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Chapter 1
1
και εγενετο µετα το αποθανειν σαουλ και δαυιδ ανεστρεψεν τυπτων τον αµαληκ και εκαθισεν δαυιδ
εν σεκελακ ηµερασ δυο2και εγενηθη τη ηµερα τη τριτη και ιδου ανηρ ηλθεν εκ τησ παρεµβολησ εκ το
υ λαου σαουλ και τα ιµατια αυτου διερρωγοτα και γη επι τησ κεφαλησ αυτου και εγενετο εν τω εισελ
θειν αυτον προσ δαυιδ και επεσεν επι την γην και προσεκυνησεν αυτω3και ειπεν αυτω δαυιδ ποθεν συ
παραγινη και ειπεν προσ αυτον εκ τησ παρεµβολησ ισραηλ εγω διασεσωσµαι4και ειπεν αυτω δαυιδ τ
ισ ο λογοσ ουτοσ απαγγειλον µοι και ειπεν οτι εφυγεν ο λαοσ εκ του πολεµου και πεπτωκασι πολλοι ε
κ του λαου και απεθανον και απεθανεν και σαουλ και ιωναθαν ο υιοσ αυτου απεθανεν5και ειπεν δαυ
ιδ τω παιδαριω τω απαγγελλοντι αυτω πωσ οιδασ οτι τεθνηκεν σαουλ και ιωναθαν ο υιοσ αυτου6και ε
ιπεν το παιδαριον το απαγγελλον αυτω περιπτωµατι περιεπεσον εν τω ορει τω γελβουε και ιδου σαουλ
επεστηρικτο επι το δορυ αυτου και ιδου τα αρµατα και οι ιππαρχαι συνηψαν αυτω7και επεβλεψεν επ
ι τα οπισω αυτου και ειδεν µε και εκαλεσεν µε και ειπα ιδου εγω8και ειπεν µοι τισ ει συ και ειπα αµαλ
ηκιτησ εγω ειµι9και ειπεν προσ µε στηθι δη επανω µου και θανατωσον µε οτι κατεσχεν µε σκοτοσ δειν
ον οτι πασα η ψυχη µου εν εµοι10και επεστην επ′ αυτον και εθανατωσα αυτον οτι ηδειν οτι ου ζησετα
ι µετα το πεσειν αυτον και ελαβον το βασιλειον το επι την κεφαλην αυτου και τον χλιδωνα τον επι το
υ βραχιονοσ αυτου και ενηνοχα αυτα τω κυριω µου ωδε11και εκρατησεν δαυιδ των ιµατιων αυτου κα
ι διερρηξεν αυτα και παντεσ οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου διερρηξαν τα ιµατια αυτων12και εκοψαντο και ε
κλαυσαν και ενηστευσαν εωσ δειλησ επι σαουλ και επι ιωναθαν τον υιον αυτου και επι τον λαον ιου
δα και επι τον οικον ισραηλ οτι επληγησαν εν ροµφαια13και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελλοντι
αυτω ποθεν ει συ και ειπεν υιοσ ανδροσ παροικου αµαληκιτου εγω ειµι14και ειπεν αυτω δαυιδ πωσ ο
υκ εφοβηθησ επενεγκειν χειρα σου διαφθειραι τον χριστον κυριου15και εκαλεσεν δαυιδ εν των παιδαρ
ιων αυτου και ειπεν προσελθων απαντησον αυτω και επαταξεν αυτον και απεθανεν16και ειπεν δαυιδ
προσ αυτον το αιµα σου επι την κεφαλην σου οτι το στοµα σου απεκριθη κατα σου λεγων οτι εγω εθα
νατωσα τον χριστον κυριου17και εθρηνησεν δαυιδ τον θρηνον τουτον επι σαουλ και επι ιωναθαν τον
υιον αυτου18και ειπεν του διδαξαι τουσ υιουσ ιουδα ιδου γεγραπται επι βιβλιου του ευθουσ19στηλωσ
ον ισραηλ υπερ των τεθνηκοτων επι τα υψη σου τραυµατιων πωσ επεσαν δυνατοι20µη αναγγειλητε εν
γεθ και µη ευαγγελισησθε εν ταισ εξοδοισ ασκαλωνοσ µηποτε ευφρανθωσιν θυγατερεσ αλλοφυλων µη
ποτε αγαλλιασωνται θυγατερεσ των απεριτµητων21ορη τα εν γελβουε µη καταβη δροσοσ και µη υετοσ
εφ′ υµασ και αγροι απαρχων οτι εκει προσωχθισθη θυρεοσ δυνατων θυρεοσ σαουλ ουκ εχρισθη εν ελ
αιω22αφ′ αιµατοσ τραυµατιων απο στεατοσ δυνατων τοξον ιωναθαν ουκ απεστραφη κενον εισ τα οπι
σω και ροµφαια σαουλ ουκ ανεκαµψεν κενη23σαουλ και ιωναθαν οι ηγαπηµενοι και ωραιοι ου διακε
χωρισµενοι ευπρεπεισ εν τη ζωη αυτων και εν τω θανατω αυτων ου διεχωρισθησαν υπερ αετουσ κου
φοι και υπερ λεοντασ εκραταιωθησαν24θυγατερεσ ισραηλ επι σαουλ κλαυσατε τον ενδιδυσκοντα υµα
σ κοκκινα µετα κοσµου υµων τον αναφεροντα κοσµον χρυσουν επι τα ενδυµατα υµων25πωσ επεσαν δ
υνατοι εν µεσω του πολεµου ιωναθαν επι τα υψη σου τραυµατιασ26αλγω επι σοι αδελφε µου ιωναθαν
ωραιωθησ µοι σφοδρα εθαυµαστωθη η αγαπησισ σου εµοι υπερ αγαπησιν γυναικων27πωσ επεσαν δυν
ατοι και απωλοντο σκευη πολεµικα
Chapter 2
και εγενετο µετα ταυτα και επηρωτησεν δαυιδ εν κυριω λεγων ει αναβω εισ µιαν των πολεων ιουδα κ
αι ειπεν κυριοσ προσ αυτον αναβηθι και ειπεν δαυιδ που αναβω και ειπεν εισ χεβρων2και ανεβη εκει
δαυιδ εισ χεβρων και αµφοτεραι αι γυναικεσ αυτου αχινοοµ η ιεζραηλιτισ και αβιγαια η γυνη ναβαλ
του καρµηλιου3και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου εκαστοσ και ο οικοσ αυτου και κατωκουν εν ταισ πολεσι
ν χεβρων4και ερχονται ανδρεσ τησ ιουδαιασ και χριουσιν τον δαυιδ εκει του βασιλευειν επι τον οικο
ν ιουδα και απηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντεσ οτι οι ανδρεσ ιαβισ τησ γαλααδιτιδοσ εθαψαν τον σαουλ5κ
αι απεστειλεν δαυιδ αγγελουσ προσ τουσ ηγουµενουσ ιαβισ τησ γαλααδιτιδοσ και ειπεν προσ αυτουσ
ευλογηµενοι υµεισ τω κυριω οτι πεποιηκατε το ελεοσ τουτο επι τον κυριον υµων επι σαουλ τον χριστ
ον κυριου και εθαψατε αυτον και ιωναθαν τον υιον αυτου6και νυν ποιησαι κυριοσ µεθ′ υµων ελεοσ κ
αι αληθειαν και γε εγω ποιησω µεθ′ υµων τα αγαθα ταυτα οτι εποιησατε το ρηµα τουτο7και νυν κρατ
αιουσθωσαν αι χειρεσ υµων και γινεσθε εισ υιουσ δυνατουσ οτι τεθνηκεν ο κυριοσ υµων σαουλ και γ
ε εµε κεχρικεν ο οικοσ ιουδα εφ′ εαυτουσ εισ βασιλεα8και αβεννηρ υιοσ νηρ αρχιστρατηγοσ του σαο
υλ ελαβεν τον ιεβοσθε υιον σαουλ και ανεβιβασεν αυτον εκ τησ παρεµβολησ εισ µαναεµ9και εβασιλε
υσεν αυτον επι την γαλααδιτιν και επι τον θασιρι και επι τον ιεζραελ και επι τον εφραιµ και επι τον β
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ενιαµιν και επι παντα ισραηλ10τεσσαρακοντα ετων ιεβοσθε υιοσ σαουλ οτε εβασιλευσεν επι τον ισρα
ηλ και δυο ετη εβασιλευσεν πλην του οικου ιουδα οι ησαν οπισω δαυιδ11και εγενοντο αι ηµεραι ασ δ
αυιδ εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον οικον ιουδα επτα ετη και εξ µηνασ12και εξηλθεν αβεννηρ υιοσ ν
ηρ και οι παιδεσ ιεβοσθε υιου σαουλ εκ µαναεµ εισ γαβαων13και ιωαβ υιοσ σαρουιασ και οι παιδεσ δ
αυιδ εξηλθοσαν εκ χεβρων και συναντωσιν αυτοισ επι την κρηνην την γαβαων επι το αυτο και εκαθι
σαν ουτοι επι την κρηνην την γαβαων εντευθεν και ουτοι επι την κρηνην εντευθεν14και ειπεν αβεννερ
προσ ιωαβ αναστητωσαν δη τα παιδαρια και παιξατωσαν ενωπιον ηµων και ειπεν ιωαβ αναστητωσα
ν15και ανεστησαν και παρηλθον εν αριθµω των παιδων βενιαµιν δωδεκα των ιεβοσθε υιου σαουλ και
δωδεκα εκ των παιδων δαυιδ16και εκρατησαν εκαστοσ τη χειρι την κεφαλην του πλησιον αυτου και µ
αχαιρα αυτου εισ πλευραν του πλησιον αυτου και πιπτουσιν κατα το αυτο και εκληθη το ονοµα του
τοπου εκεινου µερισ των επιβουλων η εστιν εν γαβαων17και εγενετο ο πολεµοσ σκληροσ ωστε λιαν εν
τη ηµερα εκεινη και επταισεν αβεννηρ και ανδρεσ ισραηλ ενωπιον παιδων δαυιδ18και εγενοντο εκει τ
ρεισ υιοι σαρουιασ ιωαβ και αβεσσα και ασαηλ και ασαηλ κουφοσ τοισ ποσιν αυτου ωσει µια δορκα
σ εν αγρω19και κατεδιωξεν ασαηλ οπισω αβεννηρ και ουκ εξεκλινεν του πορευεσθαι εισ δεξια ουδε ει
σ αριστερα κατοπισθεν αβεννηρ20και επεβλεψεν αβεννηρ εισ τα οπισω αυτου και ειπεν ει συ ει αυτοσ
ασαηλ και ειπεν εγω ειµι21και ειπεν αυτω αβεννηρ εκκλινον συ εισ τα δεξια η εισ τα αριστερα και κα
τασχε σαυτω εν των παιδαριων και λαβε σεαυτω την πανοπλιαν αυτου και ουκ ηθελησεν ασαηλ εκκ
λιναι εκ των οπισθεν αυτου22και προσεθετο ετι αβεννηρ λεγων τω ασαηλ αποστηθι απ′ εµου ινα µη π
αταξω σε εισ την γην και πωσ αρω το προσωπον µου προσ ιωαβ και που εστιν ταυτα επιστρεφε προσ ι
ωαβ τον αδελφον σου23και ουκ εβουλετο του αποστηναι και τυπτει αυτον αβεννηρ εν τω οπισω του δ
ορατοσ επι την ψοαν και διεξηλθεν το δορυ εκ των οπισω αυτου και πιπτει εκει και αποθνησκει υποκ
ατω αυτου και εγενετο πασ ο ερχοµενοσ εωσ του τοπου ου επεσεν εκει ασαηλ και απεθανεν και υφιστ
ατο24και κατεδιωξεν ιωαβ και αβεσσα οπισω αβεννηρ και ο ηλιοσ εδυνεν και αυτοι εισηλθον εωσ του
βουνου αµµαν ο εστιν επι προσωπου γαι οδον ερηµον γαβαων 25και συναθροιζονται υιοι βενιαµιν οι
οπισω αβεννηρ και εγενηθησαν εισ συναντησιν µιαν και εστησαν επι κεφαλην βουνου ενοσ26και εκα
λεσεν αβεννηρ ιωαβ και ειπεν µη εισ νικοσ καταφαγεται η ροµφαια η ουκ οιδασ οτι πικρα εσται εισ τ
α εσχατα και εωσ ποτε ου µη ειπησ τω λαω αναστρεφειν απο οπισθεν των αδελφων ηµων27και ειπεν ι
ωαβ ζη κυριοσ οτι ει µη ελαλησασ διοτι τοτε εκ πρωιθεν ανεβη ο λαοσ εκαστοσ κατοπισθεν του αδελ
φου αυτου28και εσαλπισεν ιωαβ τη σαλπιγγι και απεστησαν πασ ο λαοσ και ου κατεδιωξαν οπισω του
ισραηλ και ου προσεθεντο ετι του πολεµειν29και αβεννηρ και οι ανδρεσ αυτου απηλθον εισ δυσµασ
ολην την νυκτα εκεινην και διεβαιναν τον ιορδανην και επορευθησαν ολην την παρατεινουσαν και ε
ρχονται εισ την παρεµβολην30και ιωαβ ανεστρεψεν οπισθεν απο του αβεννηρ και συνηθροισεν παντα
τον λαον και επεσκεπησαν των παιδων δαυιδ εννεακαιδεκα ανδρεσ και ασαηλ31και οι παιδεσ δαυιδ ε
παταξαν των υιων βενιαµιν των ανδρων αβεννηρ τριακοσιουσ εξηκοντα ανδρασ παρ′ αυτου32και αιρ
ουσιν τον ασαηλ και θαπτουσιν αυτον εν τω ταφω του πατροσ αυτου εν βαιθλεεµ και επορευθη ιωαβ
και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου ολην την νυκτα και διεφαυσεν αυτοισ εν χεβρων
Chapter 3
και εγενετο ο πολεµοσ επι πολυ ανα µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ και ο οικ
οσ δαυιδ επορευετο και εκραταιουτο και ο οικοσ σαουλ επορευετο και ησθενει2και ετεχθησαν τω δαυ
ιδ υιοι εν χεβρων και ην ο πρωτοτοκοσ αυτου αµνων τησ αχινοοµ τησ ιεζραηλιτιδοσ3και ο δευτεροσ
αυτου δαλουια τησ αβιγαιασ τησ καρµηλιασ και ο τριτοσ αβεσσαλωµ υιοσ µααχα θυγατροσ θολµι β
ασιλεωσ γεσιρ4και ο τεταρτοσ ορνια υιοσ φεγγιθ και ο πεµπτοσ σαβατια τησ αβιταλ5και ο εκτοσ ιεθερ
ααµ τησ αιγλα γυναικοσ δαυιδ ουτοι ετεχθησαν τω δαυιδ εν χεβρων6και εγενετο εν τω ειναι τον πολε
µον ανα µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ και αβεννηρ ην κρατων του οικου σ
αουλ7και τω σαουλ παλλακη ρεσφα θυγατηρ ιαλ και ειπεν µεµφιβοσθε υιοσ σαουλ προσ αβεννηρ τι ο
τι εισηλθεσ προσ την παλλακην του πατροσ µου8και εθυµωθη σφοδρα αβεννηρ περι του λογου µεµφιβ
οσθε και ειπεν αβεννηρ προσ αυτον µη κεφαλη κυνοσ εγω ειµι εποιησα ελεοσ σηµερον µετα του οικο
υ σαουλ του πατροσ σου και περι αδελφων και γνωριµων και ουκ ηυτοµολησα εισ τον οικον δαυιδ κα
ι επιζητεισ επ′ εµε υπερ αδικιασ γυναικοσ σηµερον9ταδε ποιησαι ο θεοσ τω αβεννηρ και ταδε προσθει
η αυτω οτι καθωσ ωµοσεν κυριοσ τω δαυιδ οτι ουτωσ ποιησω αυτω εν τη ηµερα ταυτη10περιελειν την
βασιλειαν απο του οικου σαουλ και του αναστησαι τον θρονον δαυιδ επι ισραηλ και επι τον ιουδαν
απο δαν εωσ βηρσαβεε11και ουκ ηδυνασθη ετι µεµφιβοσθε αποκριθηναι τω αβεννηρ ρηµα απο του φο
βεισθαι αυτον12και απεστειλεν αβεννηρ αγγελουσ προσ δαυιδ εισ θαιλαµ ου ην παραχρηµα λεγων δι
αθου διαθηκην σου µετ′ εµου και ιδου η χειρ µου µετα σου του επιστρεψαι προσ σε παντα τον οικον ι
σραηλ13και ειπεν δαυιδ εγω καλωσ διαθησοµαι προσ σε διαθηκην πλην λογον ενα εγω αιτουµαι παρα
σου λεγων ουκ οψει το προσωπον µου εαν µη αγαγησ την µελχολ θυγατερα σαουλ παραγινοµενου σο
υ ιδειν το προσωπον µου14και εξαπεστειλεν δαυιδ προσ µεµφιβοσθε υιον σαουλ αγγελουσ λεγων αποδ
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οσ µοι την γυναικα µου την µελχολ ην ελαβον εν εκατον ακροβυστιαισ αλλοφυλων15και απεστειλεν
µεµφιβοσθε και ελαβεν αυτην παρα του ανδροσ αυτησ παρα φαλτιηλ υιου σελλησ16και επορευετο ο α
νηρ αυτησ µετ′ αυτησ κλαιων οπισω αυτησ εωσ βαρακιµ και ειπεν προσ αυτον αβεννηρ πορευου ανα
στρεφε και ανεστρεψεν17και ειπεν αβεννηρ προσ τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ λεγων εχθεσ και τριτην ε
ζητειτε τον δαυιδ βασιλευειν εφ′ υµων18και νυν ποιησατε οτι κυριοσ ελαλησεν περι δαυιδ λεγων εν χε
ιρι του δουλου µου δαυιδ σωσω τον ισραηλ εκ χειροσ αλλοφυλων και εκ χειροσ παντων των εχθρων
αυτων19και ελαλησεν αβεννηρ εν τοισ ωσιν βενιαµιν και επορευθη αβεννηρ του λαλησαι εισ τα ωτα
του δαυιδ εισ χεβρων παντα οσα ηρεσεν εν οφθαλµοισ ισραηλ και εν οφθαλµοισ παντοσ οικου βενια
µιν20και ηλθεν αβεννηρ προσ δαυιδ εισ χεβρων και µετ′ αυτου εικοσι ανδρεσ και εποιησεν δαυιδ τω α
βεννηρ και τοισ ανδρασιν τοισ µετ′ αυτου ποτον21και ειπεν αβεννηρ προσ δαυιδ αναστησοµαι δη και
πορευσοµαι και συναθροισω προσ κυριον µου τον βασιλεα παντα ισραηλ και διαθησοµαι µετα σου
διαθηκην και βασιλευσεισ επι πασιν οισ επιθυµει η ψυχη σου και απεστειλεν δαυιδ τον αβεννηρ και
επορευθη εν ειρηνη22και ιδου οι παιδεσ δαυιδ και ιωαβ παρεγινοντο εκ τησ εξοδιασ και σκυλα πολλα
εφερον µετ′ αυτων και αβεννηρ ουκ ην µετα δαυιδ εισ χεβρων οτι απεσταλκει αυτον και απεληλυθει
εν ειρηνη23και ιωαβ και πασα η στρατια αυτου ηχθησαν και απηγγελη τω ιωαβ λεγοντεσ ηκει αβεννη
ρ υιοσ νηρ προσ δαυιδ και απεσταλκεν αυτον και απηλθεν εν ειρηνη24και εισηλθεν ιωαβ προσ τον βα
σιλεα και ειπεν τι τουτο εποιησασ ιδου ηλθεν αβεννηρ προσ σε και ινα τι εξαπεσταλκασ αυτον και α
πεληλυθεν εν ειρηνη25η ουκ οιδασ την κακιαν αβεννηρ υιου νηρ οτι απατησαι σε παρεγενετο και γνω
ναι την εξοδον σου και την εισοδον σου και γνωναι απαντα οσα συ ποιεισ26και ανεστρεψεν ιωαβ απο
του δαυιδ και απεστειλεν αγγελουσ οπισω αβεννηρ και επιστρεφουσιν αυτον απο του φρεατοσ του σε
ι+ραµ και δαυιδ ουκ ηδει27και επεστρεψεν αβεννηρ εισ χεβρων και εξεκλινεν αυτον ιωαβ εκ πλαγιων
τησ πυλησ λαλησαι προσ αυτον ενεδρευων και επαταξεν αυτον εκει επι την ψοαν και απεθανεν εν τω
αιµατι ασαηλ του αδελφου ιωαβ28και ηκουσεν δαυιδ µετα ταυτα και ειπεν αθωοσ ειµι εγω και η βασι
λεια µου απο κυριου εωσ αιωνοσ απο των αιµατων αβεννηρ υιου νηρ29καταντησατωσαν επι κεφαλην
ιωαβ και επι παντα τον οικον του πατροσ αυτου και µη εκλιποι εκ του οικου ιωαβ γονορρυησ και λε
προσ και κρατων σκυταλησ και πιπτων εν ροµφαια και ελασσουµενοσ αρτοισ30ιωαβ δε και αβεσσα ο
αδελφοσ αυτου διεπαρετηρουντο τον αβεννηρ ανθ′ ων εθανατωσεν τον ασαηλ τον αδελφον αυτων εν
γαβαων εν τω πολεµω31και ειπεν δαυιδ προσ ιωαβ και προσ παντα τον λαον τον µετ′ αυτου διαρρηξατ
ε τα ιµατια υµων και περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε εµπροσθεν αβεννηρ και ο βασιλευσ δαυιδ
επορευετο οπισω τησ κλινησ32και θαπτουσιν τον αβεννηρ εισ χεβρων και ηρεν ο βασιλευσ την φωνην
αυτου και εκλαυσεν επι του ταφου αυτου και εκλαυσεν πασ ο λαοσ επι αβεννηρ33και εθρηνησεν ο β
ασιλευσ επι αβεννηρ και ειπεν ει κατα τον θανατον ναβαλ αποθανειται αβεννηρ34αι χειρεσ σου ουκ ε
δεθησαν οι ποδεσ σου ουκ εν πεδαισ ου προσηγαγεν ωσ ναβαλ ενωπιον υιων αδικιασ επεσασ και συν
ηχθη πασ ο λαοσ του κλαυσαι αυτον35και ηλθεν πασ ο λαοσ περιδειπνησαι τον δαυιδ αρτοισ ετι ουσ
ησ ηµερασ και ωµοσεν δαυιδ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι εαν µη δυη ο ηλιο
σ ου µη γευσωµαι αρτου η απο παντοσ τινοσ36και εγνω πασ ο λαοσ και ηρεσεν ενωπιον αυτων παντα
οσα εποιησεν ο βασιλευσ ενωπιον του λαου37και εγνω πασ ο λαοσ και πασ ισραηλ εν τη ηµερα εκειν
η οτι ουκ εγενετο παρα του βασιλεωσ θανατωσαι τον αβεννηρ υιον νηρ38και ειπεν ο βασιλευσ προσ τ
ουσ παιδασ αυτου ουκ οιδατε οτι ηγουµενοσ µεγασ πεπτωκεν εν τη ηµερα ταυτη εν τω ισραηλ39και οτ
ι εγω ειµι σηµερον συγγενησ και καθεσταµενοσ υπο βασιλεωσ οι δε ανδρεσ ουτοι υιοι σαρουιασ σκλ
ηροτεροι µου εισιν ανταποδω κυριοσ τω ποιουντι πονηρα κατα την κακιαν αυτου
Chapter 4
και ηκουσεν µεµφιβοσθε υιοσ σαουλ οτι τεθνηκεν αβεννηρ εν χεβρων και εξελυθησαν αι χειρεσ αυτ
ου και παντεσ οι ανδρεσ ισραηλ παρειθησαν2και δυο ανδρεσ ηγουµενοι συστρεµµατων τω µεµφιβοσθ
ε υιω σαουλ ονοµα τω ενι βαανα και ονοµα τω δευτερω ρηχαβ υιοι ρεµµων του βηρωθαιου εκ των υι
ων βενιαµιν οτι βηρωθ ελογιζετο τοισ υιοισ βενιαµιν3και απεδρασαν οι βηρωθαιοι εισ γεθθαιµ και ησ
αν εκει παροικουντεσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ4και τω ιωναθαν υιω σαουλ υιοσ πεπληγωσ τουσ ποδα
σ υιοσ ετων πεντε ουτοσ εν τω ελθειν την αγγελιαν σαουλ και ιωναθαν του υιου αυτου εξ ιεζραελ και
ηρεν αυτον η τιθηνοσ αυτου και εφυγεν και εγενετο εν τω σπευδειν αυτην και αναχωρειν και επεσεν
και εχωλανθη και ονοµα αυτω µεµφιβοσθε5και επορευθησαν υιοι ρεµµων του βηρωθαιου ρεκχα και β
αανα και εισηλθον εν τω καυµατι τησ ηµερασ εισ οικον µεµφιβοσθε και αυτοσ εκαθευδεν εν τη κοιτη
τησ µεσηµβριασ6και ιδου η θυρωροσ του οικου εκαθαιρεν πυρουσ και ενυσταξεν και εκαθευδεν και
ρεκχα και βαανα οι αδελφοι διελαθον7και εισηλθον εισ τον οικον και µεµφιβοσθε εκαθευδεν επι τησ
κλινησ αυτου εν τω κοιτωνι αυτου και τυπτουσιν αυτον και θανατουσιν και αφαιρουσιν την κεφαλη
ν αυτου και ελαβον την κεφαλην αυτου και απηλθον οδον την κατα δυσµασ ολην την νυκτα8και ηνεγ
καν την κεφαλην µεµφιβοσθε τω δαυιδ εισ χεβρων και ειπαν προσ τον βασιλεα ιδου η κεφαλη µεµφιβο
σθε υιου σαουλ του εχθρου σου οσ εζητει την ψυχην σου και εδωκεν κυριοσ τω κυριω βασιλει εκδικη
1

