω σαλ
ωµων λεγοντεσ ιδου αδωνιασ εφοβηθη τον βασιλεα σαλωµων και κατεχει των κερατων του θυσιαστη
ριου λεγων οµοσατω µοι σηµερον ο βασιλευσ σαλωµων ει ου θανατωσει τον δουλον αυτου εν ροµφαι
α52και ειπεν σαλωµων εαν γενηται εισ υιον δυναµεωσ ει πεσειται των τριχων αυτου επι την γην και ε
αν κακια ευρεθη εν αυτω θανατωθησεται53και απεστειλεν ο βασιλευσ σαλωµων και κατηνεγκεν αυτο
ν απανωθεν του θυσιαστηριου και εισηλθεν και προσεκυνησεν τω βασιλει σαλωµων και ειπεν αυτω
σαλωµων δευρο εισ τον οικον σου
Chapter 2
1
και ηγγισαν αι ηµεραι δαυιδ αποθανειν αυτον και ενετειλατο τω σαλωµων υιω αυτου λεγων2εγω ειµι
πορευοµαι εν οδω πασησ τησ γησ και ισχυσεισ και εση εισ ανδρα3και φυλαξεισ την φυλακην κυριου
του θεου σου του πορευεσθαι εν ταισ οδοισ αυτου φυλασσειν τασ εντολασ αυτου και τα δικαιωµατα
και τα κριµατα τα γεγραµµενα εν νοµω µωυσεωσ ινα συνιησ α ποιησεισ κατα παντα οσα αν εντειλωµ
αι σοι4ινα στηση κυριοσ τον λογον αυτου ον ελαλησεν λεγων εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυ
των πορευεσθαι ενωπιον εµου εν αληθεια εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη αυτων λεγων ουκ εξ
ολεθρευθησεται σοι ανηρ επανωθεν θρονου ισραηλ5και γε συ εγνωσ οσα εποιησεν µοι ιωαβ υιοσ σαρ
ουιασ οσα εποιησεν τοισ δυσιν αρχουσιν των δυναµεων ισραηλ τω αβεννηρ υιω νηρ και τω αµεσσαι
+ υιω ιεθερ και απεκτεινεν αυτουσ και εταξεν τα αιµατα πολεµου εν ειρηνη και εδωκεν αιµα αθωον ε
ν τη ζωνη αυτου τη εν τη οσφυι αυτου και εν τω υποδηµατι αυτου τω εν τω ποδι αυτου6και ποιησεισ
κατα την σοφιαν σου και ου καταξεισ την πολιαν αυτου εν ειρηνη εισ αδου7και τοισ υιοισ βερζελλι τ
ου γαλααδιτου ποιησεισ ελεοσ και εσονται εν τοισ εσθιουσιν την τραπεζαν σου οτι ουτωσ ηγγισαν µ
οι εν τω µε αποδιδρασκειν απο προσωπου αβεσσαλωµ του αδελφου σου8και ιδου µετα σου σεµει+ υιο
σ γηρα υιοσ του ιεµενι εκ βαουριµ και αυτοσ κατηρασατο µε καταραν οδυνηραν τη ηµερα η επορευο
µην εισ παρεµβολασ και αυτοσ κατεβη εισ απαντην µου εισ τον ιορδανην και ωµοσα αυτω εν κυριω
λεγων ει θανατωσω σε εν ροµφαια9και ου µη αθωωσησ αυτον οτι ανηρ σοφοσ ει συ και γνωση α ποιη
σεισ αυτω και καταξεισ την πολιαν αυτου εν αιµατι εισ αδου10και εκοιµηθη δαυιδ µετα των πατερων
αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ11και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν δαυιδ επι τον ισραηλ τεσσαρακοντα ε
τη εν χεβρων εβασιλευσεν ετη επτα και εν ιερουσαληµ τριακοντα τρια ετη12και σαλωµων εκαθισεν ε
πι του θρονου δαυιδ του πατροσ αυτου υιοσ ετων δωδεκα και ητοιµασθη η βασιλεια αυτου σφοδρα13
και εισηλθεν αδωνιασ υιοσ αγγιθ προσ βηρσαβεε µητερα σαλωµων και προσεκυνησεν αυτη η δε ειπε
ν ειρηνη η εισοδοσ σου και ειπεν ειρηνη14λογοσ µοι προσ σε και ειπεν αυτω λαλησον15και ειπεν αυτη
συ οιδασ οτι εµοι ην η βασιλεια και επ′ εµε εθετο πασ ισραηλ το προσωπον αυτου εισ βασιλεα και ε
στραφη η βασιλεια και εγενηθη τω αδελφω µου οτι παρα κυριου εγενετο αυτω16και νυν αιτησιν µιαν ε
γω αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψησ το προσωπον σου και ειπεν αυτω βηρσαβεε λαλει17και ειπεν α
υτη ειπον δη προσ σαλωµων τον βασιλεα οτι ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου απο σου και δωσει
µοι την αβισακ την σωµανιτιν εισ γυναικα18και ειπεν βηρσαβεε καλωσ εγω λαλησω περι σου τω βασι
λει19και εισηλθεν βηρσαβεε προσ τον βασιλεα σαλωµων λαλησαι αυτω περι αδωνιου και εξανεστη ο

βασιλευσ εισ απαντην αυτη και κατεφιλησεν αυτην και εκαθισεν επι του θρονου αυτου και ετεθη θρ
ονοσ τη µητρι του βασιλεωσ και εκαθισεν εκ δεξιων αυτου20και ειπεν αυτω αιτησιν µιαν µικραν εγω
αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψησ το προσωπον σου και ειπεν αυτη ο βασιλευσ αιτησαι µητερ εµη
οτι ουκ αποστρεψω σε21και ειπεν δοθητω δε αβισακ η σωµανιτισ τω αδωνια τω αδελφω σου εισ γυναι
κα22και απεκριθη σαλωµων ο βασιλευσ και ειπεν τη µητρι αυτου και ινα τι συ ητησαι την αβισακ τω
αδωνια και αιτησαι αυτω την βασιλειαν οτι ουτοσ αδελφοσ µου ο µεγασ υπερ εµε και αυτω αβιαθαρ
ο ιερευσ και αυτω ιωαβ ο υιοσ σαρουιασ ο αρχιστρατηγοσ εταιροσ23και ωµοσεν ο βασιλευσ σαλωµω
ν κατα του κυριου λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι κατα τησ ψυχησ αυτου ελαλ
ησεν αδωνιασ τον λογον τουτον24και νυν ζη κυριοσ οσ ητοιµασεν µε και εθετο µε επι τον θρονον δαυι
δ του πατροσ µου και αυτοσ εποιησεν µοι οικον καθωσ ελαλησεν κυριοσ οτι σηµερον θανατωθησετα
ι αδωνιασ25και εξαπεστειλεν σαλωµων ο βασιλευσ εν χειρι βαναιου υιου ιωδαε και ανειλεν αυτον κα
ι απεθανεν αδωνιασ εν τη ηµερα εκεινη26και τω αβιαθαρ τω ιερει ειπεν ο βασιλευσ αποτρεχε συ εισ α
ναθωθ εισ αγρον σου οτι ανηρ θανατου ει συ εν τη ηµερα ταυτη και ου θανατωσω σε οτι ηρασ την κι
βωτον τησ διαθηκησ κυριου ενωπιον του πατροσ µου και οτι εκακουχηθησ εν απασιν οισ εκακουχηθ
η ο πατηρ µου27και εξεβαλεν σαλωµων τον αβιαθαρ του µη ειναι ιερεα του κυριου πληρωθηναι το ρη
µα κυριου ο ελαλησεν επι τον οικον ηλι εν σηλωµ28και η ακοη ηλθεν εωσ ιωαβ του υιου σαρουιασ οτ
ι ιωαβ ην κεκλικωσ οπισω αδωνιου και οπισω σαλωµων ουκ εκλινεν και εφυγεν ιωαβ εισ το σκηνωµα
του κυριου και κατεσχεν των κερατων του θυσιαστηριου29και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντεσ οτι εφ
υγεν ιωαβ εισ την σκηνην του κυριου και ιδου κατεχει των κερατων του θυσιαστηριου και απεστειλε
ν σαλωµων προσ ιωαβ λεγων τι γεγονεν σοι οτι πεφευγασ εισ το θυσιαστηριον και ειπεν ιωαβ οτι εφοβ
ηθην απο προσωπου σου και εφυγον προσ κυριον και απεστειλεν σαλωµων ο βασιλευσ τον βαναιου υ
ιον ιωδαε λεγων πορευου και ανελε αυτον και θαψον αυτον30και ηλθεν βαναιου υιοσ ιωδαε προσ ιωα
β εισ την σκηνην του κυριου και ειπεν αυτω ταδε λεγει ο βασιλευσ εξελθε και ειπεν ιωαβ ουκ εκπορε
υοµαι οτι ωδε αποθανουµαι και απεστρεψεν βαναιασ υιοσ ιωδαε και ειπεν τω βασιλει λεγων ταδε λελ
αληκεν ιωαβ και ταδε αποκεκριται µοι31και ειπεν αυτω ο βασιλευσ πορευου και ποιησον αυτω καθω
σ ειρηκεν και ανελε αυτον και θαψεισ αυτον και εξαρεισ σηµερον το αιµα ο δωρεαν εξεχεεν ιωαβ απ′
εµου και απο του οικου του πατροσ µου32και απεστρεψεν κυριοσ το αιµα τησ αδικιασ αυτου εισ κεφ
αλην αυτου ωσ απηντησεν τοισ δυσιν ανθρωποισ τοισ δικαιοισ και αγαθοισ υπερ αυτον και απεκτειν
εν αυτουσ εν ροµφαια και ο πατηρ µου δαυιδ ουκ εγνω το αιµα αυτων τον αβεννηρ υιον νηρ αρχιστρ
ατηγον ισραηλ και τον αµεσσα υιον ιεθερ αρχιστρατηγον ιουδα 33και επεστραφη τα αιµατα αυτων εισ
κεφαλην αυτου και εισ κεφαλην του σπερµατοσ αυτου εισ τον αιωνα και τω δαυιδ και τω σπερµατι α
υτου και τω οικω αυτου και τω θρονω αυτου γενοιτο ειρηνη εωσ αιωνοσ παρα κυριου34και απηντησε
ν βαναιου υιοσ ιωδαε τω ιωαβ και εθανατωσεν αυτον και εθαψεν αυτον εν τω οικω αυτου εν τη ερηµ
ω35και εδωκεν ο βασιλευσ τον βαναιου υιον ιωδαε αντ′ αυτου επι την στρατηγιαν και η βασιλεια κατ
ωρθουτο εν ιερουσαληµ και τον σαδωκ τον ιερεα εδωκεν ο βασιλευσ εισ ιερεα πρωτον αντι αβιαθαρ35
και εδωκεν κυριοσ φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην σφοδρα και πλατοσ καρδιασ ωσ η αµµο
σ η παρα την θαλασσαν35και επληθυνθη η φρονησισ σαλωµων σφοδρα υπερ την φρονησιν παντων αρ
χαιων υιων και υπερ παντασ φρονιµουσ αιγυπτου35και ελαβεν την θυγατερα φαραω και εισηγαγεν αυ
την εισ την πολιν δαυιδ εωσ συντελεσαι αυτον τον οικον αυτου και τον οικον κυριου εν πρωτοισ και
το τειχοσ ιερουσαληµ κυκλοθεν εν επτα ετεσιν εποιησεν και συνετελεσεν35και ην τω σαλωµων εβδοµ
ηκοντα χιλιαδεσ αιροντεσ αρσιν και ογδοηκοντα χιλιαδεσ λατοµων εν τω ορει35και εποιησεν σαλωµ
ων την θαλασσαν και τα υποστηριγµατα και τουσ λουτηρασ τουσ µεγαλουσ και τουσ στυλουσ και τ
ην κρηνην τησ αυλησ και την θαλασσαν την χαλκην35και ωκοδοµησεν την ακραν και τασ επαλξεισ
αυτησ και διεκοψεν την πολιν δαυιδ ουτωσ θυγατηρ φαραω ανεβαινεν εκ τησ πολεωσ δαυιδ εισ τον ο
ικον αυτησ ον ωκοδοµησεν αυτη τοτε ωκοδοµησεν την ακραν35και σαλωµων ανεφερεν τρεισ εν τω ενι
αυτω ολοκαυτωσεισ και ειρηνικασ επι το θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν τω κυριω και εθυµια ενωπιον
κυριου και συνετελεσεν τον οικον35και ουτοι οι αρχοντεσ οι καθεσταµενοι επι τα εργα του σαλωµων
τρεισ χιλιαδεσ και εξακοσιοι επισταται του λαου των ποιουντων τα εργα35και ωκοδοµησεν την ασσο
υρ και την µαγδω και την γαζερ και την βαιθωρων την επανω και τα βααλαθ35πλην µετα το οικοδοµη
σαι αυτον τον οικον του κυριου και το τειχοσ ιερουσαληµ κυκλω µετα ταυτα ωκοδοµησεν τασ πολει
σ ταυτασ35και εν τω ετι δαυιδ ζην ενετειλατο τω σαλωµων λεγων ιδου µετα σου σεµει+ υιοσ γηρα υιο
σ σπερµατοσ του ιεµινι εκ χεβρων35ουτοσ κατηρασατο µε καταραν οδυνηραν εν η ηµερα επορευοµην
εισ παρεµβολασ35και αυτοσ κατεβαινεν εισ απαντην µοι επι τον ιορδανην και ωµοσα αυτω κατα του
κυριου λεγων ει θανατωθησεται εν ροµφαια35και νυν µη αθωωσησ αυτον οτι ανηρ φρονιµοσ συ και γ
νωση α ποιησεισ αυτω και καταξεισ την πολιαν αυτου εν αιµατι εισ αδου36και εκαλεσεν ο βασιλευσ
τον σεµει+ και ειπεν αυτω οικοδοµησον σεαυτω οικον εν ιερουσαληµ και καθου εκει και ουκ εξελευσ
η εκειθεν ουδαµου37και εσται εν τη ηµερα τησ εξοδου σου και διαβηση τον χειµαρρουν κεδρων γινωσ
κων γνωση οτι θανατω αποθανη το αιµα σου εσται επι την κεφαλην σου και ωρκισεν αυτον ο βασιλε

υσ εν τη ηµερα εκεινη38και ειπεν σεµει+ προσ τον βασιλεα αγαθον το ρηµα ο ελαλησασ κυριε µου βα
σιλευ ουτω ποιησει ο δουλοσ σου και εκαθισεν σεµει+ εν ιερουσαληµ τρια ετη39και εγενηθη µετα τρι
α ετη και απεδρασαν δυο δουλοι του σεµει+ προσ αγχουσ υιον µααχα βασιλεα γεθ και απηγγελη τω σ
εµει+ λεγοντεσ ιδου οι δουλοι σου εν γεθ40και ανεστη σεµει+ και επεσαξε την ονον αυτου και επορευθ
η εισ γεθ προσ αγχουσ του εκζητησαι τουσ δουλουσ αυτου και επορευθη σεµει+ και ηγαγεν τουσ δου
λουσ αυτου εκ γεθ41και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντεσ οτι επορευθη σεµει+ εξ ιερουσαληµ εισ γεθ κ
αι απεστρεψεν τουσ δουλουσ αυτου42και απεστειλεν ο βασιλευσ και εκαλεσεν τον σεµει+ και ειπεν π
ροσ αυτον ουχι ωρκισα σε κατα του κυριου και επεµαρτυραµην σοι λεγων εν η αν ηµερα εξελθησ εξ ι
ερουσαληµ και πορευθησ εισ δεξια η εισ αριστερα γινωσκων γνωση οτι θανατω αποθανη43και τι οτι ο
υκ εφυλαξασ τον ορκον κυριου και την εντολην ην ενετειλαµην κατα σου44και ειπεν ο βασιλευσ προ
σ σεµει+ συ οιδασ πασαν την κακιαν σου ην εγνω η καρδια σου α εποιησασ τω δαυιδ τω πατρι µου κ
αι ανταπεδωκεν κυριοσ την κακιαν σου εισ κεφαλην σου45και ο βασιλευσ σαλωµων ηυλογηµενοσ κα
ι ο θρονοσ δαυιδ εσται ετοιµοσ ενωπιον κυριου εισ τον αιωνα46και ενετειλατο ο βασιλευσ σαλωµων τ
ω βαναια υιω ιωδαε και εξηλθεν και ανειλεν αυτον και απεθανεν46και ην ο βασιλευσ σαλωµων φρονι
µοσ σφοδρα και σοφοσ και ιουδα και ισραηλ πολλοι σφοδρα ωσ η αµµοσ η επι τησ θαλασσησ εισ πλ
ηθοσ εσθιοντεσ και πινοντεσ και χαιροντεσ46και σαλωµων ην αρχων εν πασαισ ταισ βασιλειαισ και
ησαν προσφεροντεσ δωρα και εδουλευον τω σαλωµων πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου46και σαλ
ωµων ηρξατο διανοιγειν τα δυναστευµατα του λιβανου46και αυτοσ ωκοδοµησεν την θερµαι εν τη ερη
µω46και τουτο το αριστον τω σαλωµων τριακοντα κοροι σεµιδαλεωσ και εξηκοντα κοροι αλευρου κε
κοπανισµενου δεκα µοσχοι εκλεκτοι και εικοσι βοεσ νοµαδεσ και εκατον προβατα εκτοσ ελαφων και
δορκαδων και ορνιθων εκλεκτων νοµαδων46οτι ην αρχων εν παντι περαν του ποταµου απο ραφι εωσ γ
αζησ εν πασιν τοισ βασιλευσιν περαν του ποταµου46και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων αυτου
κυκλοθεν και κατωκει ιουδα και ισραηλ πεποιθοτεσ εκαστοσ υπο την αµπελον αυτου και υπο την συ
κην αυτου εσθιοντεσ και πινοντεσ απο δαν και εωσ βηρσαβεε πασασ τασ ηµερασ σαλωµων46και ουτ
οι οι αρχοντεσ του σαλωµων αζαριον υιοσ σαδωκ του ιερεωσ και ορνιου υιοσ ναθαν αρχων των εφεσ
τηκοτων και εδραµ επι τον οικον αυτου και σουβα γραµµατευσ και βασα υιοσ αχιθαλαµ αναµιµνησ
κων και αβι υιοσ ιωαβ αρχιστρατηγοσ και αχιρε υιοσ εδραι+ επι τασ αρσεισ και βαναια υιοσ ιωδαε ε
πι τησ αυλαρχιασ και επι του πλινθειου και ζαχουρ υιοσ ναθαν ο συµβουλοσ46και ησαν τω σαλωµω
ν τεσσαρακοντα χιλιαδεσ τοκαδεσ ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππεων46και ην αρχων εν π
ασιν τοισ βασιλευσιν απο του ποταµου και εωσ γησ αλλοφυλων και εωσ οριων αιγυπτου46σαλωµων υ
ιοσ δαυιδ εβασιλευσεν επι ισραηλ και ιουδα εν ιερουσαληµ
Chapter 3
πλην ο λαοσ ησαν θυµιωντεσ επι τοισ υψηλοισ οτι ουκ ωκοδοµηθη οικοσ τω ονοµατι κυριου εωσ νυ
ν3και ηγαπησεν σαλωµων τον κυριον πορευεσθαι εν τοισ προσταγµασιν δαυιδ του πατροσ αυτου πλη
ν εν τοισ υψηλοισ εθυεν και εθυµια4και ανεστη και επορευθη εισ γαβαων θυσαι εκει οτι αυτη υψηλοτ
ατη και µεγαλη χιλιαν ολοκαυτωσιν ανηνεγκεν σαλωµων επι το θυσιαστηριον εν γαβαων5και ωφθη κ
υριοσ τω σαλωµων εν υπνω την νυκτα και ειπεν κυριοσ προσ σαλωµων αιτησαι τι αιτηµα σαυτω6και
ειπεν σαλωµων συ εποιησασ µετα του δουλου σου δαυιδ του πατροσ µου ελεοσ µεγα καθωσ διηλθεν ε
νωπιον σου εν αληθεια και εν δικαιοσυνη και εν ευθυτητι καρδιασ µετα σου και εφυλαξασ αυτω το ε
λεοσ το µεγα τουτο δουναι τον υιον αυτου επι του θρονου αυτου ωσ η ηµερα αυτη7και νυν κυριε ο θε
οσ µου συ εδωκασ τον δουλον σου αντι δαυιδ του πατροσ µου και εγω ειµι παιδαριον µικρον και ουκ
οιδα την εξοδον µου και την εισοδον µου8ο δε δουλοσ σου εν µεσω του λαου σου ον εξελεξω λαον πο
λυν οσ ουκ αριθµηθησεται9και δωσεισ τω δουλω σου καρδιαν ακουειν και διακρινειν τον λαον σου ε
ν δικαιοσυνη του συνιειν ανα µεσον αγαθου και κακου οτι τισ δυνησεται κρινειν τον λαον σου τον β
αρυν τουτον10και ηρεσεν ενωπιον κυριου οτι ητησατο σαλωµων το ρηµα τουτο11και ειπεν κυριοσ προ
σ αυτον ανθ′ ων ητησω παρ′ εµου το ρηµα τουτο και ουκ ητησω σαυτω ηµερασ πολλασ και ουκ ητησ
ω πλουτον ουδε ητησω ψυχασ εχθρων σου αλλ′ ητησω σαυτω συνεσιν του εισακουειν κριµα12ιδου πε
ποιηκα κατα το ρηµα σου ιδου δεδωκα σοι καρδιαν φρονιµην και σοφην ωσ συ ου γεγονεν εµπροσθεν
σου και µετα σε ουκ αναστησεται οµοιοσ σοι13και α ουκ ητησω δεδωκα σοι και πλουτον και δοξαν ω
σ ου γεγονεν ανηρ οµοιοσ σοι εν βασιλευσιν14και εαν πορευθησ εν τη οδω µου φυλασσειν τασ εντολα
σ µου και τα προσταγµατα µου ωσ επορευθη δαυιδ ο πατηρ σου και πληθυνω τασ ηµερασ σου15και εξ
υπνισθη σαλωµων και ιδου ενυπνιον και ανεστη και παραγινεται εισ ιερουσαληµ και εστη κατα προ
σωπον του θυσιαστηριου του κατα προσωπον κιβωτου διαθηκησ κυριου εν σιων και ανηγαγεν ολοκα
υτωσεισ και εποιησεν ειρηνικασ και εποιησεν ποτον µεγαν εαυτω και πασιν τοισ παισιν αυτου16τοτε
ωφθησαν δυο γυναικεσ πορναι τω βασιλει και εστησαν ενωπιον αυτου17και ειπεν η γυνη η µια εν εµοι
κυριε εγω και η γυνη αυτη οικουµεν εν οικω ενι και ετεκοµεν εν τω οικω18και εγενηθη εν τη ηµερα τη
τριτη τεκουσησ µου και ετεκεν και η γυνη αυτη και ηµεισ κατα το αυτο και ουκ εστιν ουθεισ µεθ′ ηµ
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ων παρεξ αµφοτερων ηµων εν τω οικω19και απεθανεν ο υιοσ τησ γυναικοσ ταυτησ την νυκτα ωσ επεκ
οιµηθη επ′ αυτον20και ανεστη µεσησ τησ νυκτοσ και ελαβεν τον υιον µου εκ των αγκαλων µου και εκ
οιµισεν αυτον εν τω κολπω αυτησ και τον υιον αυτησ τον τεθνηκοτα εκοιµισεν εν τω κολπω µου21και
ανεστην το πρωι θηλασαι τον υιον µου και εκεινοσ ην τεθνηκωσ και ιδου κατενοησα αυτον πρωι και
ιδου ουκ ην ο υιοσ µου ον ετεκον22και ειπεν η γυνη η ετερα ουχι αλλα ο υιοσ µου ο ζων ο δε υιοσ σου
ο τεθνηκωσ και ελαλησαν ενωπιον του βασιλεωσ23και ειπεν ο βασιλευσ αυταισ συ λεγεισ ουτοσ ο υι
οσ µου ο ζων και ο υιοσ ταυτησ ο τεθνηκωσ και συ λεγεισ ουχι αλλα ο υιοσ µου ο ζων και ο υιοσ σο
υ ο τεθνηκωσ24και ειπεν ο βασιλευσ λαβετε µοι µαχαιραν και προσηνεγκαν την µαχαιραν ενωπιον το
υ βασιλεωσ25και ειπεν ο βασιλευσ διελετε το παιδιον το θηλαζον το ζων εισ δυο και δοτε το ηµισυ αυ
