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Chapter 1 
1και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα
ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω2και ειπεν κυριοσ ιουδασ αναβησετ
αι ιδου δεδωκα την γην εν χειρι αυτου3και ειπεν ιουδασ προσ συµεων τον αδελφον αυτου αναβηθι µε
τ′ εµου εν τω κληρω µου και πολεµησωµεν εν τω χαναναιω και πορευσοµαι και γε εγω µετα σου εν τω
 κληρω σου και επορευθη µετ′ αυτου συµεων4και ανεβη ιουδασ και εδωκεν κυριοσ τον χαναναιον κα
ι τον φερεζαιον εν χειρι αυτου και επαταξεν αυτουσ εν βεζεκ δεκα χιλιαδασ ανδρων5και ευρον τον α
δωνιβεζεκ εν βεζεκ και επολεµησαν εν αυτω και επαταξαν τον χαναναιον και τον φερεζαιον6και εφυγ
εν αδωνιβεζεκ και κατεδιωξαν οπισω αυτου και ελαβον αυτον και απεκοψαν τα ακρα των χειρων αυ
του και των ποδων αυτου7και ειπεν αδωνιβεζεκ εβδοµηκοντα βασιλεισ τα ακρα των χειρων αυτων κα
ι των ποδων αυτων αποκεκοµµενοι ησαν συλλεγοντεσ τα υποκατω τησ τραπεζησ µου καθωσ ουν εποι
ησα ουτωσ ανταπεδωκεν µοι ο θεοσ και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και απεθανεν εκει8και επολεµ
ησαν οι υιοι ιουδα εν ιερουσαληµ και κατελαβοντο αυτην και επαταξαν αυτην εν στοµατι ροµφαιασ
 και την πολιν ενεπρησαν εν πυρι9και µετα ταυτα κατεβησαν οι υιοι ιουδα πολεµησαι εν τω χαναναι
ω τω κατοικουντι την ορεινην και τον νοτον και την πεδινην10και επορευθη ιουδασ προσ τον χαναναι
ον τον κατοικουντα εν χεβρων και εξηλθεν χεβρων εξ εναντιασ το δε ονοµα χεβρων ην εµπροσθεν κα
ριαθαρβοκσεφερ και επαταξεν τον σεσι και τον αχιµαν και τον θολµι γεννηµατα του ενακ11και επορε
υθησαν εκειθεν προσ τουσ κατοικουντασ δαβιρ και το ονοµα δαβιρ ην εµπροσθεν πολισ γραµµατων12

και ειπεν χαλεβ οσ αν παταξη την πολιν των γραµµατων και προκαταλαβηται αυτην δωσω αυτω την 
ασχαν θυγατερα µου εισ γυναικα13και προκατελαβετο αυτην γοθονιηλ υιοσ κενεζ αδελφοσ χαλεβ ο ν
εωτεροσ και εδωκεν αυτω την ασχαν θυγατερα αυτου εισ γυναικα14και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι α
υτην και επεσεισεν αυτην αιτησαι παρα του πατροσ αυτησ τον αγρον και εγογγυζεν επανω του υποζυ
γιου και εκραξεν απο του υποζυγιου εισ γην νοτου εκδεδοσαι µε και ειπεν αυτη χαλεβ τι εστιν σοι15κ
αι ειπεν αυτω ασχα δοσ µοι ευλογιαν οτι εισ γην νοτου εκδεδοσαι µε και δωσεισ µοι λυτρωσιν υδατο
σ και εδωκεν αυτη χαλεβ κατα την καρδιαν αυτησ την λυτρωσιν µετεωρων και την λυτρωσιν ταπειν
ων16και οι υιοι ιωβαβ του κιναιου πενθερου µωυση ανεβησαν εκ τησ πολεωσ των φοινικων προσ τουσ
 υιουσ ιουδα εισ την ερηµον την ουσαν εν τω νοτω επι καταβασεωσ αραδ και επορευθη και κατωκησ
εν µετα του λαου17και επορευθη ιουδασ µετα συµεων του αδελφου αυτου και επαταξαν τον χαναναιο
ν τον κατοικουντα σεφεθ και ανεθεµατισαν αυτην και εξωλεθρευσαν αυτην και εκαλεσαν το ονοµα τ
ησ πολεωσ εξολεθρευσισ18και ουκ εκληρονοµησεν ιουδασ την γαζαν και το οριον αυτησ και την ασκ
αλωνα και το οριον αυτησ και την ακκαρων και το οριον αυτησ και την αζωτον και τα περισπορια α
υτησ19και ην κυριοσ µετα ιουδα και εκληρονοµησεν το οροσ οτι ουκ εδυνατο κληρονοµησαι τουσ κα
τοικουντασ την κοιλαδα οτι ρηχαβ διεστειλατο αυτην20και εδωκεν τω χαλεβ την χεβρων καθα ελαλη
σεν µωυσησ και εκληρονοµησεν εκειθεν τασ τρεισ πολεισ και εξηρεν εκειθεν τουσ τρεισ υιουσ ενακ21

και τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα εν ιερουσαληµ ουκ εξηραν οι υιοι βενιαµιν και κατωκησεν ο ιεβ
ουσαιοσ µετα των υιων βενιαµιν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ22και ανεβησαν οι υιοι ιωσηφ και γε αυτοι ει
σ βαιθηλ και ιουδασ µετ′ αυτων23και παρενεβαλον οικοσ ισραηλ κατα βαιθηλ το δε ονοµα τησ πολεω
σ ην εµπροσθεν λουζα24και ειδον οι φυλασσοντεσ ανδρα εκπορευοµενον εκ τησ πολεωσ και ελαβαν α
υτον και ειπον αυτω δειξον ηµιν την εισοδον τησ πολεωσ και ποιησοµεν µετα σου ελεοσ25και εδειξεν 
αυτοισ την εισοδον τησ πολεωσ και επαταξαν την πολιν εν στοµατι ροµφαιασ τον δε ανδρα και την σ
υγγενειαν αυτου εξαπεστειλαν26και απηλθεν ο ανηρ εισ γην χεττιιµ και ωκοδοµησεν εκει πολιν και εκ
αλεσεν το ονοµα αυτησ λουζα τουτο ονοµα αυτησ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ27και ουκ εκληρονοµησεν 
µανασσησ την βαιθσαν η εστιν σκυθων πολισ ουδε τασ θυγατερασ αυτησ ουδε τα περισπορια αυτησ 
ουδε την εκθανααδ και τασ θυγατερασ αυτησ ουδε τουσ κατοικουντασ δωρ και τασ θυγατερασ αυτη
σ και τουσ κατοικουντασ βαλααµ και τασ θυγατερασ αυτησ και τουσ κατοικουντασ µαγεδων και τα
σ θυγατερασ αυτησ ουδε τουσ κατοικουντασ ιεβλααµ ουδε τασ θυγατερασ αυτησ και ηρξατο ο χανα
ναιοσ κατοικειν εν τη γη ταυτη28και εγενετο οτε ενισχυσεν ισραηλ και εθετο τον χαναναιον εισ φορο
ν και εξαιρων ουκ εξηρεν αυτον29και εφραιµ ουκ εξηρεν τον χαναναιον τον κατοικουντα εν γαζερ κα
ι κατωκει ο χαναναιοσ εν µεσω αυτου εν γαζερ και εγενετο εισ φορον30και ζαβουλων ουκ εξηρεν του
σ κατοικουντασ κεδρων και τουσ κατοικουντασ ενααλα και κατωκησεν ο χαναναιοσ εν µεσω αυτου 
και εγενετο εισ φορον31και ασηρ ουκ εξηρεν τουσ κατοικουντασ ακχω και εγενετο αυτω εισ φορον κα
ι τουσ κατοικουντασ δωρ και τουσ κατοικουντασ σιδωνα και τουσ κατοικουντασ ααλαφ και τον αχα
ζιβ και την χελβα και την αφεκ και την ροωβ32και κατωκησεν ασηρ εν µεσω του χαναναιου του κατο



ικουντοσ την γην οτι ουκ εδυνασθη εξαραι αυτον33και νεφθαλι ουκ εξηρεν τουσ κατοικουντασ βαιθσ
αµυσ ουδε τουσ κατοικουντασ βαιθενεθ και κατωκησεν ισραηλ εν µεσω του χαναναιου του κατοικο
υντοσ την γην οι δε κατοικουντεσ βαιθσαµυσ και την βαιθενεθ εγενηθησαν αυτοισ εισ φορον34και εξε
θλιψεν ο αµορραιοσ τουσ υιουσ δαν εισ το οροσ οτι ουκ αφηκεν αυτον καταβηναι εισ την κοιλαδα35κ
αι ηρξατο ο αµορραιοσ κατοικειν εν τω ορει του µυρσινωνοσ ου αι αρκοι και αι αλωπεκεσ και εβαρυ
νθη η χειρ οικου ιωσηφ επι τον αµορραιον και εγενετο εισ φορον36και το οριον του αµορραιου ο ιδου
µαιοσ επανω ακραβιν επι τησ πετρασ και επανω  
 
Chapter 2 
1και ανεβη αγγελοσ κυριου απο γαλγαλ επι τον κλαυθµωνα και επι βαιθηλ και επι τον οικον ισραηλ κ
αι ειπεν προσ αυτουσ κυριοσ κυριοσ ανεβιβασεν υµασ εξ αιγυπτου και εισηγαγεν υµασ εισ την γην η
ν ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων του δουναι υµιν και ειπεν υµιν ου διασκεδασω την διαθηκην µου την 
µεθ′ υµων εισ τον αιωνα2και υµεισ ου διαθησεσθε διαθηκην τοισ εγκαθηµενοισ εισ την γην ταυτην ο
υδε τοισ θεοισ αυτων ου µη προσκυνησητε αλλα τα γλυπτα αυτων συντριψετε και τα θυσιαστηρια α
υτων κατασκαψετε και ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ µου οτε ταυτα εποιησατε3και εγω ειπα ου προσθ
ησω του µετοικισαι τον λαον ον ειπα του εξολεθρευσαι αυτουσ εκ προσωπου υµων και εσονται υµιν 
εισ συνοχασ και οι θεοι αυτων εσονται υµιν εισ σκανδαλον4και εγενετο ωσ ελαλησεν ο αγγελοσ κυρι
ου τουσ λογουσ τουτουσ προσ παντα ισραηλ και επηρεν ο λαοσ την φωνην αυτων και εκλαυσαν5δια 
τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου κλαυθµων και εθυσαν εκει τω κυριω6και εξαπεστειλεν ιησ
ουσ τον λαον και απηλθαν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ εισ τον οικον αυτου και εισ την κληρονοµιαν αυτ
ου του κατακληρονοµησαι την γην7και εδουλευσεν ο λαοσ τω κυριω πασασ τασ ηµερασ ιησου και π
ασασ τασ ηµερασ των πρεσβυτερων οσοι εµακροηµερευσαν µετα ιησουν οσοι εγνωσαν παν το εργον 
κυριου το µεγα ο εποιησεν τω ισραηλ8και ετελευτησεν ιησουσ υιοσ ναυη δουλοσ κυριου υιοσ εκατον
 δεκα ετων9και εθαψαν αυτον εν οριω τησ κληρονοµιασ αυτου εν θαµναθαρεσ εν ορει εφραιµ απο βο
ρρα του ορουσ γαασ10και πασα η γενεα εκεινη προσετεθησαν προσ τουσ πατερασ αυτων και ανεστη γ
ενεα ετερα µετ′ αυτουσ οσοι ουκ εγνωσαν τον κυριον και το εργον ο εποιησεν τω ισραηλ11και εποιησ
αν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντιον κυριου και ελατρευον τοισ βααλιµ12και εγκατελιπον τον κυρι
ον θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και επορευθησαν οπισω θεων ετ
ερων απο των θεων των λαων των περικυκλω αυτων και προσεκυνησαν αυτοισ και παρωργισαν τον κ
υριον13και εγκατελιπον τον κυριον και ελατρευσαν τη βααλ και ταισ ασταρταισ14και ωργισθη θυµω κ
υριοσ τω ισραηλ και παρεδωκεν αυτουσ εν χειρι προνοµευοντων και επρονοµευσαν αυτουσ και απεδ
οτο αυτουσ εν χειρι των εχθρων αυτων κυκλοθεν και ουκ ηδυνασθησαν αντιστηναι κατα προσωπον τ
ων εχθρων αυτων15εν πασιν οισ επορνευον και χειρ κυριου ην αυτοισ εισ κακα καθωσ ελαλησεν κυρι
οσ και καθωσ ωµοσεν κυριοσ και εξεθλιψεν αυτουσ σφοδρα16και ηγειρεν αυτοισ κυριοσ κριτασ και ε
σωσεν αυτουσ εκ χειροσ των προνοµευοντων αυτουσ17και γε των κριτων αυτων ουκ επηκουσαν οτι εξ
επορνευσαν οπισω θεων ετερων και προσεκυνησαν αυτοισ και παρωργισαν τον κυριον και εξεκλιναν
 ταχυ εκ τησ οδου ησ επορευθησαν οι πατερεσ αυτων του εισακουειν εντολασ κυριου ουκ εποιησαν 
ουτωσ18και οτι ηγειρεν αυτοισ κυριοσ κριτασ και ην κυριοσ µετα του κριτου και εσωσεν αυτουσ εκ χ
ειροσ των εχθρων αυτων πασασ τασ ηµερασ του κριτου οτι παρεκληθη κυριοσ απο του στεναγµου αυ
των απο προσωπου των πολιορκουντων αυτουσ και κακουντων αυτουσ19και εγενετο ωσ απεθνησκεν 
ο κριτησ και απεστρεψαν και παλιν διεφθειραν υπερ τουσ πατερασ αυτων πορευθηναι οπισω θεων ετ
ερων λατρευειν αυτοισ και προσκυνειν αυτοισ ουκ απερριψαν τα επιτηδευµατα αυτων και ουκ απεστ
ησαν απο τησ οδου αυτων τησ σκληρασ20και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω ισραηλ και ειπεν ανθ′ ων ο
σα εγκατελιπαν το εθνοσ τουτο την διαθηκην µου ην ενετειλαµην τοισ πατρασιν αυτων και ουχ υπηκ
ουσαν τησ φωνησ µου21και εγω ου προσθησω του εξαραι ανδρα εκ προσωπου αυτων απο των εθνων ω
ν κατελιπεν ιησουσ και αφηκεν22του πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ ει φυλασσονται την οδον κυριου
 πορευεσθαι εν αυτη ον τροπον εφυλαξαντο οι πατερεσ αυτων η ου23και αφηκεν κυριοσ τα εθνη ταυτ
α του µη εξαραι αυτα το ταχοσ και ου παρεδωκεν αυτα εν χειρι ιησου  
 
Chapter 3 
1και ταυτα τα εθνη αφηκεν ιησουσ ωστε πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ παντασ τουσ µη εγνωκοτασ 
παντασ τουσ πολεµουσ χανααν2πλην δια τασ γενεασ των υιων ισραηλ του διδαξαι αυτουσ πολεµον π
λην οι εµπροσθεν αυτων ουκ εγνωσαν αυτα3τασ πεντε σατραπειασ των αλλοφυλων και παντα τον χα
ναναιον και τον σιδωνιον και τον ευαιον τον κατοικουντα τον λιβανον απο του ορουσ του βαλαερµω
ν εωσ λοβωηµαθ4και εγενετο ωστε πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ γνωναι ει ακουσονται τασ εντολασ
 κυριου ασ ενετειλατο τοισ πατρασιν αυτων εν χειρι µωυση5και οι υιοι ισραηλ κατωκησαν εν µεσω τ
ου χαναναιου και του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του ευαιου και του ιεβουσ
αιου6και ελαβον τασ θυγατερασ αυτων εαυτοισ εισ γυναικασ και τασ θυγατερασ αυτων εδωκαν τοισ 



υιοισ αυτων και ελατρευσαν τοισ θεοισ αυτων7και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριο
υ και επελαθοντο κυριου θεου αυτων και ελατρευσαν ταισ βααλιµ και τοισ αλσεσιν8και ωργισθη θυµ
ω κυριοσ εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτουσ εισ χειρασ χουσαρσαθωµ βασιλεωσ συριασ ποταµων και
 εδουλευσαν αυτω οκτω ετη9και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον και ηγειρεν κυριοσ σωτηρα τ
ω ισραηλ και εσωσεν αυτουσ τον γοθονιηλ υιον κενεζ αδελφον χαλεβ τον νεωτερον αυτου και εισηκο
υσεν αυτου10και εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου και εκρινεν τον ισραηλ και εξηλθεν επι τον πολεµο
ν και παρεδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον χουσαρσαθωµ βασιλεα συριασ και εκραταιωθη η χειρ αυ
του επι τον χουσαρσαθωµ11και ησυχασεν η γη ετη πεντηκοντα και απεθανεν γοθονιηλ υιοσ κενεζ12κα
ι προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και ενισχυσεν κυριοσ τον εγλωµ βασι
λεα µωαβ επι τον ισραηλ δια το πεποιηκεναι αυτουσ το πονηρον εναντι κυριου13και προσηγαγεν προ
σ αυτον παντασ τουσ υιουσ αµµων και αµαληκ και επορευθη και επαταξεν τον ισραηλ και εκληρονο
µησεν την πολιν των φοινικων14και εδουλευσαν οι υιοι ισραηλ τω εγλωµ βασιλει µωαβ ετη δεκα οκτω
15και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον και ηγειρεν αυτοισ κυριοσ σωτηρα τον αωδ υιον γηρα υι
ου του ιεµενι ανδρα αµφοτεροδεξιον και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ δωρα εν χειρι αυτου τω εγλωµ βα
σιλει µωαβ16και εποιησεν εαυτω αωδ µαχαιραν διστοµον σπιθαµησ το µηκοσ και περιεζωσατο αυτην
 υπο τον µανδυαν επι τον µηρον τον δεξιον αυτου17και προσηνεγκεν τα δωρα τω εγλωµ βασιλει µωαβ 
και εγλωµ ανηρ αστειοσ σφοδρα18και εγενετο ωσ συνετελεσεν αωδ προσφερων τα δωρα και εξαπεστει
λεν τουσ αιροντασ τα δωρα19και εγλωµ ανεστρεψεν απο των γλυπτων µετα τησ γαλγαλ και ειπεν αωδ 
λογοσ µοι κρυφιοσ προσ σε βασιλευ και ειπεν εγλωµ πασιν εκ µεσου και εξηλθον απ′ αυτου παντεσ οι
 παραστηκοντεσ αυτω20και αωδ εισηλθεν προσ αυτον και αυτοσ εκαθητο εν τω υπερωω τω θερινω αυ
του µονωτατοσ και ειπεν αωδ λογοσ θεου µοι προσ σε βασιλευ και εξανεστη απο του θρονου εγλωµ εγ
γυσ αυτου21και εγενετο αµα του αναστηναι εξετεινεν αωδ την χειρα την αριστεραν αυτου και ελαβεν
 την µαχαιραν απο του µηρου του δεξιου αυτου και ενεπηξεν αυτην εισ την κοιλιαν εγλωµ22και επεισ
ηνεγκεν και γε την λαβην οπισω τησ φλογοσ και απεκλεισεν το στεαρ κατα τησ φλογοσ οτι ουκ εξεσπ
ασεν την µαχαιραν εκ τησ κοιλιασ αυτου23και εξηλθεν αωδ εισ την προσταδα και απεκλεισεν τασ θυ
ρασ του υπερωου επ′ αυτον και εσφηνωσεν24και αυτοσ εξηλθεν και οι παιδεσ αυτου εισηλθον και ειδ
ον και ιδου αι θυραι του υπερωου αποκεκλεισµεναι και ειπαν µηποτε προσ διφρουσ καθηται εν τη απ
οχωρησει του κοιτωνοσ25και προσεµειναν αισχυνοµενοι και ιδου ουκ ην ο ανοιγων τασ θυρασ του υπ
ερωου και ελαβον την κλειδα και ηνοιξαν και ιδου ο κυριοσ αυτων πεπτωκωσ επι την γην τεθνηκωσ26