σιν των εχθρων αυτου ωσ η ηµερα αυτη εκ σαουλ του εχθρου σου και εκ του σπερµατοσ αυτου9και α
πεκριθη δαυιδ τω ρεκχα και τω βαανα αδελφω αυτου υιοισ ρεµµων του βηρωθαιου και ειπεν αυτοισ ζ
η κυριοσ οσ ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασησ θλιψεωσ10οτι ο απαγγειλασ µοι οτι τεθνηκεν σαου
λ και αυτοσ ην ωσ ευαγγελιζοµενοσ ενωπιον µου και κατεσχον αυτον και απεκτεινα εν σεκελακ ω εδ
ει µε δουναι ευαγγελια11και νυν ανδρεσ πονηροι απεκταγκασιν ανδρα δικαιον εν τω οικω αυτου επι τ
ησ κοιτησ αυτου και νυν εκζητησω το αιµα αυτου εκ χειροσ υµων και εξολεθρευσω υµασ εκ τησ γησ
12
και ενετειλατο δαυιδ τοισ παιδαριοισ αυτου και αποκτεννουσιν αυτουσ και κολοβουσιν τασ χειρα
σ αυτων και τουσ ποδασ αυτων και εκρεµασαν αυτουσ επι τησ κρηνησ εν χεβρων και την κεφαλην µ
εµφιβοσθε εθαψαν εν τω ταφω αβεννηρ υιου νηρ
Chapter 5
1
και παραγινονται πασαι αι φυλαι ισραηλ προσ δαυιδ εισ χεβρων και ειπαν αυτω ιδου οστα σου και
σαρκεσ σου ηµεισ2και εχθεσ και τριτην οντοσ σαουλ βασιλεωσ εφ′ ηµιν συ ησθα ο εξαγων και εισαγ
ων τον ισραηλ και ειπεν κυριοσ προσ σε συ ποιµανεισ τον λαον µου τον ισραηλ και συ εσει εισ ηγου
µενον επι τον ισραηλ3και ερχονται παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ προσ τον βασιλεα εισ χεβρων και δ
ιεθετο αυτοισ ο βασιλευσ δαυιδ διαθηκην εν χεβρων ενωπιον κυριου και χριουσιν τον δαυιδ εισ βασι
λεα επι παντα ισραηλ4υιοσ τριακοντα ετων δαυιδ εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβα
σιλευσεν5επτα ετη και εξ µηνασ εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον ιουδαν και τριακοντα τρια ετη εβασι
λευσεν επι παντα ισραηλ και ιουδαν εν ιερουσαληµ6και απηλθεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εισ ιερο
υσαληµ προσ τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα την γην και ερρεθη τω δαυιδ ουκ εισελευσει ωδε οτι α
ντεστησαν οι τυφλοι και οι χωλοι λεγοντεσ οτι ουκ εισελευσεται δαυιδ ωδε7και κατελαβετο δαυιδ την
περιοχην σιων αυτη η πολισ του δαυιδ8και ειπεν δαυιδ τη ηµερα εκεινη πασ τυπτων ιεβουσαιον απτε
σθω εν παραξιφιδι και τουσ χωλουσ και τουσ τυφλουσ και τουσ µισουντασ την ψυχην δαυιδ δια τουτ
ο ερουσιν τυφλοι και χωλοι ουκ εισελευσονται εισ οικον κυριου9και εκαθισεν δαυιδ εν τη περιοχη κα
ι εκληθη αυτη η πολισ δαυιδ και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω απο τησ ακρασ και τον οικον αυτου10
και επορευετο δαυιδ πορευοµενοσ και µεγαλυνοµενοσ και κυριοσ παντοκρατωρ µετ′ αυτου11και απεσ
τειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου αγγελουσ προσ δαυιδ και ξυλα κεδρινα και τεκτονασ ξυλων και τεκτον
ασ λιθων και ωκοδοµησαν οικον τω δαυιδ12και εγνω δαυιδ οτι ητοιµασεν αυτον κυριοσ εισ βασιλεα ε
πι ισραηλ και οτι επηρθη η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ13και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικ
ασ και παλλακασ εξ ιερουσαληµ µετα το ελθειν αυτον εκ χεβρων και εγενοντο τω δαυιδ ετι υιοι και θ
υγατερεσ14και ταυτα τα ονοµατα των γεννηθεντων αυτω εν ιερουσαληµ σαµµουσ και σωβαβ και ναθ
αν και σαλωµων15και εβεαρ και ελισουσ και ναφεκ και ιεφιεσ16και ελισαµα και ελιδαε και ελιφαλαθ16
σαµαε ιεσσιβαθ ναθαν γαλαµααν ιεβααρ θεησουσ ελφαλατ ναγεδ ναφεκ ιαναθα λεασαµυσ βααλιµαθ
ελιφαλαθ17και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι κεχρισται δαυιδ βασιλευσ επι ισραηλ και ανεβησαν παντεσ ο
ι αλλοφυλοι ζητειν τον δαυιδ και ηκουσεν δαυιδ και κατεβη εισ την περιοχην18και οι αλλοφυλοι παρ
αγινονται και συνεπεσαν εισ την κοιλαδα των τιτανων19και ηρωτησεν δαυιδ δια κυριου λεγων ει ανα
βω προσ τουσ αλλοφυλουσ και παραδωσεισ αυτουσ εισ τασ χειρασ µου και ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ
αναβαινε οτι παραδιδουσ παραδωσω τουσ αλλοφυλουσ εισ τασ χειρασ σου20και ηλθεν δαυιδ εκ των
επανω διακοπων και εκοψεν τουσ αλλοφυλουσ εκει και ειπεν δαυιδ διεκοψεν κυριοσ τουσ εχθρουσ µ
ου τουσ αλλοφυλουσ ενωπιον εµου ωσ διακοπτεται υδατα δια τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκει
νου επανω διακοπων21και καταλιµπανουσιν εκει τουσ θεουσ αυτων και ελαβοσαν αυτουσ δαυιδ και
οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου22και προσεθεντο ετι αλλοφυλοι του αναβηναι και συνεπεσαν εν τη κοιλαδι τ
ων τιτανων23και επηρωτησεν δαυιδ δια κυριου και ειπεν κυριοσ ουκ αναβησει εισ συναντησιν αυτων
αποστρεφου απ′ αυτων και παρεσει αυτοισ πλησιον του κλαυθµωνοσ 24και εσται εν τω ακουσαι σε τη
ν φωνην του συγκλεισµου του αλσουσ του κλαυθµωνοσ τοτε καταβησει προσ αυτουσ οτι τοτε εξελευ
σεται κυριοσ εµπροσθεν σου κοπτειν εν τω πολεµω των αλλοφυλων 25και εποιησεν δαυιδ καθωσ ενετει
λατο αυτω κυριοσ και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ απο γαβαων εωσ τησ γησ γαζηρα
Chapter 6
1
και συνηγαγεν ετι δαυιδ παντα νεανιαν εξ ισραηλ ωσ εβδοµηκοντα χιλιαδασ2και ανεστη και επορευ
θη δαυιδ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου απο των αρχοντων ιουδα εν αναβασει του αναγαγειν εκειθεν τ
ην κιβωτον του θεου εφ′ ην επεκληθη το ονοµα κυριου των δυναµεων καθηµενου επι των χερουβιν επ′
αυτησ3και επεβιβασεν την κιβωτον κυριου εφ′ αµαξαν καινην και ηρεν αυτην εξ οικου αµιναδαβ το
υ εν τω βουνω και οζα και οι αδελφοι αυτου υιοι αµιναδαβ ηγον την αµαξαν4συν τη κιβωτω και οι αδ
ελφοι αυτου επορευοντο εµπροσθεν τησ κιβωτου5και δαυιδ και οι υιοι ισραηλ παιζοντεσ ενωπιον κυρ
ιου εν οργανοισ ηρµοσµενοισ εν ισχυι και εν ωδαισ και εν κινυραισ και εν ναβλαισ και εν τυµπανοισ
και εν κυµβαλοισ και εν αυλοισ6και παραγινονται εωσ αλω νωδαβ και εξετεινεν οζα την χειρα αυτο
υ επι την κιβωτον του θεου κατασχειν αυτην και εκρατησεν αυτην οτι περιεσπασεν αυτην ο µοσχοσ

του κατασχειν αυτην7και εθυµωθη κυριοσ τω οζα και επαισεν αυτον εκει ο θεοσ και απεθανεν εκει π
αρα την κιβωτον του κυριου ενωπιον του θεου8και ηθυµησεν δαυιδ υπερ ου διεκοψεν κυριοσ διακοπη
ν εν τω οζα και εκληθη ο τοποσ εκεινοσ διακοπη οζα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9και εφοβηθη δαυιδ τον
κυριον εν τη ηµερα εκεινη λεγων πωσ εισελευσεται προσ µε η κιβωτοσ κυριου10και ουκ εβουλετο δαυ
ιδ του εκκλιναι προσ αυτον την κιβωτον διαθηκησ κυριου εισ την πολιν δαυιδ και απεκλινεν αυτην δ
αυιδ εισ οικον αβεδδαρα του γεθθαιου11και εκαθισεν η κιβωτοσ του κυριου εισ οικον αβεδδαρα του γ
εθθαιου µηνασ τρεισ και ευλογησεν κυριοσ ολον τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου12και απηγγ
ελη τω βασιλει δαυιδ λεγοντεσ ηυλογησεν κυριοσ τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου ενεκεν τη
σ κιβωτου του θεου και επορευθη δαυιδ και ανηγαγεν την κιβωτον του κυριου εκ του οικου αβεδδαρα
εισ την πολιν δαυιδ εν ευφροσυνη13και ησαν µετ′ αυτων αιροντεσ την κιβωτον επτα χοροι και θυµα
µοσχοσ και αρνα14και δαυιδ ανεκρουετο εν οργανοισ ηρµοσµενοισ ενωπιον κυριου και ο δαυιδ ενδεδ
υκωσ στολην εξαλλον15και δαυιδ και πασ ο οικοσ ισραηλ ανηγαγον την κιβωτον κυριου µετα κραυγη
σ και µετα φωνησ σαλπιγγοσ16και εγενετο τησ κιβωτου παραγινοµενησ εωσ πολεωσ δαυιδ και µελχολ
η θυγατηρ σαουλ διεκυπτεν δια τησ θυριδοσ και ειδεν τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και ανακρουοµ
ενον ενωπιον κυριου και εξουδενωσεν αυτον εν τη καρδια αυτησ17και φερουσιν την κιβωτον του κυρι
ου και ανεθηκαν αυτην εισ τον τοπον αυτησ εισ µεσον τησ σκηνησ ησ επηξεν αυτη δαυιδ και ανηνεγ
κεν δαυιδ ολοκαυτωµατα ενωπιον κυριου και ειρηνικασ18και συνετελεσεν δαυιδ συναναφερων τασ ο
λοκαυτωσεισ και τασ ειρηνικασ και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι κυριου των δυναµεων19και διεµε
ρισεν παντι τω λαω εισ πασαν την δυναµιν του ισραηλ απο δαν εωσ βηρσαβεε απο ανδροσ εωσ γυναι
κοσ εκαστω κολλυριδα αρτου και εσχαριτην και λαγανον απο τηγανου και απηλθεν πασ ο λαοσ εκα
στοσ εισ τον οικον αυτου20και επεστρεψεν δαυιδ ευλογησαι τον οικον αυτου και εξηλθεν µελχολ η θυ
γατηρ σαουλ εισ απαντησιν δαυιδ και ευλογησεν αυτον και ειπεν τι δεδοξασται σηµερον ο βασιλευσ
ισραηλ οσ απεκαλυφθη σηµερον εν οφθαλµοισ παιδισκων των δουλων εαυτου καθωσ αποκαλυπτεται
αποκαλυφθεισ εισ των ορχουµενων21και ειπεν δαυιδ προσ µελχολ ενωπιον κυριου ορχησοµαι ευλογη
τοσ κυριοσ οσ εξελεξατο µε υπερ τον πατερα σου και υπερ παντα τον οικον αυτου του καταστησαι µ
ε εισ ηγουµενον επι τον λαον αυτου επι τον ισραηλ και παιξοµαι και ορχησοµαι ενωπιον κυριου22και
αποκαλυφθησοµαι ετι ουτωσ και εσοµαι αχρειοσ εν οφθαλµοισ σου και µετα των παιδισκων ων ειπα
σ µε δοξασθηναι23και τη µελχολ θυγατρι σαουλ ουκ εγενετο παιδιον εωσ τησ ηµερασ του αποθανειν
αυτην
Chapter 7
και εγενετο οτε εκαθισεν ο βασιλευσ εν τω οικω αυτου και κυριοσ κατεκληρονοµησεν αυτον κυκλω
απο παντων των εχθρων αυτου των κυκλω2και ειπεν ο βασιλευσ προσ ναθαν τον προφητην ιδου δη εγ
ω κατοικω εν οικω κεδρινω και η κιβωτοσ του θεου καθηται εν µεσω τησ σκηνησ3και ειπεν ναθαν πρ
οσ τον βασιλεα παντα οσα αν εν τη καρδια σου βαδιζε και ποιει οτι κυριοσ µετα σου4και εγενετο τη ν
υκτι εκεινη και εγενετο ρηµα κυριου προσ ναθαν λεγων5πορευου και ειπον προσ τον δουλον µου δαυι
δ ταδε λεγει κυριοσ ου συ οικοδοµησεισ µοι οικον του κατοικησαι µε6οτι ου κατωκηκα εν οικω αφ′ η
σ ηµερασ ανηγαγον εξ αιγυπτου τουσ υιουσ ισραηλ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ηµην εµπεριπατων ε
ν καταλυµατι και εν σκηνη7εν πασιν οισ διηλθον εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προσ µιαν φυλη
ν του ισραηλ ω ενετειλαµην ποιµαινειν τον λαον µου ισραηλ λεγων τι οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικο
ν κεδρινον8και νυν ταδε ερεισ τω δουλω µου δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ελαβον σε εκ τησ
µανδρασ των προβατων του ειναι σε εισ ηγουµενον επι τον λαον µου επι τον ισραηλ9και ηµην µετα σ
ου εν πασιν οισ επορευου και εξωλεθρευσα παντασ τουσ εχθρουσ σου απο προσωπου σου και εποιησ
α σε ονοµαστον κατα το ονοµα των µεγαλων των επι τησ γησ10και θησοµαι τοπον τω λαω µου τω ισρ
αηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ′ εαυτον και ου µεριµνησει ουκετι και ου προσθη
σει υιοσ αδικιασ του ταπεινωσαι αυτον καθωσ απ′ αρχησ11απο των ηµερων ων εταξα κριτασ επι τον
λαον µου ισραηλ και αναπαυσω σε απο παντων των εχθρων σου και απαγγελει σοι κυριοσ οτι οικον
οικοδοµησεισ αυτω12και εσται εαν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου
και αναστησω το σπερµα σου µετα σε οσ εσται εκ τησ κοιλιασ σου και ετοιµασω την βασιλειαν αυτο
υ13αυτοσ οικοδοµησει µοι οικον τω ονοµατι µου και ανορθωσω τον θρονον αυτου εωσ εισ τον αιωνα1
4
εγω εσοµαι αυτω εισ πατερα και αυτοσ εσται µοι εισ υιον και εαν ελθη η αδικια αυτου και ελεγξω α
υτον εν ραβδω ανδρων και εν αφαισ υιων ανθρωπων15το δε ελεοσ µου ουκ αποστησω απ′ αυτου καθω
σ απεστησα αφ′ ων απεστησα εκ προσωπου µου16και πιστωθησεται ο οικοσ αυτου και η βασιλεια αυτ
ου εωσ αιωνοσ ενωπιον εµου και ο θρονοσ αυτου εσται ανωρθωµενοσ εισ τον αιωνα17κατα παντασ τ
ουσ λογουσ τουτουσ και κατα πασαν την ορασιν ταυτην ουτωσ ελαλησεν ναθαν προσ δαυιδ18και εισ
ηλθεν ο βασιλευσ δαυιδ και εκαθισεν ενωπιον κυριου και ειπεν τισ ειµι εγω κυριε µου κυριε και τισ ο
οικοσ µου οτι ηγαπηκασ µε εωσ τουτων19και κατεσµικρυνθη µικρον ενωπιον σου κυριε µου κυριε κα
ι ελαλησασ υπερ του οικου του δουλου σου εισ µακραν ουτοσ δε ο νοµοσ του ανθρωπου κυριε µου κ
1