του ταυτη και το ηµισυ αυτου ταυτη26και απεκριθη η γυνη ησ ην ο υιοσ ο ζων και ειπεν προσ τον βα
σιλεα οτι εταραχθη η µητρα αυτησ επι τω υιω αυτησ και ειπεν εν εµοι κυριε δοτε αυτη το παιδιον και
θανατω µη θανατωσητε αυτον και αυτη ειπεν µητε εµοι µητε αυτη εστω διελετε27και απεκριθη ο βασ
ιλευσ και ειπεν δοτε το παιδιον τη ειπουση δοτε αυτη αυτο και θανατω µη θανατωσητε αυτον αυτη η
µητηρ αυτου28και ηκουσαν πασ ισραηλ το κριµα τουτο ο εκρινεν ο βασιλευσ και εφοβηθησαν απο πρ
οσωπου του βασιλεωσ οτι ειδον οτι φρονησισ θεου εν αυτω του ποιειν δικαιωµα
Chapter 4
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και ην ο βασιλευσ σαλωµων βασιλευων επι ισραηλ2και ουτοι οι αρχοντεσ οι ησαν αυτου αζαριου υι
οσ σαδωκ3και ελιαρεφ και αχια υιοσ σαβα γραµµατεισ και ιωσαφατ υιοσ αχιλιδ υποµιµνησκων4και σ
αδουχ και αβιαθαρ ιερεισ5και ορνια υιοσ ναθαν επι των καθεσταµενων και ζαβουθ υιοσ ναθαν εταιρ
οσ του βασιλεωσ6και αχιηλ οικονοµοσ και ελιαβ υιοσ σαφ επι τησ πατριασ και αδωνιραµ υιοσ εφρα
επι των φορων7και τω σαλωµων δωδεκα καθεσταµενοι επι παντα ισραηλ χορηγειν τω βασιλει και τω ο
ικω αυτου µηνα εν τω ενιαυτω εγινετο επι τον ενα χορηγειν8και ταυτα τα ονοµατα αυτων βενωρ εν ορ
ει εφραιµ εισ9υιοσ ρηχαβ εν µαχεµασ και βηθαλαµιν και βαιθσαµυσ και αιλων εωσ βαιθαναν εισ10υι
οσ εσωθ βηρβηθνεµα λουσαµηνχα και ρησφαρα11χιναναδαβ και αναφαθι ανηρ ταβληθ θυγατηρ σαλ
ωµων ην αυτω εισ γυναικα εισ12βακχα υιοσ αχιλιδ θααναχ και µεκεδω και πασ ο οικοσ σαν ο παρα σ
εσαθαν υποκατω του εσραε και εκ βαισαφουδ εβελµαωλα εωσ µαεβερ λουκαµ εισ13υιοσ γαβερ εν ρεµ
αθ γαλααδ τουτω σχοινισµα ερεγαβα η εν τη βασαν εξηκοντα πολεισ µεγαλαι τειχηρεισ και µοχλοι χ
αλκοι εισ14αχιναδαβ υιοσ αχελ µααναιν εισ15αχιµαασ εν νεφθαλι και ουτοσ ελαβεν την βασεµµαθ θυ
γατερα σαλωµων εισ γυναικα εισ16βαανα υιοσ χουσι εν τη µααλαθ εισ17σαµαα υιοσ ηλα εν τω βενια
µιν18γαβερ υιοσ αδαι εν τη γη γαδ γη σηων βασιλεωσ του εσεβων και ωγ βασιλεωσ του βασαν και νασ
ιφ εισ εν γη ιουδα19ιωσαφατ υιοσ φουασουδ εν ισσαχαρ
Chapter 5
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και εχορηγουν οι καθεσταµενοι ουτωσ τω βασιλει σαλωµων και παντα τα διαγγελµατα επι την τραπε
ζαν του βασιλεωσ εκαστοσ µηνα αυτου ου παραλλασσουσιν λογον και τασ κριθασ και το αχυρον το
ισ ιπποισ και τοισ αρµασιν ηρον εισ τον τοπον ου αν η ο βασιλευσ εκαστοσ κατα την συνταξιν αυτο
υ2και ταυτα τα δεοντα τω σαλωµων εν ηµερα µια τριακοντα κοροι σεµιδαλεωσ και εξηκοντα κοροι α
λευρου κεκοπανισµενου3και δεκα µοσχοι εκλεκτοι και εικοσι βοεσ νοµαδεσ και εκατον προβατα εκτο
σ ελαφων και δορκαδων και ορνιθων εκλεκτων σιτευτα4οτι ην αρχων περαν του ποταµου και ην αυτω
ειρηνη εκ παντων των µερων κυκλοθεν9και εδωκεν κυριοσ φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην
σφοδρα και χυµα καρδιασ ωσ η αµµοσ η παρα την θαλασσαν10και επληθυνθη σαλωµων σφοδρα υπε
ρ την φρονησιν παντων αρχαιων ανθρωπων και υπερ παντασ φρονιµουσ αιγυπτου11και εσοφισατο υπ
ερ παντασ τουσ ανθρωπουσ και εσοφισατο υπερ γαιθαν τον εζραι+την και τον αιµαν και τον χαλκαλ
και δαρδα υιουσ µαλ12και ελαλησεν σαλωµων τρισχιλιασ παραβολασ και ησαν ωδαι αυτου πεντακι
σχιλιαι13και ελαλησεν περι των ξυλων απο τησ κεδρου τησ εν τω λιβανω και εωσ τησ υσσωπου τησ ε
κπορευοµενησ δια του τοιχου και ελαλησεν περι των κτηνων και περι των πετεινων και περι των ερπε
των και περι των ιχθυων14και παρεγινοντο παντεσ οι λαοι ακουσαι τησ σοφιασ σαλωµων και ελαµβα
νεν δωρα παρα παντων των βασιλεων τησ γησ οσοι ηκουον τησ σοφιασ αυτου14και ελαβεν σαλωµων
την θυγατερα φαραω εαυτω εισ γυναικα και εισηγαγεν αυτην εισ την πολιν δαυιδ εωσ συντελεσαι αυ
τον τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου και το τειχοσ ιερουσαληµ14τοτε ανεβη φαραω βασιλευσ α
ιγυπτου και προκατελαβετο την γαζερ και ενεπυρισεν αυτην και τον χανανιτην τον κατοικουντα εν µ
εργαβ και εδωκεν αυτασ φαραω αποστολασ θυγατρι αυτου γυναικι σαλωµων και σαλωµων ωκοδοµη
σεν την γαζερ15και απεστειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου τουσ παιδασ αυτου χρισαι τον σαλωµων αντι δ
αυιδ του πατροσ αυτου οτι αγαπων ην χιραµ τον δαυιδ πασασ τασ ηµερασ16και απεστειλεν σαλωµων
προσ χιραµ λεγων17συ οιδασ δαυιδ τον πατερα µου οτι ουκ εδυνατο οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κ
υριου θεου µου απο προσωπου των πολεµων των κυκλωσαντων αυτον εωσ του δουναι κυριον αυτουσ
υπο τα ιχνη των ποδων αυτου18και νυν ανεπαυσε κυριοσ ο θεοσ µου εµοι κυκλοθεν ουκ εστιν επιβου

λοσ και ουκ εστιν απαντηµα πονηρον19και ιδου εγω λεγω οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου
µου καθωσ ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ προσ δαυιδ τον πατερα µου λεγων ο υιοσ σου ον δωσω αντι σου
επι τον θρονον σου ουτοσ οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου20και νυν εντειλαι και κοψατωσαν µ
οι ξυλα εκ του λιβανου και ιδου οι δουλοι µου µετα των δουλων σου και τον µισθον δουλειασ σου δω
σω σοι κατα παντα οσα εαν ειπησ οτι συ οιδασ οτι ουκ εστιν ηµιν ειδωσ ξυλα κοπτειν καθωσ οι σιδω
νιοι21και εγενηθη καθωσ ηκουσεν χιραµ των λογων σαλωµων εχαρη σφοδρα και ειπεν ευλογητοσ ο θε
οσ σηµερον οσ εδωκεν τω δαυιδ υιον φρονιµον επι τον λαον τον πολυν τουτον22και απεστειλεν προσ σ
αλωµων λεγων ακηκοα περι παντων ων απεσταλκασ προσ µε εγω ποιησω παν θεληµα σου ξυλα κεδρι
να και πευκινα23οι δουλοι µου καταξουσιν αυτα εκ του λιβανου εισ την θαλασσαν εγω θησοµαι αυτ
α σχεδιασ εωσ του τοπου ου εαν αποστειλησ προσ µε και εκτιναξω αυτα εκει και συ αρεισ και ποιησ
εισ το θεληµα µου του δουναι αρτουσ τω οικω µου24και ην χιραµ διδουσ τω σαλωµων κεδρουσ και π
αν θεληµα αυτου25και σαλωµων εδωκεν τω χιραµ εικοσι χιλιαδασ κορουσ πυρου και µαχιρ τω οικω
αυτου και εικοσι χιλιαδασ βεθ ελαιου κεκοµµενου κατα τουτο εδιδου σαλωµων τω χιραµ κατ′ ενιαυτ
ον26και κυριοσ εδωκεν σοφιαν τω σαλωµων καθωσ ελαλησεν αυτω και ην ειρηνη ανα µεσον χιραµ κ
αι ανα µεσον σαλωµων και διεθεντο διαθηκην ανα µεσον εαυτων27και ανηνεγκεν ο βασιλευσ φορον ε
κ παντοσ ισραηλ και ην ο φοροσ τριακοντα χιλιαδεσ ανδρων 28και απεστειλεν αυτουσ εισ τον λιβανο
ν δεκα χιλιαδεσ εν τω µηνι αλλασσοµενοι µηνα ησαν εν τω λιβανω και δυο µηνασ εν οικω αυτων και
αδωνιραµ επι του φορου29και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδεσ αιροντεσ αρσιν και ογδοηκοντα
χιλιαδεσ λατοµων εν τω ορει30χωρισ αρχοντων των καθεσταµενων επι των εργων των σαλωµων τρεισ
χιλιαδεσ και εξακοσιοι επισταται οι ποιουντεσ τα εργα32και ητοιµασαν τουσ λιθουσ και τα ξυλα τρι
α ετη
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και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω και τετρακοσιοστω ετει τησ εξοδου υιων ισραηλ εξ αιγυπτου τω ετ
ει τω τεταρτω εν µηνι τω δευτερω βασιλευοντοσ του βασιλεωσ σαλωµων επι ισραηλ1και ενετειλατο ο
βασιλευσ και αιρουσιν λιθουσ µεγαλουσ τιµιουσ εισ τον θεµελιον του οικου και λιθουσ απελεκητου
σ1και επελεκησαν οι υιοι σαλωµων και οι υιοι χιραµ και εβαλαν αυτουσ1εν τω ετει τω τεταρτω εθεµε
λιωσεν τον οικον κυριου εν µηνι νισω τω δευτερω µηνι1εν ενδεκατω ενιαυτω εν µηνι βααλ ουτοσ ο µη
ν ο ογδοοσ συνετελεσθη ο οικοσ εισ παντα λογον αυτου και εισ πασαν διαταξιν αυτου2και ο οικοσ ον
ωκοδοµησεν ο βασιλευσ σαλωµων τω κυριω τεσσαρακοντα πηχεων µηκοσ αυτου και εικοσι εν πηχει
πλατοσ αυτου και πεντε και εικοσι εν πηχει το υψοσ αυτου3και το αιλαµ κατα προσωπον του ναου ει
κοσι εν πηχει µηκοσ αυτου εισ το πλατοσ του οικου και δεκα εν πηχει το πλατοσ αυτου κατα προσωπ
ον του οικου και ωκοδοµησεν τον οικον και συνετελεσεν αυτον 4και εποιησεν τω οικω θυριδασ παρακ
υπτοµενασ κρυπτασ5και εδωκεν επι τον τοιχον του οικου µελαθρα κυκλοθεν τω ναω και τω δαβιρ και
εποιησεν πλευρασ κυκλοθεν6η πλευρα η υποκατω πεντε πηχεων το πλατοσ αυτησ και το µεσον εξ κα
ι η τριτη επτα εν πηχει το πλατοσ αυτησ οτι διαστηµα εδωκεν τω οικω κυκλοθεν εξωθεν του οικου οπ
ωσ µη επιλαµβανωνται των τοιχων του οικου7και ο οικοσ εν τω οικοδοµεισθαι αυτον λιθοισ ακροτοµ
οισ αργοισ ωκοδοµηθη και σφυρα και πελεκυσ και παν σκευοσ σιδηρουν ουκ ηκουσθη εν τω οικω εν
τω οικοδοµεισθαι αυτον8και ο πυλων τησ πλευρασ τησ υποκατωθεν υπο την ωµιαν του οικου την δεξ
ιαν και ελικτη αναβασισ εισ το µεσον και εκ τησ µεσησ επι τα τριωροφα9και ωκοδοµησεν τον οικον κ
αι συνετελεσεν αυτον και εκοιλοσταθµησεν τον οικον κεδροισ10και ωκοδοµησεν τουσ ενδεσµουσ δι′
ολου του οικου πεντε εν πηχει το υψοσ αυτου και συνεσχεν τον ενδεσµον εν ξυλοισ κεδρινοισ15και ω
κοδοµησεν τουσ τοιχουσ του οικου δια ξυλων κεδρινων απο του εδαφουσ του οικου και εωσ των δοκ
ων και εωσ των τοιχων εκοιλοσταθµησεν συνεχοµενα ξυλοισ εσωθεν και περιεσχεν το εσω του οικου
εν πλευραισ πευκιναισ16και ωκοδοµησεν τουσ εικοσι πηχεισ απ′ ακρου του οικου το πλευρον το εν α
πο του εδαφουσ εωσ των δοκων και εποιησεν εκ του δαβιρ εισ το αγιον των αγιων17και τεσσαρακοντα
πηχων ην ο ναοσ κατα προσωπον19του δαβιρ εν µεσω του οικου εσωθεν δουναι εκει την κιβωτον διαθ
ηκησ κυριου20εικοσι πηχεισ µηκοσ και εικοσι πηχεισ πλατοσ και εικοσι πηχεισ το υψοσ αυτου και π
εριεσχεν αυτον χρυσιω συγκεκλεισµενω και εποιησεν θυσιαστηριον21κατα προσωπον του δαβιρ και π
εριεσχεν αυτο χρυσιω22και ολον τον οικον περιεσχεν χρυσιω εωσ συντελειασ παντοσ του οικου23και
εποιησεν εν τω δαβιρ δυο χερουβιν δεκα πηχεων µεγεθοσ εσταθµωµενον24και πεντε πηχεων πτερυγιον
του χερουβ του ενοσ και πεντε πηχεων πτερυγιον αυτου το δευτερον εν πηχει δεκα απο µερουσ πτερυγ
ιου αυτου εισ µεροσ πτερυγιου αυτου25ουτωσ τω χερουβ τω δευτερω εν µετρω ενι συντελεια µια αµφο
τεροισ26και το υψοσ του χερουβ του ενοσ δεκα εν πηχει και ουτωσ το χερουβ το δευτερον27και αµφοτε
ρα τα χερουβιν εν µεσω του οικου του εσωτατου και διεπετασεν τασ πτερυγασ αυτων και ηπτετο πτερ
υξ µια του τοιχου και πτερυξ ηπτετο του τοιχου του δευτερου και αι πτερυγεσ αυτων αι εν µεσω του ο
ικου ηπτοντο πτερυξ πτερυγοσ28και περιεσχεν τα χερουβιν χρυσιω29και παντασ τουσ τοιχουσ του οικ
ου κυκλω εγκολαπτα εγραψεν γραφιδι χερουβιν και φοινικεσ τω εσωτερω και τω εξωτερω30και το εδαφ

οσ του οικου περιεσχεν χρυσιω του εσωτατου και του εξωτατου31και τω θυρωµατι του δαβιρ εποιησε
ν θυρασ ξυλων αρκευθινων και φλιασ πενταπλασ32και δυο θυρασ ξυλων πευκινων και εγκολαπτα επ′
αυτων εγκεκολαµµενα χερουβιν και φοινικασ και πεταλα διαπεπετασµενα και περιεσχεν χρυσιω και
κατεβαινεν επι τα χερουβιν και επι τουσ φοινικασ το χρυσιον33και ουτωσ εποιησεν τω πυλωνι του να
ου φλιαι ξυλων αρκευθινων στοαι τετραπλωσ34και εν αµφοτεραισ ταισ θυραισ ξυλα πευκινα δυο πτυ
χαι η θυρα η µια και στροφεισ αυτων και δυο πτυχαι η θυρα η δευτερα στρεφοµενα35εγκεκολαµµενα
χερουβιν και φοινικεσ και διαπεπετασµενα πεταλα και περιεχοµενα χρυσιω καταγοµενω επι την εκτυ
πωσιν36και ωκοδοµησεν την αυλην την εσωτατην τρεισ στιχουσ απελεκητων και στιχοσ κατειργασµε
νησ κεδρου κυκλοθεν36και ωκοδοµησε καταπετασµα τησ αυλησ του αιλαµ του οικου του κατα προσ
ωπον του ναου
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και απεστειλεν ο βασιλευσ σαλωµων και ελαβεν τον χιραµ εκ τυρου2υιον γυναικοσ χηρασ και ουτο
σ απο τησ φυλησ νεφθαλι και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριοσ τεκτων χαλκου και πεπληρωµενοσ τησ τεχ
νησ και συνεσεωσ και επιγνωσεωσ του ποιειν παν εργον εν χαλκω και εισηχθη προσ τον βασιλεα σαλ
ωµων και εποιησεν παντα τα εργα3και εχωνευσεν τουσ δυο στυλουσ τω αιλαµ του οικου οκτωκαιδεκ
α πηχεισ υψοσ του στυλου και περιµετρον τεσσαρεσ και δεκα πηχεισ εκυκλου αυτον και το παχοσ το
υ στυλου τεσσαρων δακτυλων τα κοιλωµατα και ουτωσ ο στυλοσ ο δευτεροσ4και δυο επιθεµατα εποι
ησεν δουναι επι τασ κεφαλασ των στυλων χωνευτα χαλκα πεντε πηχεισ το υψοσ του επιθεµατοσ του
ενοσ και πεντε πηχεισ το υψοσ του επιθεµατοσ του δευτερου5και εποιησεν δυο δικτυα περικαλυψαι τ
ο επιθεµα των στυλων και δικτυον τω επιθεµατι τω ενι και δικτυον τω επιθεµατι τω δευτερω6και εργον
κρεµαστον δυο στιχοι ροων χαλκων δεδικτυωµενοι εργον κρεµαστον στιχοσ επι στιχον και ουτωσ επ
οιησεν τω επιθεµατι τω δευτερω7και εστησεν τουσ στυλουσ του αιλαµ του ναου και εστησεν τον στυ
λον τον ενα και επεκαλεσεν το ονοµα αυτου ιαχουµ και εστησεν τον στυλον τον δευτερον και επεκαλ
εσεν το ονοµα αυτου βααζ8και επι των κεφαλων των στυλων εργον κρινου κατα το αιλαµ τεσσαρων π
ηχων9και µελαθρον επ′ αµφοτερων των στυλων και επανωθεν των πλευρων επιθεµα το µελαθρον τω π
αχει10και εποιησεν την θαλασσαν δεκα εν πηχει απο του χειλουσ αυτησ εωσ του χειλουσ αυτησ στρο
γγυλον κυκλω το αυτο πεντε εν πηχει το υψοσ αυτησ και συνηγµενοι τρεισ και τριακοντα εν πηχει εκ
υκλουν αυτην11και υποστηριγµατα υποκατωθεν του χειλουσ αυτησ κυκλοθεν εκυκλουν αυτην δεκα ε
ν πηχει κυκλοθεν ανισταν την θαλασσαν12και το χειλοσ αυτησ ωσ εργον χειλουσ ποτηριου βλαστοσ
κρινου και το παχοσ αυτου παλαιστησ13και δωδεκα βοεσ υποκατω τησ θαλασσησ οι τρεισ επιβλεπον
τεσ βορραν και οι τρεισ επιβλεποντεσ θαλασσαν και οι τρεισ επιβλεποντεσ νοτον και οι τρεισ επιβλε
ποντεσ ανατολην και παντα τα οπισθια εισ τον οικον και η θαλασσα επ′ αυτων επανωθεν14και εποιη
σεν δεκα µεχωνωθ χαλκασ πεντε πηχεισ µηκοσ τησ µεχωνωθ τησ µιασ και τεσσαρεσ πηχεισ πλατοσ
αυτησ και εξ εν πηχει υψοσ αυτησ15και τουτο το εργον των µεχωνωθ συγκλειστον αυτοισ και συγκλει
στον ανα µεσον των εξεχοµενων16και επι τα συγκλεισµατα αυτων ανα µεσον των εξεχοµενων λεοντεσ
και βοεσ και χερουβιν και επι των εξεχοµενων ουτωσ και επανωθεν και υποκατωθεν των λεοντων κα
ι των βοων χωραι εργον καταβασεωσ17και τεσσαρεσ τροχοι χαλκοι τη µεχωνωθ τη µια και τα προσεχ
οντα χαλκα και τεσσαρα µερη αυτων ωµιαι υποκατω των λουτηρων 18και χειρεσ εν τοισ τροχοισ εν τ
η µεχωνωθ και το υψοσ του τροχου του ενοσ πηχεοσ και ηµισουσ19και το εργον των τροχων εργον τρ
οχων αρµατοσ αι χειρεσ αυτων και οι νωτοι αυτων και η πραγµατεια αυτων τα παντα χωνευτα20αι τε
σσαρεσ ωµιαι επι των τεσσαρων γωνιων τησ µεχωνωθ τησ µιασ εκ τησ µεχωνωθ οι ωµοι αυτησ21και ε
πι τησ κεφαλησ τησ µεχωνωθ ηµισυ του πηχεοσ µεγεθοσ στρογγυλον κυκλω επι τησ κεφαλησ τησ µεχ
ωνωθ και αρχη χειρων αυτησ και τα συγκλεισµατα αυτησ και ηνοιγετο επι τασ αρχασ των χειρων αυ
τησ22και τα συγκλεισµατα αυτησ χερουβιν και λεοντεσ και φοινικεσ εστωτα εχοµενον εκαστον κατα
προσωπον αυτου εσω και τα κυκλοθεν23κατ′ αυτην εποιησεν πασασ τασ δεκα µεχωνωθ ταξιν µιαν κα
ι µετρον εν πασαισ24και εποιησεν δεκα χυτροκαυλουσ χαλκουσ τεσσαρακοντα χοεισ χωρουντα τον χ
υτροκαυλον τον ενα µετρησει ο χυτροκαυλοσ ο εισ επι τησ µεχωνωθ τησ µιασ ταισ δεκα µεχωνωθ25κ
αι εθετο τασ δεκα µεχωνωθ πεντε απο τησ ωµιασ του οικου εκ δεξιων και πεντε απο τησ ωµιασ του οι
κου εξ αριστερων και η θαλασσα απο τησ ωµιασ του οικου εκ δεξιων κατ′ ανατολασ απο του κλιτου
σ του νοτου26και εποιησεν χιραµ τουσ λεβητασ και τασ θερµαστρεισ και τασ φιαλασ και συνετελεσε
ν χιραµ ποιων παντα τα εργα α εποιησεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κυριου27στυλουσ δυο και τα σ
τρεπτα των στυλων επι των κεφαλων των στυλων δυο και τα δικτυα δυο του καλυπτειν αµφοτερα τα σ
τρεπτα των γλυφων τα οντα επι των στυλων28τασ ροασ τετρακοσιασ αµφοτεροισ τοισ δικτυοισ δυο στ
ιχοι ροων τω δικτυω τω ενι περικαλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα επ′ αµφοτεροισ τοισ στυλοισ29και τα
σ µεχωνωθ δεκα και τουσ χυτροκαυλουσ δεκα επι των µεχωνωθ 30και την θαλασσαν µιαν και τουσ βο
ασ δωδεκα υποκατω τησ θαλασσησ31και τουσ λεβητασ και τασ θερµαστρεισ και τασ φιαλασ και παν
τα τα σκευη α εποιησεν χιραµ τω βασιλει σαλωµων τω οικω κυριου και οι στυλοι τεσσαρακοντα και

οκτω του οικου του βασιλεωσ και του οικου κυριου παντα τα εργα του βασιλεωσ α εποιησεν χιραµ χ