και αωδ διεσωθη εωσ εθορυβουντο και ουκ ην ο προσνοων αυτω και αυτοσ παρηλθεν τα γλυπτα και 
διεσωθη εισ σει+ρωθα27και εγενετο ηνικα ηλθεν και εσαλπισεν κερατινη εν ορει εφραιµ και κατεβησα
ν συν αυτω οι υιοι ισραηλ και αυτοσ εµπροσθεν αυτων28και ειπεν προσ αυτουσ καταβαινετε οπισω µ
ου οτι παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ τουσ εχθρουσ υµων την µωαβ εν χειρι υµων και κατεβησαν οπισω α
υτου και προκατελαβοντο τασ διαβασεισ του ιορδανου τησ µωαβ και ουκ αφηκαν ανδρα διαβηναι29κ
αι επαταξαν την µωαβ εν τω καιρω εκεινω ωσει δεκα χιλιαδασ ανδρων παντασ τουσ µαχητασ τουσ ε
ν αυτοισ και παντα ανδρα δυναµεωσ και ου διεσωθη ανηρ30και ενετραπη µωαβ εν τη ηµερα εκεινη υ
πο την χειρα ισραηλ και ησυχασεν η γη ογδοηκοντα ετη και εκρινεν αυτουσ αωδ εωσ ου απεθανεν31κ
αι µετα τουτον ανεστη σαµεγαρ υιοσ αναθ και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ εισ εξακοσιουσ ανδρασ ε
κτοσ µοσχων των βοων και εσωσεν αυτοσ τον ισραηλ  
 
Chapter 4 
1και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου2και απεδοτο αυτουσ κυριοσ εν χει
ρι ιαβιν βασιλεωσ χανααν οσ εβασιλευσεν εν ασωρ και ο αρχων τησ δυναµεωσ αυτου σισαρα και α
υτοσ κατωκει εν αρισωθ των εθνων3και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον οτι εννακοσια αρµατα
 σιδηρα ην αυτω και αυτοσ εθλιψεν τον ισραηλ κατα κρατοσ εικοσι ετη4και δεββωρα γυνη προφητισ 
γυνη λαφιδωθ αυτη εκρινεν τον ισραηλ εν τω καιρω εκεινω5και αυτη εκαθητο υπο φοινικα δεββωρα α
να µεσον ραµα και ανα µεσον βαιθηλ εν ορει εφραιµ και ανεβαινον προσ αυτην οι υιοι ισραηλ εκει τ
ου κρινεσθαι6και απεστειλεν δεββωρα και εκαλεσεν τον βαρακ υιον αβινεεµ εκ κεδεσ νεφθαλι και ειπ
εν προσ αυτον ουχι σοι ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ και απελευση εισ οροσ θαβωρ και ληµψη µ
ετα σεαυτου δεκα χιλιαδασ ανδρων απο των υιων νεφθαλι και απο των υιων ζαβουλων7και απαξω πρ
οσ σε εισ τον χειµαρρουν κισων τον σισαρα αρχοντα τησ δυναµεωσ ιαβιν και τα αρµατα αυτου και τ
ο πληθοσ αυτου και παραδωσω αυτον εν τη χειρι σου8και ειπεν προσ αυτην βαρακ εαν πορευθησ µετ
′ εµου πορευσοµαι και εαν µη πορευθησ µετ′ εµου ου πορευσοµαι οτι ουκ οιδα την ηµεραν εν η ευοδο
ι κυριοσ τον αγγελον µετ′ εµου9και ειπεν προσ αυτον δεββωρα πορευοµενη πορευσοµαι µετα σου πλη
ν γινωσκε οτι ουκ εσται το προτερηµα σου εισ την οδον ην συ πορευη οτι εν χειρι γυναικοσ αποδωσετ
αι κυριοσ τον σισαρα και ανεστη δεββωρα και επορευθη µετα του βαρακ εισ κεδεσ10και παρηγγειλεν 
βαρακ τω ζαβουλων και τω νεφθαλι εισ κεδεσ και ανεβησαν κατα ποδασ αυτου δεκα χιλιαδεσ ανδρω
ν και δεββωρα ανεβη µετ′ αυτου11και οι πλησιον του κιναιου εχωρισθησαν απο των υιων ιωβαβ γαµβ



ρου µωυση και επηξεν την σκηνην αυτου προσ δρυν αναπαυοµενων η εστιν εχοµενα κεδεσ12και ανηγ
γειλαν τω σισαρα οτι ανεβη βαρακ υιοσ αβινεεµ επ′ οροσ θαβωρ13και εκαλεσεν σισαρα παντα τα αρµ
ατα αυτου οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και παντα τον λαον τον µετ′ αυτου απο αρισωθ τω
ν εθνων εισ τον χειµαρρουν κισων14και ειπεν δεββωρα προσ βαρακ αναστηθι οτι αυτη η ηµερα εν η π
αρεδωκεν κυριοσ τον σισαρα εν χειρι σου ουκ ιδου κυριοσ ελευσεται εµπροσθεν σου και κατεβη βαρ
ακ απο του ορουσ θαβωρ και δεκα χιλιαδεσ ανδρων οπισω αυτου15και εξεστησεν κυριοσ τον σισαρα 
και παντα τα αρµατα αυτου και πασαν την παρεµβολην αυτου εν στοµατι ροµφαιασ ενωπιον βαρακ 
και κατεβη σισαρα απο του αρµατοσ αυτου και εφυγεν τοισ ποσιν αυτου16και βαρακ διωκων οπισω τ
ων αρµατων και οπισω τησ παρεµβολησ εωσ δρυµου των εθνων και επεσεν πασα η παρεµβολη σισαρ
α εν στοµατι ροµφαιασ ου κατελειφθη εωσ ενοσ17και σισαρα ανεχωρησεν τοισ ποσιν αυτου εισ σκην
ην ιαηλ γυναικοσ χαβερ του κιναιου οτι ειρηνη ανα µεσον ιαβιν βασιλεωσ ασωρ και ανα µεσον οικο
υ χαβερ του κιναιου18και εξηλθεν ιαηλ εισ απαντησιν σισαρα και ειπεν προσ αυτον εκνευσον κυριε 
µου εκνευσον προσ µε µη φοβου και εξενευσεν προσ αυτην εισ την σκηνην και συνεκαλυψεν αυτον ε
ν τη δερρει αυτησ19και ειπεν σισαρα προσ αυτην ποτισον µε δη µικρον υδωρ οτι εδιψησα και ηνοιξεν 
τον ασκον του γαλακτοσ και εποτισεν αυτον και συνεκαλυψεν το προσωπον αυτου20και ειπεν προσ α
υτην στηθι εν τη θυρα τησ σκηνησ και εσται εαν τισ ελθη προσ σε και ερωτηση σε και ειπη σοι εστιν 
ενταυθα ανηρ και ερεισ ουκ εστιν και συνεκαλυψεν αυτον εν τη δερρει αυτησ21και ελαβεν ιαηλ γυνη
 χαβερ τον πασσαλον τησ σκηνησ και εθηκεν την σφυραν εν τη χειρι αυτησ και εισηλθεν προσ αυτον
 ησυχη και ενεκρουσεν τον πασσαλον εν τη γναθω αυτου και διηλασεν εν τη γη και αυτοσ απεσκαρι
σεν ανα µεσον των γονατων αυτησ και εξεψυξεν και απεθανεν22και ιδου βαρακ διωκων τον σισαρα κ
αι εξηλθεν ιαηλ εισ απαντην αυτου και ειπεν αυτω δευρο και δειξω σοι τον ανδρα ον συ ζητεισ και ει
σηλθεν προσ αυτην και ιδου σισαρα πεπτωκωσ νεκροσ και ο πασσαλοσ εν τη γναθω αυτου23και εταπ
εινωσεν κυριοσ ο θεοσ τον ιαβιν βασιλεα χανααν εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον υιων ισραηλ24και επορ
ευθη χειρ των υιων ισραηλ πορευοµενη και σκληρυνοµενη επι ιαβιν βασιλεα χανααν εωσ εξωλεθρευ
σαν αυτον  
 
Chapter 5 
1και ησεν δεββωρα και βαρακ υιοσ αβινεεµ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν2εν τω αρξασθαι αρχηγουσ ε
ν ισραηλ εν προαιρεσει λαου ευλογειτε τον κυριον3ακουσατε βασιλεισ ενωτιζεσθε σατραπαι δυνατοι 
εγω τω κυριω ασοµαι ψαλω τω θεω ισραηλ4κυριε εν τη εξοδω σου εκ σηιρ εν τω απαιρειν σε εξ αγρου 
εδωµ γη εσεισθη και ο ουρανοσ εξεσταθη και αι νεφελαι εσταξαν υδωρ5ορη εσαλευθησαν απο προσω
που κυριου τουτο σινα απο προσωπου κυριου θεου ισραηλ6εν ηµεραισ σαµεγαρ υιου αναθ εν ηµεραι
σ ιαηλ εξελιπον βασιλεισ και επορευθησαν τριβουσ επορευθησαν οδουσ διεστραµµενασ7εξελιπεν φρ
αζων εν τω ισραηλ εξελιπεν εωσ ου εξανεστη δεββωρα οτι ανεστη µητηρ εν τω ισραηλ8ηρετισαν θεου
σ καινουσ ωσ αρτον κριθινον σκεπην εαν ιδω σιροµαστων εν τεσσαρακοντα χιλιασιν9η καρδια µου ε
πι τα διατεταγµενα τω ισραηλ οι δυνασται του λαου ευλογειτε τον κυριον10επιβεβηκοτεσ επι υποζυγι
ων καθηµενοι επι λαµπηνων11φθεγξασθε φωνην ανακρουοµενων ανα µεσον ευφραινοµενων εκει δωσο
υσιν δικαιοσυνην κυριω δικαιοι ενισχυσαν εν τω ισραηλ τοτε κατεβη εισ τασ πολεισ αυτου ο λαοσ κ
υριου12εξεγειρου εξεγειρου δεββωρα εξεγειρον µυριαδασ µετα λαου εξεγειρου εξεγειρου λαλει µετ′ ωδ
ησ ενισχυων εξανιστασο βαρακ και ενισχυσον δεββωρα τον βαρακ αιχµαλωτιζε αιχµαλωσιαν σου υ
ιοσ αβινεεµ13ποτε εµεγαλυνθη η ισχυσ αυτου κυριε ταπεινωσον µοι τουσ ισχυροτερουσ µου14λαοσ εφ
ραιµ ετιµωρησατο αυτουσ εν κοιλαδι αδελφου σου βενιαµιν εν λαοισ σου εξ εµου µαχιρ κατεβησαν ε
ξερευνωντεσ και εκ ζαβουλων κυριοσ επολεµει µοι εν δυνατοισ εκειθεν εν σκηπτρω ενισχυοντοσ ηγη
σεωσ15εν ισσαχαρ µετα δεββωρασ εξαπεστειλεν πεζουσ αυτου εισ την κοιλαδα ινα τι συ κατοικεισ εν
 µεσω χειλεων εξετεινεν εν τοισ ποσιν αυτου εν διαιρεσεσιν ρουβην µεγαλοι ακριβασµοι καρδιασ16ιν
α τι µοι καθησαι ανα µεσον των µοσφαθαιµ του εισακουειν συρισµουσ εξεγειροντων του διελθειν εισ
 τα του ρουβην µεγαλοι εξιχνιασµοι καρδιασ17γαλααδ εν τω περαν του ιορδανου κατεσκηνωσεν και δ
αν ινα τι παροικει πλοιοισ ασηρ παρωκησεν παρ′ αιγιαλον θαλασσων και επι τασ διακοπασ αυτου κ
ατεσκηνωσεν18ζαβουλων λαοσ ονειδισασ ψυχην αυτου εισ θανατον και νεφθαλιµ επι υψη αγρου19ηλ
θον βασιλεισ και παρεταξαντο τοτε επολεµησαν βασιλεισ χανααν εν θενναχ επι υδατοσ µαγεδδω πλε
ονεξιαν αργυριου ουκ ελαβον20εκ του ουρανου επολεµησαν αστερεσ εκ τησ ταξεωσ αυτων επολεµησ
αν µετα σισαρα21χειµαρρουσ κισων εξεβαλεν αυτουσ χειµαρρουσ καδηµιµ χειµαρρουσ κισων καταπ
ατησει αυτουσ ψυχη µου δυνατη22τοτε απεκοπησαν πτερναι ιππου αµαδαρωθ δυνατων αυτου23καταρ
ασασθε µαρωζ ειπεν ο αγγελοσ κυριου καταρασει καταρασασθε τουσ ενοικουσ αυτησ οτι ουκ ηλθοσ
αν εισ την βοηθειαν κυριου βοηθοσ ηµων κυριοσ εν µαχηταισ δυνατοσ24ευλογηθειη εκ γυναικων ιαη
λ γυνη χαβερ του κιναιου εκ γυναικων εν σκηνη ευλογηθειη25υδωρ ητησεν αυτην και γαλα εδωκεν αυ
τω εν λακανη ισχυρων προσηγγισεν βουτυρον26την χειρα αυτησ την αριστεραν εισ πασσαλον εξετειν
εν την δεξιαν αυτησ εισ αποτοµασ κατακοπων και απετεµεν σισαρα απετριψεν την κεφαλην αυτου κ



αι συνεθλασεν και διηλασεν την γναθον αυτου27ανα µεσον των ποδων αυτησ συγκαµψασ επεσεν εκοι
µηθη µεταξυ ποδων αυτησ εν ω εκαµψεν εκει επεσεν ταλαιπωροσ28δια τησ θυριδοσ διεκυπτεν η µητη
ρ σισαρα δια τησ δικτυωτησ επιβλεπουσα επι τουσ µεταστρεφοντασ µετα σισαρα δια τι ησχατισεν το
 αρµα αυτου παραγενεσθαι δια τι εχρονισαν ιχνη αρµατων αυτου29σοφαι αρχουσων αυτησ ανταπεκρ
ιναντο προσ αυτην και αυτη απεκρινατο εν ρηµασιν αυτησ30ουχι ευρησουσιν αυτον διαµεριζοντα σ
κυλα φιλιαζων φιλοισ εισ κεφαλην δυνατου σκυλα βαµµατων σισαρα σκυλα βαµµατων ποικιλιασ βα
φη ποικιλων περι τραχηλον αυτου σκυλον31ουτωσ απολοιντο παντεσ οι εχθροι σου κυριε και οι αγαπ
ωντεσ αυτον καθωσ η ανατολη του ηλιου εν δυναστειαισ αυτου και ησυχασεν η γη τεσσαρακοντα ετ
η  
 