υριε20και τι προσθησει δαυιδ ετι του λαλησαι προσ σε και νυν συ οιδασ τον δουλον σου κυριε µου κυ
ριε21δια τον λογον σου πεποιηκασ και κατα την καρδιαν σου εποιησασ πασαν την µεγαλωσυνην ταυτ
ην γνωρισαι τω δουλω σου22ενεκεν του µεγαλυναι σε κυριε µου κυριε οτι ουκ εστιν ωσ συ και ουκ εστ
ιν θεοσ πλην σου εν πασιν οισ ηκουσαµεν εν τοισ ωσιν ηµων23και τισ ωσ ο λαοσ σου ισραηλ εθνοσ α
λλο εν τη γη ωσ ωδηγησεν αυτον ο θεοσ του λυτρωσασθαι αυτω λαον του θεσθαι σε ονοµα του ποιησ
αι µεγαλωσυνην και επιφανειαν του εκβαλειν σε εκ προσωπου του λαου σου ου ελυτρωσω σεαυτω εξ
αιγυπτου εθνη και σκηνωµατα24και ητοιµασασ σεαυτω τον λαον σου ισραηλ λαον εωσ αιωνοσ και σ
υ κυριε εγενου αυτοισ εισ θεον25και νυν κυριε µου κυριε το ρηµα ο ελαλησασ περι του δουλου σου κ
αι του οικου αυτου πιστωσον εωσ αιωνοσ κυριε παντοκρατωρ θεε του ισραηλ και νυν καθωσ ελαλησ
ασ26µεγαλυνθειη το ονοµα σου εωσ αιωνοσ27κυριε παντοκρατωρ θεοσ ισραηλ απεκαλυψασ το ωτιον
του δουλου σου λεγων οικον οικοδοµησω σοι δια τουτο ευρεν ο δουλοσ σου την καρδιαν εαυτου του
προσευξασθαι προσ σε την προσευχην ταυτην28και νυν κυριε µου κυριε συ ει ο θεοσ και οι λογοι σου
εσονται αληθινοι και ελαλησασ υπερ του δουλου σου τα αγαθα ταυτα29και νυν αρξαι και ευλογησο
ν τον οικον του δουλου σου του ειναι εισ τον αιωνα ενωπιον σου οτι συ ει κυριε µου κυριε ελαλησασ
και απο τησ ευλογιασ σου ευλογηθησεται ο οικοσ του δουλου σου εισ τον αιωνα
Chapter 8
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και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τουσ αλλοφυλουσ και ετροπωσατο αυτουσ και ελαβεν δ
αυιδ την αφωρισµενην εκ χειροσ των αλλοφυλων2και επαταξεν δαυιδ την µωαβ και διεµετρησεν αυτο
υσ εν σχοινιοισ κοιµισασ αυτουσ επι την γην και εγενετο τα δυο σχοινισµατα του θανατωσαι και τα
δυο σχοινισµατα εζωγρησεν και εγενετο µωαβ τω δαυιδ εισ δουλουσ φεροντασ ξενια3και επαταξεν δα
υιδ τον αδρααζαρ υιον ρααβ βασιλεα σουβα πορευοµενου αυτου επιστησαι την χειρα αυτου επι τον
ποταµον ευφρατην4και προκατελαβετο δαυιδ των αυτου χιλια αρµατα και επτα χιλιαδασ ιππεων και
εικοσι χιλιαδασ ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκατο
ν αρµατα5και παραγινεται συρια δαµασκου βοηθησαι τω αδρααζαρ βασιλει σουβα και επαταξεν δα
υιδ εν τω συρω εικοσι δυο χιλιαδασ ανδρων6και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατα δαµασκον κα
ι εγενετο ο συροσ τω δαυιδ εισ δουλουσ φεροντασ ξενια και εσωσεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επ
ορευετο7και ελαβεν δαυιδ τουσ χλιδωνασ τουσ χρυσουσ οι ησαν επι των παιδων των αδρααζαρ βασι
λεωσ σουβα και ηνεγκεν αυτα εισ ιερουσαληµ και ελαβεν αυτα σουσακιµ βασιλευσ αιγυπτου εν τω
αναβηναι αυτον εισ ιερουσαληµ εν ηµεραισ ροβοαµ υιου σολοµωντοσ 8και εκ τησ µασβακ εκ των εκλ
εκτων πολεων του αδρααζαρ ελαβεν ο βασιλευσ δαυιδ χαλκον πολυν σφοδρα εν αυτω εποιησεν σαλω
µων την θαλασσαν την χαλκην και τουσ στυλουσ και τουσ λουτηρασ και παντα τα σκευη9και ηκουσ
εν θοου ο βασιλευσ ηµαθ οτι επαταξεν δαυιδ πασαν την δυναµιν αδρααζαρ10και απεστειλεν θοου ιεδ
δουραν τον υιον αυτου προσ βασιλεα δαυιδ ερωτησαι αυτον τα εισ ειρηνην και ευλογησαι αυτον υπε
ρ ου επολεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι αντικειµενοσ ην τω αδρααζαρ και εν ταισ χε
ρσιν αυτου ησαν σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και σκευη χαλκα11και ταυτα ηγιασεν ο βασιλευσ δ
αυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και µετα του χρυσιου ου ηγιασεν εκ πασων των πολεων ων κατεδυν
αστευσεν12εκ τησ ιδουµαιασ και εκ τησ γησ µωαβ και εκ των υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και
εξ αµαληκ και εκ των σκυλων αδρααζαρ υιου ρααβ βασιλεωσ σουβα13και εποιησεν δαυιδ ονοµα και
εν τω ανακαµπτειν αυτον επαταξεν την ιδουµαιαν εν γαιµελε εισ οκτωκαιδεκα χιλιαδασ14και εθετο ε
ν τη ιδουµαια φρουραν εν παση τη ιδουµαια και εγενοντο παντεσ οι ιδουµαιοι δουλοι τω βασιλει και
εσωσεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετο15και εβασιλευσεν δαυιδ επι ισραηλ και ην δαυιδ ποι
ων κριµα και δικαιοσυνην επι παντα τον λαον αυτου16και ιωαβ υιοσ σαρουιασ επι τησ στρατιασ και
ιωσαφατ υιοσ αχια επι των υποµνηµατων17και σαδδουκ υιοσ αχιτωβ και αχιµελεχ υιοσ αβιαθαρ ιερει
σ και ασα ο γραµµατευσ18και βαναιασ υιοσ ιωδαε συµβουλοσ και ο χελεθθι και ο φελεττι και υιοι δα
υιδ αυλαρχαι ησαν
Chapter 9
και ειπεν δαυιδ ει εστιν ετι υπολελειµµενοσ τω οικω σαουλ και ποιησω µετ′ αυτου ελεοσ ενεκεν ιωνα
θαν2και εκ του οικου σαουλ παισ ην και ονοµα αυτω σιβα και καλουσιν αυτον προσ δαυιδ και ειπεν
προσ αυτον ο βασιλευσ ει συ ει σιβα και ειπεν εγω δουλοσ σοσ3και ειπεν ο βασιλευσ ει υπολελειπται
εκ του οικου σαουλ ετι ανηρ και ποιησω µετ′ αυτου ελεοσ θεου και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα ετι ε
στιν υιοσ τω ιωναθαν πεπληγωσ τουσ ποδασ4και ειπεν ο βασιλευσ που ουτοσ και ειπεν σιβα προσ τον
βασιλεα ιδου εν οικω µαχιρ υιου αµιηλ εκ τησ λαδαβαρ5και απεστειλεν ο βασιλευσ δαυιδ και ελαβε
ν αυτον εκ του οικου µαχιρ υιου αµιηλ εκ τησ λαδαβαρ6και παραγινεται µεµφιβοσθε υιοσ ιωναθαν υι
ου σαουλ προσ τον βασιλεα δαυιδ και επεσεν επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν
αυτω δαυιδ µεµφιβοσθε και ειπεν ιδου ο δουλοσ σου7και ειπεν αυτω δαυιδ µη φοβου οτι ποιων ποιησ
ω µετα σου ελεοσ δια ιωναθαν τον πατερα σου και αποκαταστησω σοι παντα αγρον σαουλ πατροσ τ
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ου πατροσ σου και συ φαγη αρτον επι τησ τραπεζησ µου δια παντοσ 8και προσεκυνησεν µεµφιβοσθε κ
αι ειπεν τισ ειµι ο δουλοσ σου οτι επεβλεψασ επι τον κυνα τον τεθνηκοτα τον οµοιον εµοι9και εκαλεσ
εν ο βασιλευσ σιβα το παιδαριον σαουλ και ειπεν προσ αυτον παντα οσα εστιν τω σαουλ και ολω τω
οικω αυτου δεδωκα τω υιω του κυριου σου10και εργα αυτω την γην συ και οι υιοι σου και οι δουλοι σ
ου και εισοισεισ τω υιω του κυριου σου αρτουσ και εδεται αυτουσ και µεµφιβοσθε υιοσ του κυριου σ
ου φαγεται δια παντοσ αρτον επι τησ τραπεζησ µου και τω σιβα ησαν πεντεκαιδεκα υιοι και εικοσι δ
ουλοι11και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα κατα παντα οσα εντεταλται ο κυριοσ µου ο βασιλευσ τω δου
λω αυτου ουτωσ ποιησει ο δουλοσ σου και µεµφιβοσθε ησθιεν επι τησ τραπεζησ δαυιδ καθωσ εισ των
υιων του βασιλεωσ12και τω µεµφιβοσθε υιοσ µικροσ και ονοµα αυτω µιχα και πασα η κατοικησισ το
υ οικου σιβα δουλοι του µεµφιβοσθε13και µεµφιβοσθε κατωκει εν ιερουσαληµ οτι επι τησ τραπεζησ το
υ βασιλεωσ δια παντοσ ησθιεν και αυτοσ ην χωλοσ αµφοτεροισ τοισ ποσιν αυτου
Chapter 10
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και εγενετο µετα ταυτα και απεθανεν βασιλευσ υιων αµµων και εβασιλευσεν αννων υιοσ αυτου αντ′
αυτου2και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεοσ µετα αννων υιου ναασ ον τροπον εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ′
εµου ελεοσ και απεστειλεν δαυιδ παρακαλεσαι αυτον εν χειρι των δουλων αυτου περι του πατροσ αυ
του και παρεγενοντο οι παιδεσ δαυιδ εισ την γην υιων αµµων3και ειπον οι αρχοντεσ υιων αµµων προ
σ αννων τον κυριον αυτων µη παρα το δοξαζειν δαυιδ τον πατερα σου ενωπιον σου οτι απεστειλεν σ
οι παρακαλουντασ αλλ′ ουχι οπωσ ερευνησωσιν την πολιν και κατασκοπησωσιν αυτην και του κατα
σκεψασθαι αυτην απεστειλεν δαυιδ τουσ παιδασ αυτου προσ σε4και ελαβεν αννων τουσ παιδασ δαυι
δ και εξυρησεν τουσ πωγωνασ αυτων και απεκοψεν τουσ µανδυασ αυτων εν τω ηµισει εωσ των ισχιω
ν αυτων και εξαπεστειλεν αυτουσ5και ανηγγειλαν τω δαυιδ υπερ των ανδρων και απεστειλεν εισ απα
ντην αυτων οτι ησαν οι ανδρεσ ητιµασµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευσ καθισατε εν ιεριχω εωσ το
υ ανατειλαι τουσ πωγωνασ υµων και επιστραφησεσθε6και ειδαν οι υιοι αµµων οτι κατησχυνθησαν ο
λαοσ δαυιδ και απεστειλαν οι υιοι αµµων και εµισθωσαντο την συριαν βαιθροωβ εικοσι χιλιαδασ πε
ζων και τον βασιλεα µααχα χιλιουσ ανδρασ και ιστωβ δωδεκα χιλιαδασ ανδρων7και ηκουσεν δαυιδ
και απεστειλεν τον ιωαβ και πασαν την δυναµιν τουσ δυνατουσ 8και εξηλθαν οι υιοι αµµων και παρε
ταξαντο πολεµον παρα τη θυρα τησ πυλησ και συρια σουβα και ροωβ και ιστωβ και µααχα µονοι εν
αγρω9και ειδεν ιωαβ οτι εγενηθη προσ αυτον αντιπροσωπον του πολεµου εκ του κατα προσωπον εξ εν
αντιασ και εκ του οπισθεν και επελεξεν εκ παντων των νεανισκων ισραηλ και παρεταξαντο εξ εναντι
ασ συριασ10και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα του αδελφου αυτου και παρεταξαντ
ο εξ εναντιασ υιων αµµων11και ειπεν εαν κραταιωθη συρια υπερ εµε και εσεσθε µοι εισ σωτηριαν και
εαν υιοι αµµων κραταιωθωσιν υπερ σε και εσοµεθα του σωσαι σε12ανδριζου και κραταιωθωµεν υπερ
του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου ηµων και κυριοσ ποιησει το αγαθον εν οφθαλµοισ αυτ
ου13και προσηλθεν ιωαβ και ο λαοσ αυτου µετ′ αυτου εισ πολεµον προσ συριαν και εφυγαν απο προσ
ωπου αυτου14και οι υιοι αµµων ειδαν οτι εφυγεν συρια και εφυγαν απο προσωπου αβεσσα και εισηλθ
αν εισ την πολιν και ανεστρεψεν ιωαβ απο των υιων αµµων και παρεγενοντο εισ ιερουσαληµ15και ειδ
εν συρια οτι επταισεν εµπροσθεν ισραηλ και συνηχθησαν επι το αυτο16και απεστειλεν αδρααζαρ και
συνηγαγεν την συριαν την εκ του περαν του ποταµου χαλαµακ και παρεγενοντο αιλαµ και σωβακ α
ρχων τησ δυναµεωσ αδρααζαρ εµπροσθεν αυτων17και ανηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισ
ραηλ και διεβη τον ιορδανην και παρεγενοντο εισ αιλαµ και παρεταξατο συρια απεναντι δαυιδ και ε
πολεµησαν µετ′ αυτου18και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ τησ συριασ επτ
ακοσια αρµατα και τεσσαρακοντα χιλιαδασ ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα τησ δυναµεωσ αυτο
υ επαταξεν και απεθανεν εκει19και ειδαν παντεσ οι βασιλεισ οι δουλοι αδρααζαρ οτι επταισαν εµπρο
σθεν ισραηλ και ηυτοµολησαν µετα ισραηλ και εδουλευσαν αυτοισ και εφοβηθη συρια του σωσαι ετ
ι τουσ υιουσ αµµων
Chapter 11
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και εγενετο επιστρεψαντοσ του ενιαυτου εισ τον καιρον τησ εξοδιασ των βασιλεων και απεστειλεν δ
αυιδ τον ιωαβ και τουσ παιδασ αυτου µετ′ αυτου και τον παντα ισραηλ και διεφθειραν τουσ υιουσ α
µµων και διεκαθισαν επι ραββαθ και δαυιδ εκαθισεν εν ιερουσαληµ2και εγενετο προσ εσπεραν και αν
εστη δαυιδ απο τησ κοιτησ αυτου και περιεπατει επι του δωµατοσ του οικου του βασιλεωσ και ειδεν γ
υναικα λουοµενην απο του δωµατοσ και η γυνη καλη τω ειδει σφοδρα3και απεστειλεν δαυιδ και εζητ
ησεν την γυναικα και ειπεν ουχι αυτη βηρσαβεε θυγατηρ ελιαβ γυνη ουριου του χετταιου4και απεστε
ιλεν δαυιδ αγγελουσ και ελαβεν αυτην και εισηλθεν προσ αυτον και εκοιµηθη µετ′ αυτησ και αυτη α
γιαζοµενη απο ακαθαρσιασ αυτησ και απεστρεψεν εισ τον οικον αυτησ5και εν γαστρι ελαβεν η γυνη
και αποστειλασα απηγγειλεν τω δαυιδ και ειπεν εγω ειµι εν γαστρι εχω6και απεστειλεν δαυιδ προσ ιω
αβ λεγων αποστειλον προσ µε τον ουριαν τον χετταιον και απεστειλεν ιωαβ τον ουριαν προσ δαυιδ7κ

αι παραγινεται ουριασ και εισηλθεν προσ αυτον και επηρωτησεν δαυιδ εισ ειρηνην ιωαβ και εισ ειρη
νην του λαου και εισ ειρηνην του πολεµου8και ειπεν δαυιδ τω ουρια καταβηθι εισ τον οικον σου και
νιψαι τουσ ποδασ σου και εξηλθεν ουριασ εξ οικου του βασιλεωσ και εξηλθεν οπισω αυτου αρσισ το
υ βασιλεωσ9και εκοιµηθη ουριασ παρα τη θυρα του βασιλεωσ µετα των δουλων του κυριου αυτου κα
ι ου κατεβη εισ τον οικον αυτου10και ανηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντεσ οτι ου κατεβη ουριασ εισ τον οικ
ον αυτου και ειπεν δαυιδ προσ ουριαν ουχι εξ οδου συ ερχη τι οτι ου κατεβησ εισ τον οικον σου11και
ειπεν ουριασ προσ δαυιδ η κιβωτοσ και ισραηλ και ιουδασ κατοικουσιν εν σκηναισ και ο κυριοσ µο
υ ιωαβ και οι δουλοι του κυριου µου επι προσωπον του αγρου παρεµβαλλουσιν και εγω εισελευσοµαι
εισ τον οικον µου φαγειν και πιειν και κοιµηθηναι µετα τησ γυναικοσ µου πωσ ζη η ψυχη σου ει ποι
ησω το ρηµα τουτο12και ειπεν δαυιδ προσ ουριαν καθισον ενταυθα και γε σηµερον και αυριον εξαπο
στελω σε και εκαθισεν ουριασ εν ιερουσαληµ εν τη ηµερα εκεινη και τη επαυριον13και εκαλεσεν αυτ
ον δαυιδ και εφαγεν ενωπιον αυτου και επιεν και εµεθυσεν αυτον και εξηλθεν εσπερασ του κοιµηθην
αι επι τησ κοιτησ αυτου µετα των δουλων του κυριου αυτου και εισ τον οικον αυτου ου κατεβη14και
εγενετο πρωι και εγραψεν δαυιδ βιβλιον προσ ιωαβ και απεστειλεν εν χειρι ουριου15και εγραψεν εν τω
βιβλιω λεγων εισαγαγε τον ουριαν εξ εναντιασ του πολεµου του κραταιου και αποστραφησεσθε απο
οπισθεν αυτου και πληγησεται και αποθανειται16και εγενηθη εν τω φυλασσειν ιωαβ επι την πολιν και
εθηκεν τον ουριαν εισ τον τοπον ου ηδει οτι ανδρεσ δυναµεωσ εκει17και εξηλθον οι ανδρεσ τησ πολε
ωσ και επολεµουν µετα ιωαβ και επεσαν εκ του λαου εκ των δουλων δαυιδ και απεθανεν και γε ουρια
σ ο χετταιοσ18και απεστειλεν ιωαβ και απηγγειλεν τω βασιλει παντασ τουσ λογουσ του πολεµου19και
ενετειλατο τω αγγελω λεγων εν τω συντελεσαι σε παντασ τουσ λογουσ του πολεµου λαλησαι προσ το
ν βασιλεα20και εσται εαν αναβη ο θυµοσ του βασιλεωσ και ειπη σοι τι οτι ηγγισατε προσ την πολιν π
ολεµησαι ουκ ηδειτε οτι τοξευσουσιν απανωθεν του τειχουσ21τισ επαταξεν τον αβιµελεχ υιον ιεροβα
αλ ουχι γυνη ερριψεν επ′ αυτον κλασµα µυλου επανωθεν του τειχουσ και απεθανεν εν θαµασι ινα τι
προσηγαγετε προσ το τειχοσ και ερεισ και γε ουριασ ο δουλοσ σου ο χετταιοσ απεθανεν22και επορευθ
η ο αγγελοσ ιωαβ προσ τον βασιλεα εισ ιερουσαληµ και παρεγενετο και απηγγειλεν τω δαυιδ παντα ο
σα απηγγειλεν αυτω ιωαβ παντα τα ρηµατα του πολεµου και εθυµωθη δαυιδ προσ ιωαβ και ειπεν προ
σ τον αγγελον ινα τι προσηγαγετε προσ την πολιν του πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι πληγησεσθε απο του τ
ειχουσ τισ επαταξεν τον αβιµελεχ υιον ιεροβααλ ουχι γυνη ερριψεν επ′ αυτον κλασµα µυλου απο του
τειχουσ και απεθανεν εν θαµασι ινα τι προσηγαγετε προσ το τειχοσ23και ειπεν ο αγγελοσ προσ δαυιδ
οτι εκραταιωσαν εφ′ ηµασ οι ανδρεσ και εξηλθαν εφ′ ηµασ εισ τον αγρον και εγενηθηµεν επ′ αυτουσ
εωσ τησ θυρασ τησ πυλησ24και ετοξευσαν οι τοξευοντεσ προσ τουσ παιδασ σου απανωθεν του τειχο
υσ και απεθαναν των παιδων του βασιλεωσ και γε ο δουλοσ σου ουριασ ο χετταιοσ απεθανεν25και ει
πεν δαυιδ προσ τον αγγελον ταδε ερεισ προσ ιωαβ µη πονηρον εστω εν οφθαλµοισ σου το ρηµα τουτο
οτι ποτε µεν ουτωσ και ποτε ουτωσ φαγεται η µαχαιρα κραταιωσον τον πολεµον σου προσ την πολιν
και κατασπασον αυτην και κραταιωσον αυτον26και ηκουσεν η γυνη ουριου οτι απεθανεν ουριασ ο α
νηρ αυτησ και εκοψατο τον ανδρα αυτησ27και διηλθεν το πενθοσ και απεστειλεν δαυιδ και συνηγαγε
ν αυτην εισ τον οικον αυτου και εγενηθη αυτω εισ γυναικα και ετεκεν αυτω υιον και πονηρον εφανη
το ρηµα ο εποιησεν δαυιδ εν οφθαλµοισ κυριου
Chapter 12
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και απεστειλεν κυριοσ τον ναθαν τον προφητην προσ δαυιδ και εισηλθεν προσ αυτον και ειπεν αυτω
δυο ησαν ανδρεσ εν πολει µια εισ πλουσιοσ και εισ πενησ2και τω πλουσιω ην ποιµνια και βουκολια
πολλα σφοδρα3και τω πενητι ουδεν αλλ′ η αµνασ µια µικρα ην εκτησατο και περιεποιησατο και εξεθ
ρεψεν αυτην και ηδρυνθη µετ′ αυτου και µετα των υιων αυτου επι το αυτο εκ του αρτου αυτου ησθιε
ν και εκ του ποτηριου αυτου επινεν και εν τω κολπω αυτου εκαθευδεν και ην αυτω ωσ θυγατηρ4και η
λθεν παροδοσ τω ανδρι τω πλουσιω και εφεισατο λαβειν εκ των ποιµνιων αυτου και εκ των βουκολιω
ν αυτου του ποιησαι τω ξενω οδοιπορω ελθοντι προσ αυτον και ελαβεν την αµναδα του πενητοσ και
εποιησεν αυτην τω ανδρι τω ελθοντι προσ αυτον5και εθυµωθη οργη δαυιδ σφοδρα τω ανδρι και ειπεν
δαυιδ προσ ναθαν ζη κυριοσ οτι υιοσ θανατου ο ανηρ ο ποιησασ τουτο6και την αµναδα αποτεισει επ
ταπλασιονα ανθ′ ων οτι εποιησεν το ρηµα τουτο και περι ου ουκ εφεισατο7και ειπεν ναθαν προσ δαυι
δ συ ει ο ανηρ ο ποιησασ τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εγω ειµι εχρισα σε εισ βασιλεα επι ι
σραηλ και εγω ειµι ερρυσαµην σε εκ χειροσ σαουλ8και εδωκα σοι τον οικον του κυριου σου και τασ γ
υναικασ του κυριου σου εν τω κολπω σου και εδωκα σοι τον οικον ισραηλ και ιουδα και ει µικρον εσ
τιν προσθησω σοι κατα ταυτα9τι οτι εφαυλισασ τον λογον κυριου του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµ
οισ αυτου τον ουριαν τον χετταιον επαταξασ εν ροµφαια και την γυναικα αυτου ελαβεσ σεαυτω εισ γ
υναικα και αυτον απεκτεινασ εν ροµφαια υιων αµµων10και νυν ουκ αποστησεται ροµφαια εκ του οικ
ου σου εωσ αιωνοσ ανθ′ ων οτι εξουδενωσασ µε και ελαβεσ την γυναικα του ουριου του χετταιου του
ειναι σοι εισ γυναικα11ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω επι σε κακα εκ του οικου σου και ληµψοµ