αλκα αρδην32ουκ ην σταθµοσ του χαλκου ου εποιησεν παντα τα εργα ταυτα εκ πληθουσ σφοδρα ουκ
ην τερµα τω σταθµω του χαλκου33εν τω περιοικω του ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευσ εν τω πα
χει τησ γησ ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον σιρα34και εδωκεν ο βασιλευσ σαλωµων τα σκευη α επο
ιησεν εν οικω κυριου το θυσιαστηριον το χρυσουν και την τραπεζαν εφ′ ησ οι αρτοι τησ προσφορασ
χρυσην35και τασ λυχνιασ πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων κατα προσωπον του δαβιρ χρυσασ
συγκλειοµενασ και τα λαµπαδια και τουσ λυχνουσ και τασ επαρυστριδασ χρυσασ36και τα προθυρα
και οι ηλοι και αι φιαλαι και τα τρυβλια και αι θυισκαι χρυσαι συγκλειστα και τα θυρωµατα των θυ
ρων του οικου του εσωτατου αγιου των αγιων και τασ θυρασ του οικου του ναου χρυσασ37και ανεπλ
ηρωθη παν το εργον ο εποιησεν σαλωµων οικου κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα αγια δαυιδ του π
ατροσ αυτου και παντα τα αγια σαλωµων το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εδωκεν εισ τουσ
θησαυρουσ οικου κυριου38και τον οικον αυτου ωκοδοµησεν σαλωµων τρισκαιδεκα ετεσιν39και ωκοδ
οµησεν τον οικον δρυµω του λιβανου εκατον πηχεισ µηκοσ αυτου και πεντηκοντα πηχεισ πλατοσ αυ
του και τριακοντα πηχων υψοσ αυτου και τριων στιχων στυλων κεδρινων και ωµιαι κεδριναι τοισ στ
υλοισ40και εφατνωσεν τον οικον ανωθεν επι των πλευρων των στυλων και αριθµοσ των στυλων τεσσα
ρακοντα και πεντε δεκα και πεντε ο στιχοσ41και µελαθρα τρια και χωρα επι χωραν τρισσωσ42και παν
τα τα θυρωµατα και αι χωραι τετραγωνοι µεµελαθρωµεναι και απο του θυρωµατοσ επι θυραν τρισσω
σ43και το αιλαµ των στυλων πεντηκοντα πηχων µηκοσ και τριακοντα εν πλατει εζυγωµενα αιλαµ επι
προσωπον αυτων και στυλοι και παχοσ επι προσωπον αυτησ τοισ αιλαµµιν44και το αιλαµ των θρονω
ν ου κρινει εκει αιλαµ του κριτηριου45και οικοσ αυτω εν ω καθησεται εκει αυλη µια εξελισσοµενη το
υτοισ κατα το εργον τουτο και οικον τη θυγατρι φαραω ην ελαβεν σαλωµων κατα το αιλαµ τουτο46πα
ντα ταυτα εκ λιθων τιµιων κεκολαµµενα εκ διαστηµατοσ εσωθεν και εκ του θεµελιου εωσ των γεισων
και εξωθεν εισ την αυλην την µεγαλην47την τεθεµελιωµενην εν τιµιοισ λιθοισ µεγαλοισ λιθοισ δεκαπ
ηχεσιν και τοισ οκταπηχεσιν48και επανωθεν τιµιοισ κατα το µετρον απελεκητων και κεδροισ49τησ αυ
λησ τησ µεγαλησ κυκλω τρεισ στιχοι απελεκητων και στιχοσ κεκολαµµενησ κεδρου50και συνετελεσε
ν σαλωµων ολον τον οικον αυτου
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και εγενετο εν τω συντελεσαι σαλωµων του οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου µετ
α εικοσι ετη τοτε εξεκκλησιασεν ο βασιλευσ σαλωµων παντασ τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ εν σιων τ
ου ανενεγκειν την κιβωτον διαθηκησ κυριου εκ πολεωσ δαυιδ αυτη εστιν σιων2εν µηνι αθανιν3και ηρ
αν οι ιερεισ την κιβωτον4και το σκηνωµα του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τω σκηνω
µατι του µαρτυριου5και ο βασιλευσ και πασ ισραηλ εµπροσθεν τησ κιβωτου θυοντεσ προβατα και βο
ασ αναριθµητα6και εισφερουσιν οι ιερεισ την κιβωτον εισ τον τοπον αυτησ εισ το δαβιρ του οικου ει
σ τα αγια των αγιων υπο τασ πτερυγασ των χερουβιν7οτι τα χερουβιν διαπεπετασµενα ταισ πτερυξιν ε
πι τον τοπον τησ κιβωτου και περιεκαλυπτον τα χερουβιν επι την κιβωτον και επι τα αγια αυτησ επαν
ωθεν8και υπερειχον τα ηγιασµενα και ενεβλεποντο αι κεφαλαι των ηγιασµενων εκ των αγιων εισ προσ
ωπον του δαβιρ και ουκ ωπτανοντο εξω9ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακεσ λιθιναι πλακεσ τησ δι
αθηκησ ασ εθηκεν εκει µωυσησ εν χωρηβ α διεθετο κυριοσ µετα των υιων ισραηλ εν τω εκπορευεσθα
ι αυτουσ εκ γησ αιγυπτου10και εγενετο ωσ εξηλθον οι ιερεισ εκ του αγιου και η νεφελη επλησεν τον οι
κον11και ουκ ηδυναντο οι ιερεισ στηναι λειτουργειν απο προσωπου τησ νεφελησ οτι επλησεν δοξα κυ
ριου τον οικον14και απεστρεψεν ο βασιλευσ το προσωπον αυτου και ευλογησεν ο βασιλευσ παντα ισ
ραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ ειστηκει15και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ σηµερον οσ ελ
αλησεν εν τω στοµατι αυτου περι δαυιδ του πατροσ µου και εν ταισ χερσιν αυτου επληρωσεν λεγων16
αφ′ ησ ηµερασ εξηγαγον τον λαον µου τον ισραηλ εξ αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει εν ενι σκηπτρ
ω ισραηλ του οικοδοµησαι οικον του ειναι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν ιερουσαληµ ειναι το
ονοµα µου εκει και εξελεξαµην τον δαυιδ του ειναι επι τον λαον µου τον ισραηλ17και εγενετο επι τησ
καρδιασ δαυιδ του πατροσ µου οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ18και ειπεν κυριο
σ προσ δαυιδ τον πατερα µου ανθ′ ων ηλθεν επι την καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι
µου καλωσ εποιησασ οτι εγενηθη επι την καρδιαν σου19πλην συ ουκ οικοδοµησεισ τον οικον αλλ′ η ο
υιοσ σου ο εξελθων εκ των πλευρων σου ουτοσ οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου20και ανεστησε
ν κυριοσ το ρηµα αυτου ο ελαλησεν και ανεστην αντι δαυιδ του πατροσ µου και εκαθισα επι του θρο
νου ισραηλ καθωσ ελαλησεν κυριοσ και ωκοδοµησα τον οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ21και
εθεµην εκει τοπον τη κιβωτω εν η εστιν εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο κυριοσ µετα των πατερων ηµ
ων εν τω εξαγαγειν αυτον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου22και εστη σαλωµων κατα προσωπον του θυσιαστη
ριου κυριου ενωπιον πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου εισ τον ουρανον23κ
αι ειπεν κυριε ο θεοσ ισραηλ ουκ εστιν ωσ συ θεοσ εν τω ουρανω ανω και επι τησ γησ κατω φυλασσω
ν διαθηκην και ελεοσ τω δουλω σου τω πορευοµενω ενωπιον σου εν ολη τη καρδια αυτου24α εφυλαξα
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σ τω δουλω σου δαυιδ τω πατρι µου και ελαλησασ εν τω στοµατι σου και εν χερσιν σου επληρωσασ
ωσ η ηµερα αυτη25και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ φυλαξον τω δουλω σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλ
ησασ αυτω λεγων ουκ εξαρθησεται σου ανηρ εκ προσωπου µου καθηµενοσ επι θρονου ισραηλ πλην ε
αν φυλαξωνται τα τεκνα σου τασ οδουσ αυτων του πορευεσθαι ενωπιον εµου καθωσ επορευθησ ενωπ
ιον εµου26και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ πιστωθητω δη το ρηµα σου τω δαυιδ τω πατρι µου27οτι ει αληθ
ωσ κατοικησει ο θεοσ µετα ανθρωπων επι τησ γησ ει ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου ουκ αρκ
εσουσιν σοι πλην και ο οικοσ ουτοσ ον ωκοδοµησα τω ονοµατι σου28και επιβλεψη επι την δεησιν µου
κυριε ο θεοσ ισραηλ ακουειν τησ τερψεωσ ησ ο δουλοσ σου προσευχεται ενωπιον σου προσ σε σηµε
ρον29του ειναι οφθαλµουσ σου ηνεωγµενουσ εισ τον οικον τουτον ηµερασ και νυκτοσ εισ τον τοπον ο
ν ειπασ εσται το ονοµα µου εκει του εισακουειν τησ προσευχησ ησ προσευχεται ο δουλοσ σου εισ το
ν τοπον τουτον ηµερασ και νυκτοσ30και εισακουση τησ δεησεωσ του δουλου σου και του λαου σου ι
σραηλ α αν προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω τησ κατοικησεωσ σου
εν ουρανω και ποιησεισ και ιλεωσ εση31οσα αν αµαρτη εκαστοσ τω πλησιον αυτου και εαν λαβη επ′
αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και εξαγορευση κατα προσωπον του θυσιαστηριου σου εν τ
ω οικω τουτω32και συ εισακουσει εκ του ουρανου και ποιησεισ και κρινεισ τον λαον σου ισραηλ ανο
µηθηναι ανοµον δουναι την οδον αυτου εισ κεφαλην αυτου και του δικαιωσαι δικαιον δουναι αυτω
κατα την δικαιοσυνην αυτου33εν τω πταισαι τον λαον σου ισραηλ ενωπιον εχθρων οτι αµαρτησονται
σοι και επιστρεψουσιν και εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και προσευξονται και δεηθησονται εν τ
ω οικω τουτω34και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ του λαου σου ισραη
λ και αποστρεψεισ αυτουσ εισ την γην ην εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων35εν τω συσχεθηναι τον ουρα
νον και µη γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται εισ τον τοπον τουτον και εξοµολο
γησονται τω ονοµατι σου και απο των αµαρτιων αυτων αποστρεψουσιν οταν ταπεινωσησ αυτουσ36κ
αι εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ του δουλου σου και του λαου σου ισρα
ηλ οτι δηλωσεισ αυτοισ την οδον την αγαθην πορευεσθαι εν αυτη και δωσεισ υετον επι την γην ην εδ
ωκασ τω λαω σου εν κληρονοµια37λιµοσ εαν γενηται θανατοσ εαν γενηται οτι εσται εµπυρισµοσ βρο
υχοσ ερυσιβη εαν γενηται και εαν θλιψη αυτον εχθροσ αυτου εν µια των πολεων αυτου παν συναντη
µα παν πονον38πασαν προσευχην πασαν δεησιν εαν γενηται παντι ανθρωπω ωσ αν γνωσιν εκαστοσ α
φην καρδιασ αυτου και διαπεταση τασ χειρασ αυτου εισ τον οικον τουτον39και συ εισακουση εκ του
ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ιλεωσ εση και ποιησεισ και δωσεισ ανδρι κατα τασ οδου
σ αυτου καθωσ αν γνωσ την καρδιαν αυτου οτι συ µονωτατοσ οιδασ την καρδιαν παντων υιων ανθρ
ωπων40οπωσ φοβωνται σε πασασ τασ ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι τησ γησ ησ εδωκασ τοισ πατρασιν η
µων41και τω αλλοτριω οσ ουκ εστιν απο λαου σου ουτοσ42και ηξουσιν και προσευξονται εισ τον τοπο
ν τουτον43και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ποιησεισ κατα παντα
οσα αν επικαλεσηται σε ο αλλοτριοσ οπωσ γνωσιν παντεσ οι λαοι το ονοµα σου και φοβωνται σε κα
θωσ ο λαοσ σου ισραηλ και γνωσιν οτι το ονοµα σου επικεκληται επι τον οικον τουτον ον ωκοδοµησ
α44οτι εξελευσεται ο λαοσ σου εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ αυτου εν οδω η επιστρεψεισ αυτουσ και
προσευξονται εν ονοµατι κυριου οδον τησ πολεωσ ησ εξελεξω εν αυτη και του οικου ου ωκοδοµησα
τω ονοµατι σου45και εισακουσει εκ του ουρανου τησ δεησεωσ αυτων και τησ προσευχησ αυτων και π
οιησεισ το δικαιωµα αυτοισ46οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εστιν ανθρωποσ οσ ουχ αµαρτησεται και
επαξεισ επ′ αυτουσ και παραδωσεισ αυτουσ ενωπιον εχθρων και αιχµαλωτιουσιν αυτουσ οι αιχµαλ
ωτιζοντεσ εισ γην µακραν και εγγυσ47και επιστρεψουσιν καρδιασ αυτων εν τη γη ου µετηχθησαν εκει
και επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σου εν γη µετοικιασ αυτων λεγοντεσ ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν ηδικησ
αµεν48και επιστρεψωσιν προσ σε εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη αυτων εν τη γη εχθρων αυτων
ου µετηγαγεσ αυτουσ και προσευξονται προσ σε οδον γησ αυτων ησ εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων τη
σ πολεωσ ησ εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµηκα τω ονοµατι σου49και εισακουση εκ του ουρανου ε
ξ ετοιµου κατοικητηριου σου50και ιλεωσ εση ταισ αδικιαισ αυτων αισ ηµαρτον σοι και κατα παντα τ
α αθετηµατα αυτων α ηθετησαν σοι και δωσεισ αυτουσ εισ οικτιρµουσ ενωπιον αιχµαλωτευοντων α
υτουσ και οικτιρησουσιν αυτουσ51οτι λαοσ σου και κληρονοµια σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου ε
κ µεσου χωνευτηριου σιδηρου52και εστωσαν οι οφθαλµοι σου και τα ωτα σου ηνεωγµενα εισ την δεη
σιν του δουλου σου και εισ την δεησιν του λαου σου ισραηλ εισακουειν αυτων εν πασιν οισ αν επικ
αλεσωνται σε53οτι συ διεστειλασ αυτουσ σαυτω εισ κληρονοµιαν εκ παντων των λαων τησ γησ καθω
σ ελαλησασ εν χειρι δουλου σου µωυση εν τω εξαγαγειν σε τουσ πατερασ ηµων εκ γησ αιγυπτου κυρι
ε κυριε53τοτε ελαλησεν σαλωµων υπερ του οικου ωσ συνετελεσεν του οικοδοµησαι αυτον ηλιον εγνω
ρισεν εν ουρανω κυριοσ ειπεν του κατοικειν εν γνοφω οικοδοµησον οικον µου οικον εκπρεπη σαυτω τ
ου κατοικειν επι καινοτητοσ ουκ ιδου αυτη γεγραπται εν βιβλιω τησ ωδησ54και εγενετο ωσ συνετελεσ
εν σαλωµων προσευχοµενοσ προσ κυριον ολην την προσευχην και την δεησιν ταυτην και ανεστη απ
ο προσωπου του θυσιαστηριου κυριου οκλακωσ επι τα γονατα αυτου και αι χειρεσ αυτου διαπεπετα
σµεναι εισ τον ουρανον55και εστη και ευλογησεν πασαν εκκλησιαν ισραηλ φωνη µεγαλη λεγων56ευλο

γητοσ κυριοσ σηµερον οσ εδωκεν καταπαυσιν τω λαω αυτου ισραηλ κατα παντα οσα ελαλησεν ου δι
εφωνησεν λογοσ εισ εν πασιν τοισ λογοισ αυτου τοισ αγαθοισ οισ ελαλησεν εν χειρι µωυση δουλου α
υτου57γενοιτο κυριοσ ο θεοσ ηµων µεθ′ ηµων καθωσ ην µετα των πατερων ηµων µη εγκαταλιποιτο ηµ
ασ µηδε αποστρεψοιτο ηµασ58επικλιναι καρδιασ ηµων προσ αυτον του πορευεσθαι εν πασαισ οδοισ
αυτου και φυλασσειν πασασ τασ εντολασ αυτου και προσταγµατα αυτου α ενετειλατο τοισ πατρασιν
ηµων59και εστωσαν οι λογοι ουτοι ουσ δεδεηµαι ενωπιον κυριου θεου ηµων εγγιζοντεσ προσ κυριον θ
εον ηµων ηµερασ και νυκτοσ του ποιειν το δικαιωµα του δουλου σου και το δικαιωµα λαου σου ισρα
ηλ ρηµα ηµερασ εν ηµερα αυτου60οπωσ γνωσιν παντεσ οι λαοι τησ γησ οτι κυριοσ ο θεοσ αυτοσ θεοσ
και ουκ εστιν ετι61και εστωσαν αι καρδιαι ηµων τελειαι προσ κυριον θεον ηµων και οσιωσ πορευεσθ
αι εν τοισ προσταγµασιν αυτου και φυλασσειν εντολασ αυτου ωσ η ηµερα αυτη62και ο βασιλευσ και
παντεσ οι υιοι ισραηλ εθυσαν θυσιαν ενωπιον κυριου63και εθυσεν ο βασιλευσ σαλωµων τασ θυσιασ
των ειρηνικων ασ εθυσεν τω κυριω βοων δυο και εικοσι χιλιαδασ και προβατων εκατον εικοσι χιλιαδ
ασ και ενεκαινισεν τον οικον κυριου ο βασιλευσ και παντεσ οι υιοι ισραηλ64τη ηµερα εκεινη ηγιασεν
ο βασιλευσ το µεσον τησ αυλησ το κατα προσωπον του οικου κυριου οτι εποιησεν εκει την ολοκαυτ
ωσιν και τασ θυσιασ και τα στεατα των ειρηνικων οτι το θυσιαστηριον το χαλκουν το ενωπιον κυριο
υ µικρον του µη δυνασθαι την ολοκαυτωσιν και τασ θυσιασ των ειρηνικων υπενεγκειν65και εποιησεν
σαλωµων την εορτην εν τη ηµερα εκεινη και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκκλησια µεγαλη απο τησ εισοδ
ου ηµαθ εωσ ποταµου αιγυπτου ενωπιον κυριου θεου ηµων εν τω οικω ω ωκοδοµησεν εσθιων και πιν
ων και ευφραινοµενοσ ενωπιον κυριου θεου ηµων επτα ηµερασ66και εν τη ηµερα τη ογδοη εξαπεστειλ
εν τον λαον και ευλογησεν αυτον και απηλθον εκαστοσ εισ τα σκηνωµατα αυτου χαιροντεσ και αγα
θη καρδια επι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν κυριοσ τω δαυιδ δουλω αυτου και τω ισραηλ λαω αυτου
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και εγενηθη ωσ συνετελεσεν σαλωµων οικοδοµειν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και
πασαν την πραγµατειαν σαλωµων οσα ηθελησεν ποιησαι2και ωφθη κυριοσ τω σαλωµων δευτερον κα
θωσ ωφθη εν γαβαων3και ειπεν προσ αυτον κυριοσ ηκουσα τησ φωνησ τησ προσευχησ σου και τησ δε
ησεωσ σου ησ εδεηθησ ενωπιον εµου πεποιηκα σοι κατα πασαν την προσευχην σου ηγιακα τον οικον
τουτον ον ωκοδοµησασ του θεσθαι το ονοµα µου εκει εισ τον αιωνα και εσονται οι οφθαλµοι µου εκε
ι και η καρδια µου πασασ τασ ηµερασ4και συ εαν πορευθησ ενωπιον εµου καθωσ επορευθη δαυιδ ο π
ατηρ σου εν οσιοτητι καρδιασ και εν ευθυτητι και του ποιειν κατα παντα α ενετειλαµην αυτω και τα
προσταγµατα µου και τασ εντολασ µου φυλαξησ5και αναστησω τον θρονον τησ βασιλειασ σου επι ισ
ραηλ εισ τον αιωνα καθωσ ελαλησα τω δαυιδ πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενοσ
εν ισραηλ6εαν δε αποστραφεντεσ αποστραφητε υµεισ και τα τεκνα υµων απ′ εµου και µη φυλαξητε τ
ασ εντολασ µου και τα προσταγµατα µου α εδωκεν µωυσησ ενωπιον υµων και πορευθητε και δουλευ
σητε θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ7και εξαρω τον ισραηλ απο τησ γησ ησ εδωκα αυτοισ κ
αι τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου απορριψω εκ προσωπου µου και εσται ισραηλ εισ αφα
νισµον και εισ λαληµα εισ παντασ τουσ λαουσ8και ο οικοσ ουτοσ ο υψηλοσ πασ ο διαπορευοµενοσ δ
ι′ αυτου εκστησεται και συριει και ερουσιν ενεκα τινοσ εποιησεν κυριοσ ουτωσ τη γη ταυτη και τω ο
ικω τουτω9και ερουσιν ανθ′ ων εγκατελιπον κυριον θεον αυτων οσ εξηγαγεν τουσ πατερασ αυτων εξ