Chapter 6 
1και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριου και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι µαδια
µ ετη επτα2και κατισχυσεν χειρ µαδιαµ επι ισραηλ και εποιησαν εαυτοισ οι υιοι ισραηλ απο προσωπ
ου µαδιαµ µανδρασ εν τοισ ορεσιν και τοισ σπηλαιοισ και τοισ οχυρωµασιν3και εγενετο οταν εσπειρ
εν ανηρ ισραηλ και ανεβαινεν µαδιαµ και αµαληκ και οι υιοι ανατολων και ανεβαινον επ′ αυτον4και
 παρενεβαλλον επ′ αυτουσ και διεφθειραν τα εκφορια τησ γησ εωσ του ελθειν εισ γαζαν και ουχ υπελ
ειποντο υποστασιν ζωησ εν ισραηλ και ποιµνιον και µοσχον και ονον5οτι αυτοι και τα κτηνη αυτων 
ανεβαινον και τασ σκηνασ αυτων παρεφερον και παρεγινοντο ωσ ακρισ εισ πληθοσ και αυτοισ και τ
αισ καµηλοισ αυτων ουκ ην αριθµοσ και παρεγινοντο εν τη γη ισραηλ του διαφθειρειν αυτην6και επτ
ωχευσεν ισραηλ σφοδρα απο προσωπου µαδιαµ και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον7και εγενετ
ο επει εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον δια µαδιαµ8και εξαπεστειλεν κυριοσ ανδρα προφητην π
ροσ τουσ υιουσ ισραηλ και ειπεν αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εγω ειµι ο αναβιβασασ υµ
ασ εξ αιγυπτου και εξηγαγον υµασ εξ οικου δουλειασ9και εξειλαµην υµασ εκ χειροσ αιγυπτου και εκ 
χειροσ παντων των θλιβοντων υµασ και εξεβαλον αυτουσ εκ προσωπου υµων και εδωκα υµιν την γην
 αυτων10και ειπα υµιν εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ου φοβηθησεσθε τουσ θεουσ του αµορραιου εν οισ υµ
εισ ενοικειτε εν τη γη αυτων και ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ µου11και ηλθεν αγγελοσ κυριου και εκα
θισεν υπο την δρυν την ουσαν εν εφραθα την του ιωασ πατροσ αβιεζρι και γεδεων ο υιοσ αυτου ερρα
βδιζεν πυρουσ εν ληνω του εκφυγειν εκ προσωπου µαδιαµ12και ωφθη αυτω αγγελοσ κυριου και ειπεν π
ροσ αυτον κυριοσ µετα σου δυνατοσ τη ισχυι13και ειπεν προσ αυτον γεδεων εν εµοι κυριε και ει εστιν
 κυριοσ µεθ′ ηµων ινα τι ευρεν ηµασ παντα τα κακα ταυτα και που εστιν παντα τα θαυµασια αυτου ο
σα διηγησαντο ηµιν οι πατερεσ ηµων λεγοντεσ ουχι εξ αιγυπτου ανηγαγεν ηµασ κυριοσ και νυν απω
σατο ηµασ και παρεδωκεν ηµασ εν χειρι µαδιαµ14και επεβλεψεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου και ει
πεν αυτω πορευου εν τη ισχυι σου και σωσεισ τον ισραηλ και ιδου εξαπεστειλα σε15και ειπεν προσ α
υτον γεδεων εν εµοι κυριε εν τινι σωσω τον ισραηλ ιδου η χιλιασ µου ταπεινοτερα εν µανασση και εγ
ω ειµι µικροσ εν τω οικω του πατροσ µου16και ειπεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου κυριοσ εσται µετα 
σου και παταξεισ την µαδιαµ ωσει ανδρα ενα17και ειπεν προσ αυτον γεδεων και ει ευρον χαριν εν οφθ
αλµοισ σου και ποιησεισ µοι σηµειον οτι συ λαλεισ µετ′ εµου18µη κινηθησ εντευθεν εωσ του ελθειν µ
ε προσ σε και οισω την θυσιαν µου και θησω ενωπιον σου και ειπεν εγω ειµι καθησοµαι εωσ του επισ
τρεψαι σε19και γεδεων εισηλθεν και εποιησεν εριφον αιγων και οιφι αλευρου αζυµα και τα κρεα επεθη
κεν επι το κανουν και τον ζωµον ενεχεεν εισ χυτραν και εξηνεγκεν προσ αυτον υπο την δρυν και προ
σεκυνησεν20και ειπεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου λαβε τα κρεα και τουσ αρτουσ τουσ αζυµουσ κα
ι θεσ προσ την πετραν εκεινην και τον ζωµον εκχεον και εποιησεν ουτωσ21και εξετεινεν ο αγγελοσ κυ
ριου το ακρον τησ ραβδου τησ εν τη χειρι αυτου και ηψατο των κρεων και των αζυµων και ανηφθη π
υρ εκ τησ πετρασ και κατεφαγεν τα κρεα και τουσ αζυµουσ και ο αγγελοσ κυριου απηλθεν εξ οφθαλµ
ων αυτου22και ειδεν γεδεων οτι αγγελοσ κυριου εστιν και ειπεν γεδεων α α κυριε κυριε οτι ειδον τον αγ
γελον κυριου προσωπον προσ προσωπον23και ειπεν αυτω κυριοσ ειρηνη σοι µη φοβου µη αποθανησ24

και ωκοδοµησεν εκει γεδεων θυσιαστηριον τω κυριω και εκαλεσεν αυτο ειρηνη κυριου εωσ τησ ηµερ
ασ ταυτησ ετι αυτου οντοσ εν εφραθα πατροσ του εζρι25και εγενηθη τη νυκτι εκεινη και ειπεν αυτω κ
υριοσ λαβε τον µοσχον τον σιτευτον του πατροσ σου µοσχον τον επταετη και καθελεισ το θυσιαστηρ
ιον του βααλ ο εστιν του πατροσ σου και το αλσοσ το επ′ αυτω εκκοψεισ26και οικοδοµησεισ θυσιαστ
ηριον κυριω τω θεω σου τω οφθεντι σοι επι τησ κορυφησ του ορουσ µαωζ τουτου εν τη παραταξει και
 ληµψη τον µοσχον και ανοισεισ ολοκαυτωµα εν τοισ ξυλοισ του αλσουσ ου εκκοψεισ27και ελαβεν γε
δεων τρεισ και δεκα ανδρασ απο των δουλων αυτου και εποιησεν καθα ελαλησεν προσ αυτον κυριοσ
 και εγενετο ωσ εφοβηθη τον οικον του πατροσ αυτου και τουσ ανδρασ τησ πολεωσ µη ποιησαι ηµερ
ασ και εποιησεν νυκτοσ28και ωρθρισαν οι ανδρεσ τησ πολεωσ το πρωι και ιδου κατεσκαµµενον το θυ
σιαστηριον του βααλ και το αλσοσ το επ′ αυτω εκκεκοµµενον και ο µοσχοσ ο σιτευτοσ ανηνεγµενοσ 
εισ ολοκαυτωµα επι το θυσιαστηριον το ωκοδοµηµενον29και ειπεν ανηρ προσ τον πλησιον αυτου τισ 
εποιησεν το πραγµα τουτο και ανηταζον και εξεζητουν και ειπαν γεδεων ο υιοσ ιωασ εποιησεν το πρ



αγµα τουτο30και ειπαν οι ανδρεσ τησ πολεωσ προσ ιωασ εξαγαγε τον υιον σου και αποθανετω οτι κατ
εσκαψεν το θυσιαστηριον του βααλ και οτι εκοψεν το αλσοσ το επ′ αυτω31και ειπεν ιωασ προσ τουσ 
ανδρασ τουσ εσταµενουσ επ′ αυτον µη υµεισ νυν δικαζεσθε περι του βααλ η υµεισ σωζετε αυτον οσ 
αντεδικησεν αυτον αποθανειται εωσ πρωι ει εστιν θεοσ αυτοσ εκδικησει αυτον οτι κατεσκαψεν το θυ
σιαστηριον αυτου32και εκαλεσεν αυτο εν τη ηµερα εκεινη δικαστηριον του βααλ οτι κατεσκαψεν το 
θυσιαστηριον αυτου33και πασα µαδιαµ και αµαληκ και υιοι ανατολων συνηχθησαν επι το αυτο και 
διεβησαν και παρενεβαλον εν τη κοιλαδι ιεζραελ34και πνευµα θεου ενεδυσεν τον γεδεων και εσαλπισ
εν εν κερατινη και εβοησεν αβιεζερ οπισω αυτου35και αγγελουσ εξαπεστειλεν εν παντι µανασση και ε
βοησεν και αυτοσ οπισω αυτου και εξαπεστειλεν αγγελουσ εν ασηρ και εν ζαβουλων και εν νεφθαλι 
και ανεβησαν εισ συναντησιν αυτου36και ειπεν γεδεων προσ τον θεον ει σωζεισ εν τη χειρι µου τον ισ
ραηλ ον τροπον ελαλησασ37ιδου εγω απερειδοµαι τον ποκον των εριων εν τω αλωνι και εαν δροσοσ γε
νηται επι τον ποκον µονον και επι πασαν την γην ξηρασια και γνωσοµαι οτι σωζεισ εν τη χειρι µου τ
ον ισραηλ ον τροπον ελαλησασ38και εγενετο ουτωσ και ωρθρισεν γεδεων τη επαυριον και απεπιασεν 
τον ποκον και απερρυη η δροσοσ εκ του ποκου πληρησ λεκανη υδατοσ39και ειπεν γεδεων προσ τον θε
ον µη οργισθητω ο θυµοσ σου εν εµοι και λαλησω ετι απαξ και πειρασω ετι απαξ εν τω ποκω και γενη
θητω ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την γην γενηθητω δροσοσ40και εποιησεν ο θεοσ ουτω
σ εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την γην εγενετο δροσοσ  
 
Chapter 7 
1και ωρθρισεν ιεροβααλ αυτοσ εστιν γεδεων και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και παρενεβαλεν επι την γη
ν αρωεδ και παρεµβολη µαδιαµ και αµαληκ ην αυτω απο βορρα απο του βουνου του αβωρ εν τη κοιλ
αδι2και ειπεν κυριοσ προσ γεδεων πολυσ ο λαοσ ο µετα σου ωστε µη παραδουναι µε την µαδιαµ εν χε
ιρι αυτων µηποτε καυχησηται ισραηλ επ′ εµε λεγων η χειρ µου εσωσεν µε3και ειπεν κυριοσ προσ αυτ
ον λαλησον δη εισ τα ωτα του λαου λεγων τισ δειλοσ και φοβουµενοσ αποστραφητω και εξωρµησαν 
απο του ορουσ του γαλααδ και απεστραφησαν απο του λαου εικοσι και δυο χιλιαδεσ και δεκα χιλιαδ
εσ υπελειφθησαν4και ειπεν κυριοσ προσ γεδεων ετι ο λαοσ πολυσ καταγαγε αυτουσ εισ το υδωρ και δ
οκιµω αυτουσ σοι εκει και εσται ον εαν ειπω προσ σε ουτοσ πορευσεται µετα σου αυτοσ πορευσεται 
µετα σου και ον εαν ειπω σοι οτι ου πορευσεται µετα σου αυτοσ ου πορευσεται µετα σου5και κατεβιβ
ασεν τον λαον εισ το υδωρ και ειπεν κυριοσ προσ γεδεων πασ οσ αν λαψη τη γλωσση αυτου εκ του υδ
ατοσ ωσ εαν λαψη ο κυων στησεισ αυτον κατα µονασ και πασ οσ αν καµψη επι τα γονατα αυτου του
 πιειν µεταστησεισ αυτον καθ′ αυτον6και εγενετο πασ ο αριθµοσ των λαψαντων εν τη γλωσση αυτων 
τριακοσιοι ανδρεσ και πασ ο επιλοιποσ του λαου εκαµψαν επι τα γονατα αυτων του πιειν υδωρ7και ει
πεν κυριοσ προσ γεδεων εν τοισ τριακοσιοισ ανδρασιν τοισ λαψασιν σωσω υµασ και παραδωσω την 
µαδιαµ εν χειρι σου και πασ ο λαοσ αποτρεχετω ανηρ εισ τον τοπον αυτου8και ελαβον τον επισιτισµ
ον του λαου εν τη χειρι αυτων και τασ κερατινασ αυτων και παντα ανδρα ισραηλ εξαπεστειλεν ανδρ
α εισ το σκηνωµα αυτου των δε τριακοσιων ανδρων εκρατησεν η δε παρεµβολη µαδιαµ ην υποκατωθ
εν αυτου εν τη κοιλαδι9και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν προσ αυτον κυριοσ αναστα καταβηθ
ι το ταχοσ εντευθεν εισ την παρεµβολην οτι παρεδωκα αυτην εν τη χειρι σου10ει δε φοβη συ καταβην
αι καταβηθι συ και φαρα το παιδαριον σου εισ την παρεµβολην11και ακουση τι λαλουσιν και µετα τ
αυτα ισχυσουσιν αι χειρεσ σου και καταβηση εν τη παρεµβολη και κατεβη αυτοσ και φαρα το παιδα
ριον αυτου εισ µεροσ των πεντηκοντα των εν τη παρεµβολη12και µαδιαµ και αµαληκ και παντεσ οι υι
οι ανατολων παρεµβεβληκεισαν εν τη κοιλαδι ωσ ακρισ εισ πληθοσ και ταισ καµηλοισ αυτων ουκ ην
 αριθµοσ αλλ′ ησαν ωσπερ η αµµοσ η επι το χειλοσ τησ θαλασσησ εισ πληθοσ13και εισηλθεν γεδεων 
και ιδου ανηρ εξηγειτο τω πλησιον αυτου το ενυπνιον και ειπεν ιδου το ενυπνιον ο ηνυπνιασθην και 
ιδου µαγισ αρτου κριθινου κυλιοµενη εν τη παρεµβολη µαδιαµ και ηλθεν εωσ τησ σκηνησ µαδιαµ κα
ι επαταξεν αυτην και κατεστρεψεν αυτην και επεσεν η σκηνη14και απεκριθη ο πλησιον αυτου και ειπ
εν ουκ εστιν αυτη αλλ′ η ροµφαια γεδεων υιου ιωασ ανδροσ ισραηλ παρεδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτο
υ την µαδιαµ και πασαν την παρεµβολην15και εγενετο ωσ ηκουσεν γεδεων την διηγησιν του ενυπνιου 
και την συγκρισιν αυτου και προσεκυνησεν κυριον και επεστρεψεν εισ την παρεµβολην ισραηλ και ε
ιπεν αναστητε οτι παρεδωκεν κυριοσ εν χερσιν υµων την παρεµβολην µαδιαµ16και διειλεν τουσ τριακ
οσιουσ ανδρασ τρεισ αρχασ και εδωκεν κερατινασ εν χειρι παντων και υδριασ κενασ και λαµπαδασ 
εν µεσω των υδριων17και ειπεν προσ αυτουσ απ′ εµου οψεσθε και ουτωσ ποιησετε και ιδου εγω εισπορ
ευοµαι εν µεσω τησ παρεµβολησ και εσται ωσ εαν ποιησω ουτωσ ποιησετε18και σαλπιω τη κερατινη ε
γω και παντεσ οι µετ′ εµου και σαλπιειτε ταισ κερατιναισ και υµεισ κυκλω τησ παρεµβολησ και ερειτ
ε τω κυριω και τω γεδεων19και εισηλθεν γεδεων και εκατον ανδρεσ µετ′ αυτου εν µερει τησ παρεµβολη
σ αρχοµενησ τησ φυλακησ τησ µεσουσησ πλην εγερσει ηγειρεν τουσ φυλασσοντασ και εσαλπισαν τα
ισ κερατιναισ και εξετιναξαν τασ υδριασ τασ εν ταισ χερσιν αυτων20και εσαλπισαν αι τρεισ αρχαι ε
ν ταισ κερατιναισ και συνετριψαν τασ υδριασ και ελαβοντο εν τη χειρι τη αριστερα αυτων των λαµπ



αδων και εν τη χειρι τη δεξια αυτων αι κερατιναι του σαλπιζειν και ανεκραξαν ροµφαια τω κυριω κα
ι τω γεδεων21και εστησαν εκαστοσ καθ′ εαυτον κυκλω τησ παρεµβολησ και εδραµον πασα η παρεµβο
λη και εσηµαναν και εφυγον22και εσαλπισαν αι τριακοσιαι κερατιναι και εθετο κυριοσ µαχαιραν αν
δροσ εν τω πλησιον αυτου και εν ολη τη παρεµβολη και εφυγεν η παρεµβολη εωσ τησ βαιθασεττα και
 συνηγµενη εωσ χειλουσ αβελµεουλα και επι ταβαθ23και εβοησεν ανηρ ισραηλ εκ νεφθαλιµ και εξ ασ
ηρ και εκ παντοσ µανασση και κατεδιωξαν οπισω µαδιαµ24και αγγελουσ εξαπεστειλεν γεδεων εν παντ
ι οριω εφραιµ λεγων καταβητε εισ συναντησιν µαδιαµ και καταλαβετε εαυτοισ το υδωρ εωσ βαιθβηρ
α και τον ιορδανην και εβοησεν πασ ανηρ εφραιµ και προκατελαβοντο το υδωρ εωσ βαιθβηρα και το
ν ιορδανην25και συνελαβον τουσ δυο αρχοντασ µαδιαµ τον ωρηβ και τον ζηβ και απεκτειναν τον ωρ
ηβ εν σουριν και τον ζηβ απεκτειναν εν ιακεφζηβ και κατεδιωξαν µαδιαµ και την κεφαλην ωρηβ και 
ζηβ ηνεγκαν προσ γεδεων εκ του περαν του ιορδανου  
 