αι τασ γυναικασ σου κατ′ οφθαλµουσ σου και δωσω τω πλησιον σου και κοιµηθησεται µετα των γυν
αικων σου εναντιον του ηλιου τουτου12οτι συ εποιησασ κρυβη καγω ποιησω το ρηµα τουτο εναντιον
παντοσ ισραηλ και απεναντι τουτου του ηλιου13και ειπεν δαυιδ τω ναθαν ηµαρτηκα τω κυριω και ειπ
εν ναθαν προσ δαυιδ και κυριοσ παρεβιβασεν το αµαρτηµα σου ου µη αποθανησ14πλην οτι παροξυν
ων παρωξυνασ τουσ εχθρουσ κυριου εν τω ρηµατι τουτω και γε ο υιοσ σου ο τεχθεισ σοι θανατω απο
θανειται15και απηλθεν ναθαν εισ τον οικον αυτου και εθραυσεν κυριοσ το παιδιον ο ετεκεν η γυνη ου
ριου τω δαυιδ και ηρρωστησεν16και εζητησεν δαυιδ τον θεον περι του παιδαριου και ενηστευσεν δαυ
ιδ νηστειαν και εισηλθεν και ηυλισθη εν σακκω επι τησ γησ17και ανεστησαν επ′ αυτον οι πρεσβυτερο
ι του οικου αυτου του εγειραι αυτον απο τησ γησ και ουκ ηθελησεν και ου συνεφαγεν αυτοισ αρτον18
και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και απεθανε το παιδαριον και εφοβηθησαν οι δουλοι δαυιδ αναγγε
ιλαι αυτω οτι τεθνηκεν το παιδαριον οτι ειπαν ιδου εν τω ετι το παιδαριον ζην ελαλησαµεν προσ αυτ
ον και ουκ εισηκουσεν τησ φωνησ ηµων και πωσ ειπωµεν προσ αυτον οτι τεθνηκεν το παιδαριον και
ποιησει κακα19και συνηκεν δαυιδ οτι οι παιδεσ αυτου ψιθυριζουσιν και ενοησεν δαυιδ οτι τεθνηκεν τ
ο παιδαριον και ειπεν δαυιδ προσ τουσ παιδασ αυτου ει τεθνηκεν το παιδαριον και ειπαν τεθνηκεν20κ
αι ανεστη δαυιδ εκ τησ γησ και ελουσατο και ηλειψατο και ηλλαξεν τα ιµατια αυτου και εισηλθεν ει
σ τον οικον του θεου και προσεκυνησεν αυτω και εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και ητησεν αρτον φα
γειν και παρεθηκαν αυτω αρτον και εφαγεν21και ειπαν οι παιδεσ αυτου προσ αυτον τι το ρηµα τουτο
ο εποιησασ ενεκα του παιδαριου ετι ζωντοσ ενηστευεσ και εκλαιεσ και ηγρυπνεισ και ηνικα απεθανε
ν το παιδαριον ανεστησ και εφαγεσ αρτον και πεπωκασ22και ειπεν δαυιδ εν τω το παιδαριον ετι ζην εν
ηστευσα και εκλαυσα οτι ειπα τισ οιδεν ει ελεησει µε κυριοσ και ζησεται το παιδαριον23και νυν τεθν
ηκεν ινα τι τουτο εγω νηστευω µη δυνησοµαι επιστρεψαι αυτο ετι εγω πορευσοµαι προσ αυτον και αυ
τοσ ουκ αναστρεψει προσ µε24και παρεκαλεσεν δαυιδ βηρσαβεε την γυναικα αυτου και εισηλθεν προ
σ αυτην και εκοιµηθη µετ′ αυτησ και συνελαβεν και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαλω
µων και κυριοσ ηγαπησεν αυτον25και απεστειλεν εν χειρι ναθαν του προφητου και εκαλεσεν το ονοµ
α αυτου ιδεδι ενεκεν κυριου26και επολεµησεν ιωαβ εν ραββαθ υιων αµµων και κατελαβεν την πολιν τ
ησ βασιλειασ27και απεστειλεν ιωαβ αγγελουσ προσ δαυιδ και ειπεν επολεµησα εν ραββαθ και κατελα
βοµην την πολιν των υδατων28και νυν συναγαγε το καταλοιπον του λαου και παρεµβαλε επι την πολι
ν και προκαταλαβου αυτην ινα µη προκαταλαβωµαι εγω την πολιν και κληθη το ονοµα µου επ′ αυτη
ν29και συνηγαγεν δαυιδ παντα τον λαον και επορευθη εισ ραββαθ και επολεµησεν εν αυτη και κατελ
αβετο αυτην30και ελαβεν τον στεφανον µελχολ του βασιλεωσ αυτων απο τησ κεφαλησ αυτου και ο στ
αθµοσ αυτου ταλαντον χρυσιου και λιθου τιµιου και ην επι τησ κεφαλησ δαυιδ και σκυλα τησ πολεω
σ εξηνεγκεν πολλα σφοδρα31και τον λαον τον οντα εν αυτη εξηγαγεν και εθηκεν εν τω πριονι και εν τ
οισ τριβολοισ τοισ σιδηροισ και διηγαγεν αυτουσ δια του πλινθειου και ουτωσ εποιησεν πασαισ ταισ
πολεσιν υιων αµµων και επεστρεψεν δαυιδ και πασ ο λαοσ εισ ιερουσαληµ
Chapter 13
1
και εγενηθη µετα ταυτα και τω αβεσσαλωµ υιω δαυιδ αδελφη καλη τω ειδει σφοδρα και ονοµα αυτη
θηµαρ και ηγαπησεν αυτην αµνων υιοσ δαυιδ2και εθλιβετο αµνων ωστε αρρωστειν δια θηµαρ την αδ
ελφην αυτου οτι παρθενοσ ην αυτη και υπερογκον εν οφθαλµοισ αµνων του ποιησαι τι αυτη3και ην τ
ω αµνων εταιροσ και ονοµα αυτω ιωναδαβ υιοσ σαµαα του αδελφου δαυιδ και ιωναδαβ ανηρ σοφοσ
σφοδρα4και ειπεν αυτω τι σοι οτι συ ουτωσ ασθενησ υιε του βασιλεωσ το πρωι πρωι ουκ απαγγελεισ µ
οι και ειπεν αυτω αµνων θηµαρ την αδελφην αβεσσαλωµ του αδελφου µου εγω αγαπω5και ειπεν αυτω
ιωναδαβ κοιµηθητι επι τησ κοιτησ σου και µαλακισθητι και εισελευσεται ο πατηρ σου του ιδειν σε κ
αι ερεισ προσ αυτον ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου και ψωµισατω µε και ποιησατω κατ′ οφθαλµουσ
µου βρωµα οπωσ ιδω και φαγω εκ των χειρων αυτησ6και εκοιµηθη αµνων και ηρρωστησεν και εισηλθ
εν ο βασιλευσ ιδειν αυτον και ειπεν αµνων προσ τον βασιλεα ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου προσ µε
και κολλυρισατω εν οφθαλµοισ µου δυο κολλυριδασ και φαγοµαι εκ τησ χειροσ αυτησ7και απεστειλ
εν δαυιδ προσ θηµαρ εισ τον οικον λεγων πορευθητι δη εισ τον οικον αµνων του αδελφου σου και ποι
ησον αυτω βρωµα8και επορευθη θηµαρ εισ τον οικον αµνων αδελφου αυτησ και αυτοσ κοιµωµενοσ κ
αι ελαβεν το σταισ και εφυρασεν και εκολλυρισεν κατ′ οφθαλµουσ αυτου και ηψησεν τασ κολλυριδα
σ9και ελαβεν το τηγανον και κατεκενωσεν ενωπιον αυτου και ουκ ηθελησεν φαγειν και ειπεν αµνων ε
ξαγαγετε παντα ανδρα επανωθεν µου και εξηγαγον παντα ανδρα απο επανωθεν αυτου10και ειπεν αµν
ων προσ θηµαρ εισενεγκε το βρωµα εισ το ταµιειον και φαγοµαι εκ τησ χειροσ σου και ελαβεν θηµαρ
τασ κολλυριδασ ασ εποιησεν και εισηνεγκεν τω αµνων αδελφω αυτησ εισ τον κοιτωνα11και προσηγαγ
εν αυτω του φαγειν και επελαβετο αυτησ και ειπεν αυτη δευρο κοιµηθητι µετ′ εµου αδελφη µου12και ε
ιπεν αυτω µη αδελφε µου µη ταπεινωσησ µε διοτι ου ποιηθησεται ουτωσ εν ισραηλ µη ποιησησ την α
φροσυνην ταυτην13και εγω που αποισω το ονειδοσ µου και συ εση ωσ εισ των αφρονων εν ισραηλ και
νυν λαλησον δη προσ τον βασιλεα οτι ου µη κωλυση µε απο σου14και ουκ ηθελησεν αµνων του ακου

σαι τησ φωνησ αυτησ και εκραταιωσεν υπερ αυτην και εταπεινωσεν αυτην και εκοιµηθη µετ′ αυτησ1
5
και εµισησεν αυτην αµνων µισοσ µεγα σφοδρα οτι µεγα το µισοσ ο εµισησεν αυτην υπερ την αγαπην
ην ηγαπησεν αυτην και ειπεν αυτη αµνων αναστηθι και πορευου 16και ειπεν αυτω θηµαρ µη αδελφε ο
τι µεγαλη η κακια η εσχατη υπερ την πρωτην ην εποιησασ µετ′ εµου του εξαποστειλαι µε και ουκ ηθε
λησεν αµνων ακουσαι τησ φωνησ αυτησ17και εκαλεσεν το παιδαριον αυτου τον προεστηκοτα του οικ
ου αυτου και ειπεν αυτω εξαποστειλατε δη ταυτην απ′ εµου εξω και αποκλεισον την θυραν οπισω αυ
τησ18και επ′ αυτησ ην χιτων καρπωτοσ οτι ουτωσ ενεδιδυσκοντο αι θυγατερεσ του βασιλεωσ αι παρθ
ενοι τουσ επενδυτασ αυτων και εξηγαγεν αυτην ο λειτουργοσ αυτου εξω και απεκλεισεν την θυραν ο
πισω αυτησ19και ελαβεν θηµαρ σποδον και επεθηκεν επι την κεφαλην αυτησ και τον χιτωνα τον καρπ
ωτον τον επ′ αυτησ διερρηξεν και επεθηκεν τασ χειρασ αυτησ επι την κεφαλην αυτησ και επορευθη π
ορευοµενη και κραζουσα20και ειπεν προσ αυτην αβεσσαλωµ ο αδελφοσ αυτησ µη αµνων ο αδελφοσ σ
ου εγενετο µετα σου και νυν αδελφη µου κωφευσον οτι αδελφοσ σου εστιν µη θησ την καρδιαν σου το
υ λαλησαι εισ το ρηµα τουτο και εκαθισεν θηµαρ χηρευουσα εν οικω αβεσσαλωµ του αδελφου αυτη
σ21και ηκουσεν ο βασιλευσ δαυιδ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και εθυµωθη σφοδρα και ουκ ελυπησ
εν το πνευµα αµνων του υιου αυτου οτι ηγαπα αυτον οτι πρωτοτοκοσ αυτου ην22και ουκ ελαλησεν α
βεσσαλωµ µετα αµνων απο πονηρου εωσ αγαθου οτι εµισει αβεσσαλωµ τον αµνων επι λογου ου εταπ
εινωσεν θηµαρ την αδελφην αυτου23και εγενετο εισ διετηριδα ηµερων και ησαν κειροντεσ τω αβεσσα
λωµ εν βελασωρ τη εχοµενα εφραιµ και εκαλεσεν αβεσσαλωµ παντασ τουσ υιουσ του βασιλεωσ24και
ηλθεν αβεσσαλωµ προσ τον βασιλεα και ειπεν ιδου δη κειρουσιν τω δουλω σου πορευθητω δη ο βασι
λευσ και οι παιδεσ αυτου µετα του δουλου σου25και ειπεν ο βασιλευσ προσ αβεσσαλωµ µη δη υιε µο
υ µη πορευθωµεν παντεσ ηµεισ και ου µη καταβαρυνθωµεν επι σε και εβιασατο αυτον και ουκ ηθελη
σεν του πορευθηναι και ευλογησεν αυτον26και ειπεν αβεσσαλωµ και ει µη πορευθητω δη µεθ′ ηµων α
µνων ο αδελφοσ µου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ινα τι πορευθη µετα σου27και εβιασατο αυτον αβεσσ
αλωµ και απεστειλεν µετ′ αυτου τον αµνων και παντασ τουσ υιουσ του βασιλεωσ και εποιησεν αβεσ
σαλωµ ποτον κατα τον ποτον του βασιλεωσ28και ενετειλατο αβεσσαλωµ τοισ παιδαριοισ αυτου λεγω
ν ιδετε ωσ αν αγαθυνθη η καρδια αµνων εν τω οινω και ειπω προσ υµασ παταξατε τον αµνων και θαν
ατωσατε αυτον µη φοβηθητε οτι ουχι εγω ειµι εντελλοµαι υµιν ανδριζεσθε και γινεσθε εισ υιουσ δυνα
µεωσ29και εποιησαν τα παιδαρια αβεσσαλωµ τω αµνων καθα ενετειλατο αυτοισ αβεσσαλωµ και ανε
στησαν παντεσ οι υιοι του βασιλεωσ και επεκαθισαν ανηρ επι την ηµιονον αυτου και εφυγαν30και εγε
νετο αυτων οντων εν τη οδω και η ακοη ηλθεν προσ δαυιδ λεγων επαταξεν αβεσσαλωµ παντασ τουσ
υιουσ του βασιλεωσ και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εισ31και ανεστη ο βασιλευσ και διερρηξεν τα ι
µατια αυτου και εκοιµηθη επι την γην και παντεσ οι παιδεσ αυτου οι περιεστωτεσ αυτω διερρηξαν τα
ιµατια αυτων32και απεκριθη ιωναδαβ υιοσ σαµαα αδελφου δαυιδ και ειπεν µη ειπατω ο κυριοσ µου
ο βασιλευσ οτι παντα τα παιδαρια τουσ υιουσ του βασιλεωσ εθανατωσεν οτι αµνων µονωτατοσ απεθ
ανεν οτι επι στοµατοσ αβεσσαλωµ ην κειµενοσ απο τησ ηµερασ ησ εταπεινωσεν θηµαρ την αδελφην
αυτου33και νυν µη θεσθω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ επι την καρδιαν αυτου ρηµα λεγων παντεσ οι υιοι
του βασιλεωσ απεθαναν οτι αλλ′ η αµνων µονωτατοσ απεθανεν34και απεδρα αβεσσαλωµ και ηρεν το
παιδαριον ο σκοποσ τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν και ιδου λαοσ πολυσ πορευοµενοσ εν τη οδω ο
πισθεν αυτου εκ πλευρασ του ορουσ εν τη καταβασει και παρεγενετο ο σκοποσ και απηγγειλεν τω βα
σιλει και ειπεν ανδρασ εωρακα εκ τησ οδου τησ ωρωνην εκ µερουσ του ορουσ35και ειπεν ιωναδαβ πρ
οσ τον βασιλεα ιδου οι υιοι του βασιλεωσ παρεισιν κατα τον λογον του δουλου σου ουτωσ εγενετο36κ
αι εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και ιδου οι υιοι του βασιλεωσ ηλθαν και επηραν την φωνην αυτ
ων και εκλαυσαν και γε ο βασιλευσ και παντεσ οι παιδεσ αυτου εκλαυσαν κλαυθµον µεγαν σφοδρα37
και αβεσσαλωµ εφυγεν και επορευθη προσ θολµαι υιον εµιουδ βασιλεα γεδσουρ εισ γην µαχαδ και επ
ενθησεν ο βασιλευσ δαυιδ επι τον υιον αυτου πασασ τασ ηµερασ38και αβεσσαλωµ απεδρα και επορε
υθη εισ γεδσουρ και ην εκει ετη τρια39και εκοπασεν το πνευµα του βασιλεωσ του εξελθειν οπισω αβε
σσαλωµ οτι παρεκληθη επι αµνων οτι απεθανεν
Chapter 14
και εγνω ιωαβ υιοσ σαρουιασ οτι η καρδια του βασιλεωσ επι αβεσσαλωµ2και απεστειλεν ιωαβ εισ θε
κωε και ελαβεν εκειθεν γυναικα σοφην και ειπεν προσ αυτην πενθησον δη και ενδυσαι ιµατια πενθικ
α και µη αλειψη ελαιον και εση ωσ γυνη πενθουσα επι τεθνηκοτι τουτο ηµερασ πολλασ3και ελευση π
ροσ τον βασιλεα και λαλησεισ προσ αυτον κατα το ρηµα τουτο και εθηκεν ιωαβ τουσ λογουσ εν τω σ
τοµατι αυτησ4και εισηλθεν η γυνη η θεκωιτισ προσ τον βασιλεα και επεσεν επι προσωπον αυτησ εισ
την γην και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν σωσον βασιλευ σωσον5και ειπεν προσ αυτην ο βασιλευσ τι
εστιν σοι η δε ειπεν και µαλα γυνη χηρα εγω ειµι και απεθανεν ο ανηρ µου6και γε τη δουλη σου δυο
υιοι και εµαχεσαντο αµφοτεροι εν τω αγρω και ουκ ην ο εξαιρουµενοσ ανα µεσον αυτων και επαισεν
ο εισ τον αδελφον αυτου και εθανατωσεν αυτον7και ιδου επανεστη ολη η πατρια προσ την δουλην σο
1