αιγυπτου εξ οικου δουλειασ και αντελαβοντο θεων αλλοτριων και προσεκυνησαν αυτοισ και εδουλε
υσαν αυτοισ δια τουτο επηγαγεν κυριοσ επ′ αυτουσ την κακιαν ταυτην9τοτε ανηγαγεν σαλωµων την
θυγατερα φαραω εκ πολεωσ δαυιδ εισ οικον αυτου ον ωκοδοµησεν εαυτω εν ταισ ηµεραισ εκειναισ10ε
ικοσι ετη εν οισ ωκοδοµησεν σαλωµων τουσ δυο οικουσ τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεω
σ11χιραµ βασιλευσ τυρου αντελαβετο του σαλωµων εν ξυλοισ κεδρινοισ και εν ξυλοισ πευκινοισ και
εν χρυσιω και εν παντι θεληµατι αυτου τοτε εδωκεν ο βασιλευσ τω χιραµ εικοσι πολεισ εν τη γη τη γα
λιλαια12και εξηλθεν χιραµ εκ τυρου και επορευθη εισ την γαλιλαιαν του ιδειν τασ πολεισ ασ εδωκεν
αυτω σαλωµων και ουκ ηρεσαν αυτω13και ειπεν τι αι πολεισ αυται ασ εδωκασ µοι αδελφε και εκαλεσ
εν αυτασ οριον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ14και ηνεγκεν χιραµ τω σαλωµων εκατον και εικοσι ταλαντα
χρυσιου26και ναυν υπερ ου εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων εν γασιωνγαβερ την ουσαν εχοµενην αιλα
θ επι του χειλουσ τησ εσχατησ θαλασσησ εν γη εδωµ27και απεστειλεν χιραµ εν τη νηι των παιδων αυτ
ου ανδρασ ναυτικουσ ελαυνειν ειδοτασ θαλασσαν µετα των παιδων σαλωµων28και ηλθον εισ σωφηρ
α και ελαβον εκειθεν χρυσιου εκατον και εικοσι ταλαντα και ηνεγκαν τω βασιλει σαλωµων
Chapter 10
και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και το ονοµα κυριου και ηλθεν πειρασαι αυτον εν
αινιγµασιν2και ηλθεν εισ ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι ηδυσµατα κα
ι χρυσον πολυν σφοδρα και λιθον τιµιον και εισηλθεν προσ σαλωµων και ελαλησεν αυτω παντα οσα
ην εν τη καρδια αυτησ3και απηγγειλεν αυτη σαλωµων παντασ τουσ λογουσ αυτησ ουκ ην λογοσ παρ
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εωραµενοσ παρα του βασιλεωσ ον ουκ απηγγειλεν αυτη4και ειδεν βασιλισσα σαβα πασαν φρονησιν
σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν5και τα βρωµατα σαλωµων και την καθεδραν παιδων αυτου κ
αι την στασιν λειτουργων αυτου και τον ιµατισµον αυτου και τουσ οινοχοουσ αυτου και την ολοκαυ
τωσιν αυτου ην ανεφερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτησ εγενετο 6και ειπεν προσ τον βασιλεα σαλωµων
αληθινοσ ο λογοσ ον ηκουσα εν τη γη µου περι του λογου σου και περι τησ φρονησεωσ σου7και ουκ
επιστευσα τοισ λαλουσιν µοι εωσ οτου παρεγενοµην και εωρακασιν οι οφθαλµοι µου και ιδου ουκ εσ
τιν το ηµισυ καθωσ απηγγειλαν µοι προστεθεικασ αγαθα προσ αυτα επι πασαν την ακοην ην ηκουσα
εν τη γη µου8µακαριαι αι γυναικεσ σου µακαριοι οι παιδεσ σου ουτοι οι παρεστηκοτεσ ενωπιον σου δ
ι′ ολου οι ακουοντεσ πασαν την φρονησιν σου9γενοιτο κυριοσ ο θεοσ σου ευλογηµενοσ οσ ηθελησεν
εν σοι δουναι σε επι θρονου ισραηλ δια το αγαπαν κυριον τον ισραηλ στησαι εισ τον αιωνα και εθετ
ο σε βασιλεα επ′ αυτουσ του ποιειν κριµα εν δικαιοσυνη και εν κριµασιν αυτων10και εδωκεν τω σαλω
µων εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και ηδυσµατα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον ουκ εληλυθει κατ
α τα ηδυσµατα εκεινα ετι εισ πληθοσ α εδωκεν βασιλισσα σαβα τω βασιλει σαλωµων11και η ναυσ χι
ραµ η αιρουσα το χρυσιον εκ σουφιρ ηνεγκεν ξυλα απελεκητα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον12και επ
οιησεν ο βασιλευσ τα ξυλα τα απελεκητα υποστηριγµατα του οικου κυριου και του οικου του βασιλε
ωσ και ναβλασ και κινυρασ τοισ ωδοισ ουκ εληλυθει τοιαυτα ξυλα απελεκητα επι τησ γησ ουδε ωφθ
ησαν που εωσ τησ ηµερασ ταυτησ13και ο βασιλευσ σαλωµων εδωκεν τη βασιλισση σαβα παντα οσα
ηθελησεν οσα ητησατο εκτοσ παντων ων δεδωκει αυτη δια χειροσ του βασιλεωσ σαλωµων και απεστ
ραφη και ηλθεν εισ την γην αυτησ αυτη και παντεσ οι παιδεσ αυτησ14και ην ο σταθµοσ του χρυσιου
του εληλυθοτοσ τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια και εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου15χωρισ των
φορων των υποτεταγµενων και των εµπορων και παντων των βασιλεων του περαν και των σατραπων τ
ησ γησ16και εποιησεν σαλωµων τριακοσια δορατα χρυσα ελατα τριακοσιοι χρυσοι επησαν επι το δορ
υ το εν17και τριακοσια οπλα χρυσα ελατα τρεισ µναι χρυσιου ενησαν εισ το οπλον το εν και εδωκεν
αυτα εισ οικον δρυµου του λιβανου18και εποιησεν ο βασιλευσ θρονον ελεφαντινον µεγαν και περιεχρ
υσωσεν αυτον χρυσιω δοκιµω19εξ αναβαθµοι τω θρονω και προτοµαι µοσχων τω θρονω εκ των οπισω
αυτου και χειρεσ ενθεν και ενθεν επι του τοπου τησ καθεδρασ και δυο λεοντεσ εστηκοτεσ παρα τασ χ
ειρασ20και δωδεκα λεοντεσ εστωτεσ επι των εξ αναβαθµων ενθεν και ενθεν ου γεγονεν ουτωσ παση βα
σιλεια21και παντα τα σκευη του ποτου σαλωµων χρυσα και λουτηρεσ χρυσοι παντα τα σκευη οικου
δρυµου του λιβανου χρυσιω συγκεκλεισµενα ουκ ην αργυριον οτι ουκ ην λογιζοµενον εν ταισ ηµεραι
σ σαλωµων22οτι ναυσ θαρσισ τω βασιλει εν τη θαλασση µετα των νηων χιραµ µια δια τριων ετων ηρχ
ετο τω βασιλει ναυσ εκ θαρσισ χρυσιου και αργυριου και λιθων τορευτων και πελεκητων22αυτη ην η
πραγµατεια τησ προνοµησ ησ ανηνεγκεν ο βασιλευσ σαλωµων οικοδοµησαι τον οικον κυριου και το
ν οικον του βασιλεωσ και το τειχοσ ιερουσαληµ και την ακραν του περιφραξαι τον φραγµον τησ πολε
ωσ δαυιδ και την ασσουρ και την µαγδαν και την γαζερ και την βαιθωρων την ανωτερω και την ιεθερ
µαθ και πασασ τασ πολεισ των αρµατων και πασασ τασ πολεισ των ιππεων και την πραγµατειαν σαλ
ωµων ην επραγµατευσατο οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν παση τη γη του µη καταρξαι αυτου22πα
ντα τον λαον τον υπολελειµµενον απο του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του χα
ναναιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου και του γεργεσαιου των µη εκ των υιων ισραηλ οντων τα
τεκνα αυτων τα υπολελειµµενα µετ′ αυτουσ εν τη γη ουσ ουκ εδυναντο οι υιοι ισραηλ εξολεθρευσαι
αυτουσ και ανηγαγεν αυτουσ σαλωµων εισ φορον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ22και εκ των υιων ισραηλ ο
υκ εδωκε σαλωµων εισ πραγµα οτι αυτοι ησαν ανδρεσ οι πολεµισται και παιδεσ αυτου και αρχοντεσ
των αρµατων αυτου και ιππεισ αυτου23και εµεγαλυνθη σαλωµων υπερ παντασ τουσ βασιλεισ τησ γη
σ πλουτω και φρονησει24και παντεσ βασιλεισ τησ γησ εζητουν το προσωπον σαλωµων του ακουσαι τ
ησ φρονησεωσ αυτου ησ εδωκεν κυριοσ εν τη καρδια αυτου25και αυτοι εφερον εκαστοσ τα δωρα αυτ
ου σκευη χρυσα και ιµατισµον στακτην και ηδυσµατα και ιππουσ και ηµιονουσ το κατ′ ενιαυτον ενι
αυτον26και ησαν τω σαλωµων τεσσαρεσ χιλιαδεσ θηλειαι ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππε
ων και εθετο αυτασ εν ταισ πολεσι των αρµατων και µετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ26και ην ηγου
µενοσ παντων των βασιλεων απο του ποταµου και εωσ γησ αλλοφυλων και εωσ οριων αιγυπτου27και
εδωκεν ο βασιλευσ το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ωσ λιθουσ και τασ κεδρουσ εδωκεν ω
σ συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πληθοσ28και η εξοδοσ των ιππων σαλωµων εξ αιγυπτου και εκ θεκ
ουε εµποροι του βασιλεωσ ελαµβανον εκ θεκουε εν αλλαγµατι 29και ανεβαινεν η εξοδοσ εξ αιγυπτου
αρµα αντι εκατον αργυριου και ιπποσ αντι πεντηκοντα αργυριου και ουτω πασιν τοισ βασιλευσιν χε
ττιιν και βασιλευσιν συριασ κατα θαλασσαν εξεπορευοντο
Chapter 11
και ο βασιλευσ σαλωµων ην φιλογυναιοσ και ησαν αυτω αρχουσαι επτακοσιαι και παλλακαι τριακ
οσιαι και ελαβεν γυναικασ αλλοτριασ και την θυγατερα φαραω µωαβιτιδασ αµµανιτιδασ συρασ και
ιδουµαιασ χετταιασ και αµορραιασ2εκ των εθνων ων απειπεν κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ ουκ εισελευσ
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εσθε εισ αυτουσ και αυτοι ουκ εισελευσονται εισ υµασ µη εκκλινωσιν τασ καρδιασ υµων οπισω ειδω
λων αυτων εισ αυτουσ εκολληθη σαλωµων του αγαπησαι4και εγενηθη εν καιρω γηρουσ σαλωµων και
ουκ ην η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου θεου αυτου καθωσ η καρδια δαυιδ του πατροσ αυτου και
εξεκλιναν αι γυναικεσ αι αλλοτριαι την καρδιαν αυτου οπισω θεων αυτων5τοτε ωκοδοµησεν σαλωµ
ων υψηλον τω χαµωσ ειδωλω µωαβ και τω βασιλει αυτων ειδωλω υιων αµµων6και τη ασταρτη βδελυγ
µατι σιδωνιων7και ουτωσ εποιησεν πασαισ ταισ γυναιξιν αυτου ταισ αλλοτριαισ εθυµιων και εθυον
τοισ ειδωλοισ αυτων8και εποιησεν σαλωµων το πονηρον ενωπιον κυριου ουκ επορευθη οπισω κυριου
ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου9και ωργισθη κυριοσ επι σαλωµων οτι εξεκλινεν καρδιαν αυτου απο κυριου
θεου ισραηλ του οφθεντοσ αυτω δισ10και εντειλαµενου αυτω υπερ του λογου τουτου το παραπαν µη π
ορευθηναι οπισω θεων ετερων και φυλαξασθαι ποιησαι α ενετειλατο αυτω κυριοσ ο θεοσ11και ειπεν κ
υριοσ προσ σαλωµων ανθ′ ων εγενετο ταυτα µετα σου και ουκ εφυλαξασ τασ εντολασ µου και τα προ
σταγµατα µου α ενετειλαµην σοι διαρρησσων διαρρηξω την βασιλειαν σου εκ χειροσ σου και δωσω
αυτην τω δουλω σου12πλην εν ταισ ηµεραισ σου ου ποιησω αυτα δια δαυιδ τον πατερα σου εκ χειροσ
υιου σου ληµψοµαι αυτην13πλην ολην την βασιλειαν ου µη λαβω σκηπτρον εν δωσω τω υιω σου δια
δαυιδ τον δουλον µου και δια ιερουσαληµ την πολιν ην εξελεξαµην14και ηγειρεν κυριοσ σαταν τω σα
λωµων τον αδερ τον ιδουµαιον και τον εσρωµ υιον ελιαδαε τον εν ραεµµαθ αδραζαρ βασιλεα σουβα
κυριον αυτου και συνηθροισθησαν επ′ αυτον ανδρεσ και ην αρχων συστρεµµατοσ και προκατελαβετ
ο την δαµασεκ και ησαν σαταν τω ισραηλ πασασ τασ ηµερασ σαλωµων και αδερ ο ιδουµαιοσ εκ του
σπερµατοσ τησ βασιλειασ εν ιδουµαια15και εγενετο εν τω εξολεθρευσαι δαυιδ τον εδωµ εν τω πορευθ
ηναι ιωαβ αρχοντα τησ στρατιασ θαπτειν τουσ τραυµατιασ εκοψαν παν αρσενικον εν τη ιδουµαια16ο
τι εξ µηνασ ενεκαθητο εκει ιωαβ και πασ ισραηλ εν τη ιδουµαια εωσ οτου εξωλεθρευσεν παν αρσενι
κον εκ τησ ιδουµαιασ17και απεδρα αδερ αυτοσ και παντεσ ανδρεσ ιδουµαιοι των παιδων του πατροσ
αυτου µετ′ αυτου και εισηλθον εισ αιγυπτον και αδερ παιδαριον µικρον18και ανιστανται ανδρεσ εκ τ
ησ πολεωσ µαδιαµ και ερχονται εισ φαραν και λαµβανουσιν ανδρασ µετ′ αυτων και ερχονται προσ φ
αραω βασιλεα αιγυπτου και εισηλθεν αδερ προσ φαραω και εδωκεν αυτω οικον και αρτουσ διεταξεν
αυτω19και ευρεν αδερ χαριν εναντιον φαραω σφοδρα και εδωκεν αυτω γυναικα αδελφην τησ γυναικο
σ αυτου αδελφην θεκεµινασ την µειζω20και ετεκεν αυτω η αδελφη θεκεµινασ τω αδερ τον γανηβαθ υι
ον αυτησ και εξεθρεψεν αυτον θεκεµινα εν µεσω υιων φαραω και ην γανηβαθ εν µεσω υιων φαραω21κ
αι αδερ ηκουσεν εν αιγυπτω οτι κεκοιµηται δαυιδ µετα των πατερων αυτου και οτι τεθνηκεν ιωαβ ο α
ρχων τησ στρατιασ και ειπεν αδερ προσ φαραω εξαποστειλον µε και αποστρεψω εισ την γην µου22και
ειπεν φαραω τω αδερ τινι συ ελαττονη µετ′ εµου και ιδου συ ζητεισ απελθειν εισ την γην σου και ειπε
ν αυτω αδερ οτι εξαποστελλων εξαποστελεισ µε και ανεστρεψεν αδερ εισ την γην αυτου25αυτη η κακι
α ην εποιησεν αδερ και εβαρυθυµησεν εν ισραηλ και εβασιλευσεν εν γη εδωµ26και ιεροβοαµ υιοσ να
βατ ο εφραθι εκ τησ σαριρα υιοσ γυναικοσ χηρασ δουλοσ σαλωµων27και τουτο το πραγµα ωσ επηρατ
ο χειρασ επι βασιλεα σαλωµων ωκοδοµησεν την ακραν συνεκλεισεν τον φραγµον τησ πολεωσ δαυιδ τ
ου πατροσ αυτου28και ο ανθρωποσ ιεροβοαµ ισχυροσ δυναµει και ειδεν σαλωµων το παιδαριον οτι α
νηρ εργων εστιν και κατεστησεν αυτον επι τασ αρσεισ οικου ιωσηφ29και εγενηθη εν τω καιρω εκεινω
και ιεροβοαµ εξηλθεν εξ ιερουσαληµ και ευρεν αυτον αχιασ ο σηλωνιτησ ο προφητησ εν τη οδω και
απεστησεν αυτον εκ τησ οδου και ο αχιασ περιβεβληµενοσ ιµατιω καινω και αµφοτεροι εν τω πεδιω30
και επελαβετο αχια του ιµατιου αυτου του καινου του επ′ αυτω και διερρηξεν αυτο δωδεκα ρηγµατα3
1
και ειπεν τω ιεροβοαµ λαβε σεαυτω δεκα ρηγµατα οτι ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω ρησ
σω την βασιλειαν εκ χειροσ σαλωµων και δωσω σοι δεκα σκηπτρα32και δυο σκηπτρα εσονται αυτω δι
α τον δουλον µου δαυιδ και δια ιερουσαληµ την πολιν ην εξελεξαµην εν αυτη εκ πασων φυλων ισραη
λ33ανθ′ ων κατελιπεν µε και εποιησεν τη ασταρτη βδελυγµατι σιδωνιων και τω χαµωσ και τοισ ειδωλο
ισ µωαβ και τω βασιλει αυτων προσοχθισµατι υιων αµµων και ουκ επορευθη εν ταισ οδοισ µου του π
οιησαι το ευθεσ ενωπιον εµου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου34και ου µη λαβω ολην την βασιλειαν εκ χειρο
σ αυτου διοτι αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου δια δαυιδ τον
δουλον µου ον εξελεξαµην αυτον35και ληµψοµαι την βασιλειαν εκ χειροσ του υιου αυτου και δωσω
σοι τα δεκα σκηπτρα36τω δε υιω αυτου δωσω τα δυο σκηπτρα οπωσ η θεσισ τω δουλω µου δαυιδ πασα
σ τασ ηµερασ ενωπιον εµου εν ιερουσαληµ τη πολει ην εξελεξαµην εµαυτω του θεσθαι ονοµα µου εκ
ει37και σε ληµψοµαι και βασιλευσεισ εν οισ επιθυµει η ψυχη σου και συ εση βασιλευσ επι τον ισραη
λ38και εσται εαν φυλαξησ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και πορευθησ εν ταισ οδοισ µου και ποιησησ
το ευθεσ ενωπιον εµου του φυλαξασθαι τασ εντολασ µου και τα προσταγµατα µου καθωσ εποιησεν δ
αυιδ ο δουλοσ µου και εσοµαι µετα σου και οικοδοµησω σοι οικον πιστον καθωσ ωκοδοµησα τω δαυ
ιδ40και εζητησεν σαλωµων θανατωσαι τον ιεροβοαµ και ανεστη και απεδρα εισ αιγυπτον προσ σουσ
ακιµ βασιλεα αιγυπτου και ην εν αιγυπτω εωσ ου απεθανεν σαλωµων41και τα λοιπα των ρηµατων σα
λωµων και παντα οσα εποιησεν και πασαν την φρονησιν αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν βιβλιω ρ
ηµατων σαλωµων42και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν σαλωµων εν ιερουσαληµ τεσσαρακοντα ετη43και ε

κοιµηθη σαλωµων µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και
εγενηθη ωσ ηκουσεν ιεροβοαµ υιοσ ναβατ και αυτου ετι οντοσ εν αιγυπτω ωσ εφυγεν εκ προσωπου σ
αλωµων και εκαθητο εν αιγυπτω κατευθυνει και ερχεται εισ την πολιν αυτου εισ την γην σαριρα την
εν ορει εφραιµ και ο βασιλευσ σαλωµων εκοιµηθη µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ροβοαµ
υιοσ αυτου αντ′ αυτου
Chapter 12
1
και πορευεται βασιλευσ ροβοαµ εισ σικιµα οτι εισ σικιµα ηρχοντο πασ ισραηλ βασιλευσαι αυτον3κ
αι ελαλησεν ο λαοσ προσ τον βασιλεα ροβοαµ λεγοντεσ4ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και
συ νυν κουφισον απο τησ δουλειασ του πατροσ σου τησ σκληρασ και απο του κλοιου αυτου του βαρ
εοσ ου εδωκεν εφ′ ηµασ και δουλευσοµεν σοι5και ειπεν προσ αυτουσ απελθετε εωσ ηµερων τριων και
αναστρεψατε προσ µε και απηλθον6και παρηγγειλεν ο βασιλευσ τοισ πρεσβυτεροισ οι ησαν παρεστω
τεσ ενωπιον σαλωµων του πατροσ αυτου ετι ζωντοσ αυτου λεγων πωσ υµεισ βουλευεσθε και αποκριθ
ω τω λαω τουτω λογον7και ελαλησαν προσ αυτον λεγοντεσ ει εν τη ηµερα ταυτη εση δουλοσ τω λαω
τουτω και δουλευσησ αυτοισ και λαλησησ αυτοισ λογουσ αγαθουσ και εσονται σοι δουλοι πασασ τ
ασ ηµερασ8και εγκατελιπεν την βουλην των πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβουλευ
σατο µετα των παιδαριων των εκτραφεντων µετ′ αυτου των παρεστηκοτων προ προσωπου αυτου9και ε
ιπεν αυτοισ τι υµεισ συµβουλευετε και τι αποκριθω τω λαω τουτω τοισ λαλησασιν προσ µε λεγοντων
κουφισον απο του κλοιου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ′ ηµασ10και ελαλησαν προσ αυτον τα παιδαρια τ
α εκτραφεντα µετ′ αυτου οι παρεστηκοτεσ προ προσωπου αυτου λεγοντεσ ταδε λαλησεισ τω λαω τουτ
ω τοισ λαλησασι προσ σε λεγοντεσ ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ νυν κουφισον αφ′
ηµων ταδε λαλησεισ προσ αυτουσ η µικροτησ µου παχυτερα τησ οσφυοσ του πατροσ µου11και νυν ο
πατηρ µου επεσασσετο υµασ κλοιω βαρει καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατηρ µου επαιδευσ
εν υµασ εν µαστιγξιν εγω δε παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ12και παρεγενοντο πασ ισραηλ προσ τον βα
σιλεα ροβοαµ εν τη ηµερα τη τριτη καθοτι ελαλησεν αυτοισ ο βασιλευσ λεγων αναστραφητε προσ µε