Chapter 8 
1και ειπεν προσ αυτον ανηρ εφραιµ τι το ρηµα τουτο εποιησασ ηµιν του µη καλεσαι ηµασ οτε εξεπορ
ευου πολεµησαι εν τη µαδιαµ και εκρινοντο µετ′ αυτου κραταιωσ2και ειπεν προσ αυτουσ τι εποιησα 
νυν καθωσ υµεισ ουχι κρειττω επιφυλλιδεσ εφραιµ η τρυγητοσ αβιεζερ3εν χειρι υµων παρεδωκεν κυρι
οσ τουσ αρχοντασ µαδιαµ τον ωρηβ και τον ζηβ και τι ηδυνασθην ποιησαι καθωσ υµεισ και κατεπα
υσαν τοτε ανηκε το πνευµα αυτων απ′ αυτου εν τω λαλησαι αυτον τον λογον τουτον4και ηλθεν γεδεω
ν επι τον ιορδανην και διεβη αυτοσ και οι τριακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου ολιγοψυχουντεσ και πεινωντ
εσ5και ειπεν τοισ ανδρασιν σοκχωθ δοτε δη αρτουσ τω λαω τω µετ′ εµου οτι πεινωσιν εγω δε διωκω οπ
ισω ζεβεε και σαλµανα βασιλεων µαδιαµ6και ειπαν οι αρχοντεσ σοκχωθ µη χειρ ζεβεε και σαλµανα 
νυν εν τη χειρι σου οτι δωσοµεν τη στρατια σου αρτουσ7και ειπεν γεδεων ουχ ουτωσ εν τω δουναι κυ
ριον τον ζεβεε και σαλµανα εν τη χειρι µου και καταξανω τασ σαρκασ υµων εν ταισ ακανθαισ τησ ε
ρηµου και εν ταισ βαρκοννιµ8και ανεβη εκειθεν εισ φανουηλ και ελαλησεν προσ αυτουσ κατα ταυτα
 και απεκριθησαν αυτω οι ανδρεσ φανουηλ ον τροπον απεκριθησαν αυτω οι ανδρεσ σοκχωθ9και ειπε
ν τοισ ανδρασιν φανουηλ λεγων εν τω επιστρεφειν µε µετ′ ειρηνησ κατασκαψω τον πυργον τουτον10κα
ι ζεβεε και σαλµανα εν καρκαρ και η παρεµβολη αυτων µετ′ αυτων ωσει πεντεκαιδεκα χιλιαδεσ οι κα
ταλειφθεντεσ εν παση παρεµβολη υιων ανατολων και οι πεπτωκοτεσ ησαν εκατον και εικοσι χιλιαδε
σ ανδρων εσπασµενων ροµφαιαν11και ανεβη γεδεων οδον κατοικουντων εν σκηναισ ανατολων τησ να
βεθ εξ εναντιασ ζεβεε και επαταξεν την παρεµβολην η δε παρεµβολη ην πεποιθυια12και εφυγεν ζεβεε 
και σαλµανα και εδιωξεν οπισω αυτων και εκρατησεν τουσ δυο βασιλεισ µαδιαµ τον ζεβεε και τον σ
αλµανα και πασαν την παρεµβολην αυτων εξετριψεν13και ανεστρεψεν γεδεων υιοσ ιωασ εκ του πολε
µου απο αναβασεωσ αρεσ14και συνελαβον παιδαριον εκ των ανδρων σοκχωθ και επηρωτησεν αυτον 
και απεγραψατο προσ αυτουσ τουσ αρχοντασ σοκχωθ και τουσ πρεσβυτερουσ αυτησ εβδοµηκοντα ε
πτα ανδρασ15και παρεγενετο γεδεων προσ τουσ αρχοντασ σοκχωθ και ειπεν αυτοισ ιδου ζεβεε και σα
λµανα δι′ ουσ ωνειδισατε µε λεγοντεσ µη χειρ ζεβεε και σαλµανα νυν εν τη χειρι σου οτι δωσοµεν τοι
σ ανδρασιν σου τοισ εκλελυµενοισ αρτουσ16και ελαβεν τουσ αρχοντασ και τουσ πρεσβυτερουσ τησ 
πολεωσ και κατεξανεν αυτουσ εν ταισ ακανθαισ τησ ερηµου και ταισ βαρακηνιµ και κατεξανεν εν α
υτοισ ανδρασ σοκχωθ17και τον πυργον φανουηλ κατεσκαψεν και απεκτεινεν τουσ ανδρασ τησ πολεω
σ18και ειπεν προσ ζεβεε και σαλµανα που οι ανδρεσ ουσ απεκτεινατε εν θαβωρ και ειπαν ωσει συ οµο
ιοσ σοι οµοιοσ αυτων ωσ ειδοσ µορφη υιων βασιλεων19και ειπεν γεδεων αδελφοι µου και υιοι τησ µητ
ροσ µου εισιν και ωµοσεν αυτοισ ζη κυριοσ ει εζωογονησατε αυτουσ ουκ αν απεκτεινα υµασ20και ειπ
εν τω ιεθερ τω πρωτοτοκω αυτου αναστασ αποκτεινον αυτουσ και ουκ εσπασεν το παιδαριον αυτου τ
ην µαχαιραν αυτου οτι εφοβηθη οτι ην νεωτεροσ21και ειπεν ζεβεε και σαλµανα αναστα δη συ και απ
αντησον ηµιν οτι ωσ ανηρ η δυναµισ αυτου και ανεστη γεδεων και ανειλεν τον ζεβεε και τον σαλµαν
α και ελαβεν τουσ µηνισκουσ τουσ εν τοισ τραχηλοισ των καµηλων αυτων22και ειπεν ανηρ ισραηλ π
ροσ γεδεων αρχε εν ηµιν συ και οι υιοι σου οτι σεσωκασ ηµασ εκ χειροσ µαδιαµ23και ειπεν προσ αυτ
ουσ γεδεων ουκ αρξω εγω υµων και ουκ αρξει ο υιοσ µου υµων κυριοσ αρξει υµων24και ειπεν προσ αυ
τουσ γεδεων αιτησοµαι παρ′ υµων αιτησιν και δοτε µοι ανηρ ενωτιον των σκυλων αυτου οτι ενωτια χ
ρυσα πολλα ην αυτοισ οτι ισµαηλιται ησαν25και ειπαν διδοντεσ δωσοµεν και ανεπτυξεν το ιµατιον α
υτου και ερριψεν εκει ανηρ ενωτιον χρυσουν των σκυλων αυτου26και εγενηθη ο σταθµοσ των ενωτιω
ν των χρυσων ων ητησατο σικλοι χιλιοι και επτακοσιοι χρυσου πλην των σιρωνων και των ορµισκων
 ενφωθ και των περιβολαιων των πορφυρων των επι τοισ βασιλευσιν µαδιαµ και πλην των κλοιων των
 χρυσων των εν τοισ τραχηλοισ των καµηλων αυτων27και εποιησεν αυτο γεδεων εισ εφουδ και εστησε
ν αυτο εν πολει αυτου εν εφραθα και εξεπορνευσεν πασ ισραηλ οπισω αυτου εκει και εγενετο τω γεδε
ων και τω οικω αυτου εισ σκανδαλον28και ενετραπη µαδιαµ ενωπιον υιων ισραηλ και ου προσεθεντο 
αραι κεφαλην αυτων και ησυχασεν η γη ετη τεσσαρακοντα εν ηµεραισ γεδεων29και επορευθη ιεροβα
αλ υιοσ ιωασ και κατωκησεν εν τω οικω αυτου30και τω γεδεων ησαν εβδοµηκοντα υιοι εκπορευοµενο



ι εκ µηρων αυτου οτι γυναικεσ πολλαι ησαν αυτω31και η παλλακη αυτου η εν σικιµοισ ετεκεν αυτω κ
αι γε αυτη υιον και επεθηκεν το ονοµα αυτου αβιµελεχ32και απεθανεν γεδεων υιοσ ιωασ εν πολια αγα
θη και εταφη εν τω ταφω ιωασ του πατροσ αυτου εν εφραθα πατροσ αβιεζρι33και εγενηθη ωσ απεθανε
ν γεδεων και απεστραφησαν οι υιοι ισραηλ και εξεπορνευσαν οπισω των βααλιµ και εθεντο αυτοισ τ
ον βααλβεριθ εισ διαθηκην του ειναι αυτοισ αυτον εισ θεον34και ουκ εµνησθησαν οι υιοι ισραηλ κυρ
ιου του θεου αυτων του ρυσαµενου αυτουσ εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτων κυκλοθεν35και ουκ ε
ποιησαν ελεοσ µετα του οικου ιεροβααλ γεδεων κατα πασαν την αγαθωσυνην ην εποιησεν µετα ισρα
ηλ  
 
Chapter 9 
1και επορευθη αβιµελεχ υιοσ ιεροβααλ εισ σικιµα προσ τουσ αδελφουσ τησ µητροσ αυτου και ελαλη
σεν προσ αυτουσ και προσ πασαν την συγγενειαν του οικου τησ µητροσ αυτου λεγων2λαλησατε δη εν
 ωσιν των ανδρων σικιµων ποιον βελτιον εστιν το αρχειν υµων εβδοµηκοντα ανδρασ παντασ υιουσ ιε
ροβααλ η κυριευειν υµων ανδρα ενα και µνησθητε οτι σαρξ υµων και οστουν υµων εγω ειµι3και ελαλ
ησαν περι αυτου οι αδελφοι τησ µητροσ αυτου εν τοισ ωσιν παντων των ανδρων σικιµων παντασ του
σ λογουσ τουτουσ και εκλινεν καρδια αυτων οπισω αβιµελεχ οτι ειπαν αδελφοσ ηµων εστιν4και εδωκ
αν αυτω εβδοµηκοντα αργυριου εκ του οικου βααλ διαθηκησ και εµισθωσατο εν αυτοισ αβιµελεχ αν
δρασ κενουσ και θαµβουµενουσ και επορευθησαν οπισω αυτου5και εισηλθεν εισ τον οικον του πατρ
οσ αυτου εισ εφραθα και απεκτεινεν τουσ αδελφουσ αυτου υιουσ ιεροβααλ εβδοµηκοντα ανδρασ επι 
λιθον ενα και απελειφθη ιωαθαµ υιοσ ιεροβααλ ο νεωτεροσ οτι εκρυβη6και συνηχθησαν παντεσ οι α
νδρεσ σικιµων και πασ ο οικοσ µααλλων και επορευθησαν και εβασιλευσαν τον αβιµελεχ εισ βασιλε
α προσ τη βαλανω τησ στασεωσ εν σικιµοισ7και ανηγγειλαν τω ιωαθαµ και επορευθη και εστη επι τη
σ κορυφησ του ορουσ γαριζιν και επηρεν την φωνην αυτου και εκαλεσεν και ειπεν αυτοισ ακουσατε 
µου ανδρεσ σικιµων και ακουσαι υµων ο θεοσ8πορευοµενα επορευθησαν τα ξυλα του χρισαι εαυτοισ
 βασιλεα και ειπον τη ελαια βασιλευσον εφ′ ηµων9και ειπεν αυτοισ η ελαια αφεισα την πιοτητα µου 
ην εν εµοι εδοξασεν ο θεοσ και ανθρωποι πορευθω αρχειν των ξυλων10και ειπαν τα ξυλα τη συκη δευ
ρο βασιλευσον εφ′ ηµων11και ειπεν αυτοισ η συκη αφεισα την γλυκυτητα µου και το γενηµα µου το α
γαθον πορευθω αρχειν επι ξυλων12και ειπαν τα ξυλα τη αµπελω δευρο βασιλευσον εφ′ ηµων13και ειπε
ν αυτοισ η αµπελοσ αφεισα τον οινον µου την ευφροσυνην την παρα του θεου των ανθρωπων πορευθ
ω αρχειν ξυλων14και ειπαν τα ξυλα προσ την ραµνον δευρο συ βασιλευσον εφ′ ηµων15και ειπεν η ραµ
νοσ προσ τα ξυλα ει εν αληθεια υµεισ χριετε µε εισ βασιλεα εφ′ υµων δευτε πεποιθατε εν τη σκεπη µο
υ και ει µη εξελθοι πυρ εκ τησ ραµνου και καταφαγοι τασ κεδρουσ του λιβανου16και νυν ει εν αληθει
α και εν τελειοτητι εποιησατε και εβασιλευσατε τον αβιµελεχ και ει καλωσ εποιησατε µετα ιεροβααλ
 και µετα του οικου αυτου και ει κατα το ανταποδοµα τησ χειροσ αυτου εποιησατε αυτω17ωσ επολεµ
ησεν ο πατηρ µου υπερ υµων και ερριψεν την ψυχην αυτου εξ εναντιασ και εξειλατο υµασ εκ χειροσ 
µαδιαµ18και υµεισ επανεστητε επι τον οικον του πατροσ µου σηµερον και απεκτεινατε τουσ υιουσ αυ
του εβδοµηκοντα ανδρασ επι λιθον ενα και εβασιλευσατε τον αβιµελεχ υιον τησ παιδισκησ αυτου επ
ι τουσ ανδρασ σικιµων οτι αδελφοσ υµων εστιν19και ει εν αληθεια και τελειοτητι εποιησατε µετα ιερο
βααλ και του οικου αυτου τη ηµερα ταυτη ευλογηθειητε υµεισ και ευφρανθειητε εν αβιµελεχ και ευφ
ρανθειη και αυτοσ εν υµιν20και ει µη εξελθοι πυρ εξ αβιµελεχ και καταφαγοι τουσ ανδρασ σικιµων κ
αι τον οικον µααλλων και ει µη εξελθοι πυρ απο ανδρων σικιµων και εκ του οικου µααλλων και κατα
φαγοι τον αβιµελεχ21και απεδρα ιωαθαµ και επορευθη εν οδω και εφυγεν εισ ραρα και κατωκησεν εκε
ι απο προσωπου αβιµελεχ του αδελφου αυτου22και ηρξεν αβιµελεχ επι ισραηλ τρια ετη23και εξαπεστε
ιλεν ο θεοσ πνευµα πονηρον ανα µεσον αβιµελεχ και ανα µεσον των ανδρων σικιµων και ηθετησαν ο
ι ανδρεσ σικιµων εν τω οικω αβιµελεχ24του επαγαγειν την αδικιαν των εβδοµηκοντα υιων ιεροβααλ κ
αι το αιµα αυτων επιθειναι επι αβιµελεχ τον αδελφον αυτων τον αποκτειναντα αυτουσ και επι τουσ α
νδρασ σικιµων τουσ κατισχυσαντασ τασ χειρασ αυτου ωστε αποκτειναι τουσ αδελφουσ αυτου25και ε
θεντο αυτω οι ανδρεσ σικιµων ενεδρα επι τασ κεφαλασ των ορεων και ανηρπαζον παντασ τουσ διαπο
ρευοµενουσ επ′ αυτουσ εν τη οδω και απηγγελη τω αβιµελεχ26και ηλθεν γααλ υιοσ αβεδ και οι αδελφο
ι αυτου εισ σικιµα και επεποιθησαν εν αυτω οι ανδρεσ σικιµων27και ηλθον εισ αγρον και ετρυγησαν 
τουσ αµπελωνασ αυτων και κατεπατουν και εποιησαν χορουσ και εισηλθον εισ οικον θεου αυτων κα
ι εφαγον και επιον και κατηρωντο τον αβιµελεχ28και ειπεν γααλ υιοσ αβεδ τι εστιν αβιµελεχ και τισ ε
στιν ο υιοσ συχεµ οτι δουλευσοµεν αυτω ουχ ουτοσ υιοσ ιεροβααλ και ζεβουλ επισκοποσ αυτου δου
λοσ αυτου συν τοισ ανδρασιν εµµωρ πατροσ συχεµ και τι οτι δουλευσοµεν αυτω ηµεισ29και τισ δωη τ
ον λαον τουτον εν χειρι µου και µεταστησω τον αβιµελεχ και ερω τω αβιµελεχ πληθυνον την δυναµιν
 σου και εξελθε30και ηκουσεν ζεβουλ ο αρχων τησ πολεωσ τουσ λογουσ γααλ υιου αβεδ και εθυµωθη 
οργη31και απεστειλεν αγγελουσ προσ αβιµελεχ µετα δωρων λεγων ιδου γααλ υιοσ αβεδ και οι αδελφοι 
αυτου παραγεγονασιν εισ σικιµα και οιδε πολιορκουσιν την πολιν επι σε32και νυν αναστηθι νυκτοσ σ



υ και ο λαοσ ο µετα σου και ενεδρευσον εν τω αγρω33και εσται το πρωι αµα τω ανατειλαι τον ηλιον κ
αι ορθρισεισ και εκτενεισ επι την πολιν και ιδου αυτοσ και ο λαοσ ο µετ′ αυτου εκπορευονται προσ σ
ε και ποιησεισ αυτω καθαπερ εαν ευρη η χειρ σου34και ανεστη αβιµελεχ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου
 νυκτοσ και ενηδρευσαν επι σικιµα τεσσαρασ αρχασ35και εγενετο πρωι και εξηλθεν γααλ υιοσ αβεδ κ
αι εστη προσ τη θυρα τησ πυλησ τησ πολεωσ και ανεστη αβιµελεχ και ο λαοσ ο µετ′ αυτου εκ των εν
εδρων36και ειδεν γααλ υιοσ αβεδ τον λαον και ειπεν προσ ζεβουλ ιδου λαοσ καταβαινων απο των κορ
υφων των ορεων και ειπεν προσ αυτον ζεβουλ την σκιαν των ορεων συ ορασ ωσ ανδρασ37και προσεθε
το ετι γααλ του λαλησαι και ειπεν ιδου λαοσ καταβαινων κατα θαλασσαν απο του εχοµενα του οµφα
λου τησ γησ και αρχη µια παραγινεται απο οδου δρυοσ αποβλεποντων38και ειπεν προσ αυτον ζεβουλ 
που εστιν νυν το στοµα σου το λεγον τισ εστιν αβιµελεχ οτι δουλευσοµεν αυτω ουκ ιδου ουτοσ εστιν 
ο λαοσ ον εξουδενωσασ εξελθε νυν και πολεµει προσ αυτον39και εξηλθεν γααλ απο προσωπου των αν
δρων σικιµων και επολεµησεν εν αβιµελεχ40και κατεδιωξεν αυτον αβιµελεχ και εφυγεν απο προσωπου
 αυτου και επεσον τραυµατιαι πολλοι εωσ θυρων τησ πολεωσ41και εκαθισεν αβιµελεχ εν αριµα και εξ
εβαλεν ζεβουλ τον γααλ και τουσ αδελφουσ αυτου του µη οικειν εν σικιµοισ42και εγενηθη τη επαυριο
ν και εξηλθεν ο λαοσ εισ το πεδιον και απηγγελη τω αβιµελεχ43και παρελαβεν τον λαον και διειλεν α
υτον τρεισ αρχασ και ενηδρευσεν εν αυτω και ειδεν και ιδου λαοσ εξηλθεν εκ τησ πολεωσ και επανε
στη αυτοισ και επαταξεν αυτουσ44και αβιµελεχ και αι αρχαι αι µετ′ αυτου εξεταθησαν και εστησαν 
παρα την πυλην τησ πολεωσ και αι δυο αρχαι εξεχυθησαν επι παντασ τουσ εν τω αγρω και επαταξεν 
αυτουσ45και αβιµελεχ επολεµει εν τη πολει ολην την ηµεραν εκεινην και κατελαβοντο την πολιν και 
τον λαον τον εν αυτη ανειλεν και την πολιν καθειλεν και εσπειρεν αυτην αλασ46και ηκουσαν παντεσ
 οι ανδρεσ πυργου σικιµων και εισηλθον εισ το οχυρωµα οικου του βααλ διαθηκησ47και απηγγελη τω 
αβιµελεχ οτι συνηχθησαν παντεσ οι ανδρεσ του πυργου σικιµων48και ανεβη αβιµελεχ εισ οροσ σελµ
ων αυτοσ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και ελαβεν αβιµελεχ αξινην εν τη χειρι αυτου και εκοψεν φορ
τιον ξυλων και ελαβεν αυτο και επεθηκεν επι τουσ ωµουσ αυτου και ειπεν προσ τον λαον τον µετ′ αυ
του τι ειδετε µε ποιουντα ταχεωσ ποιησατε ωσ και εγω49και εκοψαν και αυτοι εκαστοσ φορτιον και η
ραν και επορευθησαν οπισω αβιµελεχ και επεθηκαν επι το οχυρωµα και ενεπρησαν επ′ αυτουσ το οχ
υρωµα εν πυρι και απεθανον παντεσ οι ανδρεσ πυργου σικιµων ωσει χιλιοι ανδρεσ και γυναικεσ50και 
επορευθη αβιµελεχ εισ θεβεσ και περιεκαθισεν επ′ αυτην και προκατελαβετο αυτην51και πυργοσ ην ο
χυροσ εν µεσω τησ πολεωσ και εφυγον εκει παντεσ οι ανδρεσ και αι γυναικεσ και παντεσ οι ηγουµενο
ι τησ πολεωσ και απεκλεισαν εφ′ εαυτουσ και ανεβησαν επι το δωµα του πυργου52και ηλθεν αβιµελεχ
 εωσ του πυργου και εξεπολεµησαν αυτον και ηγγισεν αβιµελεχ εωσ τησ θυρασ του πυργου εµπρησαι 
αυτον εν πυρι53και ερριψεν γυνη µια κλασµα µυλου επι την κεφαλην αβιµελεχ και συνεθλασεν το κρ
ανιον αυτου54και εβοησεν το ταχοσ προσ το παιδαριον τον αιροντα τα σκευη αυτου και ειπεν αυτω σ
πασαι την µαχαιραν σου και θανατωσον µε µηποτε ειπωσιν γυνη απεκτεινεν αυτον και εξεκεντησεν 
αυτον το παιδαριον αυτου και απεθανεν αβιµελεχ55και ειδεν ανηρ ισραηλ οτι απεθανεν αβιµελεχ και
 απηλθον ανηρ εισ τον τοπον αυτου56και απεστρεψεν ο θεοσ την κακιαν αβιµελεχ ην εποιησεν τω πατ
ρι αυτου αποκτειναι τουσ εβδοµηκοντα αδελφουσ αυτου57και πασαν κακιαν ανδρων σικιµων επεστρε
ψεν ο θεοσ εισ την κεφαλην αυτων και επηλθεν επ′ αυτουσ η καταρα ιωαθαµ του υιου ιεροβααλ  
 