υ και ειπαν δοσ τον παισαντα τον αδελφον αυτου και θανατωσοµεν αυτον αντι τησ ψυχησ του αδελφ
ου αυτου ου απεκτεινεν και εξαρουµεν και γε τον κληρονοµον υµων και σβεσουσιν τον ανθρακα µου
τον καταλειφθεντα ωστε µη θεσθαι τω ανδρι µου καταλειµµα και ονοµα επι προσωπου τησ γησ8και ε
ιπεν ο βασιλευσ υγιαινουσα βαδιζε εισ τον οικον σου καγω εντελουµαι περι σου9και ειπεν η γυνη η θ
εκωιτισ προσ τον βασιλεα επ′ εµε κυριε µου βασιλευ η ανοµια και επι τον οικον του πατροσ µου και
ο βασιλευσ και ο θρονοσ αυτου αθωοσ10και ειπεν ο βασιλευσ τισ ο λαλων προσ σε και αξεισ αυτον π
ροσ εµε και ου προσθησει ετι αψασθαι αυτου11και ειπεν µνηµονευσατω δη ο βασιλευσ τον κυριον θε
ον αυτου πληθυνθηναι αγχιστεα του αιµατοσ του διαφθειραι και ου µη εξαρωσιν τον υιον µου και ει
πεν ζη κυριοσ ει πεσειται απο τησ τριχοσ του υιου σου επι την γην12και ειπεν η γυνη λαλησατω δη η
δουλη σου προσ τον κυριον µου τον βασιλεα ρηµα και ειπεν λαλησον13και ειπεν η γυνη ινα τι ελογισ
ω τοιουτο επι λαον θεου η εκ στοµατοσ του βασιλεωσ ο λογοσ ουτοσ ωσ πληµµελεια του µη επιστρεψ
αι τον βασιλεα τον εξωσµενον αυτου14οτι θανατω αποθανουµεθα και ωσπερ το υδωρ το καταφεροµεν
ον επι τησ γησ ο ου συναχθησεται και ληµψεται ο θεοσ ψυχην και λογιζοµενοσ του εξωσαι απ′ αυτο
υ εξωσµενον15και νυν ο ηλθον λαλησαι προσ τον βασιλεα τον κυριον µου το ρηµα τουτο οτι οψεται µ
ε ο λαοσ και ερει η δουλη σου λαλησατω δη προσ τον βασιλεα ει πωσ ποιησει ο βασιλευσ το ρηµα τη
σ δουλησ αυτου16οτι ακουσει ο βασιλευσ ρυσασθαι την δουλην αυτου εκ χειροσ του ανδροσ του ζητ
ουντοσ εξαραι µε και τον υιον µου απο κληρονοµιασ θεου17και ειπεν η γυνη ειη δη ο λογοσ του κυριο
υ µου του βασιλεωσ εισ θυσιαν οτι καθωσ αγγελοσ θεου ουτωσ ο κυριοσ µου ο βασιλευσ του ακουειν
το αγαθον και το πονηρον και κυριοσ ο θεοσ σου εσται µετα σου18και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν
προσ την γυναικα µη δη κρυψησ απ′ εµου ρηµα ο εγω επερωτω σε και ειπεν η γυνη λαλησατω δη ο κυ
ριοσ µου ο βασιλευσ19και ειπεν ο βασιλευσ µη η χειρ ιωαβ εν παντι τουτω µετα σου και ειπεν η γυνη
τω βασιλει ζη η ψυχη σου κυριε µου βασιλευ ει εστιν εισ τα δεξια η εισ τα αριστερα εκ παντων ων ελ
αλησεν ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι ο δουλοσ σου ιωαβ αυτοσ ενετειλατο µοι και αυτοσ εθετο εν τω
στοµατι τησ δουλησ σου παντασ τουσ λογουσ τουτουσ20ενεκεν του περιελθειν το προσωπον του ρηµα
τοσ τουτου εποιησεν ο δουλοσ σου ιωαβ τον λογον τουτον και ο κυριοσ µου σοφοσ καθωσ σοφια αγγε
λου του θεου του γνωναι παντα τα εν τη γη21και ειπεν ο βασιλευσ προσ ιωαβ ιδου δη εποιησα σοι κατ
α τον λογον σου τουτον πορευου επιστρεψον το παιδαριον τον αβεσσαλωµ22και επεσεν ιωαβ επι προσ
ωπον αυτου επι την γην και προσεκυνησεν και ευλογησεν τον βασιλεα και ειπεν ιωαβ σηµερον εγνω
ο δουλοσ σου οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε µου βασιλευ οτι εποιησεν ο κυριοσ µου ο βασ
ιλευσ τον λογον του δουλου αυτου23και ανεστη ιωαβ και επορευθη εισ γεδσουρ και ηγαγεν τον αβεσσ
αλωµ εισ ιερουσαληµ24και ειπεν ο βασιλευσ αποστραφητω εισ τον οικον αυτου και το προσωπον µου
µη βλεπετω και απεστρεψεν αβεσσαλωµ εισ τον οικον αυτου και το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδε
ν25και ωσ αβεσσαλωµ ουκ ην ανηρ εν παντι ισραηλ αινετοσ σφοδρα απο ιχνουσ ποδοσ αυτου και εω
σ κορυφησ αυτου ουκ ην εν αυτω µωµοσ26και εν τω κειρεσθαι αυτον την κεφαλην αυτου και εγενετο
απ′ αρχησ ηµερων εισ ηµερασ ωσ αν εκειρετο οτι κατεβαρυνετο επ′ αυτον και κειροµενοσ αυτην εστ
ησεν την τριχα τησ κεφαλησ αυτου διακοσιουσ σικλουσ εν τω σικλω τω βασιλικω27και ετεχθησαν τω
αβεσσαλωµ τρεισ υιοι και θυγατηρ µια και ονοµα αυτη θηµαρ αυτη ην γυνη καλη σφοδρα και γινετα
ι γυνη τω ροβοαµ υιω σαλωµων και τικτει αυτω τον αβια28και εκαθισεν αβεσσαλωµ εν ιερουσαληµ δ
υο ετη ηµερων και το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδεν29και απεστειλεν αβεσσαλωµ προσ ιωαβ του
αποστειλαι αυτον προσ τον βασιλεα και ουκ ηθελησεν ελθειν προσ αυτον και απεστειλεν εκ δευτερο
υ προσ αυτον και ουκ ηθελησεν παραγενεσθαι30και ειπεν αβεσσαλωµ προσ τουσ παιδασ αυτου ιδετε
η µερισ εν αγρω του ιωαβ εχοµενα µου και αυτω κριθαι εκει πορευεσθε και εµπρησατε αυτην εν πυρι
και ενεπρησαν αυτασ οι παιδεσ αβεσσαλωµ και παραγινονται οι δουλοι ιωαβ προσ αυτον διερρηχοτε
σ τα ιµατια αυτων και ειπαν ενεπυρισαν οι δουλοι αβεσσαλωµ την µεριδα εν πυρι31και ανεστη ιωαβ
και ηλθεν προσ αβεσσαλωµ εισ τον οικον και ειπεν προσ αυτον ινα τι οι παιδεσ σου ενεπυρισαν την
µεριδα την εµην εν πυρι32και ειπεν αβεσσαλωµ προσ ιωαβ ιδου απεστειλα προσ σε λεγων ηκε ωδε και
αποστελω σε προσ τον βασιλεα λεγων ινα τι ηλθον εκ γεδσουρ αγαθον µοι ην του ετι ειναι µε εκει και
νυν ιδου το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδον ει δε εστιν εν εµοι αδικια και θανατωσον µε33και ειση
λθεν ιωαβ προσ τον βασιλεα και απηγγειλεν αυτω και εκαλεσεν τον αβεσσαλωµ και εισηλθεν προσ τ
ον βασιλεα και προσεκυνησεν αυτω και επεσεν επι προσωπον αυτου επι την γην κατα προσωπον του
βασιλεωσ και κατεφιλησεν ο βασιλευσ τον αβεσσαλωµ
Chapter 15
1
και εγενετο µετα ταυτα και εποιησεν εαυτω αβεσσαλωµ αρµατα και ιππουσ και πεντηκοντα ανδρασ
παρατρεχειν εµπροσθεν αυτου2και ωρθρισεν αβεσσαλωµ και εστη ανα χειρα τησ οδου τησ πυλησ κα
ι εγενετο πασ ανηρ ω εγενετο κρισισ ηλθεν προσ τον βασιλεα εισ κρισιν και εβοησεν προσ αυτον αβε
σσαλωµ και ελεγεν αυτω εκ ποιασ πολεωσ συ ει και ειπεν ο ανηρ εκ µιασ φυλων ισραηλ ο δουλοσ σο
υ3και ειπεν προσ αυτον αβεσσαλωµ ιδου οι λογοι σου αγαθοι και ευκολοι και ακουων ουκ εστιν σοι π

αρα του βασιλεωσ4και ειπεν αβεσσαλωµ τισ µε καταστησει κριτην εν τη γη και επ′ εµε ελευσεται πασ
ανηρ ω εαν η αντιλογια και κρισισ και δικαιωσω αυτον5και εγενετο εν τω εγγιζειν ανδρα του προσκυ
νησαι αυτω και εξετεινεν την χειρα αυτου και επελαµβανετο αυτου και κατεφιλησεν αυτον6και εποι
ησεν αβεσσαλωµ κατα το ρηµα τουτο παντι ισραηλ τοισ παραγινοµενοισ εισ κρισιν προσ τον βασιλε
α και ιδιοποιειτο αβεσσαλωµ την καρδιαν ανδρων ισραηλ7και εγενετο απο τελουσ τεσσαρακοντα ετω
ν και ειπεν αβεσσαλωµ προσ τον πατερα αυτου πορευσοµαι δη και αποτεισω τασ ευχασ µου ασ ηυξα
µην τω κυριω εν χεβρων8οτι ευχην ηυξατο ο δουλοσ σου εν τω οικειν µε εν γεδσουρ εν συρια λεγων ε
αν επιστρεφων επιστρεψη µε κυριοσ εισ ιερουσαληµ και λατρευσω τω κυριω9και ειπεν αυτω ο βασιλε
υσ βαδιζε εισ ειρηνην και αναστασ επορευθη εισ χεβρων10και απεστειλεν αβεσσαλωµ κατασκοπουσ
εν πασαισ φυλαισ ισραηλ λεγων εν τω ακουσαι υµασ την φωνην τησ κερατινησ και ερειτε βεβασιλευ
κεν βασιλευσ αβεσσαλωµ εν χεβρων11και µετα αβεσσαλωµ επορευθησαν διακοσιοι ανδρεσ εξ ιερουσ
αληµ κλητοι και πορευοµενοι τη απλοτητι αυτων και ουκ εγνωσαν παν ρηµα12και απεστειλεν αβεσσα
λωµ και εκαλεσεν τον αχιτοφελ τον γελµωναιον τον συµβουλον δαυιδ εκ τησ πολεωσ αυτου εκ γωλα ε
ν τω θυσιαζειν αυτον και εγενετο συστρεµµα ισχυρον και ο λαοσ πορευοµενοσ και πολυσ µετα αβεσ
σαλωµ13και παρεγενετο ο απαγγελλων προσ δαυιδ λεγων εγενηθη η καρδια ανδρων ισραηλ οπισω αβε
σσαλωµ14και ειπεν δαυιδ πασιν τοισ παισιν αυτου τοισ µετ′ αυτου τοισ εν ιερουσαληµ αναστητε και
φυγωµεν οτι ουκ εστιν ηµιν σωτηρια απο προσωπου αβεσσαλωµ ταχυνατε του πορευθηναι ινα µη ταχ
υνη και καταλαβη ηµασ και εξωση εφ′ ηµασ την κακιαν και παταξη την πολιν στοµατι µαχαιρησ15κ
αι ειπον οι παιδεσ του βασιλεωσ προσ τον βασιλεα κατα παντα οσα αιρειται ο κυριοσ ηµων ο βασιλε
υσ ιδου οι παιδεσ σου16και εξηλθεν ο βασιλευσ και πασ ο οικοσ αυτου τοισ ποσιν αυτων και αφηκεν
ο βασιλευσ δεκα γυναικασ των παλλακων αυτου φυλασσειν τον οικον17και εξηλθεν ο βασιλευσ και π
αντεσ οι παιδεσ αυτου πεζη και εστησαν εν οικω τω µακραν18και παντεσ οι παιδεσ αυτου ανα χειρα
αυτου παρηγον και πασ ο χεττι και πασ ο φελετθι και εστησαν επι τησ ελαιασ εν τη ερηµω και πασ ο
λαοσ παρεπορευετο εχοµενοσ αυτου και παντεσ οι περι αυτον και παντεσ οι αδροι και παντεσ οι µαχ
ηται εξακοσιοι ανδρεσ και παρησαν επι χειρα αυτου και πασ ο χερεθθι και πασ ο φελεθθι και παντεσ
οι γεθθαιοι εξακοσιοι ανδρεσ οι ελθοντεσ τοισ ποσιν αυτων εκ γεθ πορευοµενοι επι προσωπον του βα
σιλεωσ19και ειπεν ο βασιλευσ προσ εθθι τον γεθθαιον ινα τι πορευη και συ µεθ′ ηµων επιστρεφε και οι
κει µετα του βασιλεωσ οτι ξενοσ ει συ και οτι µετωκηκασ συ εκ του τοπου σου20ει εχθεσ παραγεγονα
σ και σηµερον κινησω σε µεθ′ ηµων και γε µεταναστησεισ τον τοπον σου εχθεσ η εξελευσισ σου και
σηµερον µετακινησω σε µεθ′ ηµων του πορευθηναι και εγω πορευσοµαι ου αν εγω πορευθω επιστρεφο
υ και επιστρεψον τουσ αδελφουσ σου µετα σου και κυριοσ ποιησει µετα σου ελεοσ και αληθειαν21και
απεκριθη εθθι τω βασιλει και ειπεν ζη κυριοσ και ζη ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι εισ τον τοπον ου ε
αν η ο κυριοσ µου και εαν εισ θανατον και εαν εισ ζωην οτι εκει εσται ο δουλοσ σου22και ειπεν ο βασ
ιλευσ προσ εθθι δευρο και διαβαινε µετ′ εµου και παρηλθεν εθθι ο γεθθαιοσ και παντεσ οι παιδεσ αυτ
ου και πασ ο οχλοσ ο µετ′ αυτου23και πασα η γη εκλαιεν φωνη µεγαλη και πασ ο λαοσ παρεπορευοντ
ο εν τω χειµαρρω κεδρων και ο βασιλευσ διεβη τον χειµαρρουν κεδρων και πασ ο λαοσ και ο βασιλευ
σ παρεπορευοντο επι προσωπον οδου την ερηµον24και ιδου και γε σαδωκ και παντεσ οι λευιται µετ′ α
υτου αιροντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου απο βαιθαρ και εστησαν την κιβωτον του θεου και ανε
βη αβιαθαρ εωσ επαυσατο πασ ο λαοσ παρελθειν εκ τησ πολεωσ25και ειπεν ο βασιλευσ τω σαδωκ απ
οστρεψον την κιβωτον του θεου εισ την πολιν εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοισ κυριου και επιστρεψει µε
και δειξει µοι αυτην και την ευπρεπειαν αυτησ26και εαν ειπη ουτωσ ουκ ηθεληκα εν σοι ιδου εγω ειµ
ι ποιειτω µοι κατα το αγαθον εν οφθαλµοισ αυτου27και ειπεν ο βασιλευσ τω σαδωκ τω ιερει ιδετε συ ε
πιστρεφεισ εισ την πολιν εν ειρηνη και αχιµαασ ο υιοσ σου και ιωναθαν ο υιοσ αβιαθαρ οι δυο υιοι
υµων µεθ′ υµων28ιδετε εγω ειµι στρατευοµαι εν αραβωθ τησ ερηµου εωσ του ελθειν ρηµα παρ′ υµων τ
ου απαγγειλαι µοι29και απεστρεψεν σαδωκ και αβιαθαρ την κιβωτον εισ ιερουσαληµ και εκαθισεν εκ
ει30και δαυιδ ανεβαινεν εν τη αναβασει των ελαιων αναβαινων και κλαιων και την κεφαλην επικεκα
λυµµενοσ και αυτοσ επορευετο ανυποδετοσ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου επεκαλυψεν ανηρ την κεφα
λην αυτου και ανεβαινον αναβαινοντεσ και κλαιοντεσ31και ανηγγελη δαυιδ λεγοντεσ και αχιτοφελ ε
ν τοισ συστρεφοµενοισ µετα αβεσσαλωµ και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την βουλην αχιτοφελ κυριε
ο θεοσ µου32και ην δαυιδ ερχοµενοσ εωσ του ροωσ ου προσεκυνησεν εκει τω θεω και ιδου εισ απαντη
ν αυτω χουσι ο αρχι εταιροσ δαυιδ διερρηχωσ τον χιτωνα αυτου και γη επι τησ κεφαλησ αυτου33και
ειπεν αυτω δαυιδ εαν µεν διαβησ µετ′ εµου και εση επ′ εµε εισ βασταγµα34και εαν εισ την πολιν επιστ
ρεψησ και ερεισ τω αβεσσαλωµ διεληλυθασιν οι αδελφοι σου και ο βασιλευσ κατοπισθεν µου διεληλ
υθεν ο πατηρ σου και νυν παισ σου ειµι βασιλευ εασον µε ζησαι παισ του πατροσ σου ηµην τοτε και
αρτιωσ και νυν εγω δουλοσ σοσ και διασκεδασεισ µοι την βουλην αχιτοφελ35και ιδου µετα σου εκει σ
αδωκ και αβιαθαρ οι ιερεισ και εσται παν ρηµα ο εαν ακουσησ εξ οικου του βασιλεωσ και αναγγελει
σ τω σαδωκ και τω αβιαθαρ τοισ ιερευσιν36ιδου εκει µετ′ αυτων δυο υιοι αυτων αχιµαασ υιοσ τω σαδ
ωκ και ιωναθαν υιοσ τω αβιαθαρ και αποστελειτε εν χειρι αυτων προσ µε παν ρηµα ο εαν ακουσητε37

και εισηλθεν χουσι ο εταιροσ δαυιδ εισ την πολιν και αβεσσαλωµ εισεπορευετο εισ ιερουσαληµ
Chapter 16
1
και δαυιδ παρηλθεν βραχυ τι απο τησ ροωσ και ιδου σιβα το παιδαριον µεµφιβοσθε εισ απαντην αυτ
ου και ζευγοσ ονων επισεσαγµενων και επ′ αυτοισ διακοσιοι αρτοι και εκατον σταφιδεσ και εκατον φ
οινικεσ και νεβελ οινου2και ειπεν ο βασιλευσ προσ σιβα τι ταυτα σοι και ειπεν σιβα τα υποζυγια τη ο
ικια του βασιλεωσ του επικαθησθαι και οι αρτοι και οι φοινικεσ εισ βρωσιν τοισ παιδαριοισ και ο οι
νοσ πιειν τοισ εκλελυµενοισ εν τη ερηµω3και ειπεν ο βασιλευσ και που ο υιοσ του κυριου σου και ειπ
εν σιβα προσ τον βασιλεα ιδου καθηται εν ιερουσαληµ οτι ειπεν σηµερον επιστρεψουσιν µοι ο οικοσ
ισραηλ την βασιλειαν του πατροσ µου4και ειπεν ο βασιλευσ τω σιβα ιδου σοι παντα οσα εστιν τω µε
µφιβοσθε και ειπεν σιβα προσκυνησασ ευροιµι χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε µου βασιλευ5και ηλθεν
ο βασιλευσ δαυιδ εωσ βαουριµ και ιδου εκειθεν ανηρ εξεπορευετο εκ συγγενειασ οικου σαουλ και ον
οµα αυτω σεµει+ υιοσ γηρα εξηλθεν εκπορευοµενοσ και καταρωµενοσ 6και λιθαζων εν λιθοισ τον δαυ
ιδ και παντασ τουσ παιδασ του βασιλεωσ δαυιδ και πασ ο λαοσ ην και παντεσ οι δυνατοι εκ δεξιων κ
αι εξ ευωνυµων του βασιλεωσ7και ουτωσ ελεγεν σεµει+ εν τω καταρασθαι αυτον εξελθε εξελθε ανηρ
αιµατων και ανηρ ο παρανοµοσ8επεστρεψεν επι σε κυριοσ παντα τα αιµατα του οικου σαουλ οτι εβα
σιλευσασ αντ′ αυτου και εδωκεν κυριοσ την βασιλειαν εν χειρι αβεσσαλωµ του υιου σου και ιδου συ
εν τη κακια σου οτι ανηρ αιµατων συ9και ειπεν αβεσσα υιοσ σαρουιασ προσ τον βασιλεα ινα τι κατ
αραται ο κυων ο τεθνηκωσ ουτοσ τον κυριον µου τον βασιλεα διαβησοµαι δη και αφελω την κεφαλην
αυτου10και ειπεν ο βασιλευσ τι εµοι και υµιν υιοι σαρουιασ αφετε αυτον και ουτωσ καταρασθω οτι
κυριοσ ειπεν αυτω καταρασθαι τον δαυιδ και τισ ερει ωσ τι εποιησασ ουτωσ11και ειπεν δαυιδ προσ α
βεσσα και προσ παντασ τουσ παιδασ αυτου ιδου ο υιοσ µου ο εξελθων εκ τησ κοιλιασ µου ζητει την
ψυχην µου και προσετι νυν ο υιοσ του ιεµινι αφετε αυτον καταρασθαι οτι ειπεν αυτω κυριοσ12ει πωσ
ιδοι κυριοσ εν τη ταπεινωσει µου και επιστρεψει µοι αγαθα αντι τησ καταρασ αυτου τη ηµερα ταυτη1
3
και επορευθη δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εν τη οδω και σεµει+ επορευετο εκ πλευρασ του ορουσ εχοµ
ενα αυτου πορευοµενοσ και καταρωµενοσ και λιθαζων εν λιθοισ εκ πλαγιων αυτου και τω χοι+ πασσ
ων14και ηλθεν ο βασιλευσ και πασ ο λαοσ αυτου εκλελυµενοι και ανεψυξαν εκει15και αβεσσαλωµ κα
ι πασ ανηρ ισραηλ εισηλθον εισ ιερουσαληµ και αχιτοφελ µετ′ αυτου16και εγενηθη ηνικα ηλθεν χουσ
ι ο αρχι εταιροσ δαυιδ προσ αβεσσαλωµ και ειπεν χουσι προσ αβεσσαλωµ ζητω ο βασιλευσ17και ειπε
ν αβεσσαλωµ προσ χουσι τουτο το ελεοσ σου µετα του εταιρου σου ινα τι ουκ απηλθεσ µετα του εται
ρου σου18και ειπεν χουσι προσ αβεσσαλωµ ουχι αλλα κατοπισθεν ου εξελεξατο κυριοσ και ο λαοσ ο
υτοσ και πασ ανηρ ισραηλ αυτω εσοµαι και µετ′ αυτου καθησοµαι19και το δευτερον τινι εγω δουλευσ
ω ουχι ενωπιον του υιου αυτου καθαπερ εδουλευσα ενωπιον του πατροσ σου ουτωσ εσοµαι ενωπιον
σου20και ειπεν αβεσσαλωµ προσ αχιτοφελ φερετε εαυτοισ βουλην τι ποιησωµεν21και ειπεν αχιτοφελ π
ροσ αβεσσαλωµ εισελθε προσ τασ παλλακασ του πατροσ σου ασ κατελιπεν φυλασσειν τον οικον αυτ
ου και ακουσεται πασ ισραηλ οτι κατησχυνασ τον πατερα σου και ενισχυσουσιν αι χειρεσ παντων τ
ων µετα σου22και επηξαν την σκηνην τω αβεσσαλωµ επι το δωµα και εισηλθεν αβεσσαλωµ προσ τασ
παλλακασ του πατροσ αυτου κατ′ οφθαλµουσ παντοσ ισραηλ 23και η βουλη αχιτοφελ ην εβουλευσατ
ο εν ταισ ηµεραισ ταισ πρωταισ ον τροπον επερωτηση εν λογω του θεου ουτωσ πασα η βουλη του αχι
τοφελ και γε τω δαυιδ και γε τω αβεσσαλωµ
Chapter 17
και ειπεν αχιτοφελ προσ αβεσσαλωµ επιλεξω δη εµαυτω δωδεκα χιλιαδασ ανδρων και αναστησοµαι
και καταδιωξω οπισω δαυιδ την νυκτα2και επελευσοµαι επ′ αυτον και αυτοσ κοπιων και εκλελυµενο
σ χερσιν και εκστησω αυτον και φευξεται πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και παταξω τον βασιλεα µονωτατ
ον3και επιστρεψω παντα τον λαον προσ σε ον τροπον επιστρεφει η νυµφη προσ τον ανδρα αυτησ πλη
ν ψυχην ενοσ ανδροσ συ ζητεισ και παντι τω λαω εσται ειρηνη4και ευθησ ο λογοσ εν οφθαλµοισ αβε
σσαλωµ και εν οφθαλµοισ παντων των πρεσβυτερων ισραηλ 5και ειπεν αβεσσαλωµ καλεσατε δη και γ
ε τον χουσι τον αραχι και ακουσωµεν τι εν τω στοµατι αυτου και γε αυτου6και εισηλθεν χουσι προσ
αβεσσαλωµ και ειπεν αβεσσαλωµ προσ αυτον λεγων κατα το ρηµα τουτο ελαλησεν αχιτοφελ ει ποιησ
οµεν κατα τον λογον αυτου ει δε µη συ λαλησον7και ειπεν χουσι προσ αβεσσαλωµ ουκ αγαθη αυτη η
βουλη ην εβουλευσατο αχιτοφελ το απαξ τουτο8και ειπεν χουσι συ οιδασ τον πατερα σου και τουσ α
νδρασ αυτου οτι δυνατοι εισιν σφοδρα και καταπικροι τη ψυχη αυτων ωσ αρκοσ ητεκνωµενη εν αγρ
ω και ωσ υσ τραχεια εν τω πεδιω και ο πατηρ σου ανηρ πολεµιστησ και ου µη καταλυση τον λαον9ιδ
ου γαρ αυτοσ νυν κεκρυπται εν ενι των βουνων η εν ενι των τοπων και εσται εν τω επιπεσειν αυτοισ ε
ν αρχη και ακουση ο ακουων και ειπη εγενηθη θραυσισ εν τω λαω τω οπισω αβεσσαλωµ10και γε αυτο
σ υιοσ δυναµεωσ ου η καρδια καθωσ η καρδια του λεοντοσ τηκοµενη τακησεται οτι οιδεν πασ ισραη
λ οτι δυνατοσ ο πατηρ σου και υιοι δυναµεωσ οι µετ′ αυτου11οτι ουτωσ συµβουλευων εγω συνεβουλε
1