τη ηµερα τη τριτη13και απεκριθη ο βασιλευσ προσ τον λαον σκληρα και εγκατελιπεν ροβοαµ την βου
λην των πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω14και ελαλησεν προσ αυτουσ κατα την βουλην των π
αιδαριων λεγων ο πατηρ µου εβαρυνεν τον κλοιον υµων καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατη
ρ µου επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν καγω παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ15και ουκ ηκουσεν ο βασιλευ
σ του λαου οτι ην µεταστροφη παρα κυριου οπωσ στηση το ρηµα αυτου ο ελαλησεν εν χειρι αχια του
σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου ναβατ16και ειδον πασ ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ αυτων και
απεκριθη ο λαοσ τω βασιλει λεγων τισ ηµιν µερισ εν δαυιδ και ουκ εστιν ηµιν κληρονοµια εν υιω ιεσ
σαι αποτρεχε ισραηλ εισ τα σκηνωµατα σου νυν βοσκε τον οικον σου δαυιδ και απηλθεν ισραηλ εισ
τα σκηνωµατα αυτου18και απεστειλεν ο βασιλευσ τον αδωνιραµ τον επι του φορου και ελιθοβολησαν
αυτον πασ ισραηλ εν λιθοισ και απεθανεν και ο βασιλευσ ροβοαµ εφθασεν αναβηναι του φυγειν εισ
ιερουσαληµ19και ηθετησεν ισραηλ εισ τον οικον δαυιδ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ20και εγενετο ωσ ηκου
σεν πασ ισραηλ οτι ανεκαµψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον εισ την συ
ναγωγην και εβασιλευσαν αυτον επι ισραηλ και ουκ ην οπισω οικου δαυιδ παρεξ σκηπτρου ιουδα κα
ι βενιαµιν µονοι21και ροβοαµ εισηλθεν εισ ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν την συναγωγην ιουδα και
σκηπτρον βενιαµιν εκατον και εικοσι χιλιαδεσ νεανιων ποιουντων πολεµον του πολεµειν προσ οικον
ισραηλ επιστρεψαι την βασιλειαν ροβοαµ υιω σαλωµων22και εγενετο λογοσ κυριου προσ σαµαιαν αν
θρωπον του θεου λεγων23ειπον τω ροβοαµ υιω σαλωµων βασιλει ιουδα και προσ παντα οικον ιουδα κ
αι βενιαµιν και τω καταλοιπω του λαου λεγων24ταδε λεγει κυριοσ ουκ αναβησεσθε ουδε πολεµησετε
µετα των αδελφων υµων υιων ισραηλ αναστρεφετω εκαστοσ εισ τον οικον εαυτου οτι παρ′ εµου γεγον
εν το ρηµα τουτο και ηκουσαν του λογου κυριου και κατεπαυσαν του πορευθηναι κατα το ρηµα κυρι
ου24και ο βασιλευσ σαλωµων κοιµαται µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτ
ου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ροβοαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου εν ιερουσαληµ υιοσ ων εκκαιδεκα
ετων εν τω βασιλευειν αυτον και δωδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτ
ου νααναν θυγατηρ αναν υιου ναασ βασιλεωσ υιων αµµων και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου
και ουκ επορευθη εν οδω δαυιδ του πατροσ αυτου24και ην ανθρωποσ εξ ορουσ εφραιµ δουλοσ τω σα
λωµων και ονοµα αυτω ιεροβοαµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου σαριρα γυνη πορνη και εδωκεν αυτον
σαλωµων εισ αρχοντα σκυταλησ επι τασ αρσεισ οικου ιωσηφ και ωκοδοµησεν τω σαλωµων την σαρ
ιρα την εν ορει εφραιµ και ησαν αυτω αρµατα τριακοσια ιππων ουτοσ ωκοδοµησεν την ακραν εν ται
σ αρσεσιν οικου εφραιµ ουτοσ συνεκλεισεν την πολιν δαυιδ και ην επαιροµενοσ επι την βασιλειαν24κ
αι εζητει σαλωµων θανατωσαι αυτον και εφοβηθη και απεδρα αυτοσ προσ σουσακιµ βασιλεα αιγυπτ
ου και ην µετ′ αυτου εωσ απεθανεν σαλωµων24και ηκουσεν ιεροβοαµ εν αιγυπτω οτι τεθνηκεν σαλωµ
ων και ελαλησεν εισ τα ωτα σουσακιµ βασιλεωσ αιγυπτου λεγων εξαποστειλον µε και απελευσοµαι ε
γω εισ την γην µου και ειπεν αυτω σουσακιµ αιτησαι τι αιτηµα και δωσω σοι24και σουσακιµ εδωκεν τ

ω ιεροβοαµ την ανω αδελφην θεκεµινασ την πρεσβυτεραν τησ γυναικοσ αυτου αυτω εισ γυναικα αυτ
η ην µεγαλη εν µεσω των θυγατερων του βασιλεωσ και ετεκεν τω ιεροβοαµ τον αβια υιον αυτου24και
ειπεν ιεροβοαµ προσ σουσακιµ οντωσ εξαποστειλον µε και απελευσοµαι και εξηλθεν ιεροβοαµ εξ αιγ
υπτου και ηλθεν εισ γην σαριρα την εν ορει εφραιµ και συναγεται εκει παν σκηπτρον εφραιµ και ωκο
δοµησεν ιεροβοαµ εκει χαρακα24και ηρρωστησε το παιδαριον αυτου αρρωστιαν κραταιαν σφοδρα κα
ι επορευθη ιεροβοαµ επερωτησαι υπερ του παιδαριου και ειπε προσ ανω την γυναικα αυτου αναστηθ
ι και πορευου επερωτησον τον θεον υπερ του παιδαριου ει ζησεται εκ τησ αρρωστιασ αυτου24και ανθ
ρωποσ ην εν σηλω και ονοµα αυτω αχια και ουτοσ ην υιοσ εξηκοντα ετων και ρηµα κυριου µετ′ αυτ
ου και ειπεν ιεροβοαµ προσ την γυναικα αυτου αναστηθι και λαβε εισ την χειρα σου τω ανθρωπω το
υ θεου αρτουσ και κολλυρια τοισ τεκνοισ αυτου και σταφυλην και σταµνον µελιτοσ24και ανεστη η γ
υνη και ελαβεν εισ την χειρα αυτησ αρτουσ και δυο κολλυρια και σταφυλην και σταµνον µελιτοσ τω
αχια και ο ανθρωποσ πρεσβυτεροσ και οι οφθαλµοι αυτου ηµβλυωπουν του βλεπειν24και ανεστη εκ
σαριρα και πορευεται και εγενετο εισελθουσησ αυτησ εισ την πολιν προσ αχια τον σηλωνιτην και ει
πεν αχια τω παιδαριω αυτου εξελθε δη εισ απαντην ανω τη γυναικι ιεροβοαµ και ερεισ αυτη εισελθε
και µη στησ οτι ταδε λεγει κυριοσ σκληρα εγω επαποστελω επι σε24και εισηλθεν ανω προσ τον ανθρω
πον του θεου και ειπεν αυτη αχια ινα τι µοι ενηνοχασ αρτουσ και σταφυλην και κολλυρια και σταµν
ον µελιτοσ ταδε λεγει κυριοσ ιδου συ απελευση απ′ εµου και εσται εισελθουσησ σου την πυλην εισ σ
αριρα και τα κορασια σου εξελευσονται σοι εισ συναντησιν και ερουσιν σοι το παιδαριον τεθνηκεν24
οτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξολεθρευσω του ιεροβοαµ ουρουντα προσ τοιχον και εσονται οι τεθν
ηκοτεσ του ιεροβοαµ εν τη πολει καταφαγονται οι κυνεσ και τον τεθνηκοτα εν τω αγρω καταφαγεται τ
α πετεινα του ουρανου και το παιδαριον κοψονται ουαι κυριε οτι ευρεθη εν αυτω ρηµα καλον περι το
υ κυριου24και απηλθεν η γυνη ωσ ηκουσεν και εγενετο ωσ εισηλθεν εισ την σαριρα και το παιδαριον
απεθανεν και εξηλθεν η κραυγη εισ απαντην24και επορευθη ιεροβοαµ εισ σικιµα την εν ορει εφραιµ κ
αι συνηθροισεν εκει τασ φυλασ του ισραηλ και ανεβη εκει ροβοαµ υιοσ σαλωµων και λογοσ κυριου
εγενετο προσ σαµαιαν τον ελαµι λεγων λαβε σεαυτω ιµατιον καινον το ουκ εισεληλυθοσ εισ υδωρ κα
ι ρηξον αυτο δωδεκα ρηγµατα και δωσεισ τω ιεροβοαµ και ερεισ αυτω ταδε λεγει κυριοσ λαβε σεαυτ
ω δεκα ρηγµατα του περιβαλεσθαι σε και ελαβεν ιεροβοαµ και ειπεν σαµαιασ ταδε λεγει κυριοσ επι τ
ασ δεκα φυλασ του ισραηλ24και ειπεν ο λαοσ προσ ροβοαµ υιον σαλωµων ο πατηρ σου εβαρυνεν τον
κλοιον αυτου εφ′ ηµασ και εβαρυνεν τα βρωµατα τησ τραπεζησ αυτου και νυν ει κουφιεισ συ εφ′ ηµα
σ και δουλευσοµεν σοι και ειπεν ροβοαµ προσ τον λαον ετι τριων ηµερων και αποκριθησοµαι υµιν ρ
ηµα24και ειπεν ροβοαµ εισαγαγετε µοι τουσ πρεσβυτερουσ και συµβουλευσοµαι µετ′ αυτων τι αποκρι
θω τω λαω ρηµα εν τη ηµερα τη τριτη και ελαλησεν ροβοαµ εισ τα ωτα αυτων καθωσ απεστειλεν ο λ
αοσ προσ αυτον και ειπον οι πρεσβυτεροι του λαου ουτωσ ελαλησεν προσ σε ο λαοσ24και διεσκεδασε
ν ροβοαµ την βουλην αυτων και ουκ ηρεσεν ενωπιον αυτου και απεστειλεν και εισηγαγεν τουσ συντρ
οφουσ αυτου και ελαλησεν αυτοισ τα αυτα και ταυτα απεστειλεν προσ µε λεγων ο λαοσ και ειπαν οι
συντροφοι αυτου ουτωσ λαλησεισ προσ τον λαον λεγων η µικροτησ µου παχυτερα υπερ την οσφυν το
υ πατροσ µου ο πατηρ µου εµαστιγου υµασ µαστιγξιν εγω δε καταρξω υµων εν σκορπιοισ24και ηρεσεν
το ρηµα ενωπιον ροβοαµ και απεκριθη τω λαω καθωσ συνεβουλευσαν αυτω οι συντροφοι αυτου τα
παιδαρια24και ειπεν πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ εκαστοσ τω πλησιον αυτου και ανεκραξαν απαντεσ λεγ
οντεσ ου µερισ ηµιν εν δαυιδ ουδε κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εισ τα σκηνωµατα σου ισραηλ οτι ουτο
σ ο ανθρωποσ ουκ εισ αρχοντα ουδε εισ ηγουµενον24και διεσπαρη πασ ο λαοσ εκ σικιµων και απηλθε
ν εκαστοσ εισ το σκηνωµα αυτου και κατεκρατησεν ροβοαµ και απηλθεν και ανεβη επι το αρµα αυτ
ου και εισηλθεν εισ ιερουσαληµ και πορευονται οπισω αυτου παν σκηπτρον ιουδα και παν σκηπτρον
βενιαµιν24και εγενετο ενισταµενου του ενιαυτου και συνηθροισεν ροβοαµ παντα ανδρα ιουδα και βε
νιαµιν και ανεβη του πολεµειν προσ ιεροβοαµ εισ σικιµα24και εγενετο ρηµα κυριου προσ σαµαιαν αν
θρωπον του θεου λεγων ειπον τω ροβοαµ βασιλει ιουδα και προσ παντα οικον ιουδα και βενιαµιν και
προσ το καταλειµµα του λαου λεγων ταδε λεγει κυριοσ ουκ αναβησεσθε ουδε πολεµησετε προσ τουσ
αδελφουσ υµων υιουσ ισραηλ αναστρεφετε εκαστοσ εισ τον οικον αυτου οτι παρ′ εµου γεγονεν το ρη
µα τουτο24και ηκουσαν του λογου κυριου και ανεσχον του πορευθηναι κατα το ρηµα κυριου25και ωκ
οδοµησεν ιεροβοαµ την σικιµα την εν ορει εφραιµ και κατωκει εν αυτη και εξηλθεν εκειθεν και ωκοδ
οµησεν την φανουηλ26και ειπεν ιεροβοαµ εν τη καρδια αυτου ιδου νυν επιστρεψει η βασιλεια εισ οικ
ον δαυιδ27εαν αναβη ο λαοσ ουτοσ αναφερειν θυσιασ εν οικω κυριου εισ ιερουσαληµ και επιστραφη
σεται καρδια του λαου προσ κυριον και κυριον αυτων προσ ροβοαµ βασιλεα ιουδα και αποκτενουσι
ν µε28και εβουλευσατο ο βασιλευσ και επορευθη και εποιησεν δυο δαµαλεισ χρυσασ και ειπεν προσ τ
ον λαον ικανουσθω υµιν αναβαινειν εισ ιερουσαληµ ιδου θεοι σου ισραηλ οι αναγαγοντεσ σε εκ γησ
αιγυπτου29και εθετο την µιαν εν βαιθηλ και την µιαν εδωκεν εν δαν30και εγενετο ο λογοσ ουτοσ εισ α
µαρτιαν και επορευετο ο λαοσ προ προσωπου τησ µιασ εωσ δαν31και εποιησεν οικουσ εφ′ υψηλων κα
ι εποιησεν ιερεισ µεροσ τι εκ του λαου οι ουκ ησαν εκ των υιων λευι32και εποιησεν ιεροβοαµ εορτην ε

ν τω µηνι τω ογδοω εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ κατα την εορτην την εν γη ιουδα και ανεβ
η επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν εν βαιθηλ του θυειν ταισ δαµαλεσιν αισ εποιησεν και παρεστησεν
εν βαιθηλ τουσ ιερεισ των υψηλων ων εποιησεν33και ανεβη επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν τη πεντεκ
αιδεκατη ηµερα εν τω µηνι τω ογδοω εν τη εορτη η επλασατο απο καρδιασ αυτου και εποιησεν εορτη
ν τοισ υιοισ ισραηλ και ανεβη επι το θυσιαστηριον του επιθυσαι
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και ιδου ανθρωποσ του θεου εξ ιουδα παρεγενετο εν λογω κυριου εισ βαιθηλ και ιεροβοαµ ειστηκει ε
πι το θυσιαστηριον του επιθυσαι2και επεκαλεσεν προσ το θυσιαστηριον εν λογω κυριου και ειπεν θυ
σιαστηριον θυσιαστηριον ταδε λεγει κυριοσ ιδου υιοσ τικτεται τω οικω δαυιδ ιωσιασ ονοµα αυτω κα
ι θυσει επι σε τουσ ιερεισ των υψηλων τουσ επιθυοντασ επι σε και οστα ανθρωπων καυσει επι σε3και
εδωκεν εν τη ηµερα εκεινη τερασ λεγων τουτο το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ λεγων ιδου το θυσιαστηριο
ν ρηγνυται και εκχυθησεται η πιοτησ η επ′ αυτω4και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ ιεροβοαµ των λ
ογων του ανθρωπου του θεου του επικαλεσαµενου επι το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ και εξετεινεν ο β
ασιλευσ την χειρα αυτου απο του θυσιαστηριου λεγων συλλαβετε αυτον και ιδου εξηρανθη η χειρ α
υτου ην εξετεινεν επ′ αυτον και ουκ ηδυνηθη επιστρεψαι αυτην προσ εαυτον5και το θυσιαστηριον ερ
ραγη και εξεχυθη η πιοτησ απο του θυσιαστηριου κατα το τερασ ο εδωκεν ο ανθρωποσ του θεου εν λ
ογω κυριου6και ειπεν ο βασιλευσ ιεροβοαµ τω ανθρωπω του θεου δεηθητι του προσωπου κυριου του
θεου σου και επιστρεψατω η χειρ µου προσ µε και εδεηθη ο ανθρωποσ του θεου του προσωπου κυριο
υ και επεστρεψεν την χειρα του βασιλεωσ προσ αυτον και εγενετο καθωσ το προτερον7και ελαλησεν
ο βασιλευσ προσ τον ανθρωπον του θεου εισελθε µετ′ εµου εισ οικον και αριστησον και δωσω σοι δο
µα8και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου προσ τον βασιλεα εαν µοι δωσ το ηµισυ του οικου σου ουκ εισελε
υσοµαι µετα σου ουδε µη φαγω αρτον ουδε µη πιω υδωρ εν τω τοπω τουτω9οτι ουτωσ ενετειλατο µοι ε
ν λογω κυριοσ λεγων µη φαγησ αρτον και µη πιησ υδωρ και µη επιστρεψησ εν τη οδω η επορευθησ εν
αυτη10και απηλθεν εν οδω αλλη και ουκ ανεστρεψεν εν τη οδω η ηλθεν εν αυτη εισ βαιθηλ11και προφ
ητησ εισ πρεσβυτησ κατωκει εν βαιθηλ και ερχονται οι υιοι αυτου και διηγησαντο αυτω απαντα τα ε
ργα α εποιησεν ο ανθρωποσ του θεου εν τη ηµερα εκεινη εν βαιθηλ και τουσ λογουσ ουσ ελαλησεν τ
ω βασιλει και επεστρεψαν το προσωπον του πατροσ αυτων 12και ελαλησεν προσ αυτουσ ο πατηρ αυτ
ων λεγων ποια οδω πεπορευται και δεικνυουσιν αυτω οι υιοι αυτου την οδον εν η ανηλθεν ο ανθρωπο
σ του θεου ο ελθων εξ ιουδα13και ειπεν τοισ υιοισ αυτου επισαξατε µοι τον ονον και επεσαξαν αυτω τ
ον ονον και επεβη επ′ αυτον14και επορευθη κατοπισθεν του ανθρωπου του θεου και ευρεν αυτον καθη
µενον υπο δρυν και ειπεν αυτω ει συ ει ο ανθρωποσ του θεου ο εληλυθωσ εξ ιουδα και ειπεν αυτω εγω
15
και ειπεν αυτω δευρο µετ′ εµου και φαγε αρτον16και ειπεν ου µη δυνωµαι του επιστρεψαι µετα σου ο
υδε µη φαγοµαι αρτον ουδε πιοµαι υδωρ εν τω τοπω τουτω17οτι ουτωσ εντεταλται µοι εν λογω κυριοσ
λεγων µη φαγησ αρτον εκει και µη πιησ υδωρ εκει και µη επιστρεψησ εν τη οδω η επορευθησ εν αυτη1
8
και ειπεν προσ αυτον καγω προφητησ ειµι καθωσ συ και αγγελοσ λελαληκεν προσ µε εν ρηµατι κυρι
ου λεγων επιστρεψον αυτον προσ σεαυτον εισ τον οικον σου και φαγετω αρτον και πιετω υδωρ και εψ
ευσατο αυτω19και επεστρεψεν αυτον και εφαγεν αρτον και επιεν υδωρ εν τω οικω αυτου20και εγενετο
αυτων καθηµενων επι τησ τραπεζησ και εγενετο λογοσ κυριου προσ τον προφητην τον επιστρεψαντα
αυτον21και ειπεν προσ τον ανθρωπον του θεου τον ηκοντα εξ ιουδα λεγων ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων π
αρεπικρανασ το ρηµα κυριου και ουκ εφυλαξασ την εντολην ην ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου22κ
αι επεστρεψασ και εφαγεσ αρτον και επιεσ υδωρ εν τω τοπω τουτω ω ελαλησεν προσ σε λεγων µη φαγ
ησ αρτον και µη πιησ υδωρ ου µη εισελθη το σωµα σου εισ τον ταφον των πατερων σου23και εγενετο
µετα το φαγειν αρτον και πιειν υδωρ και επεσαξεν αυτω τον ονον και επεστρεψεν24και απηλθεν και ευ
ρεν αυτον λεων εν τη οδω και εθανατωσεν αυτον και ην το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω και ο ο
νοσ ειστηκει παρ′ αυτο και ο λεων ειστηκει παρα το σωµα25και ιδου ανδρεσ παραπορευοµενοι και ειδ
ον το θνησιµαιον ερριµµενον εν τη οδω και ο λεων ειστηκει εχοµενα του θνησιµαιου και εισηλθον κα
ι ελαλησαν εν τη πολει ου ο προφητησ ο πρεσβυτησ κατωκει εν αυτη26και ηκουσεν ο επιστρεψασ αυτ
ον εκ τησ οδου και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου ουτοσ εστιν οσ παρεπικρανε το ρηµα κυριου28και επο
ρευθη και ευρεν το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω και ο ονοσ και ο λεων ειστηκεισαν παρα το σω
µα και ουκ εφαγεν ο λεων το σωµα του ανθρωπου του θεου και ου συνετριψεν τον ονον29και ηρεν ο π
ροφητησ το σωµα του ανθρωπου του θεου και επεθηκεν αυτο επι τον ονον και επεστρεψεν αυτον εισ τ
ην πολιν ο προφητησ του θαψαι αυτον30εν τω ταφω εαυτου και εκοψαντο αυτον ουαι αδελφε31και εγεν
ετο µετα το κοψασθαι αυτον και ειπεν τοισ υιοισ αυτου λεγων εαν αποθανω θαψατε µε εν τω ταφω το
υτω ου ο ανθρωποσ του θεου τεθαπται εν αυτω παρα τα οστα αυτου θετε µε ινα σωθωσι τα οστα µου
µετα των οστων αυτου32οτι γινοµενον εσται το ρηµα ο ελαλησεν εν λογω κυριου επι του θυσιαστηριο
υ του εν βαιθηλ και επι τουσ οικουσ τουσ υψηλουσ τουσ εν σαµαρεια33και µετα το ρηµα τουτο ουκ ε
πεστρεψεν ιεροβοαµ απο τησ κακιασ αυτου και επεστρεψεν και εποιησεν εκ µερουσ του λαου ιερεισ

υψηλων ο βουλοµενοσ επληρου την χειρα αυτου και εγινετο ιερευσ εισ τα υψηλα34και εγενετο το ρηµ
α τουτο εισ αµαρτιαν τω οικω ιεροβοαµ και εισ ολεθρον και εισ αφανισµον απο προσωπου τησ γησ
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και ροβοαµ υιοσ σαλωµων εβασιλευσεν επι ιουδα υιοσ τεσσαρακοντα και ενοσ ενιαυτων ροβοαµ ε
ν τω βασιλευειν αυτον και δεκα επτα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ τη πολει ην εξελεξατο κυριοσ θ