Chapter 10 
1και ανεστη µετα αβιµελεχ του σωσαι τον ισραηλ θωλα υιοσ φουα υιοσ πατραδελφου αυτου ανηρ ισ
σαχαρ και αυτοσ κατωκει εν σαµαρεια εν ορει εφραιµ2και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και τρια ετη και
 απεθανεν και εταφη εν σαµαρεια3και ανεστη µετ′ αυτον ιαι+ρ ο γαλααδιτησ και εκρινεν τον ισραηλ 
εικοσι και δυο ετη4και εγενοντο αυτω τριακοντα και δυο υιοι επιβεβηκοτεσ επι τριακοντα και δυο πω
λουσ και τριακοντα και δυο πολεισ αυτοισ και εκαλεσεν αυτασ επαυλεισ ιαι+ρ εωσ τησ ηµερασ ταυ
τησ αι εισιν εν τη γη γαλααδ5και απεθανεν ιαι+ρ και εταφη εν ραµµω6και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ 
ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και ελατρευσαν ταισ βααλιµ και ταισ ασταρωθ και τοισ θεοισ σιδ
ωνοσ και τοισ θεοισ µωαβ και τοισ θεοισ υιων αµµων και τοισ θεοισ των αλλοφυλων και εγκατελιπον
 τον κυριον και ουκ εδουλευσαν αυτω7και εθυµωθη οργη κυριοσ εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτουσ εν
 χειρι αλλοφυλων και εν χειρι υιων αµµων8και εσαθρωσαν και εθλασαν τουσ υιουσ ισραηλ εν τω ενι
αυτω εκεινω οκτωκαιδεκα ετη παντασ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω περαν του ιορδανου εν τη γη του αµο
ρραιου εν τη γαλααδιτιδι9και διεβησαν οι υιοι αµµων τον ιορδανην εκπολεµησαι και εν τω ιουδα και 
βενιαµιν και εν τω οικω εφραιµ και εθλιβησαν οι υιοι ισραηλ σφοδρα10και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ 
προσ κυριον λεγοντεσ ηµαρτοµεν σοι οτι εγκατελιποµεν τον θεον ηµων και ελατρευσαµεν ταισ βααλι
µ11και ειπεν κυριοσ προσ τουσ υιουσ ισραηλ ουχι οι αιγυπτιοι και οι αµορραιοι και οι υιοι αµµων κα
ι µωαβ και οι αλλοφυλοι12και σιδωνιοι και µαδιαµ και αµαληκ εξεθλιψαν υµασ και εκεκραξατε προσ
 µε και εσωσα υµασ εκ χειροσ αυτων13και υµεισ εγκατελιπετε µε και ελατρευσατε θεοισ ετεροισ δια τ
ουτο ου προσθησω του σωσαι υµασ14βαδιζετε και βοατε προσ τουσ θεουσ ουσ εξελεξασθε εαυτοισ κ



αι αυτοι σωσατωσαν υµασ εν καιρω θλιψεωσ υµων15και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον ηµαρτοµε
ν ποιησον συ ηµιν κατα παντα οσα αν αρεσκη ενωπιον σου πλην κυριε εξελου ηµασ εν τη ηµερα ταυ
τη16και µετεστησαν τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ εκ µεσου αυτων και ελατρευσαν τω κυριω και ουκ 
ευηρεστησεν εν τω λαω και ωλιγοψυχησεν εν τω κοπω ισραηλ17και ανεβησαν οι υιοι αµµων και παρε
νεβαλον εν γαλααδ και εξηλθον οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν τη µασσηφα18και ειπον οι αρχοντ
εσ του λαου γαλααδ ανηρ προσ τον πλησιον αυτου τισ ανηρ οσ αρξεται πολεµησαι εν τοισ υιοισ αµµ
ων και εσται εισ κεφαλην πασιν τοισ κατοικουσιν γαλααδ  
 
Chapter 11 
1και ιεφθαε ο γαλααδιτησ δυνατοσ εν ισχυι και αυτοσ ην υιοσ γυναικοσ πορνησ και ετεκεν τω γαλαα
δ τον ιεφθαε2και ετεκεν η γυνη γαλααδ αυτω υιουσ και ηδρυνθησαν οι υιοι τησ γυναικοσ και εξεβαλο
ν τον ιεφθαε και ειπον αυτω ου κληρονοµησεισ εν τω οικω του πατροσ ηµων οτι γυναικοσ υιοσ εταιρ
ασ ει συ3και απεδρα ιεφθαε εκ προσωπου των αδελφων αυτου και κατωκησεν εν γη τωβ και συνελεγον
το προσ τον ιεφθαε ανδρεσ λιτοι και συνεξεπορευοντο µετ′ αυτου4και εγενετο µεθ′ ηµερασ και επολεµ
ησαν οι υιοι αµµων µετα ισραηλ5και εγενηθη ηνικα επολεµουν οι υιοι αµµων µετα ισραηλ και επορε
υθησαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ παραλαβειν τον ιεφθαε εν γη τωβ6και ειπαν προσ ιεφθαε δευρο και εσ
η ηµιν εισ ηγουµενον και πολεµησωµεν εν τοισ υιοισ αµµων7και ειπεν ιεφθαε τοισ πρεσβυτεροισ γαλ
ααδ ουχ υµεισ εµισησατε µε και εξεβαλετε µε εκ του οικου του πατροσ µου και εξαπεστειλατε µε αφ′ 
υµων και τι οτι ηλθατε προσ µε ηνικα εθλιβητε8και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προσ ιεφθαε ουχ ου
τωσ νυν ηλθοµεν προσ σε και συµπορευση ηµιν και πολεµησοµεν εν τοισ υιοισ αµµων και εση ηµιν ε
ισ κεφαλην πασιν τοισ κατοικουσιν γαλααδ9και ειπεν ιεφθαε προσ τουσ πρεσβυτερουσ γαλααδ ει επι
στρεφετε µε υµεισ πολεµησαι εν τοισ υιοισ αµµων και παραδω κυριοσ αυτουσ ενωπιον εµου εγω υµιν 
εσοµαι εισ κεφαλην10και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προσ ιεφθαε κυριοσ εσται ο ακουων ανα µεσο
ν ηµων ει µη κατα το ρηµα σου ουτωσ ποιησοµεν11και επορευθη ιεφθαε µετα των πρεσβυτερων γαλαα
δ και κατεστησαν αυτον επ′ αυτων εισ κεφαλην εισ ηγουµενον και ελαλησεν ιεφθαε παντασ τουσ λογ
ουσ αυτου ενωπιον κυριου εν µασσηφα12και απεστειλεν ιεφθαε αγγελουσ προσ βασιλεα υιων αµµων 
λεγων τι εµοι και σοι οτι ηκεισ προσ µε συ πολεµησαι µε εν τη γη µου13και ειπεν βασιλευσ υιων αµµω
ν προσ τουσ αγγελουσ ιεφθαε διοτι ελαβεν ισραηλ την γην µου εν τη αναβασει αυτου εξ αιγυπτου απ
ο αρνων εωσ ιαβοκ και εωσ του ιορδανου και νυν επιστρεψον αυτασ µετ′ ειρηνησ14και απεστρεψαν ο
ι αγγελοι προσ ιεφθαε και απεστειλεν ιεφθαε αγγελουσ προσ τον βασιλεα υιων αµµων15λεγων ταδε λεγ
ει ιεφθαε ουκ ελαβεν ισραηλ την γην µωαβ και την γην υιων αµµων16εν τη αναβασει αυτων εξ αιγυπτ
ου αλλ′ επορευθη ισραηλ εν τη ερηµω εωσ θαλασσησ ερυθρασ και ηλθεν εωσ καδησ17και εξαπεστειλ
εν ισραηλ αγγελουσ προσ βασιλεα εδωµ λεγων παρελευσοµαι δια τησ γησ σου και ουκ ηκουσεν βασι
λευσ εδωµ και γε προσ βασιλεα µωαβ απεστειλεν και ουκ ηθελησεν και εκαθισεν ισραηλ εν καδησ18κ
αι διηλθεν εν τη ερηµω και εκυκλωσεν την γην εδωµ και την γην µωαβ και παρεγενετο κατ′ ανατολασ
 ηλιου τησ γησ µωαβ και παρενεβαλον εν τω περαν αρνων και ουκ εισηλθον εισ το οριον µωαβ οτι αρ
νων ην οριον µωαβ19και απεστειλεν ισραηλ αγγελουσ προσ σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και 
ειπεν αυτω ισραηλ παρελευσοµαι δια τησ γησ σου εωσ του τοπου µου20και ουκ ηθελησεν σηων διελθ
ειν τον ισραηλ δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον λαον αυτου και παρενεβαλεν εισ
 ιασσα και επολεµησεν µετα ισραηλ21και παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ τον σηων και παντα τον λ
αον αυτου εν χειρι ισραηλ και επαταξεν αυτουσ και εκληρονοµησεν ισραηλ πασαν την γην του αµο
ρραιου του κατοικουντοσ εν τη γη22και εκληρονοµησεν παν το οριον του αµορραιου απο αρνων και ε
ωσ του ιαβοκ και απο τησ ερηµου και εωσ του ιορδανου23και νυν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εξηρεν τον α
µορραιον εκ προσωπου του λαου αυτου ισραηλ και συ κληρονοµησεισ αυτον επι σου24ουχι οσα κατε
κληρονοµησεν σοι χαµωσ ο θεοσ σου αυτα κληρονοµησεισ και παντα οσα κατεκληρονοµησεν κυριο
σ ο θεοσ ηµων απο προσωπου ηµων αυτα κληρονοµησοµεν25και νυν µη κρεισσων ει συ του βαλακ υι
ου σεπφωρ βασιλεωσ µωαβ µη µαχη εµαχεσατο µετα ισραηλ η πολεµων επολεµησεν αυτοισ26εν τω οι
κω ισραηλ εν εσεβων και εν ταισ θυγατρασιν αυτησ και εν ιαζηρ και εν ταισ θυγατρασιν αυτησ και ε
ν πασαισ ταισ πολεσιν ταισ παρα τον ιορδανην τριακοσια ετη τι οτι ουκ ερρυσαντο αυτουσ εν τω κα
ιρω εκεινω27και εγω ουχ ηµαρτον σοι και συ ποιεισ µετ′ εµου πονηριαν του πολεµησαι εν εµοι κριναι 
κυριοσ ο κρινων σηµερον ανα µεσον υιων ισραηλ και ανα µεσον υιων αµµων28και ουκ εισηκουσεν β
ασιλευσ υιων αµµων και ουκ εισηκουσεν των λογων ιεφθαε ων απεστειλεν προσ αυτον29και εγενηθη ε
πι ιεφθαε πνευµα κυριου και διεβη την γην γαλααδ και τον µανασση και διεβη την σκοπιαν γαλααδ κ
αι απο σκοπιασ γαλααδ εισ το περαν υιων αµµων30και ηυξατο ιεφθαε ευχην τω κυριω και ειπεν εαν π
αραδωσει παραδωσ µοι τουσ υιουσ αµµων εν χειρι µου31και εσται οσ αν εξελθη εκ των θυρων του οικ
ου µου εισ απαντησιν µου εν τω επιστρεψαι µε εν ειρηνη απο των υιων αµµων και εσται τω κυριω και
 ανοισω αυτον ολοκαυτωµα32και διεβη ιεφθαε προσ τουσ υιουσ αµµων του πολεµησαι προσ αυτουσ κ
αι παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι αυτου33και επαταξεν αυτουσ απο αροηρ και εωσ του ελθειν εισ



 σεµωιθ εικοσι πολεισ εωσ αβελ αµπελωνων πληγην µεγαλην σφοδρα και ενετραπησαν οι υιοι αµµων 
απο προσωπου υιων ισραηλ34και ηλθεν ιεφθαε εισ µασσηφα εισ τον οικον αυτου και ιδου η θυγατηρ 
αυτου εξεπορευετο εισ απαντησιν αυτου εν τυµπανοισ και χοροισ και αυτη µονογενησ αυτω αγαπητ
η και ουκ εστιν αυτω πλην αυτησ υιοσ η θυγατηρ35και εγενηθη ηνικα ειδεν αυτην και διερρηξεν τα ι
µατια αυτου και ειπεν οιµµοι θυγατερ µου εµπεποδοστατηκασ µε εισ σκωλον εγενου εν οφθαλµοισ µο
υ εγω δε ηνοιξα το στοµα µου περι σου προσ κυριον και ου δυνησοµαι αποστρεψαι36και ειπεν προσ α
υτον πατερ µου ει εν εµοι ηνοιξασ το στοµα σου προσ κυριον ποιει µοι ον τροπον εξηλθεν εκ του στο
µατοσ σου ανθ′ ων εποιησεν σοι κυριοσ εκδικησεισ εκ των εχθρων σου εκ των υιων αµµων37και ειπεν 
προσ τον πατερα αυτησ και ποιησον µοι το ρηµα τουτο εασον µε δυο µηνασ και πορευσοµαι και κατ
αβησοµαι επι τα ορη και κλαυσοµαι επι τα παρθενια µου και εγω και αι συνεταιριδεσ µου38και ειπεν 
πορευου και εξαπεστειλεν αυτην δυο µηνασ και επορευθη αυτη και αι συνεταιριδεσ αυτησ και εκλα
υσεν επι τα παρθενια αυτησ επι τα ορη39και εγενετο µετα τελοσ δυο µηνων και ανεκαµψεν προσ τον π
ατερα αυτησ και επετελεσεν ιεφθαε την ευχην αυτου ην ηυξατο και αυτη ουκ εγνω ανδρα και εγενηθ
η εισ προσταγµα εν ισραηλ40εξ ηµερων εισ ηµερασ συνεπορευοντο αι θυγατερεσ ισραηλ θρηνειν την 
θυγατερα ιεφθαε του γαλααδιτου τεσσαρασ ηµερασ εν τω ενιαυτω  
 
Chapter 12 
1και συνηχθησαν οι υιοι εφραιµ και ηλθον εισ σεφινα και ειπον προσ ιεφθαε τι οτι επορευθησ πολεµει
ν εν τοισ υιοισ αµµων και ηµασ ου κεκληκασ πορευθηναι µετα σου τον οικον σου εµπρησοµεν εν πυ
ρι2και ειπεν προσ αυτουσ ιεφθαε ανηρ αντιδικων ηµην εγω και ο λαοσ µου και οι υιοι αµµων εταπειν
ουν µε σφοδρα και εβοησα προσ υµασ και ουκ εσωσατε µε εκ χειροσ αυτων3και ειδον οτι ουκ ην ο σω
ζων και εθεµην την ψυχην µου εν τη χειρι µου και διεβην προσ τουσ υιουσ αµµων και παρεδωκεν αυ
τουσ κυριοσ εν χειρι µου και ινα τι ανεβητε προσ µε τη ηµερα ταυτη του πολεµειν εν εµοι4και συνηθ
ροισεν ιεφθαε παντασ τουσ ανδρασ γαλααδ και επολεµει τον εφραιµ και επαταξαν ανδρεσ γαλααδ το
ν εφραιµ οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ υµεισ γαλααδ εν µεσω εφραιµ και εν µεσω µανασση5

και προκατελαβοντο ανδρεσ γαλααδ τασ διαβασεισ του ιορδανου του εφραιµ και εγενηθη οτι ειπαν ο
ι διασεσωσµενοι του εφραιµ διαβωµεν και ειπαν αυτοισ οι ανδρεσ γαλααδ µη υµεισ εκ του εφραιµ και
 ειπαν ουκ εσµεν6και ειπαν αυτοισ ειπατε δη συνθηµα και ου κατηυθυναν του λαλησαι ουτωσ και επ
ελαβοντο αυτων και εσφαξαν αυτουσ επι τασ διαβασεισ του ιορδανου και επεσαν εξ εφραιµ εν τω κα
ιρω εκεινω δυο τεσσαρακοντα χιλιαδεσ7και εκρινεν ιεφθαε τον ισραηλ εξ ετη και απεθανεν ιεφθαε ο γ
αλααδιτησ και εταφη εν τη πολει αυτου γαλααδ8και εκρινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ εσεβων εκ βαιθλε
εµ9και εγενοντο αυτω τριακοντα υιοι και τριακοντα θυγατερεσ εξαπεσταλµεναι εξω και τριακοντα γυ
ναικασ εισηγαγεν τοισ υιοισ αυτου εξωθεν και εκρινεν τον ισραηλ επτα ετη10και απεθανεν εσεβων κα
ι εταφη εν βηθλεεµ11και εκρινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ αιλων ο ζαβουλωνιτησ και εκρινεν τον ισραη
λ δεκα ετη12και απεθανεν αιλων ο ζαβουλωνιτησ εν αιλιµ και εθαψαν αυτον εν γη ζαβουλων13και εκρ
ινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ λαβδων υιοσ σελληµ ο φρααθωνιτησ14και εγενοντο αυτω τεσσαρακοντα υ
ιοι και τριακοντα υιοι των υιων αυτου επιβεβηκοτεσ επι εβδοµηκοντα πωλουσ και εκρινεν τον ισραη
λ οκτω ετη15και απεθανεν λαβδων υιοσ σελληµ ο φρααθωνιτησ και εταφη εν φρααθων εν γη εφραιµ εν
 ορει λανακ  
 