υσα και συναγοµενοσ συναχθησεται επι σε πασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε ωσ η αµµοσ η επι
τησ θαλασσησ εισ πληθοσ και το προσωπον σου πορευοµενον εν µεσω αυτων12και ηξοµεν προσ αυτ
ον εισ ενα των τοπων ου εαν ευρωµεν αυτον εκει και παρεµβαλουµεν επ′ αυτον ωσ πιπτει η δροσοσ επ
ι την γην και ουχ υπολειψοµεθα εν αυτω και τοισ ανδρασιν τοισ µετ′ αυτου και γε ενα13και εαν εισ πο
λιν συναχθη και ληµψεται πασ ισραηλ προσ την πολιν εκεινην σχοινια και συρουµεν αυτην εωσ εισ
τον χειµαρρουν οπωσ µη καταλειφθη εκει µηδε λιθοσ14και ειπεν αβεσσαλωµ και πασ ανηρ ισραηλ αγ
αθη η βουλη χουσι του αραχι υπερ την βουλην αχιτοφελ και κυριοσ ενετειλατο διασκεδασαι την βου
λην αχιτοφελ την αγαθην οπωσ αν επαγαγη κυριοσ επι αβεσσαλωµ τα κακα παντα15και ειπεν χουσι ο
του αραχι προσ σαδωκ και αβιαθαρ τουσ ιερεισ ουτωσ και ουτωσ συνεβουλευσεν αχιτοφελ τω αβεσσ
αλωµ και τοισ πρεσβυτεροισ ισραηλ και ουτωσ και ουτωσ συνεβουλευσα εγω16και νυν αποστειλατε τ
αχυ και αναγγειλατε τω δαυιδ λεγοντεσ µη αυλισθησ την νυκτα εν αραβωθ τησ ερηµου και γε διαβαι
νων σπευσον µηποτε καταπιη τον βασιλεα και παντα τον λαον τον µετ′ αυτου17και ιωναθαν και αχιµ
αασ ειστηκεισαν εν τη πηγη ρωγηλ και επορευθη η παιδισκη και ανηγγειλεν αυτοισ και αυτοι πορευο
νται και αναγγελλουσιν τω βασιλει δαυιδ οτι ουκ εδυναντο οφθηναι του εισελθειν εισ την πολιν18και
ειδεν αυτουσ παιδαριον και απηγγειλεν τω αβεσσαλωµ και επορευθησαν οι δυο ταχεωσ και εισηλθαν
εισ οικιαν ανδροσ εν βαουριµ και αυτω λακκοσ εν τη αυλη και κατεβησαν εκει19και ελαβεν η γυνη κ
αι διεπετασεν το επικαλυµµα επι προσωπον του λακκου και εψυξεν επ′ αυτω αραφωθ και ουκ εγνωσθ
η ρηµα20και ηλθαν οι παιδεσ αβεσσαλωµ προσ την γυναικα εισ την οικιαν και ειπαν που αχιµαασ κα
ι ιωναθαν και ειπεν αυτοισ η γυνη παρηλθαν µικρον του υδατοσ και εζητησαν και ουχ ευραν και αν
εστρεψαν εισ ιερουσαληµ21εγενετο δε µετα το απελθειν αυτουσ και ανεβησαν εκ του λακκου και επο
ρευθησαν και ανηγγειλαν τω βασιλει δαυιδ και ειπαν προσ δαυιδ αναστητε και διαβητε ταχεωσ το υδ
ωρ οτι ουτωσ εβουλευσατο περι υµων αχιτοφελ22και ανεστη δαυιδ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και δι
εβησαν τον ιορδανην εωσ του φωτοσ του πρωι εωσ ενοσ ουκ ελαθεν οσ ου διηλθεν τον ιορδανην23και
αχιτοφελ ειδεν οτι ουκ εγενηθη η βουλη αυτου και επεσαξεν την ονον αυτου και ανεστη και απηλθεν
εισ τον οικον αυτου εισ την πολιν αυτου και ενετειλατο τω οικω αυτου και απηγξατο και απεθανεν κ
αι εταφη εν τω ταφω του πατροσ αυτου24και δαυιδ διηλθεν εισ µαναι+µ και αβεσσαλωµ διεβη τον ιορ
δανην αυτοσ και πασ ανηρ ισραηλ µετ′ αυτου25και τον αµεσσαι+ κατεστησεν αβεσσαλωµ αντι ιωαβ
επι τησ δυναµεωσ και αµεσσαι+ υιοσ ανδροσ και ονοµα αυτω ιοθορ ο ισραηλιτησ ουτοσ εισηλθεν πρ
οσ αβιγαιαν θυγατερα ναασ αδελφην σαρουιασ µητροσ ιωαβ 26και παρενεβαλεν πασ ισραηλ και αβεσ
σαλωµ εισ την γην γαλααδ27και εγενετο ηνικα ηλθεν δαυιδ εισ µαναι+µ ουεσβι υιοσ ναασ εκ ραββαθ
υιων αµµων και µαχιρ υιοσ αµιηλ εκ λωδαβαρ και βερζελλι ο γαλααδιτησ εκ ρωγελλιµ28ηνεγκαν δεκα
κοιτασ και αµφιταπουσ και λεβητασ δεκα και σκευη κεραµου και πυρουσ και κριθασ και αλευρον κ
αι αλφιτον και κυαµον και φακον29και µελι και βουτυρον και προβατα και σαφφωθ βοων και προσηνε
γκαν τω δαυιδ και τω λαω τω µετ′ αυτου φαγειν οτι ειπαν ο λαοσ πεινων και εκλελυµενοσ και διψων ε
ν τη ερηµω
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και επεσκεψατο δαυιδ τον λαον τον µετ′ αυτου και κατεστησεν επ′ αυτων χιλιαρχουσ και εκατονταρ
χουσ2και απεστειλεν δαυιδ τον λαον το τριτον εν χειρι ιωαβ και το τριτον εν χειρι αβεσσα υιου σαρο
υιασ αδελφου ιωαβ και το τριτον εν χειρι εθθι του γεθθαιου και ειπεν δαυιδ προσ τον λαον εξελθων εξ
ελευσοµαι και γε εγω µεθ′ υµων3και ειπαν ουκ εξελευση οτι εαν φυγη φυγωµεν ου θησουσιν εφ′ ηµασ
καρδιαν και εαν αποθανωµεν το ηµισυ ηµων ου θησουσιν εφ′ ηµασ καρδιαν οτι συ ωσ ηµεισ δεκα χι
λιαδεσ και νυν αγαθον οτι εση ηµιν εν τη πολει βοηθεια του βοηθειν4και ειπεν προσ αυτουσ ο βασιλε
υσ ο εαν αρεση εν οφθαλµοισ υµων ποιησω και εστη ο βασιλευσ ανα χειρα τησ πυλησ και πασ ο λαο
σ εξεπορευετο εισ εκατονταδασ και εισ χιλιαδασ5και ενετειλατο ο βασιλευσ τω ιωαβ και τω αβεσσα
και τω εθθι λεγων φεισασθε µοι του παιδαριου του αβεσσαλωµ και πασ ο λαοσ ηκουσεν εντελλοµενο
υ του βασιλεωσ πασιν τοισ αρχουσιν υπερ αβεσσαλωµ6και εξηλθεν πασ ο λαοσ εισ τον δρυµον εξ εν
αντιασ ισραηλ και εγενετο ο πολεµοσ εν τω δρυµω εφραιµ7και επταισεν εκει ο λαοσ ισραηλ ενωπιον τ
ων παιδων δαυιδ και εγενετο η θραυσισ µεγαλη εν τη ηµερα εκεινη εικοσι χιλιαδεσ ανδρων8και εγενε
το εκει ο πολεµοσ διεσπαρµενοσ επι προσωπον πασησ τησ γησ και επλεονασεν ο δρυµοσ του καταφαγ
ειν εκ του λαου υπερ ουσ κατεφαγεν εν τω λαω η µαχαιρα εν τη ηµερα εκεινη9και συνηντησεν αβεσσ
αλωµ ενωπιον των παιδων δαυιδ και αβεσσαλωµ επιβεβηκωσ επι του ηµιονου αυτου και εισηλθεν ο η
µιονοσ υπο το δασοσ τησ δρυοσ τησ µεγαλησ και εκρεµασθη η κεφαλη αυτου εν τη δρυι και εκρεµασ
θη ανα µεσον του ουρανου και ανα µεσον τησ γησ και ο ηµιονοσ υποκατω αυτου παρηλθεν10και ειδε
ν ανηρ εισ και ανηγγειλεν ιωαβ και ειπεν ιδου εωρακα τον αβεσσαλωµ κρεµαµενον εν τη δρυι11και ει
πεν ιωαβ τω ανδρι τω απαγγελλοντι και ιδου εορακασ τι οτι ουκ επαταξασ αυτον εισ την γην και εγω
αν δεδωκειν σοι δεκα αργυριου και παραζωνην µιαν12ειπεν δε ο ανηρ προσ ιωαβ και εγω ειµι ιστηµι ε
πι τασ χειρασ µου χιλιουσ σικλουσ αργυριου ου µη επιβαλω χειρα µου επι τον υιον του βασιλεωσ οτι

εν τοισ ωσιν ηµων ενετειλατο ο βασιλευσ σοι και αβεσσα και τω εθθι λεγων φυλαξατε µοι το παιδαρι
ον τον αβεσσαλωµ13µη ποιησαι εν τη ψυχη αυτου αδικον και πασ ο λογοσ ου λησεται απο του βασιλ
εωσ και συ στηση εξ εναντιασ14και ειπεν ιωαβ τουτο εγω αρξοµαι ουχ ουτωσ µενω ενωπιον σου και ε
λαβεν ιωαβ τρια βελη εν τη χειρι αυτου και ενεπηξεν αυτα εν τη καρδια αβεσσαλωµ ετι αυτου ζωντο
σ εν τη καρδια τησ δρυοσ15και εκυκλωσαν δεκα παιδαρια αιροντα τα σκευη ιωαβ και επαταξαν τον
αβεσσαλωµ και εθανατωσαν αυτον16και εσαλπισεν ιωαβ εν κερατινη και απεστρεψεν ο λαοσ του µη
διωκειν οπισω ισραηλ οτι εφειδετο ιωαβ του λαου17και ελαβεν τον αβεσσαλωµ και ερριψεν αυτον εισ
χασµα µεγα εν τω δρυµω εισ τον βοθυνον τον µεγαν και εστηλωσεν επ′ αυτον σωρον λιθων µεγαν σφο
δρα και πασ ισραηλ εφυγεν ανηρ εισ το σκηνωµα αυτου18και αβεσσαλωµ ετι ζων και εστησεν εαυτω
την στηλην εν η εληµφθη και εστηλωσεν αυτην λαβειν την στηλην την εν τη κοιλαδι του βασιλεωσ ο
τι ειπεν ουκ εστιν αυτω υιοσ ενεκεν του αναµνησαι το ονοµα αυτου και εκαλεσεν την στηλην χειρ α
βεσσαλωµ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ19και αχιµαασ υιοσ σαδωκ ειπεν δραµω δη και ευαγγελιω τω βασι
λει οτι εκρινεν αυτω κυριοσ εκ χειροσ των εχθρων αυτου 20και ειπεν αυτω ιωαβ ουκ ανηρ ευαγγελιασ
συ εν τη ηµερα ταυτη και ευαγγελιη εν ηµερα αλλη εν δε τη ηµερα ταυτη ουκ ευαγγελιη ου εινεκεν ο
υιοσ του βασιλεωσ απεθανεν21και ειπεν ιωαβ τω χουσι βαδισασ αναγγειλον τω βασιλει οσα ειδεσ και
προσεκυνησεν χουσι τω ιωαβ και εξηλθεν22και προσεθετο ετι αχιµαασ υιοσ σαδωκ και ειπεν προσ ιω
αβ και εστω οτι δραµω και γε εγω οπισω του χουσι και ειπεν ιωαβ ινα τι τουτο τρεχεισ υιε µου δευρο
ουκ εστιν σοι ευαγγελια εισ ωφελειαν πορευοµενω23και ειπεν τι γαρ εαν δραµουµαι και ειπεν αυτω ιω
αβ δραµε και εδραµεν αχιµαασ οδον την του κεχαρ και υπερεβη τον χουσι24και δαυιδ εκαθητο ανα µ
εσον των δυο πυλων και επορευθη ο σκοποσ εισ το δωµα τησ πυλησ προσ το τειχοσ και επηρεν τουσ
οφθαλµουσ αυτου και ειδεν και ιδου ανηρ τρεχων µονοσ ενωπιον αυτου25και ανεβοησεν ο σκοποσ κα
ι απηγγειλεν τω βασιλει και ειπεν ο βασιλευσ ει µονοσ εστιν ευαγγελια εν τω στοµατι αυτου και επορ
ευετο πορευοµενοσ και εγγιζων26και ειδεν ο σκοποσ ανδρα ετερον τρεχοντα και εβοησεν ο σκοποσ πρ
οσ τη πυλη και ειπεν ιδου ανηρ ετεροσ τρεχων µονοσ και ειπεν ο βασιλευσ και γε ουτοσ ευαγγελιζοµε
νοσ27και ειπεν ο σκοποσ εγω ορω τον δροµον του πρωτου ωσ δροµον αχιµαασ υιου σαδωκ και ειπεν ο
βασιλευσ ανηρ αγαθοσ ουτοσ και γε εισ ευαγγελιαν αγαθην ελευσεται28και εβοησεν αχιµαασ και ειπ
εν προσ τον βασιλεα ειρηνη και προσεκυνησεν τω βασιλει επι προσωπον αυτου επι την γην και ειπεν
ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ σου οσ απεκλεισεν τουσ ανδρασ τουσ µισουντασ την χειρα αυτων εν τω κυ
ριω µου τω βασιλει29και ειπεν ο βασιλευσ ειρηνη τω παιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν αχιµαασ ειδο
ν το πληθοσ το µεγα του αποστειλαι τον δουλον του βασιλεωσ ιωαβ και τον δουλον σου και ουκ εγνω
ν τι εκει30και ειπεν ο βασιλευσ επιστρεψον στηλωθητι ωδε και επεστραφη και εστη31και ιδου ο χουσι
παρεγενετο και ειπεν τω βασιλει ευαγγελισθητω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι εκρινεν σοι κυριοσ σηµ
ερον εκ χειροσ παντων των επεγειροµενων επι σε32και ειπεν ο βασιλευσ προσ τον χουσι ει ειρηνη τω π
αιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν ο χουσι γενοιντο ωσ το παιδαριον οι εχθροι του κυριου µου του βα
σιλεωσ και παντεσ οσοι επανεστησαν επ′ αυτον εισ κακα
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και εταραχθη ο βασιλευσ και ανεβη εισ το υπερωον τησ πυλησ και εκλαυσεν και ουτωσ ειπεν εν τω
πορευεσθαι αυτον υιε µου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου αβεσσαλωµ τισ δωη τον θανατον µου αντι σο
υ εγω αντι σου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου2και ανηγγελη τω ιωαβ λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ κλαιει κ
αι πενθει επι αβεσσαλωµ3και εγενετο η σωτηρια εν τη ηµερα εκεινη εισ πενθοσ παντι τω λαω οτι ηκο
υσεν ο λαοσ εν τη ηµερα εκεινη λεγων οτι λυπειται ο βασιλευσ επι τω υιω αυτου4και διεκλεπτετο ο λ
αοσ εν τη ηµερα εκεινη του εισελθειν εισ την πολιν καθωσ διακλεπτεται ο λαοσ οι αισχυνοµενοι εν τ
ω αυτουσ φευγειν εν τω πολεµω5και ο βασιλευσ εκρυψεν το προσωπον αυτου και εκραξεν ο βασιλευσ
φωνη µεγαλη λεγων υιε µου αβεσσαλωµ αβεσσαλωµ υιε µου6και εισηλθεν ιωαβ προσ τον βασιλεα ει
σ τον οικον και ειπεν κατησχυνασ σηµερον το προσωπον παντων των δουλων σου των εξαιρουµενων
σε σηµερον και την ψυχην των υιων σου και των θυγατερων σου και την ψυχην των γυναικων σου κα
ι των παλλακων σου7του αγαπαν τουσ µισουντασ σε και µισειν τουσ αγαπωντασ σε και ανηγγειλασ σ
ηµερον οτι ουκ εισιν οι αρχοντεσ σου ουδε παιδεσ οτι εγνωκα σηµερον οτι ει αβεσσαλωµ εζη παντεσ
ηµεισ σηµερον νεκροι οτι τοτε το ευθεσ ην εν οφθαλµοισ σου8και νυν αναστασ εξελθε και λαλησον ε
ισ την καρδιαν των δουλων σου οτι εν κυριω ωµοσα οτι ει µη εκπορευση σηµερον ει αυλισθησεται αν
ηρ µετα σου την νυκτα ταυτην και επιγνωθι σεαυτω και κακον σοι τουτο υπερ παν το κακον το επελθ
ον σοι εκ νεοτητοσ σου εωσ του νυν9και ανεστη ο βασιλευσ και εκαθισεν εν τη πυλη και πασ ο λαοσ
ανηγγειλαν λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ καθηται εν τη πυλη και εισηλθεν πασ ο λαοσ κατα προσωπον τ
ου βασιλεωσ και ισραηλ εφυγεν ανηρ εισ τα σκηνωµατα αυτου10και ην πασ ο λαοσ κρινοµενοσ εν πα
σαισ φυλαισ ισραηλ λεγοντεσ ο βασιλευσ δαυιδ ερρυσατο ηµασ απο παντων των εχθρων ηµων και α
υτοσ εξειλατο ηµασ εκ χειροσ αλλοφυλων και νυν πεφευγεν απο τησ γησ και απο τησ βασιλειασ αυτο
υ απο αβεσσαλωµ11και αβεσσαλωµ ον εχρισαµεν εφ′ ηµων απεθανεν εν τω πολεµω και νυν ινα τι υµει