εσθαι το ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων του ισραηλ και το ονοµα τησ µητροσ αυτου νααµα η αµ
µανιτισ22και εποιησεν ροβοαµ το πονηρον ενωπιον κυριου και παρεζηλωσεν αυτον εν πασιν οισ εποι
ησαν οι πατερεσ αυτου και εν ταισ αµαρτιαισ αυτων αισ ηµαρτον23και ωκοδοµησαν εαυτοισ υψηλα
και στηλασ και αλση επι παντα βουνον υψηλον και υποκατω παντοσ ξυλου συσκιου24και συνδεσµοσ
εγενηθη εν τη γη και εποιησαν απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσ
ωπου υιων ισραηλ25και εγενετο εν τω ενιαυτω τω πεµπτω βασιλευοντοσ ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βασ
ιλευσ αιγυπτου επι ιερουσαληµ26και ελαβεν παντασ τουσ θησαυρουσ οικου κυριου και τουσ θησαυρ
ουσ οικου του βασιλεωσ και τα δορατα τα χρυσα α ελαβεν δαυιδ εκ χειροσ των παιδων αδρααζαρ βα
σιλεωσ σουβα και εισηνεγκεν αυτα εισ ιερουσαληµ τα παντα ελαβεν οπλα τα χρυσα27και εποιησεν ρ
οβοαµ ο βασιλευσ οπλα χαλκα αντ′ αυτων και επεθεντο επ′ αυτον οι ηγουµενοι των παρατρεχοντων ο
ι φυλασσοντεσ τον πυλωνα οικου του βασιλεωσ28και εγενετο οτε εισεπορευετο ο βασιλευσ εισ οικον κ
υριου και ηρον αυτα οι παρατρεχοντεσ και απηρειδοντο αυτα εισ το θεε των παρατρεχοντων29και τα
λοιπα των λογων ροβοαµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερ
ων τοισ βασιλευσιν ιουδα30και πολεµοσ ην ανα µεσον ροβοαµ και ανα µεσον ιεροβοαµ πασασ τασ η
µερασ31και εκοιµηθη ροβοαµ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολε
ι δαυιδ και εβασιλευσεν αβιου υιοσ αυτου αντ′ αυτου
Chapter 15
και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντοσ ιεροβοαµ υιου ναβατ βασιλευει αβιου υιοσ ροβοαµ επι
ιουδα2και εξ ετη εβασιλευσεν και ονοµα τησ µητροσ αυτου µααχα θυγατηρ αβεσσαλωµ3και επορευθ
η εν ταισ αµαρτιαισ του πατροσ αυτου αισ εποιησεν ενωπιον αυτου και ουκ ην η καρδια αυτου τελει
α µετα κυριου θεου αυτου ωσ η καρδια δαυιδ του πατροσ αυτου4οτι δια δαυιδ εδωκεν αυτω κυριοσ κ
αταλειµµα ινα στηση τεκνα αυτου µετ′ αυτον και στηση την ιερουσαληµ5ωσ εποιησεν δαυιδ το ευθε
σ ενωπιον κυριου ουκ εξεκλινεν απο παντων ων ενετειλατο αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου
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και τα λοιπα των λογων αβιου και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων τ
ων ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα και πολεµοσ ην ανα µεσον αβιου και ανα µεσον ιεροβοαµ8και εκοι
µηθη αβιου µετα των πατερων αυτου εν τω εικοστω και τεταρτω ετει του ιεροβοαµ και θαπτεται µετα
των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και βασιλευει ασα υιοσ αυτου αντ′ αυτου9εν τω ενιαυτω τω τεταρ
τω και εικοστω του ιεροβοαµ βασιλεωσ ισραηλ βασιλευει ασα επι ιουδαν10και τεσσαρακοντα και εν
ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ανα θυγατηρ αβεσσαλωµ11και εποιησ
εν ασα το ευθεσ ενωπιον κυριου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου12και αφειλεν τασ τελετασ απο τησ γησ και ε
ξαπεστειλεν παντα τα επιτηδευµατα α εποιησαν οι πατερεσ αυτου13και την ανα την µητερα αυτου µε
τεστησεν του µη ειναι ηγουµενην καθωσ εποιησεν συνοδον εν τω αλσει αυτησ και εξεκοψεν ασα τασ
καταδυσεισ αυτησ και ενεπρησεν πυρι εν τω χειµαρρω κεδρων14τα δε υψηλα ουκ εξηρεν πλην η καρ
δια ασα ην τελεια µετα κυριου πασασ τασ ηµερασ αυτου15και εισηνεγκεν τουσ κιονασ του πατροσ α
υτου και τουσ κιονασ αυτου εισηνεγκεν εισ τον οικον κυριου αργυρουσ και χρυσουσ και σκευη16και
πολεµοσ ην ανα µεσον ασα και ανα µεσον βαασα βασιλεωσ ισραηλ πασασ τασ ηµερασ17και ανεβη β
αασα βασιλευσ ισραηλ επι ιουδαν και ωκοδοµησεν την ραµα του µη ειναι εκπορευοµενον και εισπορ
ευοµενον τω ασα βασιλει ιουδα18και ελαβεν ασα το αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν τοισ θησα
υροισ του οικου του βασιλεωσ και εδωκεν αυτα εισ χειρασ παιδων αυτου και εξαπεστειλεν αυτουσ ο
βασιλευσ ασα προσ υιον αδερ υιον ταβερεµµαν υιου αζιν βασιλεωσ συριασ του κατοικουντοσ εν δα
µασκω λεγων19διαθου διαθηκην ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του πατροσ µου κ
αι του πατροσ σου ιδου εξαπεσταλκα σοι δωρα αργυριον και χρυσιον δευρο διασκεδασον την διαθηκ
ην σου την προσ βαασα βασιλεα ισραηλ και αναβησεται απ′ εµου20και ηκουσεν υιοσ αδερ του βασιλ
εωσ ασα και απεστειλεν τουσ αρχοντασ των δυναµεων των αυτου ταισ πολεσιν του ισραηλ και επατ
αξεν την αιν και την δαν και την αβελµαα και πασαν την χεζραθ εωσ πασησ τησ γησ νεφθαλι21και εγ
ενετο ωσ ηκουσεν βαασα και διελιπεν του οικοδοµειν την ραµα και ανεστρεψεν εισ θερσα22και ο βασ
ιλευσ ασα παρηγγειλεν παντι ιουδα εισ αινακιµ και αιρουσιν τουσ λιθουσ τησ ραµα και τα ξυλα αυτ
ησ α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν αυτοισ ο βασιλευσ ασα παν βουνον βενιαµιν και την σ
κοπιαν23και τα λοιπα των λογων ασα και πασα η δυναστεια αυτου ην εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγρα
µµενα εστιν επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα πλην εν τω καιρω του γηρωσ αυτου
επονεσεν τουσ ποδασ αυτου24και εκοιµηθη ασα και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ
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και βασιλευει ιωσαφατ υιοσ αυτου αντ′ αυτου25και ναδαβ υιοσ ιεροβοαµ βασιλευει επι ισραηλ εν ετ
ει δευτερω του ασα βασιλεωσ ιουδα και εβασιλευσεν επι ισραηλ ετη δυο26και εποιησεν το πονηρον ε
νωπιον κυριου και επορευθη εν οδω του πατροσ αυτου και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αισ εξηµαρτεν τ
ον ισραηλ27και περιεκαθισεν αυτον βαασα υιοσ αχια επι τον οικον βελααν και επαταξεν αυτον εν γα
βαθων τη των αλλοφυλων και ναδαβ και πασ ισραηλ περιεκαθητο επι γαβαθων28και εθανατωσεν αυτ
ον βαασα εν ετει τριτω του ασα υιου αβιου βασιλεωσ ιουδα και εβασιλευσεν29και εγενετο ωσ εβασιλ
ευσεν και επαταξεν τον οικον ιεροβοαµ και ουχ υπελιπετο πασαν πνοην του ιεροβοαµ εωσ του εξολε
θρευσαι αυτον κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου αχια του σηλωνιτου30περι τω
ν αµαρτιων ιεροβοαµ ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ και εν τω παροργισµω αυτου ω παρωργισεν τον κυρι
ον θεον του ισραηλ31και τα λοιπα των λογων ναδαβ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµεν
α εστιν εν βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ33και εν τω ετει τω τριτω του ασα βασιλε
ωσ ιουδα βασιλευει βαασα υιοσ αχια επι ισραηλ εν θερσα εικοσι και τεσσαρα ετη34και εποιησεν το π
ονηρον ενωπιον κυριου και επορευθη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου ωσ ε
ξηµαρτεν τον ισραηλ
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1
και εγενετο λογοσ κυριου εν χειρι ιου υιου ανανι προσ βαασα2ανθ′ ων υψωσα σε απο τησ γησ και εδ
ωκα σε ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ και επορευθησ εν τη οδω ιεροβοαµ και εξηµαρτεσ τον λα
ον µου τον ισραηλ του παροργισαι µε εν τοισ µαταιοισ αυτων3ιδου εγω εξεγειρω οπισω βαασα και οπ
ισθεν του οικου αυτου και δωσω τον οικον σου ωσ τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ4τον τεθνηκοτα το
υ βαασα εν τη πολει καταφαγονται αυτον οι κυνεσ και τον τεθνηκοτα αυτου εν τω πεδιω καταφαγοντ
αι αυτον τα πετεινα του ουρανου5και τα λοιπα των λογων βαασα και παντα α εποιησεν και αι δυνασ
τειαι αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ6και εκοιµ
ηθη βαασα µετα των πατερων αυτου και θαπτεται εν θερσα και βασιλευει ηλα υιοσ αυτου αντ′ αυτο
υ εν τω εικοστω ετει βασιλεωσ ασα7και εν χειρι ιου υιου ανανι ελαλησεν κυριοσ επι βαασα και επι τ
ον οικον αυτου πασαν την κακιαν ην εποιησεν ενωπιον κυριου του παροργισαι αυτον εν τοισ εργοισ
των χειρων αυτου του ειναι κατα τον οικον ιεροβοαµ και υπερ του παταξαι αυτον8και ηλα υιοσ βαα
σα εβασιλευσεν επι ισραηλ δυο ετη εν θερσα9και συνεστρεψεν επ′ αυτον ζαµβρι ο αρχων τησ ηµισου
σ τησ ιππου και αυτοσ ην εν θερσα πινων µεθυων εν τω οικω ωσα του οικονοµου εν θερσα10και εισηλ
θεν ζαµβρι και επαταξεν αυτον και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ αυτου11και εγενηθη εν τ
ω βασιλευσαι αυτον εν τω καθισαι αυτον επι του θρονου αυτου και επαταξεν ολον τον οικον βαασα1
2
κατα το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ επι τον οικον βαασα προσ ιου τον προφητην13περι πασων των αµα
ρτιων βαασα και ηλα του υιου αυτου ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι κυριον τον θεον ισρ
αηλ εν τοισ µαταιοισ αυτων14και τα λοιπα των λογων ηλα και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγρ
αµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ15και ζαµβρι εβασιλευσεν επτα ηµερασ εν
θερσα και η παρεµβολη ισραηλ επι γαβαθων την των αλλοφυλων 16και ηκουσεν ο λαοσ εν τη παρεµβο
λη λεγοντων συνεστραφη ζαµβρι και επαισεν τον βασιλεα και εβασιλευσαν εν ισραηλ τον αµβρι τον
ηγουµενον τησ στρατιασ επι ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη εν τη παρεµβολη17και ανεβη αµβρι και πασ ι
σραηλ µετ′ αυτου εκ γαβαθων και περιεκαθισαν επι θερσα18και εγενηθη ωσ ειδεν ζαµβρι οτι προκατει
ληµπται αυτου η πολισ και εισπορευεται εισ αντρον του οικου του βασιλεωσ και ενεπυρισεν επ′ αυτο
ν τον οικον του βασιλεωσ εν πυρι και απεθανεν19υπερ των αµαρτιων αυτου ων εποιησεν του ποιησαι
το πονηρον ενωπιον κυριου πορευθηναι εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου ω
σ εξηµαρτεν τον ισραηλ20και τα λοιπα των λογων ζαµβρι και τασ συναψεισ αυτου ασ συνηψεν ουκ ι
δου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ21τοτε µεριζεται ο λαοσ ισρ
αηλ ηµισυ του λαου γινεται οπισω θαµνι υιου γωναθ του βασιλευσαι αυτον και το ηµισυ του λαου γι
νεται οπισω αµβρι22ο λαοσ ο ων οπισω αµβρι υπερεκρατησεν τον λαον τον οπισω θαµνι υιου γωναθ κ
αι απεθανεν θαµνι και ιωραµ ο αδελφοσ αυτου εν τω καιρω εκεινω και εβασιλευσεν αµβρι µετα θαµν
ι23εν τω ετει τω τριακοστω και πρωτω του βασιλεωσ ασα βασιλευει αµβρι επι ισραηλ δωδεκα ετη εν θ
ερσα βασιλευει εξ ετη24και εκτησατο αµβρι το οροσ το σεµερων παρα σεµηρ του κυριου του ορουσ δ
υο ταλαντων αργυριου και ωκοδοµησεν το οροσ και επεκαλεσεν το ονοµα του ορουσ ου ωκοδοµεσεν
επι τω ονοµατι σεµηρ του κυριου του ορουσ σαεµηρων 25και εποιησεν αµβρι το πονηρον ενωπιον κυρι
ου και επονηρευσατο υπερ παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν αυτου26και επορευθη εν παση οδω ιε
ροβοαµ υιου ναβατ και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αισ εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι τον κυρι
ον θεον ισραηλ εν τοισ µαταιοισ αυτων27και τα λοιπα των λογων αµβρι και παντα α εποιησεν και η δ
υναστεια αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ28και
εκοιµηθη αµβρι µετα των πατερων αυτου και θαπτεται εν σαµαρεια και βασιλευει αχααβ υιοσ αυτου
αντ′ αυτου28και εν τω ενιαυτω τω ενδεκατω του αµβρι βασιλευει ιωσαφατ υιοσ ασα ετων τριακοντα
και πεντε εν τη βασιλεια αυτου και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητρ

οσ αυτου γαζουβα θυγατηρ σελει+28και επορευθη εν τη οδω ασα του πατροσ αυτου και ουκ εξεκλινεν
απ′ αυτησ του ποιειν το ευθεσ ενωπιον κυριου πλην των υψηλων ουκ εξηραν εθυον εν τοισ υψηλοισ
και εθυµιων28και α συνεθετο ιωσαφατ και πασα η δυναστεια ην εποιησεν και ουσ επολεµησεν ουκ ιδ
ου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ιουδα28και τα λοιπα των συµπλοκω
ν ασ επεθεντο εν ταισ ηµεραισ ασα του πατροσ αυτου εξηρεν απο τησ γησ28και βασιλευσ ουκ ην εν σ
υρια νασιβ28και ο βασιλευσ ιωσαφατ εποιησεν ναυν εισ θαρσισ πορευεσθαι εισ σωφιρ επι το χρυσιον
και ουκ επορευθη οτι συνετριβη η ναυσ εν γασιωνγαβερ28τοτε ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφα
τ εξαποστελω τουσ παιδασ σου και τα παιδαρια µου εν τη νηι και ουκ εβουλετο ιωσαφατ28και εκοιµη
θη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασι
λευσεν ιωραµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου29εν ετει δευτερω τω ιωσαφατ βασιλευει αχααβ υιοσ αµβρι εβασι
λευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι και δυο ετη30και εποιησεν αχααβ το πονηρον ενωπιον κυριου
επονηρευσατο υπερ παντασ τουσ εµπροσθεν αυτου31και ουκ ην αυτω ικανον του πορευεσθαι εν ταισ
αµαρτιαισ ιεροβοαµ υιου ναβατ και ελαβεν γυναικα την ιεζαβελ θυγατερα ιεθεβααλ βασιλεωσ σιδων
ιων και επορευθη και εδουλευσεν τω βααλ και προσεκυνησεν αυτω32και εστησεν θυσιαστηριον τω β
ααλ εν οικω των προσοχθισµατων αυτου ον ωκοδοµησεν εν σαµαρεια 33και εποιησεν αχααβ αλσοσ κ
αι προσεθηκεν αχααβ του ποιησαι παροργισµατα του παροργισαι την ψυχην αυτου του εξολεθρευθη
ναι εκακοποιησεν υπερ παντασ τουσ βασιλεισ ισραηλ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν αυτου34εν ταισ η
µεραισ αυτου ωκοδοµησεν αχιηλ ο βαιθηλιτησ την ιεριχω εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω αυτου εθεµελι
ωσεν αυτην και τω σεγουβ τω νεωτερω αυτου επεστησεν θυρασ αυτησ κατα το ρηµα κυριου ο ελαλη
σεν εν χειρι ιησου υιου ναυη
Chapter 17
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και ειπεν ηλιου ο προφητησ ο θεσβιτησ εκ θεσβων τησ γαλααδ προσ αχααβ ζη κυριοσ ο θεοσ των δυ
ναµεων ο θεοσ ισραηλ ω παρεστην ενωπιον αυτου ει εσται τα ετη ταυτα δροσοσ και υετοσ οτι ει µη δ
ια στοµατοσ λογου µου2και εγενετο ρηµα κυριου προσ ηλιου3πορευου εντευθεν κατα ανατολασ και κ
ρυβηθι εν τω χειµαρρω χορραθ του επι προσωπου του ιορδανου4και εσται εκ του χειµαρρου πιεσαι υ
δωρ και τοισ κοραξιν εντελουµαι διατρεφειν σε εκει5και εποιησεν ηλιου κατα το ρηµα κυριου και εκ
αθισεν εν τω χειµαρρω χορραθ επι προσωπου του ιορδανου6και οι κορακεσ εφερον αυτω αρτουσ το π
ρωι και κρεα το δειλησ και εκ του χειµαρρου επινεν υδωρ7και εγενετο µετα ηµερασ και εξηρανθη ο χ
ειµαρρουσ οτι ουκ εγενετο υετοσ επι τησ γησ8και εγενετο ρηµα κυριου προσ ηλιου9αναστηθι και πορε
υου εισ σαρεπτα τησ σιδωνιασ ιδου εντεταλµαι εκει γυναικι χηρα του διατρεφειν σε10και ανεστη και
επορευθη εισ σαρεπτα εισ τον πυλωνα τησ πολεωσ και ιδου εκει γυνη χηρα συνελεγεν ξυλα και εβοη
σεν οπισω αυτησ ηλιου και ειπεν αυτη λαβε δη µοι ολιγον υδωρ εισ αγγοσ και πιοµαι11και επορευθη λ
αβειν και εβοησεν οπισω αυτησ ηλιου και ειπεν ληµψη δη µοι ψωµον αρτου εν τη χειρι σου12και ειπε
ν η γυνη ζη κυριοσ ο θεοσ σου ει εστιν µοι εγκρυφιασ αλλ′ η οσον δραξ αλευρου εν τη υδρια και ολιγ
ον ελαιον εν τω καψακη και ιδου εγω συλλεγω δυο ξυλαρια και εισελευσοµαι και ποιησω αυτο εµαυτ
η και τοισ τεκνοισ µου και φαγοµεθα και αποθανουµεθα 13και ειπεν προσ αυτην ηλιου θαρσει εισελθε
και ποιησον κατα το ρηµα σου αλλα ποιησον εµοι εκειθεν εγκρυφιαν µικρον εν πρωτοισ και εξοισεισ
µοι σαυτη δε και τοισ τεκνοισ σου ποιησεισ επ′ εσχατου14οτι ταδε λεγει κυριοσ η υδρια του αλευρου
ουκ εκλειψει και ο καψακησ του ελαιου ουκ ελαττονησει εωσ ηµερασ του δουναι κυριον τον υετον ε
πι τησ γησ15και επορευθη η γυνη και εποιησεν και ησθιεν αυτη και αυτοσ και τα τεκνα αυτησ16και η
υδρια του αλευρου ουκ εξελιπεν και ο καψακησ του ελαιου ουκ ελαττονωθη κατα το ρηµα κυριου ο
ελαλησεν εν χειρι ηλιου17και εγενετο µετα ταυτα και ηρρωστησεν ο υιοσ τησ γυναικοσ τησ κυριασ τ
ου οικου και ην η αρρωστια αυτου κραταια σφοδρα εωσ ου ουχ υπελειφθη εν αυτω πνευµα18και ειπεν
προσ ηλιου τι εµοι και σοι ανθρωπε του θεου εισηλθεσ προσ µε του αναµνησαι τασ αδικιασ µου και
θανατωσαι τον υιον µου19και ειπεν ηλιου προσ την γυναικα δοσ µοι τον υιον σου και ελαβεν αυτον ε
κ του κολπου αυτησ και ανηνεγκεν αυτον εισ το υπερωον εν ω αυτοσ εκαθητο εκει και εκοιµισεν αυτ
ον επι τησ κλινησ αυτου20και ανεβοησεν ηλιου και ειπεν οιµµοι κυριε ο µαρτυσ τησ χηρασ µεθ′ ησ εγ
ω κατοικω µετ′ αυτησ συ κεκακωκασ του θανατωσαι τον υιον αυτησ 21και ενεφυσησεν τω παιδαριω τ
ρισ και επεκαλεσατο τον κυριον και ειπεν κυριε ο θεοσ µου επιστραφητω δη η ψυχη του παιδαριου το
υτου εισ αυτον22και εγενετο ουτωσ και ανεβοησεν το παιδαριον23και κατηγαγεν αυτον απο του υπερω