Chapter 13 
1και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ ε
ν χειρι αλλοφυλων τεσσαρακοντα ετη2και εγενετο ανηρ εκ σαραα εκ τησ φυλησ του δαν και ονοµα α
υτω µανωε και η γυνη αυτου στειρα και ουκ ετικτεν3και ωφθη αγγελοσ κυριου προσ την γυναικα και 
ειπεν προσ αυτην ιδου δη συ στειρα και ου τετοκασ και εν γαστρι εξεισ και τεξη υιον4και νυν φυλαξα
ι και µη πιησ οινον και σικερα και µη φαγησ παν ακαθαρτον5οτι ιδου συ εν γαστρι εξεισ και τεξη υιο
ν και ουκ αναβησεται σιδηροσ επι την κεφαλην αυτου οτι ηγιασµενον ναζιραιον εσται τω θεω το παι
δαριον εκ τησ γαστροσ και αυτοσ αρξεται σωζειν τον ισραηλ εκ χειροσ αλλοφυλων6και ηλθεν η γυνη
 και ειπεν τω ανδρι αυτησ λεγουσα οτι ανθρωποσ του θεου ηλθεν προσ µε και η ορασισ αυτου ωσ ορ
ασισ αγγελου του θεου επιφανησ σφοδρα και ηρωτων ποθεν εστιν και το ονοµα αυτου ουκ απηγγειλεν
 µοι7και ειπεν µοι ιδου συ εν γαστρι εξεισ και τεξη υιον και νυν µη πιησ οινον και σικερα και µη φαγ
ησ πασαν ακαθαρσιαν οτι ναζιραιον θεου εσται το παιδαριον απο τησ γαστροσ εωσ ηµερασ θανατου
 αυτου8και εδεηθη µανωε του κυριου και ειπεν εν εµοι κυριε ανθρωποσ του θεου ον απεστειλασ προσ
 ηµασ ελθετω δη προσ ηµασ και φωτισατω ηµασ τι ποιησωµεν τω παιδαριω τω τικτοµενω9και επηκου
σεν ο θεοσ τησ φωνησ µανωε και παρεγενετο ο αγγελοσ του θεου ετι προσ την γυναικα αυτησ καθηµε
νησ εν τω αγρω και µανωε ο ανηρ αυτησ ουκ ην µετ′ αυτησ10και εταχυνεν η γυνη και εξεδραµεν και 
απηγγειλεν τω ανδρι αυτησ και ειπεν προσ αυτον ιδου ωπται µοι ο ανηρ ο ελθων προσ µε τη ηµερα εκ
εινη11και ανεστη µανωε και επορευθη οπισω τησ γυναικοσ αυτου προσ τον ανδρα και ειπεν αυτω ει σ



υ ει ο ανηρ ο λαλησασ προσ την γυναικα και ειπεν ο αγγελοσ εγω12και ειπεν µανωε νυν δη ελθοντοσ τ
ου ρηµατοσ σου τι εσται το κριµα του παιδαριου και τα εργα αυτου13και ειπεν ο αγγελοσ κυριου προ
σ µανωε απο παντων ων ειπα προσ την γυναικα φυλαξασθω14απο παντων οσα εκπορευεται εξ αµπελο
υ ου φαγεται και οινον και σικερα µη πιετω και παν ακαθαρτον µη φαγετω παντα οσα ενετειλαµην αυ
τη φυλαξασθω15και ειπεν µανωε προσ τον αγγελον κυριου βιασωµεθα δη σε και ποιησοµεν ενωπιον σ
ου εριφον αιγων16και ειπεν ο αγγελοσ κυριου προσ µανωε εαν βιαση µε ου φαγοµαι των αρτων σου κα
ι εαν ποιησησ ολοκαυτωµα κυριω ανοισεισ αυτο οτι ουκ εγνω µανωε οτι αγγελοσ κυριου εστιν17και ει
πεν µανωε προσ τον αγγελον κυριου τι ονοµα σοι ινα οταν ελθη το ρηµα σου δοξασωµεν σε18και ειπε
ν αυτω ο αγγελοσ κυριου ινα τι τουτο ερωτασ το ονοµα µου και αυτο εστιν θαυµαστον19και ελαβεν µ
ανωε τον εριφον των αιγων και την θυσιαν και ανηνεγκεν επι την πετραν τω κυριω τω θαυµαστα ποιο
υντι κυριω και µανωε και η γυνη αυτου εθεωρουν20και εγενετο εν τω αναβηναι την φλογα επανωθεν τ
ου θυσιαστηριου εισ τον ουρανον και ανεβη ο αγγελοσ κυριου εν τη φλογι και µανωε και η γυνη αυτ
ου εθεωρουν και επεσον επι προσωπον αυτων επι την γην21και ου προσεθηκεν ετι ο αγγελοσ κυριου οφ
θηναι προσ µανωε και προσ την γυναικα αυτου τοτε εγνω µανωε οτι αγγελοσ κυριου εστιν22και ειπεν 
µανωε προσ την γυναικα αυτου θανατω αποθανουµεθα οτι θεον εωρακαµεν23και ειπεν αυτω η γυνη α
υτου ει εβουλετο κυριοσ θανατωσαι ηµασ ουκ αν εδεξατο εκ των χειρων ηµων ολοκαυτωµα και θυσι
αν και ουκ αν εφωτισεν ηµασ παντα ταυτα και ουκ αν ακουστα εποιησεν ηµιν ταυτα24και ετεκεν η γυ
νη υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµψων και ηυλογησεν αυτον κυριοσ και ηυξηθη το παιδαριο
ν25και ηρξατο πνευµα κυριου συµπορευεσθαι αυτω εν παρεµβολη δαν ανα µεσον σαραα και ανα µεσ
ον εσθαολ  
 
Chapter 14 
1και κατεβη σαµψων εισ θαµναθα και ειδεν γυναικα εν θαµναθα εκ των θυγατερων των αλλοφυλων κ
αι ηρεσεν ενωπιον αυτου2και ανεβη και απηγγειλεν τω πατρι αυτου και τη µητρι αυτου και ειπεν γυν
αικα εωρακα εν θαµναθα απο των θυγατερων των αλλοφυλων και νυν λαβετε µοι αυτην εισ γυναικα3

και ειπεν αυτω ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου µη ουκ εστιν απο των θυγατερων των αδελφων σου 
και εν παντι τω λαω µου γυνη οτι συ πορευη λαβειν γυναικα εκ των αλλοφυλων των απεριτµητων και 
ειπεν σαµψων προσ τον πατερα αυτου ταυτην λαβε µοι οτι ηρεσεν εν οφθαλµοισ µου4και ο πατηρ αυτ
ου και η µητηρ αυτου ουκ εγνωσαν οτι παρα κυριου εστιν οτι ανταποδοµα αυτοσ εκζητει εκ των αλλ
οφυλων και εν τω καιρω εκεινω αλλοφυλοι εκυριευον των υιων ισραηλ5και κατεβη σαµψων και ο πατ
ηρ αυτου και η µητηρ αυτου εισ θαµναθα και εξεκλινεν εισ αµπελωνα θαµναθα και ιδου σκυµνοσ λε
οντων ωρυοµενοσ εισ απαντησιν αυτου6και κατηυθυνεν επ′ αυτον πνευµα κυριου και διεσπασεν αυτ
ον ωσει διασπασαι εριφον αιγων και ουδεν ην εν τη χειρι αυτου και ουκ απηγγειλεν τω πατρι αυτου ο
υδε τη µητρι α εποιησεν7και κατεβησαν και ελαλησαν τη γυναικι και ηρεσεν ενωπιον σαµψων8και επ
εστρεψεν µεθ′ ηµερασ λαβειν αυτην και εξεκλινεν ιδειν το πτωµα του λεοντοσ και ιδου συστροφη µελ
ισσων εν τω στοµατι του λεοντοσ και µελι ην9και εξειλεν αυτο εισ το στοµα αυτου και επορευθη πορ
ευοµενοσ και εσθων και επορευθη προσ τον πατερα αυτου και προσ την µητερα αυτου και εδωκεν αυ
τοισ και εφαγον και ουκ απηγγειλεν αυτοισ οτι εκ τησ εξεωσ του λεοντοσ εξειλεν το µελι10και κατεβη 
ο πατηρ αυτου προσ την γυναικα και εποιησεν εκει σαµψων ποτον ηµερασ επτα οτι ουτωσ εποιουν οι
 νεανισκοι11και εγενετο εν τω φοβεισθαι αυτουσ αυτον προσκατεστησαν αυτω εταιρουσ τριακοντα κ
αι ησαν µετ′ αυτου12και ειπεν αυτοισ σαµψων προβαλω υµιν προβληµα και εαν απαγγειλητε µοι το π
ροβληµα εν ταισ επτα ηµεραισ του ποτου δωσω υµιν τριακοντα σινδονασ και τριακοντα στολασ13και
 εαν µη δυνασθητε απαγγειλαι µοι και δωσετε υµεισ εµοι τριακοντα σινδονασ και τριακοντα στολασ 
ιµατιων και ειπαν αυτω προβαλου το προβληµα σου και ακουσοµεθα αυτου14και ειπεν αυτοισ εκ του 
εσθοντοσ εξηλθεν βρωσισ και εξ ισχυρου εξηλθεν γλυκυ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι το προβλ
ηµα επι τρεισ ηµερασ15και εγενετο εν τη ηµερα τη τεταρτη και ειπαν τη γυναικι σαµψων απατησον δη
 τον ανδρα σου και απαγγειλατω σοι το προβληµα µηποτε εµπυρισωµεν σε και τον οικον του πατροσ 
σου εν πυρι η πτωχευσαι εκαλεσατε ηµασ16και εκλαυσεν η γυνη σαµψων επ′ αυτον και ειπεν αυτω µε
µισηκασ µε και ουκ ηγαπηκασ µε οτι το προβληµα ο προεβαλου τοισ υιοισ του λαου µου καµοι ουκ α
πηγγειλασ αυτο και ειπεν αυτη σαµψων ιδου τω πατρι µου και τη µητρι µου ουκ απηγγειλα αυτο και 
σοι απαγγελω17και εκλαυσεν επ′ αυτον επι τασ επτα ηµερασ εν αισ ην εν αυταισ ο ποτοσ και εγενετο 
εν τη ηµερα τη εβδοµη και απηγγειλεν αυτη οτι παρηνωχλησεν αυτον και αυτη απηγγειλεν τοισ υιοισ
 του λαου αυτησ18και ειπαν αυτω οι ανδρεσ τησ πολεωσ εν τη ηµερα τη εβδοµη πριν δυναι τον ηλιον 
τι γλυκυτερον µελιτοσ και τι ισχυροτερον λεοντοσ και ειπεν αυτοισ σαµψων ει µη κατεδαµασατε µου
 την δαµαλιν ουκ αν ευρετε το προβληµα µου19και κατευθυνεν επ′ αυτον πνευµα κυριου και κατεβη ε
ισ ασκαλωνα και επαισεν εκειθεν τριακοντα ανδρασ και ελαβεν τασ στολασ αυτων και εδωκεν τοισ 
απαγγειλασιν το προβληµα και εθυµωθη οργη σαµψων και ανεβη εισ τον οικον του πατροσ αυτου20κ
αι συνωκησεν η γυνη σαµψων τω νυµφαγωγω αυτου οσ ην εταιροσ αυτου  



 
Chapter 15 
1και εγενετο µεθ′ ηµερασ εν ηµεραισ θερισµου πυρων και επεσκεψατο σαµψων την γυναικα αυτου φε
ρων εριφον αιγων και ειπεν εισελευσοµαι προσ την γυναικα µου εισ τον κοιτωνα και ουκ αφηκεν αυτ
ον ο πατηρ αυτησ εισελθειν προσ αυτην2και ειπεν ο πατηρ αυτησ ειπασ ειπα οτι µισων εµισησασ αυτ
ην και εδωκα αυτην τω συνεταιρω σου ουκ ιδου η αδελφη αυτησ η νεωτερα κρεισσων αυτησ εστιν εσ
τω δη σοι αντι αυτησ3και ειπεν αυτω σαµψων αθωοσ ειµι το απαξ απο των αλλοφυλων οτι εγω ποιω µ
εθ′ υµων κακα4και επορευθη σαµψων και συνελαβεν τριακοσιασ αλωπεκασ και ελαβεν λαµπαδασ κα
ι συνεδησεν κερκον προσ κερκον και εθηκεν λαµπαδα µιαν ανα µεσον των δυο κερκων εν τω µεσω5κα
ι εξηψεν πυρ εν ταισ λαµπασιν και εξαπεστειλεν εισ τα δραγµατα των αλλοφυλων και ενεπυρισεν του
σ σταχυασ και τα προτεθερισµενα απο στοιβησ και εωσ εστωτοσ και εωσ αµπελωνοσ και ελαιασ6και 
ειπαν οι αλλοφυλοι τισ εποιησεν ταυτα και ειπαν σαµψων ο γαµβροσ του θαµναθαιου οτι ελαβεν την
 γυναικα αυτου και εδωκεν αυτην τω συνεταιρω αυτου και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και ενεπυρισαν τ
ην οικιαν του πατροσ αυτησ και αυτην και τον πατερα αυτησ εν πυρι7και ειπεν αυτοισ σαµψων εαν 
ποιησητε ουτωσ ουκ ευδοκησω αλλα την εκδικησιν µου εξ ενοσ και εκαστου υµων ποιησοµαι8και επ
αταξεν αυτουσ επι µηρον πληγην µεγαλην και κατεβη και κατωκει παρα τω χειµαρρω εν τω σπηλαιω 
ηταµ9και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και παρενεβαλοσαν επι τον ιουδαν και εξερριφησαν εν λεχι10και ει
παν αυτοισ πασ ανηρ ιουδα ινα τι ανεβητε εφ′ ηµασ και ειπαν οι αλλοφυλοι δησαι τον σαµψων και π
οιησαι αυτω ον τροπον εποιησεν ηµιν11και κατεβησαν τρεισ χιλιαδεσ ανδρων εξ ιουδα επι την οπην τ
ησ πετρασ ηταµ και ειπαν προσ σαµψων ουκ οιδασ οτι αρχουσιν ηµων οι αλλοφυλοι και ινα τι ταυτα
 εποιησασ ηµιν και ειπεν αυτοισ σαµψων καθωσ εποιησαν ηµιν ουτωσ εποιησα αυτοισ12και ειπαν αυ
τω του δησαι σε κατεβηµεν και παραδουναι σε εισ χειρασ αλλοφυλων και ειπεν αυτοισ σαµψων οµο
σατε µοι µη αποκτειναι µε υµεισ και παραδοτε µε αυτοισ µηποτε απαντησητε υµεισ εν εµοι13και ωµο
σαν αυτω λεγοντεσ ουχι αλλα δεσµω δησοµεν σε και παραδωσοµεν σε εισ χειρασ αυτων θανατω δε ο
υ θανατωσοµεν σε και εδησαν αυτον δυο καλωδιοισ καινοισ και ανηγαγον αυτον εκ τησ πετρασ14και 
αυτοσ ηλθεν εωσ σιαγονοσ και οι αλλοφυλοι ηλαλαξαν εισ απαντησιν αυτου και εδραµον εισ συναν
τησιν αυτου και κατηυθυνεν επ′ αυτον πνευµα κυριου και εγενοντο τα καλωδια τα εν τοισ βραχιοσιν
 αυτου ωσει στιππυον ηνικα αν οσφρανθη πυροσ και διελυθησαν οι δεσµοι απο των βραχιονων αυτο
υ15και ευρεν σιαγονα ονου ερριµµενην εν τη οδω και εξετεινεν την χειρα αυτου και ελαβεν αυτην και
 επαταξεν εν αυτη χιλιουσ ανδρασ16και ειπεν σαµψων εν σιαγονι ονου εξαλειφων εξηλειψα αυτουσ ο
τι εν σιαγονι ονου επαταξα χιλιουσ ανδρασ17και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και ερριψεν την σ
ιαγονα απο τησ χειροσ αυτου και εκαλεσεν τον τοπον εκεινον αναιρεσισ σιαγονοσ18και εδιψησεν σφ
οδρα και εβοησεν προσ κυριον και ειπεν συ εδωκασ εν χειρι του δουλου σου την σωτηριαν την µεγαλ
ην ταυτην και νυν αποθανουµαι εν διψει και εµπεσουµαι εν χειρι των απεριτµητων19και ηνοιξεν ο θε
οσ το τραυµα τησ σιαγονοσ και εξηλθεν εξ αυτου υδατα και επιεν και επεστρεψεν το πνευµα αυτου ε
ν αυτω και ανεψυξεν δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτησ πηγη επικλητοσ σιαγονοσ εωσ τησ ηµερασ τ
αυτησ20και εκρινεν τον ισραηλ εν ηµεραισ αλλοφυλων ετη εικοσι  
 
Chapter 16 
1και επορευθη σαµψων εκειθεν εισ γαζαν και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλθεν προσ αυτην2και
 απηγγελη τοισ γαζαιοισ λεγοντεσ ηκει σαµψων ενταυθα και εκυκλωσαν και ενηδρευσαν αυτον ολην 
την νυκτα επι τησ πυλησ τησ πολεωσ και εκωφευσαν ολην την νυκτα λεγοντεσ εωσ φωτοσ πρωι µεινω
µεν και αποκτεινωµεν αυτον3και εκοιµηθη σαµψων εωσ του µεσονυκτιου και ανεστη περι το µεσονυκ
τιον και επελαβετο των θυρων τησ πυλησ τησ πολεωσ και των δυο σταθµων και ανεβαστασεν αυτασ 
συν τω µοχλω και επεθηκεν επι τω ωµω αυτου και ανηνεγκεν αυτα επι την κορυφην του ορουσ ο εστι
ν επι προσωπον χεβρων και εθηκεν αυτα εκει4και εγενετο µετα ταυτα και ηγαπησεν γυναικα επι του χ
ειµαρρου σωρηχ και ονοµα αυτη δαλιλα5και ανεβησαν προσ αυτην οι σατραπαι των αλλοφυλων και 
ειπαν αυτη απατησον αυτον και ιδε εν τινι η ισχυσ αυτου εστιν η µεγαλη και εν τινι δυνησοµεθα προ
σ αυτον και δησοµεν αυτον ωστε ταπεινωσαι αυτον και ηµεισ δωσοµεν σοι ανηρ χιλιουσ και εκατον 
αργυριου6και ειπεν δαλιλα προσ σαµψων αναγγειλον µοι εν τινι η ισχυσ σου η µεγαλη και εν τινι δεθ
ηση του ταπεινωθηναι σε7και ειπεν προσ αυτην σαµψων εαν δησωσιν µε εν επτα νευραισ υγραισ µη 
ηρηµωµεναισ και ασθενησω και εσοµαι ωσ εισ των ανθρωπων8και ανηνεγκαν αυτη οι σατραπαι των 
αλλοφυλων επτα νευρασ υγρασ µη ηρηµωµενασ και εδησεν αυτον εν αυταισ9και το ενεδρον αυτου εκ
αθητο εν τω ταµιειω και ειπεν προσ αυτον αλλοφυλοι επι σε σαµψων και διερρηξεν τασ νευρασ ον τρ
οπον διασπαται κλωσµα του αποτιναγµατοσ εν τω οσφρανθηναι πυροσ και ουκ εγνωσθη η ισχυσ αυτ
ου10και ειπεν δαλιλα προσ σαµψων ιδου παρελογισω µε και ελαλησασ προσ µε ψευδη νυν ουν αναγγε
ιλον δη µοι εν τινι δεθηση11και ειπεν προσ αυτην εαν δεσµω δησωσιν µε εν επτα καλωδιοισ καινοισ ε
ν οισ ουκ εγενηθη εργον και ασθενησω και εσοµαι ωσ εισ των ανθρωπων12και ελαβεν αυτω δαλιλα κ