σ κωφευετε του επιστρεψαι τον βασιλεα και το ρηµα παντοσ ισραηλ ηλθεν προσ τον βασιλεα12και ο β
ασιλευσ δαυιδ απεστειλεν προσ σαδωκ και προσ αβιαθαρ τουσ ιερεισ λεγων λαλησατε προσ τουσ πρ
εσβυτερουσ ιουδα λεγοντεσ ινα τι γινεσθε εσχατοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εισ τον οικον αυτου κ
αι λογοσ παντοσ ισραηλ ηλθεν προσ τον βασιλεα13αδελφοι µου υµεισ οστα µου και σαρκεσ µου υµει
σ και ινα τι γινεσθε εσχατοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εισ τον οικον αυτου14και τω αµεσσαι+ ερειτ
ε ουχι οστουν µου και σαρξ µου συ και νυν ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη ει µη αρχων δ
υναµεωσ εση ενωπιον εµου πασασ τασ ηµερασ αντι ιωαβ15και εκλινεν την καρδιαν παντοσ ανδροσ ι
ουδα ωσ ανδροσ ενοσ και απεστειλαν προσ τον βασιλεα λεγοντεσ επιστραφητι συ και παντεσ οι δουλ
οι σου16και επεστρεψεν ο βασιλευσ και ηλθεν εωσ του ιορδανου και ανδρεσ ιουδα ηλθαν εισ γαλγαλ
α του πορευεσθαι εισ απαντην του βασιλεωσ διαβιβασαι τον βασιλεα τον ιορδανην17και εταχυνεν σε
µει+ υιοσ γηρα υιου του ιεµενι εκ βαουριµ και κατεβη µετα ανδροσ ιουδα εισ απαντην του βασιλεωσ
δαυιδ18και χιλιοι ανδρεσ µετ′ αυτου εκ του βενιαµιν και σιβα το παιδαριον του οικου σαουλ και δεκα
πεντε υιοι αυτου µετ′ αυτου και εικοσι δουλοι αυτου µετ′ αυτου και κατευθυναν τον ιορδανην εµπρο
σθεν του βασιλεωσ19και ελειτουργησαν την λειτουργιαν του διαβιβασαι τον βασιλεα και διεβη η δια
βασισ εξεγειραι τον οικον του βασιλεωσ και του ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλµοισ αυτου και σεµει+ υι
οσ γηρα επεσεν επι προσωπον αυτου ενωπιον του βασιλεωσ διαβαινοντοσ αυτου τον ιορδανην20και ει
πεν προσ τον βασιλεα µη διαλογισασθω ο κυριοσ µου ανοµιαν και µη µνησθησ οσα ηδικησεν ο παισ
σου εν τη ηµερα η ο κυριοσ µου ο βασιλευσ εξεπορευετο εξ ιερουσαληµ του θεσθαι τον βασιλεα εισ τ
ην καρδιαν αυτου21οτι εγνω ο δουλοσ σου οτι εγω ηµαρτον και ιδου εγω ηλθον σηµερον προτεροσ πα
ντοσ οικου ιωσηφ του καταβηναι εισ απαντην του κυριου µου του βασιλεωσ22και απεκριθη αβεσσα υ
ιοσ σαρουιασ και ειπεν µη αντι τουτου ου θανατωθησεται σεµει+ οτι κατηρασατο τον χριστον κυριο
υ23και ειπεν δαυιδ τι εµοι και υµιν υιοι σαρουιασ οτι γινεσθε µοι σηµερον εισ επιβουλον σηµερον ου
θανατωθησεται τισ ανηρ εξ ισραηλ οτι ουκ οιδα ει σηµερον βασιλευω εγω επι τον ισραηλ24και ειπεν
ο βασιλευσ προσ σεµει+ ου µη αποθανησ και ωµοσεν αυτω ο βασιλευσ25και µεµφιβοσθε υιοσ ιωναθα
ν υιου σαουλ κατεβη εισ απαντην του βασιλεωσ και ουκ εθεραπευσεν τουσ ποδασ αυτου ουδε ωνυχι
σατο ουδε εποιησεν τον µυστακα αυτου και τα ιµατια αυτου ουκ επλυνεν απο τησ ηµερασ ησ απηλθ
εν ο βασιλευσ εωσ τησ ηµερασ ησ αυτοσ παρεγενετο εν ειρηνη26και εγενετο οτε εισηλθεν εισ ιερουσα
ληµ εισ απαντησιν του βασιλεωσ και ειπεν αυτω ο βασιλευσ τι οτι ουκ επορευθησ µετ′ εµου µεµφιβο
σθε27και ειπεν προσ αυτον µεµφιβοσθε κυριε µου βασιλευ ο δουλοσ µου παρελογισατο µε οτι ειπεν ο
παισ σου αυτω επισαξον µοι την ονον και επιβω επ′ αυτην και πορευσοµαι µετα του βασιλεωσ οτι χω
λοσ ο δουλοσ σου28και µεθωδευσεν εν τω δουλω σου προσ τον κυριον µου τον βασιλεα και ο κυριοσ
µου ο βασιλευσ ωσ αγγελοσ του θεου και ποιησον το αγαθον εν οφθαλµοισ σου29οτι ουκ ην πασ ο οικ
οσ του πατροσ µου αλλ′ η οτι ανδρεσ θανατου τω κυριω µου τω βασιλει και εθηκασ τον δουλον σου ε
ν τοισ εσθιουσιν την τραπεζαν σου και τι εστιν µοι ετι δικαιωµα και του κεκραγεναι µε ετι προσ τον β
ασιλεα30και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ινα τι λαλεισ ετι τουσ λογουσ σου ειπον συ και σιβα διελεισθε το
ν αγρον31και ειπεν µεµφιβοσθε προσ τον βασιλεα και γε τα παντα λαβετω µετα το παραγενεσθαι τον κ
υριον µου τον βασιλεα εν ειρηνη εισ τον οικον αυτου32και βερζελλι ο γαλααδιτησ κατεβη εκ ρωγελλι
µ και διεβη µετα του βασιλεωσ τον ιορδανην εκπεµψαι αυτον τον ιορδανην33και βερζελλι ανηρ πρεσ
βυτεροσ σφοδρα υιοσ ογδοηκοντα ετων και αυτοσ διεθρεψεν τον βασιλεα εν τω οικειν αυτον εν µανα
ι+µ οτι ανηρ µεγασ εστιν σφοδρα34και ειπεν ο βασιλευσ προσ βερζελλι συ διαβηση µετ′ εµου και διαθ
ρεψω το γηρασ σου µετ′ εµου εν ιερουσαληµ35και ειπεν βερζελλι προσ τον βασιλεα ποσαι ηµεραι ετω
ν ζωησ µου οτι αναβησοµαι µετα του βασιλεωσ εισ ιερουσαληµ36υιοσ ογδοηκοντα ετων εγω ειµι σηµ
ερον µη γνωσοµαι ανα µεσον αγαθου και κακου η γευσεται ο δουλοσ σου ετι ο φαγοµαι η πιοµαι η ακ
ουσοµαι ετι φωνην αδοντων και αδουσων ινα τι εσται ετι ο δουλοσ σου εισ φορτιον επι τον κυριον µο
υ τον βασιλεα37ωσ βραχυ διαβησεται ο δουλοσ σου τον ιορδανην µετα του βασιλεωσ και ινα τι αντα
ποδιδωσιν µοι ο βασιλευσ την ανταποδοσιν ταυτην38καθισατω δη ο δουλοσ σου και αποθανουµαι εν
τη πολει µου παρα τω ταφω του πατροσ µου και τησ µητροσ µου και ιδου ο δουλοσ σου χαµααµ διαβ
ησεται µετα του κυριου µου του βασιλεωσ και ποιησον αυτω το αγαθον εν οφθαλµοισ σου39και ειπεν
ο βασιλευσ µετ′ εµου διαβητω χαµααµ καγω ποιησω αυτω το αγαθον εν οφθαλµοισ σου και παντα οσ
α εκλεξη επ′ εµοι ποιησω σοι40και διεβη πασ ο λαοσ τον ιορδανην και ο βασιλευσ διεβη και κατεφιλη
σεν ο βασιλευσ τον βερζελλι και ευλογησεν αυτον και επεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου41και διεβη ο β
ασιλευσ εισ γαλγαλα και χαµααµ διεβη µετ′ αυτου και πασ ο λαοσ ιουδα διαβαινοντεσ µετα του βασ
ιλεωσ και γε το ηµισυ του λαου ισραηλ42και ιδου πασ ανηρ ισραηλ παρεγενοντο προσ τον βασιλεα κ
αι ειπον προσ τον βασιλεα τι οτι εκλεψαν σε οι αδελφοι ηµων ανηρ ιουδα και διεβιβασαν τον βασιλε
α και τον οικον αυτου τον ιορδανην και παντεσ ανδρεσ δαυιδ µετ′ αυτου43και απεκριθη πασ ανηρ ιο
υδα προσ ανδρα ισραηλ και ειπαν διοτι εγγιζει προσ µε ο βασιλευσ και ινα τι ουτωσ εθυµωθησ περι τ
ου λογου τουτου µη βρωσει εφαγαµεν εκ του βασιλεωσ η δοµα εδωκεν η αρσιν ηρεν ηµιν44και απεκρι
θη ανηρ ισραηλ τω ανδρι ιουδα και ειπεν δεκα χειρεσ µοι εν τω βασιλει και πρωτοτοκοσ εγω η συ και

γε εν τω δαυιδ ειµι υπερ σε και ινα τι τουτο υβρισασ µε και ουκ ελογισθη ο λογοσ µου πρωτοσ µοι το
υ επιστρεψαι τον βασιλεα εµοι και εσκληρυνθη ο λογοσ ανδροσ ιουδα υπερ τον λογον ανδροσ ισραη
λ
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και εκει επικαλουµενοσ υιοσ παρανοµοσ και ονοµα αυτω σαβεε υιοσ βοχορι ανηρ ο ιεµενι και εσαλ
πισεν εν τη κερατινη και ειπεν ουκ εστιν ηµιν µερισ εν δαυιδ ουδε κληρονοµια ηµιν εν τω υιω ιεσσαι
ανηρ εισ τα σκηνωµατα σου ισραηλ2και ανεβη πασ ανηρ ισραηλ απο οπισθεν δαυιδ οπισω σαβεε υιο
υ βοχορι και ανηρ ιουδα εκολληθη τω βασιλει αυτων απο του ιορδανου και εωσ ιερουσαληµ3και εισ
ηλθεν δαυιδ εισ τον οικον αυτου εισ ιερουσαληµ και ελαβεν ο βασιλευσ τασ δεκα γυναικασ τασ παλ
λακασ αυτου ασ αφηκεν φυλασσειν τον οικον και εδωκεν αυτασ εν οικω φυλακησ και διεθρεψεν αυτ
ασ και προσ αυτασ ουκ εισηλθεν και ησαν συνεχοµεναι εωσ ηµερασ θανατου αυτων χηραι ζωσαι4κ
αι ειπεν ο βασιλευσ προσ αµεσσαι+ βοησον µοι τον ανδρα ιουδα τρεισ ηµερασ συ δε αυτου στηθι5κα
ι επορευθη αµεσσαι+ του βοησαι τον ιουδαν και εχρονισεν απο του καιρου ου εταξατο αυτω δαυιδ6κ
αι ειπεν δαυιδ προσ αβεσσα νυν κακοποιησει ηµασ σαβεε υιοσ βοχορι υπερ αβεσσαλωµ και νυν συ λ
αβε µετα σεαυτου τουσ παιδασ του κυριου σου και καταδιωξον οπισω αυτου µηποτε εαυτω ευρη πολ
εισ οχυρασ και σκιασει τουσ οφθαλµουσ ηµων7και εξηλθον οπισω αυτου οι ανδρεσ ιωαβ και ο χερεθ
θι και ο φελεθθι και παντεσ οι δυνατοι και εξηλθαν εξ ιερουσαληµ διωξαι οπισω σαβεε υιου βοχορι8κ
αι αυτοι παρα τω λιθω τω µεγαλω τω εν γαβαων και αµεσσαι+ εισηλθεν εµπροσθεν αυτων και ιωαβ π
εριεζωσµενοσ µανδυαν το ενδυµα αυτου και επ′ αυτω περιεζωσµενοσ µαχαιραν εζευγµενην επι τησ ο
σφυοσ αυτου εν κολεω αυτησ και η µαχαιρα εξηλθεν και επεσεν9και ειπεν ιωαβ τω αµεσσαι+ ει υγιαι
νεισ συ αδελφε και εκρατησεν η χειρ η δεξια ιωαβ του πωγωνοσ αµεσσαι+ του καταφιλησαι αυτον10κ
αι αµεσσαι+ ουκ εφυλαξατο την µαχαιραν την εν τη χειρι ιωαβ και επαισεν αυτον εν αυτη ιωαβ εισ τ
ην ψοαν και εξεχυθη η κοιλια αυτου εισ την γην και ουκ εδευτερωσεν αυτω και απεθανεν και ιωαβ κ
αι αβεσσα ο αδελφοσ αυτου εδιωξεν οπισω σαβεε υιου βοχορι11και ανηρ εστη επ′ αυτον των παιδαρι
ων ιωαβ και ειπεν τισ ο βουλοµενοσ ιωαβ και τισ του δαυιδ οπισω ιωαβ12και αµεσσαι+ πεφυρµενοσ ε
ν τω αιµατι εν µεσω τησ τριβου και ειδεν ο ανηρ οτι ειστηκει πασ ο λαοσ και απεστρεψεν τον αµεσσα
ι+ εκ τησ τριβου εισ αγρον και επερριψεν επ′ αυτον ιµατιον καθοτι ειδεν παντα τον ερχοµενον επ′ αυτ
ον εστηκοτα13ηνικα δε εφθασεν εκ τησ τριβου παρηλθεν πασ ανηρ ισραηλ οπισω ιωαβ του διωξαι οπι
σω σαβεε υιου βοχορι14και διηλθεν εν πασαισ φυλαισ ισραηλ εισ αβελ και εισ βαιθµαχα και παντεσ
εν χαρρι και εξεκκλησιασθησαν και ηλθον κατοπισθεν αυτου15και παρεγενηθησαν και επολιορκουν
επ′ αυτον την αβελ και την βαιθµαχα και εξεχεαν προσχωµα προσ την πολιν και εστη εν τω προτειχι
σµατι και πασ ο λαοσ ο µετα ιωαβ ενοουσαν καταβαλειν το τειχοσ16και εβοησεν γυνη σοφη εκ του τε
ιχουσ και ειπεν ακουσατε ακουσατε ειπατε δη προσ ιωαβ εγγισον εωσ ωδε και λαλησω προσ αυτον17κ
αι προσηγγισεν προσ αυτην και ειπεν η γυνη ει συ ει ιωαβ ο δε ειπεν εγω ειπεν δε αυτω ακουσον τουσ
λογουσ τησ δουλησ σου και ειπεν ιωαβ ακουω εγω ειµι18και ειπεν λεγουσα λογον ελαλησαν εν πρωτοι
σ λεγοντεσ ηρωτηµενοσ ηρωτηθη εν τη αβελ και εν δαν ει εξελιπον α εθεντο οι πιστοι του ισραηλ ερω
τωντεσ επερωτησουσιν εν αβελ και ουτωσ ει εξελιπον19εγω ειµι ειρηνικα των στηριγµατων ισραηλ συ
δε ζητεισ θανατωσαι πολιν και µητροπολιν εν ισραηλ ινα τι καταποντιζεισ κληρονοµιαν κυριου20και
απεκριθη ιωαβ και ειπεν ιλεωσ µοι ιλεωσ µοι ει καταποντιω και ει διαφθερω21ουχ ουτοσ ο λογοσ οτι
ανηρ εξ ορουσ εφραιµ σαβεε υιοσ βοχορι ονοµα αυτου και επηρεν την χειρα αυτου επι τον βασιλεα δ
αυιδ δοτε αυτον µοι µονον και απελευσοµαι απανωθεν τησ πολεωσ και ειπεν η γυνη προσ ιωαβ ιδου
η κεφαλη αυτου ριφησεται προσ σε δια του τειχουσ22και εισηλθεν η γυνη προσ παντα τον λαον και ελ
αλησεν προσ πασαν την πολιν εν τη σοφια αυτησ και αφειλεν την κεφαλην σαβεε υιου βοχορι και εβ
αλεν προσ ιωαβ και εσαλπισεν εν κερατινη και διεσπαρησαν απο τησ πολεωσ ανηρ εισ τα σκηνωµατ
α αυτου και ιωαβ απεστρεψεν εισ ιερουσαληµ προσ τον βασιλεα23και ιωαβ προσ παση τη δυναµει ισ
ραηλ και βαναιασ υιοσ ιωδαε επι του χερεθθι και επι του φελεθθι24και αδωνιραµ επι του φορου και ιω
σαφατ υιοσ αχιλουθ αναµιµνησκων25και σουσα γραµµατευσ και σαδωκ και αβιαθαρ ιερεισ26και γε ιρ
ασ ο ιαριν ην ιερευσ του δαυιδ
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και εγενετο λιµοσ εν ταισ ηµεραισ δαυιδ τρια ετη ενιαυτοσ εχοµενοσ ενιαυτου και εζητησεν δαυιδ τ
ο προσωπον του κυριου και ειπεν κυριοσ επι σαουλ και επι τον οικον αυτου αδικια δια το αυτον θαν
ατω αιµατων περι ου εθανατωσεν τουσ γαβαωνιτασ2και εκαλεσεν ο βασιλευσ δαυιδ τουσ γαβαωνιτα
σ και ειπεν προσ αυτουσ και οι γαβαωνιται ουχ υιοι ισραηλ εισιν οτι αλλ′ η εκ του λειµµατοσ του αµ
ορραιου και οι υιοι ισραηλ ωµοσαν αυτοισ και εζητησεν σαουλ παταξαι αυτουσ εν τω ζηλωσαι αυτ
ον τουσ υιουσ ισραηλ και ιουδα3και ειπεν δαυιδ προσ τουσ γαβαωνιτασ τι ποιησω υµιν και εν τινι εξ
ιλασοµαι και ευλογησετε την κληρονοµιαν κυριου4και ειπαν αυτω οι γαβαωνιται ουκ εστιν ηµιν αργ