ου εισ τον οικον και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου και ειπεν ηλιου βλεπε ζη ο υιοσ σου24και ειπεν η γ
υνη προσ ηλιου ιδου εγνωκα οτι ανθρωποσ θεου ει συ και ρηµα κυριου εν στοµατι σου αληθινον
Chapter 18
και εγενετο µεθ′ ηµερασ πολλασ και ρηµα κυριου εγενετο προσ ηλιου εν τω ενιαυτω τω τριτω λεγων
πορευθητι και οφθητι τω αχααβ και δωσω υετον επι προσωπον τησ γησ2και επορευθη ηλιου του οφθη
ναι τω αχααβ και η λιµοσ κραταια εν σαµαρεια3και εκαλεσεν αχααβ τον αβδιου τον οικονοµον και
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αβδιου ην φοβουµενοσ τον κυριον σφοδρα4και εγενετο εν τω τυπτειν την ιεζαβελ τουσ προφητασ κυρι
ου και ελαβεν αβδιου εκατον ανδρασ προφητασ και εκρυψεν αυτουσ κατα πεντηκοντα εν σπηλαιω κ
αι διετρεφεν αυτουσ εν αρτω και υδατι5και ειπεν αχααβ προσ αβδιου δευρο και διελθωµεν επι την γην
επι πηγασ των υδατων και επι χειµαρρουσ εαν πωσ ευρωµεν βοτανην και περιποιησωµεθα ιππουσ κα
ι ηµιονουσ και ουκ εξολοθρευθησονται απο των κτηνων6και εµερισαν εαυτοισ την οδον του διελθειν
αυτην αχααβ επορευθη εν οδω µια µονοσ και αβδιου επορευθη εν οδω αλλη µονοσ7και ην αβδιου εν
τη οδω µονοσ και ηλθεν ηλιου εισ συναντησιν αυτου µονοσ και αβδιου εσπευσεν και επεσεν επι προ
σωπον αυτου και ειπεν ει συ ει αυτοσ κυριε µου ηλιου8και ειπεν ηλιου αυτω εγω πορευου λεγε τω κυρ
ιω σου ιδου ηλιου9και ειπεν αβδιου τι ηµαρτηκα οτι διδωσ τον δουλον σου εισ χειρα αχααβ του θανα
τωσαι µε10ζη κυριοσ ο θεοσ σου ει εστιν εθνοσ η βασιλεια ου ουκ απεσταλκεν ο κυριοσ µου ζητειν σε
και ειπον ουκ εστιν και ενεπρησεν την βασιλειαν και τασ χωρασ αυτησ οτι ουχ ευρηκεν σε11και νυν
συ λεγεισ πορευου αναγγελλε τω κυριω σου ιδου ηλιου12και εσται εαν εγω απελθω απο σου και πνευµ
α κυριου αρει σε εισ γην ην ουκ οιδα και εισελευσοµαι απαγγειλαι τω αχααβ και αποκτενει µε και ο δ
ουλοσ σου εστιν φοβουµενοσ τον κυριον εκ νεοτητοσ αυτου13η ουκ απηγγελη σοι τω κυριω µου οια π
εποιηκα εν τω αποκτεινειν ιεζαβελ τουσ προφητασ κυριου και εκρυψα απο των προφητων κυριου εκα
τον ανδρασ ανα πεντηκοντα εν σπηλαιω και εθρεψα εν αρτοισ και υδατι14και νυν συ λεγεισ µοι πορε
υου λεγε τω κυριω σου ιδου ηλιου και αποκτενει µε15και ειπεν ηλιου ζη κυριοσ των δυναµεων ω παρε
στην ενωπιον αυτου οτι σηµερον οφθησοµαι αυτω16και επορευθη αβδιου εισ συναντην τω αχααβ και
απηγγειλεν αυτω και εξεδραµεν αχααβ και επορευθη εισ συναντησιν ηλιου17και εγενετο ωσ ειδεν αχα
αβ τον ηλιου και ειπεν αχααβ προσ ηλιου ει συ ει αυτοσ ο διαστρεφων τον ισραηλ18και ειπεν ηλιου ο
υ διαστρεφω τον ισραηλ οτι αλλ′ η συ και ο οικοσ του πατροσ σου εν τω καταλιµπανειν υµασ τον κυ
ριον θεον υµων και επορευθησ οπισω των βααλιµ19και νυν αποστειλον συναθροισον προσ µε παντα ι
σραηλ εισ οροσ το καρµηλιον και τουσ προφητασ τησ αισχυνησ τετρακοσιουσ και πεντηκοντα και τ
ουσ προφητασ των αλσων τετρακοσιουσ εσθιοντασ τραπεζαν ιεζαβελ 20και απεστειλεν αχααβ εισ παν
τα ισραηλ και επισυνηγαγεν παντασ τουσ προφητασ εισ οροσ το καρµηλιον21και προσηγαγεν ηλιου π
ροσ παντασ και ειπεν αυτοισ ηλιου εωσ ποτε υµεισ χωλανειτε επ′ αµφοτεραισ ταισ ιγνυαισ ει εστιν κ
υριοσ ο θεοσ πορευεσθε οπισω αυτου ει δε ο βααλ αυτοσ πορευεσθε οπισω αυτου και ουκ απεκριθη ο
λαοσ λογον22και ειπεν ηλιου προσ τον λαον εγω υπολελειµµαι προφητησ του κυριου µονωτατοσ και
οι προφηται του βααλ τετρακοσιοι και πεντηκοντα ανδρεσ και οι προφηται του αλσουσ τετρακοσιοι23
δοτωσαν ηµιν δυο βοασ και εκλεξασθωσαν εαυτοισ τον ενα και µελισατωσαν και επιθετωσαν επι τω
ν ξυλων και πυρ µη επιθετωσαν και εγω ποιησω τον βουν τον αλλον και πυρ ου µη επιθω24και βοατε ε
ν ονοµατι θεων υµων και εγω επικαλεσοµαι εν ονοµατι κυριου του θεου µου και εσται ο θεοσ οσ εαν
επακουση εν πυρι ουτοσ θεοσ και απεκριθησαν πασ ο λαοσ και ειπον καλον το ρηµα ο ελαλησασ25κ
αι ειπεν ηλιου τοισ προφηταισ τησ αισχυνησ εκλεξασθε εαυτοισ τον µοσχον τον ενα και ποιησατε πρ
ωτοι οτι πολλοι υµεισ και επικαλεσασθε εν ονοµατι θεου υµων και πυρ µη επιθητε26και ελαβον τον µ
οσχον και εποιησαν και επεκαλουντο εν ονοµατι του βααλ εκ πρωιθεν εωσ µεσηµβριασ και ειπον επα
κουσον ηµων ο βααλ επακουσον ηµων και ουκ ην φωνη και ουκ ην ακροασισ και διετρεχον επι του θ
υσιαστηριου ου εποιησαν27και εγενετο µεσηµβρια και εµυκτηρισεν αυτουσ ηλιου ο θεσβιτησ και ειπ
εν επικαλεισθε εν φωνη µεγαλη οτι θεοσ εστιν οτι αδολεσχια αυτω εστιν και αµα µηποτε χρηµατιζει
αυτοσ η µηποτε καθευδει αυτοσ και εξαναστησεται28και επεκαλουντο εν φωνη µεγαλη και κατετεµνο
ντο κατα τον εθισµον αυτων εν µαχαιραισ και σειροµασταισ εωσ εκχυσεωσ αιµατοσ επ′ αυτουσ29και
επροφητευον εωσ ου παρηλθεν το δειλινον και εγενετο ωσ ο καιροσ του αναβηναι την θυσιαν και ου
κ ην φωνη και ελαλησεν ηλιου ο θεσβιτησ προσ τουσ προφητασ των προσοχθισµατων λεγων µεταστη
τε απο του νυν και εγω ποιησω το ολοκαυτωµα µου και µετεστησαν και απηλθον30και ειπεν ηλιου πρ
οσ τον λαον προσαγαγετε προσ µε και προσηγαγεν πασ ο λαοσ προσ αυτον31και ελαβεν ηλιου δωδεκα
λιθουσ κατ′ αριθµον φυλων του ισραηλ ωσ ελαλησεν κυριοσ προσ αυτον λεγων ισραηλ εσται το ονο
µα σου32και ωκοδοµησεν τουσ λιθουσ εν ονοµατι κυριου και ιασατο το θυσιαστηριον το κατεσκαµµε
νον και εποιησεν θααλα χωρουσαν δυο µετρητασ σπερµατοσ κυκλοθεν του θυσιαστηριου33και εστοι
βασεν τασ σχιδακασ επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν και εµελισεν το ολοκαυτωµα και επεθηκεν επι τ
ασ σχιδακασ και εστοιβασεν επι το θυσιαστηριον34και ειπεν λαβετε µοι τεσσαρασ υδριασ υδατοσ κα
ι επιχεετε επι το ολοκαυτωµα και επι τασ σχιδακασ και εποιησαν ουτωσ και ειπεν δευτερωσατε και ε
δευτερωσαν και ειπεν τρισσωσατε και ετρισσευσαν35και διεπορευετο το υδωρ κυκλω του θυσιαστηρι
ου και την θααλα επλησαν υδατοσ36και ανεβοησεν ηλιου εισ τον ουρανον και ειπεν κυριε ο θεοσ αβρ
ααµ και ισαακ και ισραηλ επακουσον µου κυριε επακουσον µου σηµερον εν πυρι και γνωτωσαν πασ
ο λαοσ ουτοσ οτι συ ει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ καγω δουλοσ σου και δια σε πεποιηκα τα εργα ταυτα37ε
πακουσον µου κυριε επακουσον µου εν πυρι και γνωτω ο λαοσ ουτοσ οτι συ ει κυριοσ ο θεοσ και συ ε
στρεψασ την καρδιαν του λαου τουτου οπισω38και επεσεν πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου και κατε
φαγεν το ολοκαυτωµα και τασ σχιδακασ και το υδωρ το εν τη θααλα και τουσ λιθουσ και τον χουν εξ

ελιξεν το πυρ39και επεσεν πασ ο λαοσ επι προσωπον αυτων και ειπον αληθωσ κυριοσ εστιν ο θεοσ αυ
τοσ ο θεοσ40και ειπεν ηλιου προσ τον λαον συλλαβετε τουσ προφητασ του βααλ µηθεισ σωθητω εξ αυ
των και συνελαβον αυτουσ και καταγει αυτουσ ηλιου εισ τον χειµαρρουν κισων και εσφαξεν αυτουσ
εκει41και ειπεν ηλιου τω αχααβ αναβηθι και φαγε και πιε οτι φωνη των ποδων του υετου42και ανεβη α
χααβ του φαγειν και πιειν και ηλιου ανεβη επι τον καρµηλον και εκυψεν επι την γην και εθηκεν το πρ
οσωπον εαυτου ανα µεσον των γονατων εαυτου43και ειπεν τω παιδαριω αυτου αναβηθι και επιβλεψο
ν οδον τησ θαλασσησ και επεβλεψεν το παιδαριον και ειπεν ουκ εστιν ουθεν και ειπεν ηλιου και συ ε
πιστρεψον επτακι και επεστρεψεν το παιδαριον επτακι 44και εγενετο εν τω εβδοµω και ιδου νεφελη µικ
ρα ωσ ιχνοσ ανδροσ αναγουσα υδωρ και ειπεν αναβηθι και ειπον τω αχααβ ζευξον το αρµα σου και
καταβηθι µη καταλαβη σε ο υετοσ45και εγενετο εωσ ωδε και ωδε και ο ουρανοσ συνεσκοτασεν νεφελ
αισ και πνευµατι και εγενετο υετοσ µεγασ και εκλαιεν και επορευετο αχααβ εισ ιεζραελ46και χειρ κυ
ριου επι τον ηλιου και συνεσφιγξεν την οσφυν αυτου και ετρεχεν εµπροσθεν αχααβ εωσ ιεζραελ
Chapter 19
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και ανηγγειλεν αχααβ τη ιεζαβελ γυναικι αυτου παντα α εποιησεν ηλιου και ωσ απεκτεινεν τουσ πρ
οφητασ εν ροµφαια2και απεστειλεν ιεζαβελ προσ ηλιου και ειπεν ει συ ει ηλιου και εγω ιεζαβελ ταδε
ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι ταυτην την ωραν αυριον θησοµαι την ψυχην σου καθωσ ψ
υχην ενοσ εξ αυτων3και εφοβηθη ηλιου και ανεστη και απηλθεν κατα την ψυχην εαυτου και ερχεται
εισ βηρσαβεε την ιουδα και αφηκεν το παιδαριον αυτου εκει4και αυτοσ επορευθη εν τη ερηµω οδον η
µερασ και ηλθεν και εκαθισεν υπο ραθµ εν και ητησατο την ψυχην αυτου αποθανειν και ειπεν ικανο
υσθω νυν λαβε δη την ψυχην µου απ′ εµου κυριε οτι ου κρεισσων εγω ειµι υπερ τουσ πατερασ µου5κα
ι εκοιµηθη και υπνωσεν εκει υπο φυτον και ιδου τισ ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστηθι και φαγε6
και επεβλεψεν ηλιου και ιδου προσ κεφαλησ αυτου εγκρυφιασ ολυριτησ και καψακησ υδατοσ και αν
εστη και εφαγεν και επιεν και επιστρεψασ εκοιµηθη7και επεστρεψεν ο αγγελοσ κυριου εκ δευτερου κα
ι ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστα φαγε οτι πολλη απο σου η οδοσ8και ανεστη και εφαγεν και επιε
ν και επορευθη εν τη ισχυι τησ βρωσεωσ εκεινησ τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ ε
ωσ ορουσ χωρηβ9και εισηλθεν εκει εισ το σπηλαιον και κατελυσεν εκει και ιδου ρηµα κυριου προσ α
υτον και ειπεν τι συ ενταυθα ηλιου10και ειπεν ηλιου ζηλων εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκα
τελιπον σε οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν και τουσ προφητασ σου απεκτειναν εν ρο
µφαια και υπολελειµµαι εγω µονωτατοσ και ζητουσι την ψυχην µου λαβειν αυτην11και ειπεν εξελευσ
η αυριον και στηση ενωπιον κυριου εν τω ορει ιδου παρελευσεται κυριοσ και πνευµα µεγα κραταιον
διαλυον ορη και συντριβον πετρασ ενωπιον κυριου ουκ εν τω πνευµατι κυριοσ και µετα το πνευµα σ
υσσεισµοσ ουκ εν τω συσσεισµω κυριοσ12και µετα τον συσσεισµον πυρ ουκ εν τω πυρι κυριοσ και µε
τα το πυρ φωνη αυρασ λεπτησ κακει κυριοσ13και εγενετο ωσ ηκουσεν ηλιου και επεκαλυψεν το προσ
ωπον αυτου εν τη µηλωτη εαυτου και εξηλθεν και εστη υπο το σπηλαιον και ιδου προσ αυτον φωνη κ
αι ειπεν τι συ ενταυθα ηλιου14και ειπεν ηλιου ζηλων εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκατελιπο
ν την διαθηκην σου οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου καθειλαν και τουσ προφητασ σου απεκτεινα
ν εν ροµφαια και υπολελειµµαι εγω µονωτατοσ και ζητουσι την ψυχην µου λαβειν αυτην15και ειπεν κ
υριοσ προσ αυτον πορευου αναστρεφε εισ την οδον σου και ηξεισ εισ την οδον ερηµου δαµασκου και
χρισεισ τον αζαηλ εισ βασιλεα τησ συριασ16και τον ιου υιον ναµεσσι χρισεισ εισ βασιλεα επι ισραη
λ και τον ελισαιε υιον σαφατ απο αβελµαουλα χρισεισ εισ προφητην αντι σου17και εσται τον σωζοµε
νον εκ ροµφαιασ αζαηλ θανατωσει ιου και τον σωζοµενον εκ ροµφαιασ ιου θανατωσει ελισαιε18και κ
αταλειψεισ εν ισραηλ επτα χιλιαδασ ανδρων παντα γονατα α ουκ ωκλασαν γονυ τω βααλ και παν στ
οµα ο ου προσεκυνησεν αυτω19και απηλθεν εκειθεν και ευρισκει τον ελισαιε υιον σαφατ και αυτοσ η
ροτρια εν βουσιν δωδεκα ζευγη βοων ενωπιον αυτου και αυτοσ εν τοισ δωδεκα και επηλθεν επ′ αυτον
και επερριψε την µηλωτην αυτου επ′ αυτον20και κατελιπεν ελισαιε τασ βοασ και κατεδραµεν οπισω
ηλιου και ειπεν καταφιλησω τον πατερα µου και ακολουθησω οπισω σου και ειπεν ηλιου αναστρεφε
οτι πεποιηκα σοι21και ανεστρεψεν εξοπισθεν αυτου και ελαβεν τα ζευγη των βοων και εθυσεν και ηψ
ησεν αυτα εν τοισ σκευεσι των βοων και εδωκεν τω λαω και εφαγον και ανεστη και επορευθη οπισω η
λιου και ελειτουργει αυτω
Chapter 20
και αµπελων εισ ην τω ναβουθαι τω ιεζραηλιτη παρα τω αλω αχααβ βασιλεωσ σαµαρειασ2και ελαλ
ησεν αχααβ προσ ναβουθαι λεγων δοσ µοι τον αµπελωνα σου και εσται µοι εισ κηπον λαχανων οτι εγ
γιων ουτοσ τω οικω µου και δωσω σοι αµπελωνα αλλον αγαθον υπερ αυτον ει δε αρεσκει ενωπιον σου
δωσω σοι αργυριον ανταλλαγµα του αµπελωνοσ σου τουτου και εσται µοι εισ κηπον λαχανων3και ει
πεν ναβουθαι προσ αχααβ µη µοι γενοιτο παρα θεου µου δουναι κληρονοµιαν πατερων µου σοι4και ε
γενετο το πνευµα αχααβ τεταραγµενον και εκοιµηθη επι τησ κλινησ αυτου και συνεκαλυψεν το πρωσ
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ωπον αυτου και ουκ εφαγεν αρτον5και εισηλθεν ιεζαβελ η γυνη αυτου προσ αυτον και ελαλησεν προ
σ αυτον τι το πνευµα σου τεταραγµενον και ουκ ει συ εσθιων αρτον6και ειπεν προσ αυτην οτι ελαλησ
α προσ ναβουθαι τον ιεζραηλιτην λεγων δοσ µοι τον αµπελωνα σου αργυριου ει δε βουλει δωσω σοι
αµπελωνα αλλον αντ′ αυτου και ειπεν ου δωσω σοι κληρονοµιαν πατερων µου7και ειπεν προσ αυτον
ιεζαβελ η γυνη αυτου συ νυν ουτωσ ποιεισ βασιλεα επι ισραηλ αναστηθι φαγε αρτον και σαυτου γεν
ου εγω δωσω σοι τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου8και εγραψεν βιβλιον επι τω ονοµατι αχαα
β και εσφραγισατο τη σφραγιδι αυτου και απεστειλεν το βιβλιον προσ τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ ε
λευθερουσ τουσ κατοικουντασ µετα ναβουθαι9και εγεγραπτο εν τοισ βιβλιοισ λεγων νηστευσατε νησ
τειαν και καθισατε τον ναβουθαι εν αρχη του λαου10και εγκαθισατε δυο ανδρασ υιουσ παρανοµων ε
ξ εναντιασ αυτου και καταµαρτυρησατωσαν αυτου λεγοντεσ ηυλογησεν θεον και βασιλεα και εξαγα
γετωσαν αυτον και λιθοβολησατωσαν αυτον και αποθανετω11και εποιησαν οι ανδρεσ τησ πολεωσ αυ
του οι πρεσβυτεροι και οι ελευθεροι οι κατοικουντεσ εν τη πολει αυτου καθα απεστειλεν προσ αυτου
σ ιεζαβελ καθα γεγραπται εν τοισ βιβλιοισ οισ απεστειλεν προσ αυτουσ12εκαλεσαν νηστειαν και εκα
θισαν τον ναβουθαι εν αρχη του λαου13και ηλθον δυο ανδρεσ υιοι παρανοµων και εκαθισαν εξ εναντ
ιασ αυτου και κατεµαρτυρησαν αυτου λεγοντεσ ηυλογηκασ θεον και βασιλεα και εξηγαγον αυτον εξ
ω τησ πολεωσ και ελιθοβολησαν αυτον λιθοισ και απεθανεν 14και απεστειλαν προσ ιεζαβελ λεγοντεσ
λελιθοβοληται ναβουθαι και τεθνηκεν15και εγενετο ωσ ηκουσεν ιεζαβελ και ειπεν προσ αχααβ αναστ
α κληρονοµει τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου οσ ουκ εδωκεν σοι αργυριου οτι ουκ εστιν να
βουθαι ζων οτι τεθνηκεν16και εγενετο ωσ ηκουσεν αχααβ οτι τεθνηκεν ναβουθαι ο ιεζραηλιτησ και δι
ερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εγενετο µετα ταυτα και ανεστη και κατεβη αχ
ααβ εισ τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου κληρονοµησαι αυτον17και ειπεν κυριοσ προσ ηλιο
υ τον θεσβιτην λεγων18αναστηθι και καταβηθι εισ απαντην αχααβ βασιλεωσ ισραηλ του εν σαµαρει
α ιδου ουτοσ εν αµπελωνι ναβουθαι οτι καταβεβηκεν εκει κληρονοµησαι αυτον19και λαλησεισ προσ
αυτον λεγων ταδε λεγει κυριοσ ωσ συ εφονευσασ και εκληρονοµησασ δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ εν
παντι τοπω ω ελειξαν αι υεσ και οι κυνεσ το αιµα ναβουθαι εκει λειξουσιν οι κυνεσ το αιµα σου και
αι πορναι λουσονται εν τω αιµατι σου20και ειπεν αχααβ προσ ηλιου ει ευρηκασ µε ο εχθροσ µου και
ειπεν ευρηκα διοτι µατην πεπρασαι ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου παροργισαι αυτον21ταδε λεγε
ι κυριοσ ιδου εγω επαγω επι σε κακα και εκκαυσω οπισω σου και εξολεθρευσω του αχααβ ουρουντα
προσ τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ 22και δωσω τον οικον σου ωσ τον οικ
ον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ωσ τον οικον βαασα υιου αχια περι των παροργισµατων ων παρωργισασ
και εξηµαρτεσ τον ισραηλ23και τη ιεζαβελ ελαλησεν κυριοσ λεγων οι κυνεσ καταφαγονται αυτην εν τ
ω προτειχισµατι ιεζραελ24τον τεθνηκοτα του αχααβ εν τη πολει φαγονται οι κυνεσ και τον τεθνηκοτα
αυτου εν τω πεδιω φαγονται τα πετεινα του ουρανου25πλην µαταιωσ αχααβ ωσ επραθη ποιησαι το πο
νηρον ενωπιον κυριου ωσ µετεθηκεν αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου26και εβδελυχθη σφοδρα πορευεσθαι
οπισω των βδελυγµατων κατα παντα α εποιησεν ο αµορραιοσ ον εξωλεθρευσεν κυριοσ απο προσωπο
υ υιων ισραηλ27και υπερ του λογου ωσ κατενυγη αχααβ απο προσωπου του κυριου και επορευετο κλ
αιων και διερρηξεν τον χιτωνα αυτου και εζωσατο σακκον επι το σωµα αυτου και ενηστευσεν και πε