αλωδια καινα και εδησεν αυτον εν αυτοισ και ειπεν προσ αυτον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και το ε
νεδρον εκαθητο εν τω ταµιειω και διεσπασεν αυτα απο των βραχιονων αυτου ωσ ραµµα13και ειπεν δα
λιλα προσ σαµψων εωσ νυν παρελογισω µε και ελαλησασ προσ µε ψευδη αναγγειλον δη µοι εν τινι δε
θηση και ειπεν προσ αυτην εαν υφανησ τασ επτα σειρασ τησ κεφαλησ µου µετα του διασµατοσ και ε
γκρουσησ εν τω πασσαλω εισ τον τοιχον και εσοµαι ασθενησ ωσ εισ των ανθρωπων14και εκοιµισεν α
υτον δαλιλα και εδιασατο τουσ επτα βοστρυχουσ τησ κεφαλησ αυτου µετα τησ εκτασεωσ και κατεκρ
ουσεν εν τοισ πασσαλοισ εισ τον τοιχον και ειπεν προσ αυτον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγε
ρθη εκ του υπνου αυτου και εξεσπασεν τουσ πασσαλουσ συν τω υφασµατι εκ του τοιχου και το διασ
µα και ουκ εγνωσθη η ισχυσ αυτου15και ειπεν προσ αυτον δαλιλα πωσ ερεισ ηγαπηκα σε και η καρδι
α σου ουκ εστιν µετ′ εµου τουτο τριτον παρελογισω µε και ουκ απηγγειλασ µοι εν τινι η ισχυσ σου η 
µεγαλη16και εγενετο οτε κατειργασατο αυτον τοισ λογοισ αυτησ ολην την νυκτα και παρηνωχλησεν 
αυτον και ωλιγοψυχησεν εωσ εισ θανατον17και απηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρδιασ αυτου και ει
πεν αυτη ξυρον ουκ αναβησεται επι την κεφαλην µου οτι ναζιραιοσ θεου εγω ειµι εκ κοιλιασ µητροσ 
µου και εαν ξυρησωµαι αποστησεται απ′ εµου η ισχυσ µου και ασθενησω και εσοµαι κατα παντασ τ
ουσ ανθρωπουσ18και ειδεν δαλιλα οτι ανηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρδιασ αυτου και απεστειλεν 
και εκαλεσεν παντασ τουσ σατραπασ των αλλοφυλων λεγουσα αναβητε το απαξ οτι ανηγγειλεν µοι π
ασαν την καρδιαν αυτου και ανεβησαν προσ αυτην πασαι αι σατραπιαι των αλλοφυλων και ηνεγκαν
 το αργυριον εν ταισ χερσιν αυτων19και εκοιµισεν αυτον ανα µεσον των γονατων αυτησ και εκαλεσεν
 τον κουρεα και εξυρησεν τουσ επτα βοστρυχουσ τησ κεφαλησ αυτου και ηρξατο ταπεινουσθαι και 
απεστη η ισχυσ αυτου απ′ αυτου20και ειπεν αυτω δαλιλα οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγερθη ε
κ του υπνου αυτου και ειπεν εξελευσοµαι και ποιησω καθωσ αει και αποτιναξοµαι και αυτοσ ουκ εγ
νω οτι κυριοσ απεστη απ′ αυτου21και επελαβοντο αυτου οι αλλοφυλοι και εξωρυξαν τουσ οφθαλµουσ
 αυτου και κατηγαγον αυτον εισ γαζαν και εδησαν αυτον εν πεδαισ χαλκαισ και ην αληθων εν οικω τ
ησ φυλακησ22και ηρξατο η θριξ τησ κεφαλησ αυτου ανατειλαι ηνικα εξυρηθη23και οι σατραπαι των 
αλλοφυλων συνηχθησαν του θυσαι θυσιαν µεγαλην δαγων τω θεω αυτων και του ευφρανθηναι και ει
παν παρεδωκεν ο θεοσ ηµων εν χειρι ηµων σαµψων τον εχθρον ηµων24και ειδεν αυτον ο λαοσ και ηνε
σαν τουσ θεουσ αυτων και ειπαν παρεδωκεν ο θεοσ ηµων τον εχθρον ηµων εν χειρι ηµων και τον εξερ
ηµουντα την γην ηµων οστισ επληθυνεν τουσ τραυµατιασ ηµων25και εγενετο οτε ηγαθυνθη η καρδια 
αυτων και ειπαν καλεσατε τον σαµψων εξ οικου φυλακησ και παιξατω ενωπιον ηµων και εκαλεσαν τ
ον σαµψων εξ οικου τησ φυλακησ και ενεπαιζον αυτω και εστησαν αυτον ανα µεσον των δυο στυλω
ν26και ειπεν σαµψων προσ το παιδαριον τον χειραγωγουντα αυτον επαναπαυσον µε δη και ποιησον ψ
ηλαφησαι µε επι τουσ στυλουσ εφ′ ων ο οικοσ επεστηρικται επ′ αυτων και επιστηρισοµαι επ′ αυτουσ 
ο δε παισ εποιησεν ουτωσ27ο δε οικοσ ην πληρησ ανδρων και γυναικων και εκει παντεσ οι σατραπαι τ
ων αλλοφυλων και επι του δωµατοσ ωσει τρισχιλιοι ανδρεσ και γυναικεσ εµβλεποντεσ εµπαιζοµενον 
τον σαµψων28και εβοησεν σαµψων προσ κυριον και ειπεν κυριε κυριε µνησθητι µου και ενισχυσον µ
ε δη πλην ετι το απαξ τουτο και εκδικησω εκδικησιν µιαν αντι των δυο οφθαλµων µου εκ των αλλοφυ
λων29και περιελαβεν σαµψων τουσ δυο στυλουσ τουσ µεσουσ εφ′ ων ο οικοσ επεστηρικτο επ′ αυτων κ
αι επεστηρισατο επ′ αυτοισ ενα εν τη δεξια αυτου και ενα εν τη αριστερα αυτου30και ειπεν σαµψων α
ποθανετω η ψυχη µου µετα των αλλοφυλων και εκλινεν εν ισχυι και επεσεν ο οικοσ επι τουσ σατραπ
ασ και επι παντα τον λαον τον εν αυτω και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ ουσ εθανατωσεν σαµψων εν τω θα
νατω αυτου πλειουσ υπερ ουσ εθανατωσεν εν τη ζωη αυτου31και κατεβησαν οι αδελφοι αυτου και πα
σ ο οικοσ του πατροσ αυτου και ελαβον αυτον και ανεβησαν και εθαψαν αυτον ανα µεσον σαραα κ
αι ανα µεσον εσθαολ εν τω ταφω µανωε του πατροσ αυτου και αυτοσ εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη  
 
Chapter 17 
1και εγενετο ανηρ εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω µιχα2και ειπεν τη µητρι αυτου χιλιουσ και εκατο
ν αργυριου τουσ ληµφθεντασ σοι και εξωρκισασ και ειπασ εν τοισ ωσιν µου ιδου το αργυριον παρ′ εµ
οι εγω ελαβον αυτο και ειπεν η µητηρ αυτου ευλογηµενοσ ο υιοσ µου τω κυριω3και απεδωκεν τουσ χι
λιουσ και εκατον του αργυριου τη µητρι αυτου και ειπεν η µητηρ αυτου αγιασµω ηγιασα το αργυριο
ν τω κυριω εκ τησ χειροσ µου κατα µονασ του ποιησαι γλυπτον και χωνευτον και νυν επιστρεψω αυτ
α σοι και αποδωσω σοι αυτο4και απεδωκεν το αργυριον τη µητρι αυτου και ελαβεν η µητηρ αυτου δι
ακοσιουσ του αργυριου και εδωκεν αυτο τω χωνευτη και εποιησεν αυτο γλυπτον και χωνευτον και εγ
ενετο εν τω οικω µιχα5και ο ανηρ µιχα αυτω οικοσ θεου και εποιησεν εφουδ και θεραφιν και ενεπλησ
εν την χειρα ενοσ των υιων αυτου και εγενηθη αυτω εισ ιερεα6εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην βασι
λευσ εν ισραηλ ανηρ το αγαθον εν οφθαλµοισ αυτου εποιει7και εγενετο παιδαριον εκ βηθλεεµ δηµου ι
ουδα εκ τησ συγγενειασ ιουδα και αυτοσ λευιτησ και αυτοσ παρωκει εκει8και επορευθη ο ανηρ εκ τη
σ πολεωσ ιουδα εκ βηθλεεµ παροικειν ου εαν ευρη και εγενηθη εισ οροσ εφραιµ εωσ οικου µιχα του π
οιησαι την οδον αυτου9και ειπεν αυτω µιχα ποθεν ερχη και ειπεν προσ αυτον λευιτησ εγω ειµι εκ βηθ



λεεµ ιουδα και εγω πορευοµαι παροικειν ου εαν ευρω10και ειπεν αυτω µιχα καθου µετ′ εµου και γενου
 µοι εισ πατερα και εισ ιερεα και εγω δωσω σοι δεκα αργυριου εισ ηµερασ και ζευγοσ ιµατιων και τα 
προσ το ζην σου και επορευθη ο λευιτησ11και ηρξατο παροικειν παρα τω ανδρι και εγενηθη αυτω το 
παιδαριον ωσ εισ των υιων αυτου12και ενεπλησεν µιχα την χειρα του λευιτου και εγενηθη αυτω το πα
ιδαριον εισ ιερεα και ην εν τω οικω µιχα13και ειπεν µιχα νυν εγνων οτι ηγαθοποιησεν µε κυριοσ οτι εγ
ενηθη µοι ο λευιτησ εισ ιερεα  
 
Chapter 18 
1εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην βασιλευσ εν ισραηλ και εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εζητει η φυλη το
υ δαν εαυτη κληρονοµιαν του κατοικειν οτι ουκ επεσεν αυτη εωσ των ηµερων εκεινων εν µεσω φυλων
 ισραηλ κληρονοµια2και εξαπεστειλαν οι υιοι δαν εκ των συγγενειων αυτων πεντε ανδρασ απο µερου
σ αυτων υιουσ δυναµεωσ εκ σαραα και εσθαολ του κατασκεψασθαι την γην και εξιχνιασαι αυτην κ
αι ειπαν προσ αυτουσ πορευεσθε και εξεραυνησατε την γην και παρεγενοντο εισ οροσ εφραιµ εωσ οι
κου µιχα και κατεπαυσαν εκει3αυτων οντων παρα τω οικω µιχα και αυτοι επεγνωσαν την φωνην του 
παιδαριου του νεωτερου του λευιτου και εξεκλιναν εκει και ειπαν αυτω τισ ηγαγεν σε ωδε και τι ποιει
σ ενταυθα και τι σοι εστιν ωδε4και ειπεν προσ αυτουσ ουτωσ και ουτωσ εποιησεν µοι µιχα και εµισθ
ωσατο µε και εγενηθην αυτω εισ ιερεα5και ειπαν αυτω επερωτησον δη εν τω θεω και γνωσοµεθα ει κα
τευοδοι η οδοσ ηµων ην ηµεισ πορευοµεθα επ′ αυτην6και ειπεν αυτοισ ο ιερευσ πορευεσθε εισ ειρηνη
ν ενωπιον κυριου η οδοσ υµων καθ′ ην υµεισ πορευεσθε εν αυτη7και επορευθησαν οι πεντε ανδρεσ κ
αι παρεγενοντο εισ λαισα και ειδον τον λαον τον κατοικουντα εν αυτη καθηµενον εν ελπιδι κατα την
 συγκρισιν των σιδωνιων ησυχαζοντασ εν ελπιδι και µη δυναµενουσ λαλησαι ρηµα οτι µακραν εισιν 
απο σιδωνοσ και λογοσ ουκ ην αυτοισ µετα συριασ8και παρεγενοντο οι πεντε ανδρεσ προσ τουσ αδελ
φουσ αυτων εισ σαραα και εσθαολ και ελεγον αυτοισ οι αδελφοι αυτων τι υµεισ καθησθε9και ειπαν α
ναστητε και αναβωµεν επ′ αυτουσ οτι εισηλθαµεν και ενεπεριεπατησαµεν εν τη γη εωσ λαισα και ειδ
οµεν τον λαον τον κατοικουντα εν αυτη εν ελπιδι κατα το συγκριµα των σιδωνιων και µακραν απεχο
ντεσ εκ σιδωνοσ και λογοσ ουκ ην αυτοισ µετα συριασ αλλα αναστητε και αναβωµεν επ′ αυτουσ οτι 
ευρηκαµεν την γην και ιδου αγαθη σφοδρα και υµεισ σιωπατε µη οκνησητε του πορευθηναι του ελθει
ν και κατακληρονοµησαι την γην10ηνικα αν εισελθητε ηξετε προσ λαον πεποιθοτα και η γη ευρυχωρο
σ οτι παρεδωκεν αυτην ο θεοσ εν χειρι υµων τοποσ ου ουκ εστιν εκει υστερηµα παντοσ ρηµατοσ οσα 
εν τη γη11και απηραν εκ συγγενειασ του δαν εκ σαραα και εσθαολ εξακοσιοι ανδρεσ περιεζωσµενοι σ
κευη πολεµικα12και ανεβησαν και παρενεβαλοσαν εν καριαθιαριµ εν ιουδα δια τουτο εκληθη τω τοπ
ω εκεινω παρεµβολη δαν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ ιδου κατοπισθεν καριαθιαριµ13παρηλθαν εκειθεν κ
αι ηλθαν εωσ του ορουσ εφραιµ και ηλθον εωσ οικου µιχα14και απεκριθησαν οι πεντε ανδρεσ οι πορε
υοµενοι κατασκεψασθαι την γην και ειπαν προσ τουσ αδελφουσ αυτων ει οιδατε οτι εν τοισ οικοισ το
υτοισ εφουδ και θεραφιν και γλυπτον και χωνευτον και νυν γνωτε τι ποιησετε15και εξεκλιναν εκει και 
εισηλθοσαν εισ τον οικον του παιδαριου του λευιτου εισ τον οικον µιχα και ησπασαντο αυτον16και ο
ι εξακοσιοι ανδρεσ περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα εστηλωµενοι παρα την θυραν του πυλωνοσ οι εκ τ
ων υιων δαν17και ανεβησαν οι πεντε ανδρεσ οι πορευοµενοι κατασκεψασθαι την γην επελθοντεσ εκει 
ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το χωνευτον και ο ιερευσ εστηλωµενοσ παρα τη θ
υρα του πυλωνοσ και οι εξακοσιοι ανδρεσ οι περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα18και ουτοι εισηλθον εισ 
οικον µιχα και ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το χωνευτον και ειπεν προσ αυτου
σ ο ιερευσ τι υµεισ ποιειτε19και ειπαν προσ αυτον κωφευσον επιθεσ την χειρα σου επι το στοµα σου κ
αι ελθε µεθ′ ηµων και εση ηµιν εισ πατερα και εισ ιερεα µη βελτιον ειναι σε ιερεα οικου ανδροσ ενοσ
 η γινεσθαι σε ιερεα φυλησ και συγγενειασ εν ισραηλ20και ηγαθυνθη η καρδια του ιερεωσ και ελαβεν 
το εφουδ και το θεραφιν και το γλυπτον και το χωνευτον και εισηλθεν εν µεσω του λαου21και επεστρε
ψαν και απηλθαν και εταξαν την πανοικιαν και την κτησιν αυτου την ενδοξον εµπροσθεν αυτων22αυ
των δε µεµακρυγκοτων απο του οικου µιχα και ιδου µιχα και οι ανδρεσ οι συν τω οικω µετα µιχα εκρ
αζον κατοπισω υιων δαν23και επεστρεψαν οι υιοι δαν τα προσωπα αυτων και ειπαν προσ µιχα τι εστι
ν σοι οτι εκραξασ24και ειπεν µιχα οτι το γλυπτον µου ο εποιησα εµαυτω ελαβετε και τον ιερεα και απ
ηλθατε και τι εµοι ετι και τι τουτο λεγετε µοι τι τουτο κραζεισ25και ειπον προσ αυτον οι υιοι δαν µη α
κουσθητω δη η φωνη σου µεθ′ ηµων µηποτε απαντησωσιν υµιν ανδρεσ κατωδυνοι ψυχη και προσθησ
εισ την ψυχην σου και την ψυχην του οικου σου26και επορευθησαν οι υιοι δαν εισ την οδον αυτων κ
αι ειδεν µιχα οτι ισχυροτεροι εισιν αυτου και εξενευσεν και ανεστρεψεν εισ τον οικον αυτου27και αυ
τοι ελαβον οσα εποιησεν µιχα και τον ιερεα οσ ην αυτω και ηλθον εωσ λαισα επι λαον ησυχαζοντα 
και πεποιθοτα και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι ροµφαιασ και την πολιν ενεπρησαν28και ουκ εστιν εξ
αιρουµενοσ οτι µακραν εστιν απο σιδωνιων και λογοσ ουκ εστιν αυτοισ µετα ανθρωπων και αυτη εν 
κοιλαδι η εστιν του οικου ροωβ και ωκοδοµησαν την πολιν και κατωκησαν εν αυτη29και εκαλεσαν το
 ονοµα τησ πολεωσ δαν κατα το ονοµα του πατροσ αυτων οσ εγενηθη τω ισραηλ και ην λαισ ονοµα τ