υριον και χρυσιον µετα σαουλ και µετα του οικου αυτου και ουκ εστιν ηµιν ανηρ θανατωσαι εν ισρα
ηλ και ειπεν τι υµεισ λεγετε και ποιησω υµιν5και ειπαν προσ τον βασιλεα ο ανηρ συνετελεσεν εφ′ ηµα
σ και εδιωξεν ηµασ οσ παρελογισατο εξολεθρευσαι ηµασ αφανισωµεν αυτον του µη εσταναι αυτον ε
ν παντι οριω ισραηλ6δοτω ηµιν επτα ανδρασ εκ των υιων αυτου και εξηλιασωµεν αυτουσ τω κυριω ε
ν γαβαων σαουλ εκλεκτουσ κυριου και ειπεν ο βασιλευσ εγω δωσω7και εφεισατο ο βασιλευσ επι µεµφ
ιβοσθε υιον ιωναθαν υιου σαουλ δια τον ορκον κυριου τον ανα µεσον αυτων ανα µεσον δαυιδ και αν
α µεσον ιωναθαν υιου σαουλ8και ελαβεν ο βασιλευσ τουσ δυο υιουσ ρεσφα θυγατροσ αια ουσ ετεκεν
τω σαουλ τον ερµωνι και τον µεµφιβοσθε και τουσ πεντε υιουσ µιχολ θυγατροσ σαουλ ουσ ετεκεν τω
εσριηλ υιω βερζελλι τω µοουλαθι9και εδωκεν αυτουσ εν χειρι των γαβαωνιτων και εξηλιασαν αυτου
σ εν τω ορει εναντι κυριου και επεσαν οι επτα αυτοι επι το αυτο και αυτοι δε εθανατωθησαν εν ηµερ
αισ θερισµου εν πρωτοισ εν αρχη θερισµου κριθων10και ελαβεν ρεσφα θυγατηρ αια τον σακκον και ε
πηξεν αυτη προσ την πετραν εν αρχη θερισµου κριθων εωσ εσταξεν επ′ αυτουσ υδωρ εκ του ουρανου
και ουκ εδωκεν τα πετεινα του ουρανου καταπαυσαι επ′ αυτουσ ηµερασ και τα θηρια του αγρου νυκ
τοσ11και απηγγελη τω δαυιδ οσα εποιησεν ρεσφα θυγατηρ αια παλλακη σαουλ και εξελυθησαν και κ
ατελαβεν αυτουσ δαν υιοσ ιωα εκ των απογονων των γιγαντων12και επορευθη δαυιδ και ελαβεν τα οσ
τα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου παρα των ανδρων υιων ιαβισ γαλααδ οι εκλεψαν αυτ
ουσ εκ τησ πλατειασ βαιθσαν οτι εστησαν αυτουσ εκει οι αλλοφυλοι εν ηµερα η επαταξαν οι αλλοφυ
λοι τον σαουλ εν γελβουε13και ανηνεγκεν εκειθεν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτο
υ και συνηγαγεν τα οστα των εξηλιασµενων14και εθαψαν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υι
ου αυτου και των ηλιασθεντων εν γη βενιαµιν εν τη πλευρα εν τω ταφω κισ του πατροσ αυτου και επο
ιησαν παντα οσα ενετειλατο ο βασιλευσ και επηκουσεν ο θεοσ τη γη µετα ταυτα15και εγενηθη ετι πολ
εµοσ τοισ αλλοφυλοισ µετα ισραηλ και κατεβη δαυιδ και οι παιδεσ αυτου µετ′ αυτου και επολεµησα
ν µετα των αλλοφυλων και εξελυθη δαυιδ16και ιεσβι οσ ην εν τοισ εκγονοισ του ραφα και ο σταθµοσ
του δορατοσ αυτου τριακοσιων σικλων ολκη χαλκου και αυτοσ περιεζωσµενοσ κορυνην και διενοειτ
ο παταξαι τον δαυιδ17και εβοηθησεν αυτω αβεσσα υιοσ σαρουιασ και επαταξεν τον αλλοφυλον και ε
θανατωσεν αυτον τοτε ωµοσαν οι ανδρεσ δαυιδ λεγοντεσ ουκ εξελευση ετι µεθ′ ηµων εισ πολεµον και
ου µη σβεσησ τον λυχνον ισραηλ18και εγενηθη µετα ταυτα ετι πολεµοσ εν γεθ µετα των αλλοφυλων τ
οτε επαταξεν σεβοχα ο αστατωθι τον σεφ τον εν τοισ εκγονοισ του ραφα19και εγενετο ο πολεµοσ εν γο
β µετα των αλλοφυλων και επαταξεν ελεαναν υιοσ αριωργιµ ο βαιθλεεµιτησ τον γολιαθ τον γεθθαιον
και το ξυλον του δορατοσ αυτου ωσ αντιον υφαινοντων20και εγενετο ετι πολεµοσ εν γεθ και ην ανηρ
µαδων και οι δακτυλοι των χειρων αυτου και οι δακτυλοι των ποδων αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρεσ
αριθµω και γε αυτοσ ετεχθη τω ραφα21και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυτον ιωναθαν υιοσ σ
εµει+ αδελφου δαυιδ22οι τεσσαρεσ ουτοι ετεχθησαν απογονοι των γιγαντων εν γεθ τω ραφα οικοσ και
επεσαν εν χειρι δαυιδ και εν χειρι των δουλων αυτου
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και ελαλησεν δαυιδ τω κυριω τουσ λογουσ τησ ωδησ ταυτησ εν η ηµερα εξειλατο αυτον κυριοσ εκ χ
ειροσ παντων των εχθρων αυτου και εκ χειροσ σαουλ2και ειπεν κυριε πετρα µου και οχυρωµα µου κα
ι εξαιρουµενοσ µε εµοι3ο θεοσ µου φυλαξ εσται µου πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω υπερασπιστησ µου κα
ι κερασ σωτηριασ µου αντιληµπτωρ µου και καταφυγη µου σωτηριασ µου εξ αδικου σωσεισ µε4αινετ
ον επικαλεσοµαι κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι5οτι περιεσχον µε συντριµµοι θανατου χει
µαρροι ανοµιασ εθαµβησαν µε6ωδινεσ θανατου εκυκλωσαν µε προεφθασαν µε σκληροτητεσ θανατου
7
εν τω θλιβεσθαι µε επικαλεσοµαι κυριον και προσ τον θεον µου βοησοµαι και επακουσεται εκ ναου
αυτου φωνησ µου και η κραυγη µου εν τοισ ωσιν αυτου8και εταραχθη και εσεισθη η γη και τα θεµελι
α του ουρανου συνεταραχθησαν και εσπαραχθησαν οτι εθυµωθη κυριοσ αυτοισ9ανεβη καπνοσ εν τη
οργη αυτου και πυρ εκ στοµατοσ αυτου κατεδεται ανθρακεσ εξεκαυθησαν απ′ αυτου10και εκλινεν ο
υρανουσ και κατεβη και γνοφοσ υποκατω των ποδων αυτου11και επεκαθισεν επι χερουβιν και επετασ
θη και ωφθη επι πτερυγων ανεµου12και εθετο σκοτοσ αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκηνη αυτου
σκοτοσ υδατων επαχυνεν εν νεφελαισ αεροσ13απο του φεγγουσ εναντιον αυτου εξεκαυθησαν ανθρακ
εσ πυροσ14εβροντησεν εξ ουρανου κυριοσ και ο υψιστοσ εδωκεν φωνην αυτου15και απεστειλεν βελη
και εσκορπισεν αυτουσ αστραπην και εξεστησεν αυτουσ16και ωφθησαν αφεσεισ θαλασσησ και απεκ
αλυφθη θεµελια τησ οικουµενησ εν τη επιτιµησει κυριου απο πνοησ πνευµατοσ θυµου αυτου17απεστε
ιλεν εξ υψουσ και ελαβεν µε ειλκυσεν µε εξ υδατων πολλων18ερρυσατο µε εξ εχθρων µου ισχυοσ εκ τ
ων µισουντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ εµε19προεφθασαν µε εν ηµερα θλιψεωσ µου και εγενετο κυ
ριοσ επιστηριγµα µου20και εξηγαγεν µε εισ πλατυσµον και εξειλατο µε οτι ευδοκησεν εν εµοι21και αντ
απεδωκεν µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ανταπεδωκε
ν µοι22οτι εφυλαξα οδουσ κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου23οτι παντα τα κριµατα αυτου κ
ατεναντιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστην απ′ αυτων24και εσοµαι αµωµοσ αυτω και προ

φυλαξοµαι απο τησ ανοµιασ µου25και αποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την
καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου 26µετα οσιου οσιωθηση και µετα ανδροσ τ
ελειου τελειωθηση27και µετα εκλεκτου εκλεκτοσ εση και µετα στρεβλου στρεβλωθηση28και τον λαον
τον πτωχον σωσεισ και οφθαλµουσ επι µετεωρων ταπεινωσεισ29οτι συ ο λυχνοσ µου κυριε και κυριοσ
εκλαµψει µοι το σκοτοσ µου30οτι εν σοι δραµουµαι µονοζωνοσ και εν τω θεω µου υπερβησοµαι τειχο
σ31ο ισχυροσ αµωµοσ η οδοσ αυτου το ρηµα κυριου κραταιον πεπυρωµενον υπερασπιστησ εστιν πασ
ιν τοισ πεποιθοσιν επ′ αυτω32τισ ισχυροσ πλην κυριου και τισ κτιστησ εσται πλην του θεου ηµων33ο ι
σχυροσ ο κραταιων µε δυναµει και εξετιναξεν αµωµον την οδον µου 34τιθεισ τουσ ποδασ µου ωσ ελαφ
ων και επι τα υψη ιστων µε35διδασκων χειρασ µου εισ πολεµον και καταξασ τοξον χαλκουν εν βραχι
ονι µου36και εδωκασ µοι υπερασπισµον σωτηριασ µου και η υπακοη σου επληθυνεν µε37εισ πλατυσµ
ον εισ τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ εσαλευθησαν τα σκελη µου38διωξω εχθρουσ µου και
αφανιω αυτουσ και ουκ αναστρεψω εωσ συντελεσω αυτουσ39και θλασω αυτουσ και ουκ αναστησοντ
αι και πεσουνται υπο τουσ ποδασ µου40και ενισχυσεισ µε δυναµει εισ πολεµον καµψεισ τουσ επανιστ
ανοµενουσ µοι υποκατω µου41και τουσ εχθρουσ µου εδωκασ µοι νωτον τουσ µισουντασ µε και εθανα
τωσασ αυτουσ42βοησονται και ουκ εστιν βοηθοσ προσ κυριον και ουχ υπηκουσεν αυτων43και ελεανα
αυτουσ ωσ χουν γησ ωσ πηλον εξοδων ελεπτυνα αυτουσ44και ρυση µε εκ µαχησ λαων φυλαξεισ µε ει
σ κεφαλην εθνων λαοσ ον ουκ εγνων εδουλευσαν µοι45υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι εισ ακοην ωτιου
ηκουσαν µου46υιοι αλλοτριοι απορριφησονται και σφαλουσιν εκ των συγκλεισµων αυτων47ζη κυριο
σ και ευλογητοσ ο φυλαξ µου και υψωθησεται ο θεοσ µου ο φυλαξ τησ σωτηριασ µου48ισχυροσ κυριο
σ ο διδουσ εκδικησεισ εµοι παιδευων λαουσ υποκατω µου49και εξαγων µε εξ εχθρων µου και εκ των ε
πεγειροµενων µοι υψωσεισ µε εξ ανδροσ αδικηµατων ρυση µε50δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι κυριε ε
ν τοισ εθνεσιν και εν τω ονοµατι σου ψαλω51µεγαλυνων σωτηριασ βασιλεωσ αυτου και ποιων ελεοσ τ
ω χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εωσ αιωνοσ
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και ουτοι οι λογοι δαυιδ οι εσχατοι πιστοσ δαυιδ υιοσ ιεσσαι και πιστοσ ανηρ ον ανεστησεν κυριοσ
επι χριστον θεου ιακωβ και ευπρεπεισ ψαλµοι ισραηλ2πνευµα κυριου ελαλησεν εν εµοι και ο λογοσ α
υτου επι γλωσσησ µου3λεγει ο θεοσ ισραηλ εµοι ελαλησεν φυλαξ ισραηλ παραβολην ειπον εν ανθρωπ
ω πωσ κραταιωσητε φοβον θεου4και εν θεω φωτι πρωιασ ανατειλαι ηλιοσ το πρωι ου παρηλθεν εκ φεγ
γουσ και ωσ εξ υετου χλοησ απο γησ5ου γαρ ουτωσ ο οικοσ µου µετα ισχυρου διαθηκην γαρ αιωνιον
εθετο µοι ετοιµην εν παντι καιρω πεφυλαγµενην οτι πασα σωτηρια µου και παν θεληµα οτι ου µη βλα
στηση ο παρανοµοσ6ωσπερ ακανθα εξωσµενη παντεσ αυτοι οτι ου χειρι ληµφθησονται 7και ανηρ ου
κοπιασει εν αυτοισ και πληρεσ σιδηρου και ξυλον δορατοσ και εν πυρι καυσει καυθησονται αισχυν
η αυτων8ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ ιεβοσθε ο χαναναιοσ αρχων του τριτου εστιν αδινων
ο ασωναιοσ ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου επι οκτακοσιουσ τραυµατιασ εισ απαξ9και µετ′ αυ
τον ελεαζαρ υιοσ πατραδελφου αυτου υιοσ σουσιτου εν τοισ τρισιν δυνατοισ ουτοσ ην µετα δαυιδ εν
σερραν και εν τω ονειδισαι αυτον εν τοισ αλλοφυλοισ συνηχθησαν εκει εισ πολεµον και ανεβησαν α
νηρ ισραηλ10αυτοσ ανεστη και επαταξεν εν τοισ αλλοφυλοισ εωσ ου εκοπιασεν η χειρ αυτου και προ
σεκολληθη η χειρ αυτου προσ την µαχαιραν και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην εν τη ηµερα εκε
ινη και ο λαοσ εκαθητο οπισω αυτου πλην εκδιδυσκειν11και µετ′ αυτον σαµαια υιοσ ασα ο αρουχαιο
σ και συνηχθησαν οι αλλοφυλοι εισ θηρια και ην εκει µερισ του αγρου πληρησ φακου και ο λαοσ εφ
υγεν εκ προσωπου αλλοφυλων12και εστηλωθη εν µεσω τησ µεριδοσ και εξειλατο αυτην και επαταξεν
τουσ αλλοφυλουσ και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην13και κατεβησαν τρεισ απο των τριακοντα
και ηλθον εισ κασων προσ δαυιδ εισ το σπηλαιον οδολλαµ και ταγµα των αλλοφυλων παρενεβαλον ε
ν τη κοιλαδι ραφαι+µ14και δαυιδ τοτε εν τη περιοχη και το υποστηµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεε
µ15και επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τισ ποτιει µε υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη τ
ο δε συστηµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ16και διερρηξαν οι τρεισ δυνατοι εν τη παρεµβολη των
αλλοφυλων και υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη και ελαβαν και παρ
εγενοντο προσ δαυιδ και ουκ ηθελησεν πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω κυριω17και ειπεν ιλεωσ µοι κ
υριε του ποιησαι τουτο ει αιµα των ανδρων των πορευθεντων εν ταισ ψυχαισ αυτων πιοµαι και ουκ η
θελησεν πιειν αυτο ταυτα εποιησαν οι τρεισ δυνατοι18και αβεσσα αδελφοσ ιωαβ υιοσ σαρουιασ αυτο
σ αρχων εν τοισ τρισιν και αυτοσ εξηγειρεν το δορυ αυτου επι τριακοσιουσ τραυµατιασ και αυτω ον
οµα εν τοισ τρισιν19εκ των τριων εκεινων ενδοξοσ και εγενετο αυτοισ εισ αρχοντα και εωσ των τριων
ουκ ηλθεν20και βαναιασ υιοσ ιωδαε ανηρ αυτοσ πολλοστοσ εργοισ απο καβεσεηλ και αυτοσ επαταξε
ν τουσ δυο υιουσ αριηλ του µωαβ και αυτοσ κατεβη και επαταξε τον λεοντα εν µεσω του λακκου εν τ
η ηµερα τησ χιονοσ21αυτοσ επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον εν δε τη χειρι του αιγυπ
τιου δορυ ωσ ξυλον διαβαθρασ και κατεβη προσ αυτον εν ραβδω και ηρπασεν το δορυ εκ τησ χειροσ
του αιγυπτιου και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου22ταυτα εποιησεν βαναιασ υιοσ ιωδαε και αυ
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τω ονοµα εν τοισ τρισιν τοισ δυνατοισ23εκ των τριων ενδοξοσ και προσ τουσ τρεισ ουκ ηλθεν και ετα
ξεν αυτον δαυιδ εισ τασ ακοασ αυτου24και ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ βασιλεωσ ασαηλ α
δελφοσ ιωαβ ουτοσ εν τοισ τριακοντα ελεαναν υιοσ δουδι πατραδελφου αυτου εν βαιθλεεµ25σαµαι ο
αρουδαιοσ ελικα ο αρωδαιοσ26ελλησ ο φελωθι ιρασ υιοσ εκκασ ο θεκωιτησ27αβιεζερ ο αναθωθιτησ ε
κ των υιων του ασωθιτου28σελµων ο αωιτησ µοορε ο νετωφαθιτησ29ελα υιοσ βαανα ο νετωφαθιτησ εθ
θι υιοσ ριβα εκ γαβαεθ υιοσ βενιαµιν30βαναιασ ο φαραθωνιτησ ουρι εκ ναχαλιγαιασ31αβιηλ υιοσ του
αραβωθιτου αζµωθ ο βαρσαµιτησ32ελιασου ο σαλαβωνιτησ υιοι ιασαν ιωναθαν33σαµµα ο αρωδιτησ
αχιαν υιοσ σαραδ ο αραουριτησ34αλιφαλεθ υιοσ του ασβιτου υιοσ του µααχατι ελιαβ υιοσ αχιτοφελ
του γελωνιτου35ασαραι ο καρµηλιοσ φαραι+ ο ερχι36ιγααλ υιοσ ναθαν απο δυναµεωσ υιοσ γαδδι37ελιε
ο αµµανιτησ γελωραι ο βηρωθαιοσ αιρων τα σκευη ιωαβ υιου σαρουιασ38ιρασ ο ιεθιραιοσ γαρηβ ο ι
εθιραιοσ39ουριασ ο χετταιοσ παντεσ τριακοντα και επτα
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και προσεθετο οργη κυριου εκκαηναι εν ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ εν αυτοισ λεγων βαδιζε αρι
θµησον τον ισραηλ και τον ιουδα2και ειπεν ο βασιλευσ προσ ιωαβ αρχοντα τησ ισχυοσ τον µετ′ αυτο
υ διελθε δη πασασ φυλασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε και επισκεψαι τον λαον και γνωσοµαι τ
ον αριθµον του λαου3και ειπεν ιωαβ προσ τον βασιλεα και προσθειη κυριοσ ο θεοσ σου προσ τον λαο
ν ωσπερ αυτουσ και ωσπερ αυτουσ εκατονταπλασιονα και οφθαλµοι του κυριου µου του βασιλεωσ ο
ρωντεσ και ο κυριοσ µου ο βασιλευσ ινα τι βουλεται εν τω λογω τουτω4και υπερισχυσεν ο λογοσ του
βασιλεωσ προσ ιωαβ και εισ τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ και εξηλθεν ιωαβ και οι αρχοντεσ τησ ισ
χυοσ ενωπιον του βασιλεωσ επισκεψασθαι τον λαον ισραηλ5και διεβησαν τον ιορδανην και παρενεβ
αλον εν αροηρ εκ δεξιων τησ πολεωσ τησ εν µεσω τησ φαραγγοσ γαδ και ελιεζερ6και ηλθον εισ την γα
λααδ και εισ γην θαβασων η εστιν αδασαι και παρεγενοντο εισ δανιδαν και ουδαν και εκυκλωσαν ει
σ σιδωνα7και ηλθαν εισ µαψαρ τυρου και πασασ τασ πολεισ του ευαιου και του χαναναιου και ηλθ
αν κατα νοτον ιουδα εισ βηρσαβεε8και περιωδευσαν εν παση τη γη και παρεγενοντο απο τελουσ εννε
α µηνων και εικοσι ηµερων εισ ιερουσαληµ9και εδωκεν ιωαβ τον αριθµον τησ επισκεψεωσ του λαου
προσ τον βασιλεα και εγενετο ισραηλ οκτακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων δυναµεωσ σπωµενων ροµφαιαν κ
αι ανηρ ιουδα πεντακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων µαχητων10και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον µετα το αρι
θµησαι τον λαον και ειπεν δαυιδ προσ κυριον ηµαρτον σφοδρα ο εποιησα νυν κυριε παραβιβασον δη
την ανοµιαν του δουλου σου οτι εµωρανθην σφοδρα11και ανεστη δαυιδ το πρωι και λογοσ κυριου εγε
νετο προσ γαδ τον προφητην τον ορωντα δαυιδ λεγων12πορευθητι και λαλησον προσ δαυιδ λεγων ταδε
λεγει κυριοσ τρια εγω ειµι αιρω επι σε και εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι13και εισηλθεν
γαδ προσ δαυιδ και ανηγγειλεν αυτω και ειπεν αυτω εκλεξαι σεαυτω γενεσθαι ει ελθη σοι τρια ετη λιµ
οσ εν τη γη σου η τρεισ µηνασ φευγειν σε εµπροσθεν των εχθρων σου και εσονται διωκοντεσ σε η γενε
σθαι τρεισ ηµερασ θανατον εν τη γη σου νυν ουν γνωθι και ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε ρηµα
14
και ειπεν δαυιδ προσ γαδ στενα µοι παντοθεν σφοδρα εστιν εµπεσουµαι δη εν χειρι κυριου οτι πολλ
οι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα εισ δε χειρασ ανθρωπου ου µη εµπεσω και εξελεξατο εαυτω δαυιδ τον θ
ανατον15και ηµεραι θερισµου πυρων και εδωκεν κυριοσ εν ισραηλ θανατον απο πρωιθεν εωσ ωρασ α
ριστου και ηρξατο η θραυσισ εν τω λαω και απεθανεν εκ του λαου απο δαν και εωσ βηρσαβεε εβδοµ
ηκοντα χιλιαδεσ ανδρων16και εξετεινεν ο αγγελοσ του θεου την χειρα αυτου εισ ιερουσαληµ του διαφ
θειραι αυτην και παρεκληθη κυριοσ επι τη κακια και ειπεν τω αγγελω τω διαφθειροντι εν τω λαω πολ
υ νυν ανεσ την χειρα σου και ο αγγελοσ κυριου ην παρα τω αλω ορνα του ιεβουσαιου17και ειπεν δαυι
δ προσ κυριον εν τω ιδειν αυτον τον αγγελον τυπτοντα εν τω λαω και ειπεν ιδου εγω ειµι ηδικησα και
εγω ειµι ο ποιµην εκακοποιησα και ουτοι τα προβατα τι εποιησαν γενεσθω δη η χειρ σου εν εµοι και ε
ν τω οικω του πατροσ µου18και ηλθεν γαδ προσ δαυιδ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν αυτω αναβηθι και
στησον τω κυριω θυσιαστηριον εν τω αλωνι ορνα του ιεβουσαιου19και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον γ
αδ καθ′ ον τροπον ενετειλατο αυτω κυριοσ20και διεκυψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τουσ παιδα
σ αυτου παραπορευοµενουσ επανω αυτου και εξηλθεν ορνα και προσεκυνησεν τω βασιλει επι προσω
πον αυτου επι την γην21και ειπεν ορνα τι οτι ηλθεν ο κυριοσ µου ο βασιλευσ προσ τον δουλον αυτου
και ειπεν δαυιδ κτησασθαι παρα σου τον αλωνα του οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω και συσχε
θη η θραυσισ επανω του λαου22και ειπεν ορνα προσ δαυιδ λαβετω και ανενεγκετω ο κυριοσ µου ο βα
σιλευσ τω κυριω το αγαθον εν οφθαλµοισ αυτου ιδου οι βοεσ εισ ολοκαυτωµα και οι τροχοι και τα σ
κευη των βοων εισ ξυλα23τα παντα εδωκεν ορνα τω βασιλει και ειπεν ορνα προσ τον βασιλεα κυριοσ
ο θεοσ σου ευλογησαι σε24και ειπεν ο βασιλευσ προσ ορνα ουχι οτι αλλα κτωµενοσ κτησοµαι παρα σ
ου εν αλλαγµατι και ουκ ανοισω τω κυριω θεω µου ολοκαυτωµα δωρεαν και εκτησατο δαυιδ τον αλω
να και τουσ βοασ εν αργυριω σικλων πεντηκοντα25και ωκοδοµησεν εκει δαυιδ θυσιαστηριον κυριω κ
αι ανηνεγκεν ολοκαυτωσεισ και ειρηνικασ και προσεθηκεν σαλωµων επι το θυσιαστηριον επ′ εσχατ
ω οτι µικρον ην εν πρωτοισ και επηκουσεν κυριοσ τη γη και συνεσχεθη η θραυσισ επανωθεν ισραηλ
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