ριεβαλετο σακκον εν τη ηµερα η επαταξεν ναβουθαι τον ιεζραηλιτην28και εγενετο ρηµα κυριου εν χε
ιρι δουλου αυτου ηλιου περι αχααβ και ειπεν κυριοσ29εωρακασ ωσ κατενυγη αχααβ απο προσωπου µ
ου ουκ επαξω την κακιαν εν ταισ ηµεραισ αυτου αλλ′ εν ταισ ηµεραισ του υιου αυτου επαξω την κα
κιαν
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και συνηθροισεν υιοσ αδερ πασαν την δυναµιν αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν επι σαµαρειαν κα
ι τριακοντα και δυο βασιλεισ µετ′ αυτου και πασ ιπποσ και αρµα και ανεβησαν και περιεκαθισαν επι
σαµαρειαν και επολεµησαν επ′ αυτην2και απεστειλεν προσ αχααβ βασιλεα ισραηλ εισ την πολιν3κα
ι ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει υιοσ αδερ το αργυριον σου και το χρυσιον σου εµον εστιν και αι γυναικ
εσ σου και τα τεκνα σου εµα εστιν4και απεκριθη ο βασιλευσ ισραηλ και ειπεν καθωσ ελαλησασ κυρι
ε βασιλευ σοσ εγω ειµι και παντα τα εµα5και ανεστρεψαν οι αγγελοι και ειπον ταδε λεγει υιοσ αδερ εγ
ω απεσταλκα προσ σε λεγων το αργυριον σου και το χρυσιον σου και τασ γυναικασ σου και τα τεκνα
σου δωσεισ εµοι6οτι ταυτην την ωραν αυριον αποστελω τουσ παιδασ µου προσ σε και ερευνησουσιν
τον οικον σου και τουσ οικουσ των παιδων σου και εσται τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων εφ′ α αν
επιβαλωσι τασ χειρασ αυτων και ληµψονται7και εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ παντασ τουσ πρεσβυτ
ερουσ και ειπεν γνωτε δη και ιδετε οτι κακιαν ουτοσ ζητει οτι απεσταλκεν προσ µε περι των γυναικων
µου και περι των υιων µου και περι των θυγατερων µου το αργυριον µου και το χρυσιον µου ουκ απε
κωλυσα απ′ αυτου8και ειπαν αυτω οι πρεσβυτεροι και πασ ο λαοσ µη ακουσησ και µη θελησησ9και ε
ιπεν τοισ αγγελοισ υιου αδερ λεγετε τω κυριω υµων παντα οσα απεσταλκασ προσ τον δουλον σου εν
πρωτοισ ποιησω το δε ρηµα τουτο ου δυνησοµαι ποιησαι και απηραν οι ανδρεσ και επεστρεψαν αυτ
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ω λογον10και ανταπεστειλεν προσ αυτον υιοσ αδερ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη
ει εκποιησει ο χουσ σαµαρειασ ταισ αλωπεξιν παντι τω λαω τοισ πεζοισ µου11και απεκριθη ο βασιλε
υσ ισραηλ και ειπεν ικανουσθω µη καυχασθω ο κυρτοσ ωσ ο ορθοσ 12και εγενετο οτε απεκριθη αυτω τ
ον λογον τουτον πινων ην αυτοσ και παντεσ οι βασιλεισ µετ′ αυτου εν σκηναισ και ειπεν τοισ παισιν
αυτου οικοδοµησατε χαρακα και εθεντο χαρακα επι την πολιν 13και ιδου προφητησ εισ προσηλθεν τω
βασιλει ισραηλ και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ει εορακασ παντα τον οχλον τον µεγαν τουτον ιδου εγω δι
δωµι αυτον σηµερον εισ χειρασ σασ και γνωση οτι εγω κυριοσ14και ειπεν αχααβ εν τινι και ειπεν ταδε
λεγει κυριοσ εν τοισ παιδαριοισ των αρχοντων των χωρων και ειπεν αχααβ τισ συναψει τον πολεµον
και ειπεν συ15και επεσκεψατο αχααβ τα παιδαρια των αρχοντων των χωρων και εγενοντο διακοσιοι κ
αι τριακοντα και µετα ταυτα επεσκεψατο τον λαον παν υιον δυναµεωσ εξηκοντα χιλιαδασ16και εξηλ
θεν µεσηµβριασ και υιοσ αδερ πινων µεθυων εν σοκχωθ αυτοσ και οι βασιλεισ τριακοντα και δυο βα
σιλεισ συµβοηθοι µετ′ αυτου17και εξηλθον παιδαρια αρχοντων των χωρων εν πρωτοισ και αποστελλο
υσιν και απαγγελλουσιν τω βασιλει συριασ λεγοντεσ ανδρεσ εξεληλυθασιν εκ σαµαρειασ18και ειπεν
αυτοισ ει εισ ειρηνην ουτοι εκπορευονται συλλαβετε αυτουσ ζωντασ και ει εισ πολεµον ζωντασ συλ
λαβετε αυτουσ19και µη εξελθατωσαν εκ τησ πολεωσ τα παιδαρια αρχοντων των χωρων και η δυναµισ
οπισω αυτων20επαταξεν εκαστοσ τον παρ′ αυτου και εδευτερωσεν εκαστοσ τον παρ′ αυτου και εφυγε
ν συρια και κατεδιωξεν αυτουσ ισραηλ και σωζεται υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ εφ′ ιππου ιππεωσ21κ
αι εξηλθεν βασιλευσ ισραηλ και ελαβεν παντασ τουσ ιππουσ και τα αρµατα και επαταξεν πληγην µε
γαλην εν συρια22και προσηλθεν ο προφητησ προσ βασιλεα ισραηλ και ειπεν κραταιου και γνωθι και ι
δε τι ποιησεισ οτι επιστρεφοντοσ του ενιαυτου υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ αναβαινει επι σε23και οι π
αιδεσ βασιλεωσ συριασ ειπον θεοσ ορεων θεοσ ισραηλ και ου θεοσ κοιλαδων δια τουτο εκραταιωσεν
υπερ ηµασ εαν δε πολεµησωµεν αυτουσ κατ′ ευθυ ει µη κραταιωσοµεν υπερ αυτουσ24και το ρηµα το
υτο ποιησον αποστησον τουσ βασιλεισ εκαστον εισ τον τοπον αυτων και θου αντ′ αυτων σατραπασ25
και αλλαξοµεν σοι δυναµιν κατα την δυναµιν την πεσουσαν απο σου και ιππον κατα την ιππον και α
ρµατα κατα τα αρµατα και πολεµησοµεν προσ αυτουσ κατ′ ευθυ και κραταιωσοµεν υπερ αυτουσ και
ηκουσεν τησ φωνησ αυτων και εποιησεν ουτωσ26και εγενετο επιστρεψαντοσ του ενιαυτου και επεσκε
ψατο υιοσ αδερ την συριαν και ανεβη εισ αφεκα εισ πολεµον επι ισραηλ27και οι υιοι ισραηλ επεσκεπ
ησαν και παρεγενοντο εισ απαντην αυτων και παρενεβαλεν ισραηλ εξ εναντιασ αυτων ωσει δυο ποιµ
νια αιγων και συρια επλησεν την γην28και προσηλθεν ο ανθρωποσ του θεου και ειπεν τω βασιλει ισρα
ηλ ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων ειπεν συρια θεοσ ορεων κυριοσ ο θεοσ ισραηλ και ου θεοσ κοιλαδων αυ
τοσ και δωσω την δυναµιν την µεγαλην ταυτην εισ χειρα σην και γνωση οτι εγω κυριοσ29και παρεµβα
λλουσιν ουτοι απεναντι τουτων επτα ηµερασ και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και προσηγαγεν ο πο
λεµοσ και επαταξεν ισραηλ την συριαν εκατον χιλιαδασ πεζων µια ηµερα30και εφυγον οι καταλοιποι
εισ αφεκα εισ την πολιν και επεσεν το τειχοσ επι εικοσι και επτα χιλιαδασ ανδρων των καταλοιπων κ
αι υιοσ αδερ εφυγεν και εισηλθεν εισ τον οικον του κοιτωνοσ εισ το ταµιειον31και ειπεν τοισ παισιν α
υτου οιδα οτι βασιλεισ ισραηλ βασιλεισ ελεουσ εισιν επιθωµεθα δη σακκουσ επι τασ οσφυασ ηµων κ
αι σχοινια επι τασ κεφαλασ ηµων και εξελθωµεν προσ βασιλεα ισραηλ ει πωσ ζωογονησει τασ ψυχα
σ ηµων32και περιεζωσαντο σακκουσ επι τασ οσφυασ αυτων και εθεσαν σχοινια επι τασ κεφαλασ αυτ
ων και ειπον τω βασιλει ισραηλ δουλοσ σου υιοσ αδερ λεγει ζησατω δη η ψυχη µου και ειπεν ει ετι ζ
η αδελφοσ µου εστιν33και οι ανδρεσ οιωνισαντο και εσπευσαν και ανελεξαν τον λογον εκ του στοµατ
οσ αυτου και ειπον αδελφοσ σου υιοσ αδερ και ειπεν εισελθατε και λαβετε αυτον και εξηλθεν προσ α
υτον υιοσ αδερ και αναβιβαζουσιν αυτον προσ αυτον επι το αρµα34και ειπεν προσ αυτον τασ πολεισ
ασ ελαβεν ο πατηρ µου παρα του πατροσ σου αποδωσω σοι και εξοδουσ θησεισ σαυτω εν δαµασκω κ
αθωσ εθετο ο πατηρ µου εν σαµαρεια και εγω εν διαθηκη εξαποστελω σε και διεθετο αυτω διαθηκην
και εξαπεστειλεν αυτον35και ανθρωποσ εισ εκ των υιων των προφητων ειπεν προσ τον πλησιον αυτου
εν λογω κυριου παταξον δη µε και ουκ ηθελησεν ο ανθρωποσ παταξαι αυτον36και ειπεν προσ αυτον α
νθ′ ων ουκ ηκουσασ τησ φωνησ κυριου ιδου συ αποτρεχεισ απ′ εµου και παταξει σε λεων και απηλθε
ν απ′ αυτου και ευρισκει αυτον λεων και επαταξεν αυτον37και ευρισκει ανθρωπον αλλον και ειπεν πα
ταξον µε δη και επαταξεν αυτον ο ανθρωποσ παταξασ και συνετριψεν38και επορευθη ο προφητησ και
εστη τω βασιλει ισραηλ επι τησ οδου και κατεδησατο τελαµωνι τουσ οφθαλµουσ αυτου39και εγενετο
ωσ ο βασιλευσ παρεπορευετο και ουτοσ εβοα προσ τον βασιλεα και ειπεν ο δουλοσ σου εξηλθεν επι τ
ην στρατιαν του πολεµου και ιδου ανηρ εισηγαγεν προσ µε ανδρα και ειπεν προσ µε φυλαξον τουτον
τον ανδρα εαν δε εκπηδων εκπηδηση και εσται η ψυχη σου αντι τησ ψυχησ αυτου η ταλαντον αργυρ
ιου στησεισ40και εγενηθη περιεβλεψατο ο δουλοσ σου ωδε και ωδε και ουτοσ ουκ ην και ειπεν προσ α
υτον ο βασιλευσ ισραηλ ιδου και τα ενεδρα παρ′ εµοι εφονευσασ41και εσπευσεν και αφειλεν τον τελα
µωνα απο των οφθαλµων αυτου και επεγνω αυτον ο βασιλευσ ισραηλ οτι εκ των προφητων ουτοσ42κα
ι ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ διοτι εξηνεγκασ συ ανδρα ολεθριον εκ χειροσ σου και εσται η ψ
υχη σου αντι τησ ψυχησ αυτου και ο λαοσ σου αντι του λαου αυτου43και απηλθεν ο βασιλευσ ισραη

λ συγκεχυµενοσ και εκλελυµενοσ και ερχεται εισ σαµαρειαν
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και εκαθισεν τρια ετη και ουκ ην πολεµοσ ανα µεσον συριασ και ανα µεσον ισραηλ2και εγενηθη εν
τω ενιαυτω τω τριτω και κατεβη ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα ισραηλ3και ειπεν βασιλευσ ι
σραηλ προσ τουσ παιδασ αυτου ει οιδατε οτι ηµιν ρεµµαθ γαλααδ και ηµεισ σιωπωµεν λαβειν αυτην
εκ χειροσ βασιλεωσ συριασ4και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ αναβηση µεθ′ ηµων εισ ρεµµα
θ γαλααδ εισ πολεµον και ειπεν ιωσαφατ καθωσ εγω ουτωσ και συ καθωσ ο λαοσ µου ο λαοσ σου καθ
ωσ οι ιπποι µου οι ιπποι σου5και ειπεν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα ισραηλ επερωτησατε δ
η σηµερον τον κυριον6και συνηθροισεν ο βασιλευσ ισραηλ παντασ τουσ προφητασ ωσ τετρακοσιουσ
ανδρασ και ειπεν αυτοισ ο βασιλευσ ει πορευθω εισ ρεµµαθ γαλααδ εισ πολεµον η επισχω και ειπαν
αναβαινε και διδουσ δωσει κυριοσ εισ χειρασ του βασιλεωσ7και ειπεν ιωσαφατ προσ βασιλεα ισραη
λ ουκ εστιν ωδε προφητησ του κυριου και επερωτησοµεν τον κυριον δι′ αυτου8και ειπεν ο βασιλευσ ι
σραηλ προσ ιωσαφατ ετι εστιν ανηρ εισ του επερωτησαι τον κυριον δι′ αυτου και εγω µεµισηκα αυτο
ν οτι ου λαλει περι εµου καλα αλλ′ η κακα µιχαιασ υιοσ ιεµλα και ειπεν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα µη
λεγετω ο βασιλευσ ουτωσ9και εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ ευνουχον ενα και ειπεν ταχοσ µιχαιαν υ
ιον ιεµλα10και ο βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα εκαθηντο ανηρ επι του θρονου αυτου
ενοπλοι εν ταισ πυλαισ σαµαρειασ και παντεσ οι προφηται επροφητευον ενωπιον αυτων11και εποιησ
εν εαυτω σεδεκιασ υιοσ χανανα κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εν τουτοισ κερατιεισ την
συριαν εωσ συντελεσθη12και παντεσ οι προφηται επροφητευον ουτωσ λεγοντεσ αναβαινε εισ ρεµµαθ
γαλααδ και ευοδωσει και δωσει κυριοσ εισ χειρασ σου και τον βασιλεα συριασ13και ο αγγελοσ ο πορε
υθεισ καλεσαι τον µιχαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου δη λαλουσιν παντεσ οι προφηται εν στοµατι ε
νι καλα περι του βασιλεωσ γινου δη και συ εισ λογουσ σου κατα τουσ λογουσ ενοσ τουτων και λαλη
σον καλα14και ειπεν µιχαιασ ζη κυριοσ οτι α αν ειπη κυριοσ προσ µε ταυτα λαλησω15και ηλθεν προσ
τον βασιλεα και ειπεν αυτω ο βασιλευσ µιχαια ει αναβω εισ ρεµµαθ γαλααδ εισ πολεµον η επισχω κ
αι ειπεν αναβαινε και ευοδωσει και δωσει κυριοσ εισ χειρα του βασιλεωσ16και ειπεν αυτω ο βασιλευ
σ ποσακισ εγω ορκιζω σε οπωσ λαλησησ προσ µε αληθειαν εν ονοµατι κυριου17και ειπεν µιχαιασ ουχ
ουτωσ εωρακα παντα τον ισραηλ διεσπαρµενον εν τοισ ορεσιν ωσ ποιµνιον ω ουκ εστιν ποιµην και ε
ιπεν κυριοσ ου κυριοσ τουτοισ αναστρεφετω εκαστοσ εισ τον οικον αυτου εν ειρηνη18και ειπεν βασιλ
ευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα ουκ ειπα προσ σε ου προφητευει ουτοσ µοι καλα διοτι αλλ′
η κακα19και ειπεν µιχαιασ ουχ ουτωσ ουκ εγω ακουε ρηµα κυριου ουχ ουτωσ ειδον τον κυριον θεον ι
σραηλ καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα η στρατια του ουρανου ειστηκει περι αυτον εκ δεξιων
αυτου και εξ ευωνυµων αυτου20και ειπεν κυριοσ τισ απατησει τον αχααβ βασιλεα ισραηλ και αναβη
σεται και πεσειται εν ρεµµαθ γαλααδ και ειπεν ουτοσ ουτωσ και ουτοσ ουτωσ21και εξηλθεν πνευµα κ
αι εστη ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν προσ αυτον κυριοσ εν τινι22και ειπεν
εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητων αυτου και ειπεν απατησεισ
και γε δυνησει εξελθε και ποιησον ουτωσ23και νυν ιδου εδωκεν κυριοσ πνευµα ψευδεσ εν στοµατι πα
ντων των προφητων σου τουτων και κυριοσ ελαλησεν επι σε κακα 24και προσηλθεν σεδεκιου υιοσ χαν
ανα και επαταξεν τον µιχαιαν επι την σιαγονα και ειπεν ποιον πνευµα κυριου το λαλησαν εν σοι25κα
ι ειπεν µιχαιασ ιδου συ οψη εν τη ηµερα εκεινη οταν εισελθησ ταµιειον του ταµιειου του κρυβηναι26
και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ λαβετε τον µιχαιαν και αποστρεψατε αυτον προσ εµηρ τον αρχοντα τη
σ πολεωσ και τω ιωασ υιω του βασιλεωσ27ειπον θεσθαι τουτον εν φυλακη και εσθιειν αυτον αρτον θλ
ιψεωσ και υδωρ θλιψεωσ εωσ του επιστρεψαι µε εν ειρηνη28και ειπεν µιχαιασ εαν επιστρεφων επιστρε
ψησ εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριοσ εν εµοι29και ανεβη βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιου
δα µετ′ αυτου εισ ρεµµαθ γαλααδ30και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα συγκαλυ
ψοµαι και εισελευσοµαι εισ τον πολεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο ο βασ
ιλευσ ισραηλ και εισηλθεν εισ τον πολεµον31και βασιλευσ συριασ ενετειλατο τοισ αρχουσι των αρµ
ατων αυτου τριακοντα και δυσιν λεγων µη πολεµειτε µικρον και µεγαν αλλ′ η τον βασιλεα ισραηλ µο
νωτατον32και εγενετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων τον ιωσαφατ βασιλεα ιουδα και αυτοι ειπον
φαινεται βασιλευσ ισραηλ ουτοσ και εκυκλωσαν αυτον πολεµησαι και ανεκραξεν ιωσαφατ33και εγεν
ετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων οτι ουκ εστιν βασιλευσ ισραηλ ουτοσ και απεστρεψαν απ′ αυ
του34και ενετεινεν εισ το τοξον ευστοχωσ και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ ανα µεσον του πνευµονο
σ και ανα µεσον του θωρακοσ και ειπεν τω ηνιοχω αυτου επιστρεψον τασ χειρασ σου και εξαγαγε µε
εκ του πολεµου οτι τετρωµαι35και ετροπωθη ο πολεµοσ εν τη ηµερα εκεινη και ο βασιλευσ ην εστηκω
σ επι του αρµατοσ εξ εναντιασ συριασ απο πρωι εωσ εσπερασ και απεχυννε το αιµα εκ τησ πληγησ ει
σ τον κολπον του αρµατοσ και απεθανεν εσπερασ και εξεπορευετο το αιµα τησ τροπησ εωσ του κολπ
ου του αρµατοσ36και εστη ο στρατοκηρυξ δυνοντοσ του ηλιου λεγων εκαστοσ εισ την εαυτου πολιν κ
αι εισ την εαυτου γην37οτι τεθνηκεν ο βασιλευσ και ηλθον εισ σαµαρειαν και εθαψαν τον βασιλεα εν

σαµαρεια38και απενιψαν το αρµα επι την κρηνην σαµαρειασ και εξελειξαν αι υεσ και οι κυνεσ το αι
µα και αι πορναι ελουσαντο εν τω αιµατι κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν39και τα λοιπα των λογων
αχααβ και παντα α εποιησεν και οικον ελεφαντινον ον ωκοδοµησεν και πασασ τασ πολεισ ασ εποιησ
εν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ40και εκοιµηθη αχαα
β µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου41και ιωσαφατ υιοσ ασα ε
βασιλευσεν επι ιουδα ετει τεταρτω τω αχααβ βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν42ιωσαφατ υιοσ τριακοντ
α και πεντε ετων εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ον
οµα τη µητρι αυτου αζουβα θυγατηρ σελει+43και επορευθη εν παση οδω ασα του πατροσ αυτου ουκ ε
ξεκλινεν απ′ αυτησ του ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου44πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λ
αοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ45και ειρηνευσεν ιωσαφατ µετα βασιλεωσ ισραηλ46και τα
λοιπα των λογων ιωσαφατ και αι δυναστειαι αυτου οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλ
ιω λογων των ηµερων των βασιλεων ιουδα51και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και εταφ
η παρα τοισ πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν ιωραµ υιοσ αυτου α
ντ′ αυτου52και οχοζιασ υιοσ αχααβ εβασιλευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εν ετει επτακαιδεκατω ιωσ
αφατ βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν εν ισραηλ ετη δυο53και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου κ
αι επορευθη εν οδω αχααβ του πατροσ αυτου και εν οδω ιεζαβελ τησ µητροσ αυτου και εν ταισ αµαρ
τιαισ οικου ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ54και εδουλευσεν τοισ βααλιµ και προσεκ
υνησεν αυτοισ και παρωργισεν τον κυριον θεον ισραηλ κατα παντα τα γενοµενα εµπροσθεν αυτου