η πολει το προτερον30και ανεστησαν εαυτοισ οι υιοι του δαν το γλυπτον µιχα και ιωναθαν υιοσ γηρσ
ωµ υιου µωυση αυτοσ και οι υιοι αυτου ησαν ιερεισ τη φυλη δαν εωσ τησ ηµερασ τησ µετοικεσιασ τ
ησ γησ31και εταξαν εαυτοισ το γλυπτον µιχα ο εποιησεν πασασ τασ ηµερασ οσασ ην ο οικοσ του θεο
υ εν σηλω  
 
Chapter 19 
1και εγενετο εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και βασιλευσ ουκ ην εν ισραηλ και εγενετο ανηρ λευιτησ παρο
ικων εν µηροισ ορουσ εφραιµ και ελαβεν ο ανηρ εαυτω γυναικα παλλακην εκ βηθλεεµ ιουδα2και ωργ
ισθη αυτω η παλλακη αυτου και απηλθεν απ′ αυτου εισ τον οικον του πατροσ αυτησ εισ βηθλεεµ ιου
δα και εγενετο εκει ηµερασ τετραµηνον3και ανεστη ο ανηρ αυτησ και επορευθη κατοπισθεν αυτησ το
υ λαλησαι επι την καρδιαν αυτησ του διαλλαξαι αυτην εαυτω και απαγαγειν αυτην παλιν προσ αυτο
ν και το παιδαριον αυτου µετ′ αυτου και ζευγοσ υποζυγιων και επορευθη εωσ οικου του πατροσ αυτη
σ και ειδεν αυτον ο πατηρ τησ νεανιδοσ και παρην εισ απαντησιν αυτου4και εισηγαγεν αυτον ο γαµβ
ροσ αυτου ο πατηρ τησ νεανιδοσ και εκαθισεν µετ′ αυτου ηµερασ τρεισ και εφαγον και επιον και υπν
ωσαν εκει5και εγενηθη τη ηµερα τη τεταρτη και ωρθρισαν το πρωι και ανεστη του απελθειν και ειπεν 
ο πατηρ τησ νεανιδοσ προσ τον γαµβρον αυτου στηρισον την καρδιαν σου κλασµατι αρτου και µετα 
τουτο πορευεσθε6και εκαθισαν και εφαγον αµφοτεροι επι το αυτο και επιον και ειπεν ο πατηρ τησ νεα
νιδοσ προσ τον ανδρα αρξαµενοσ αυλισθητι και αγαθυνθητω η καρδια σου7και ανεστη ο ανηρ απελθ
ειν και εβιασατο αυτον ο γαµβροσ αυτου και παλιν ηυλισθη εκει8και ωρθρισεν το πρωι τη ηµερα τη π
εµπτη του απελθειν και ειπεν ο πατηρ τησ νεανιδοσ στηρισον την καρδιαν σου αρτω και στρατευθητι
 εωσ κλινη η ηµερα και εφαγον και επιον αµφοτεροι9και ανεστη ο ανηρ του απελθειν αυτοσ και η παλ
λακη αυτου και το παιδαριον αυτου και ειπεν αυτω ο γαµβροσ αυτου ο πατηρ τησ νεανιδοσ ιδου δη ε
ισ εσπεραν κεκλικεν η ηµερα καταλυσον ωδε ετι σηµερον και αγαθυνθητω η καρδια σου και ορθριειτ
ε αυριον εισ την οδον υµων και απελευση εισ το σκηνωµα σου10και ουκ ηθελησεν ο ανηρ αυλισθηνα
ι και ανεστη και απηλθεν και παρεγενοντο εωσ κατεναντι ιεβουσ αυτη εστιν ιερουσαληµ και µετ′ αυ
του ζευγοσ υποζυγιων επισεσαγµενων και η παλλακη αυτου µετ′ αυτου11ετι αυτων οντων κατα ιεβου
σ και η ηµερα κεκλικυια σφοδρα και ειπεν το παιδαριον προσ τον κυριον αυτου δευρο δη και εκκλιν
ωµεν εισ την πολιν του ιεβουσαιου ταυτην και αυλισθωµεν εν αυτη12και ειπεν ο κυριοσ αυτου προσ 
αυτον ου µη εκκλινω εισ πολιν αλλοτριου η ουκ εστιν εκ των υιων ισραηλ και παρελευσοµεθα εωσ γ
αβαα13και ειπεν τω παιδαριω αυτου δευρο και εισελθωµεν εισ ενα των τοπων και αυλισθωµεν εν γαβ
αα η εν ραµα14και παρηλθον και απηλθον εδυ γαρ ο ηλιοσ εχοµενα τησ γαβαα η εστιν του βενιαµιν15

και εξεκλιναν εκει του εισελθειν καταλυσαι εν γαβαα και εισηλθον και εκαθισαν εν τη πλατεια τησ π
ολεωσ και ουκ εστιν ανηρ ο συναγων αυτουσ εισ τον οικον καταλυσαι16και ιδου ανηρ πρεσβυτησ εισ
ηλθεν απο των εργων αυτου εκ του αγρου εσπερασ και ο ανηρ εξ ορουσ εφραιµ και αυτοσ παρωκει εν
 γαβαα και οι ανδρεσ του τοπου υιοι βενιαµιν17και αναβλεψασ τοισ οφθαλµοισ ειδεν τον ανδρα τον ο
δοιπορον εν τη πλατεια τησ πολεωσ και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτησ που πορευη και ποθεν ερχη18και ει
πεν προσ αυτον διαβαινοµεν ηµεισ εκ βηθλεεµ τησ ιουδα εωσ µηρων ορουσ του εφραιµ εγω δε εκειθεν
 ειµι και επορευθην εωσ βηθλεεµ ιουδα και εισ τον οικον µου εγω αποτρεχω και ουκ εστιν ανηρ συνα
γων µε εισ την οικιαν19και γε αχυρα και χορτασµατα υπαρχει τοισ ονοισ ηµων και γε αρτοσ και οινο
σ υπαρχει µοι και τη δουλη σου και τω παιδαριω τοισ δουλοισ σου ουκ εστιν υστερηµα παντοσ πραγ
µατοσ20και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτησ ειρηνη σοι πλην παν το υστερηµα σου επ′ εµε πλην εν τη πλατε
ια µη καταλυσησ21και εισηγαγεν αυτον εισ την οικιαν αυτου και παρεβαλεν τοισ υποζυγιοισ αυτου κ
αι ενιψαντο τουσ ποδασ αυτων και εφαγον και επιον22αυτων δε αγαθυνθεντων τη καρδια αυτων και ι
δου οι ανδρεσ τησ πολεωσ υιοι παρανοµων περιεκυκλωσαν την οικιαν και εκρουσαν την θυραν και ε
ιπαν προσ τον ανδρα τον κυριον τησ οικιασ τον πρεσβυτην λεγοντεσ εξαγαγε τον ανδρα τον εισελθον
τα εισ την οικιαν σου ινα γνωµεν αυτον23και εξηλθεν προσ αυτουσ ο ανηρ ο κυριοσ τησ οικιασ και ει
πεν προσ αυτουσ µηδαµωσ αδελφοι µη πονηρευσησθε δη µετα το εισεληλυθεναι τον ανδρα τουτον ει
σ την οικιαν µου µη ποιησητε την αφροσυνην ταυτην24ιδου η θυγατηρ µου η παρθενοσ και η παλλακ
η αυτου εξαξω δη αυτασ και ταπεινωσατε αυτασ και ποιησατε αυταισ το αγαθον εν οφθαλµοισ υµων
 και τω ανδρι τουτω µη ποιησητε το ρηµα τησ αφροσυνησ ταυτησ25και ουκ ηθελησαν οι ανδρεσ ακου
σαι αυτου και επελαβετο ο ανηρ τησ παλλακησ αυτου και εξηγαγεν αυτην προσ αυτουσ εξω και εγν
ωσαν αυτην και ενεπαιξαν αυτη ολην την νυκτα εωσ το πρωι και εξαπεστειλαν αυτην αµα τω αναβα
ινειν τον ορθρον26και ηλθεν η γυνη το προσ πρωι και επεσεν παρα την θυραν του πυλωνοσ του οικου 
του ανδροσ ου ην ο κυριοσ αυτησ εκει εωσ ου διεφαυσεν27και ανεστη ο κυριοσ αυτησ το πρωι και ην
οιξεν τασ θυρασ του οικου και εξηλθεν του απελθειν την οδον αυτου και ιδου η γυνη η παλλακη αυτ
ου πεπτωκυια παρα την θυραν και αι χειρεσ αυτησ επι το προθυρον28και ειπεν προσ αυτην αναστηθι 
και απελθωµεν και ουκ απεκριθη αυτω αλλα τεθνηκει και ανελαβεν αυτην επι το υποζυγιον και ανεσ
τη ο ανηρ και απηλθεν εισ τον τοπον αυτου29και εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και ελαβεν την µαχαι



ραν και επελαβετο τησ παλλακησ αυτου και εµελισεν αυτην κατα τα οστα αυτησ εισ δωδεκα µεριδα
σ και εξαπεστειλεν αυτασ εισ πασασ τασ φυλασ ισραηλ30και εγενετο πασ ο ορων ελεγεν ουτε εγενηθη
 ουτε ωφθη ουτωσ απο τησ ηµερασ αναβασεωσ υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και
 ενετειλατο τοισ ανδρασιν οισ εξαπεστειλεν λεγων ταδε ερειτε προσ παντα ανδρα ισραηλ ει γεγονεν κ
ατα το ρηµα τουτο απο τησ ηµερασ αναβασεωσ υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ θε
σθε δη εαυτοισ βουλην περι αυτησ και λαλησατε  
 
Chapter 20 
1και εξηλθον παντεσ οι υιοι ισραηλ και εξεκκλησιασθη πασα η συναγωγη ωσ ανηρ εισ απο δαν και ε
ωσ βηρσαβεε και γη γαλααδ προσ κυριον εισ µασσηφα2και εστη το κλιµα παντοσ του λαου πασαι αι 
φυλαι ισραηλ εν τη εκκλησια του λαου του θεου τετρακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων πεζων σπωµενων ροµ
φαιαν3και ηκουσαν οι υιοι βενιαµιν οτι ανεβησαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον εισ µασσηφα και ειπα
ν οι υιοι ισραηλ λαλησατε που εγενετο η κακια αυτη4και απεκριθη ο ανηρ ο λευιτησ ο ανηρ τησ γυν
αικοσ τησ πεφονευµενησ και ειπεν εισ γαβαα τησ βενιαµιν ηλθον εγω και η παλλακη µου καταλυσαι5

και ανεστησαν επ′ εµε οι ανδρεσ οι παρα τησ γαβαα και περιεκυκλωσαν επ′ εµε την οικιαν νυκτοσ κα
ι εµε ηθελησαν αποκτειναι και την παλλακην µου εταπεινωσαν και ενεπαιξαν αυτη και απεθανεν6κα
ι επελαβοµην τησ παλλακησ µου και εµελισα αυτην και εξαπεστειλα εν παντι οριω κληρονοµιασ ισρ
αηλ οτι εποιησαν αφροσυνην εν τω ισραηλ7ιδου παντεσ υµεισ οι υιοι ισραηλ δοτε εαυτοισ λογον και 
βουλην8και ανεστη πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ λεγων ουκ εισελευσοµεθα ανηρ εισ το σκηνωµα αυτου κ
αι ουκ εκκλινουµεν ανηρ εισ τον οικον αυτου9και νυν τουτο το ρηµα ο ποιησοµεν τη γαβαα αναβησο
µεθα επ′ αυτην εν κληρω10και ληµψοµεθα δεκα ανδρασ τοισ εκατον και εκατον τοισ χιλιοισ και χιλιο
υσ τοισ µυριοισ λαβειν επισιτισµον τω λαω τοισ εισπορευοµενοισ επιτελεσαι τη γαβαα του βενιαµιν 
κατα πασαν την αφροσυνην ην εποιησαν εν ισραηλ11και συνηχθη πασ ανηρ ισραηλ εκ των πολεων ω
σ ανηρ εισ ερχοµενοι12και εξαπεστειλαν αι φυλαι ισραηλ ανδρασ εν παση φυλη βενιαµιν λεγοντεσ τι
σ η κακια αυτη η γενοµενη εν υµιν13και νυν δοτε τουσ ανδρασ τουσ ασεβεισ τουσ εν γαβαα τουσ υιο
υσ βελιαλ και θανατωσοµεν αυτουσ και εξαρουµεν κακιαν εξ ισραηλ και ουκ ηθελησαν οι υιοι βενι
αµιν εισακουσαι τησ φωνησ των αδελφων αυτων των υιων ισραηλ14και συνηχθησαν οι υιοι βενιαµιν 
εκ των πολεων αυτων εισ γαβαα εξελθειν του πολεµησαι µετα υιων ισραηλ15και επεσκεπησαν οι υιοι 
βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εκ των πολεων εικοσι και πεντε χιλιαδεσ ανδρων σπωµενων ροµφαιαν χ
ωρισ των κατοικουντων την γαβαα ουτοι επεσκεπησαν επτακοσιοι ανδρεσ νεανισκοι εκλεκτοι16αµφοτ
εροδεξιοι παντεσ ουτοι σφενδονηται βαλλοντεσ λιθουσ προσ την τριχα και ου διαµαρτανοντεσ17και 
πασ ανηρ ισραηλ επεσκεπησαν χωρισ των υιων βενιαµιν τετρακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων σπωµενων ρο
µφαιαν παντεσ ουτοι ανδρεσ πολεµισται18και ανεστησαν και ανεβησαν εισ βαιθηλ και επηρωτησαν ε
ν τω θεω και ειπαν οι υιοι ισραηλ τισ αναβησεται ηµιν αφηγουµενοσ πολεµησαι µετα βενιαµιν και ει
πεν κυριοσ ιουδασ αναβησεται αφηγουµενοσ19και ανεστησαν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον επι τη
ν γαβαα20και εξηλθεν πασ ανηρ ισραηλ εισ πολεµον µετα βενιαµιν και παρεταξαντο µετ′ αυτων εισ π
ολεµον ανηρ ισραηλ προσ την γαβαα21και εξηλθον οι υιοι βενιαµιν εκ τησ πολεωσ και διεφθειραν εν 
ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη δυο και εικοσι χιλιαδασ ανδρων επι την γην22και ενισχυσεν ανηρ ισραηλ 
και προσεθεντο παραταξασθαι πολεµον εν τω τοπω ω παρεταξαντο εκει εν τη ηµερα τη πρωτη23και α
νεβησαν οι υιοι ισραηλ και εκλαυσαν ενωπιον κυριου εωσ εσπερασ και επηρωτησαν εν κυριω λεγοντ
εσ ει προσθω προσεγγισαι εισ πολεµον µετα βενιαµιν του αδελφου µου και ειπεν κυριοσ αναβητε προ
σ αυτον24και προσηλθοσαν οι υιοι ισραηλ προσ βενιαµιν εν τη ηµερα τη δευτερα25και εξηλθεν βενια
µιν εισ απαντησιν αυτων εκ τησ γαβαα εν τη ηµερα τη δευτερα και διεφθειρεν εκ του λαου οκτωκαιδε
κα χιλιαδασ ανδρων επι την γην παντεσ ουτοι εσπασµενοι ροµφαιαν26και ανεβησαν παντεσ οι υιοι ισ
ραηλ και πασ ο λαοσ και ηλθοσαν εισ βαιθηλ και εκλαυσαν εναντι κυριου και ενηστευσαν εν τη ηµε
ρα εκεινη και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου εναντι κυριου27και επηρωτησαν οι υιοι ισραηλ εν
 κυριω και εκει η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου εν ταισ ηµεραισ εκειναισ28και φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου 
ααρων παρεστηκωσ ενωπιον αυτησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγων ει προσθω ετι εξελθειν εισ πολεµ
ον µετα υιων βενιαµιν του αδελφου µου η κοπασω και ειπεν κυριοσ αναβητε οτι αυριον παραδωσω α
υτον εν χειρι σου29και εθηκαν οι υιοι ισραηλ ενεδρα εν τη γαβαα κυκλω30και εταξεν ισραηλ προσ τον
 βενιαµιν εν τη ηµερα τη τριτη και παρεταξαντο προσ γαβαα καθωσ απαξ και απαξ31και εξηλθον οι υ
ιοι βενιαµιν εισ απαντησιν του λαου και εξειλκυσθησαν εκ τησ πολεωσ και ηρξαντο τυπτειν εκ του λ
αου καθωσ απαξ και απαξ εν ταισ οδοισ η εστιν µια αναβαινουσα εισ βαιθηλ και µια αναβαινουσα 
εισ γαβαα εν τω αγρω ωσει τριακοντα ανδρασ εν τω ισραηλ32και ειπαν οι υιοι βενιαµιν προσκοπτουσ
ιν ενωπιον ηµων καθωσ εµπροσθεν και οι υιοι ισραηλ ειπαν φυγωµεν και εκσπασωµεν αυτουσ εκ τησ 
πολεωσ εισ τασ οδουσ33και πασ ανηρ ισραηλ ανεστη εκ του τοπου αυτου και παρεταξαντο εν βααλθ
αµαρ και το ενεδρον ισραηλ επαλαιεν εκ του τοπου αυτου απο δυσµων τησ γαβαα34και παρεγενοντο ε
ξ εναντιασ τησ γαβαα δεκα χιλιαδεσ ανδρων εκλεκτων εκ παντοσ ισραηλ και ο πολεµοσ εβαρυνθη κ



αι αυτοι ουκ εγνωσαν οτι αφηπται αυτων η κακια35και ετροπωσεν κυριοσ τον βενιαµιν κατα προσωπ
ον ισραηλ και διεφθειραν οι υιοι ισραηλ εν τω βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εικοσι και πεντε χιλιαδασ
 και εκατον ανδρασ παντεσ ουτοι σπωµενοι ροµφαιαν36και ειδεν βενιαµιν οτι τετροπωται και εδωκεν 
ανηρ ισραηλ τω βενιαµιν τοπον οτι ηλπισαν επι το ενεδρον ο εταξαν προσ την γαβαα37και το ενεδρον
 ωρµησεν και εξεχυθησαν προσ την γαβαα και επορευθη το ενεδρον και επαταξαν ολην την πολιν εν 
στοµατι ροµφαιασ38και η συνταγη ην ανδρι ισραηλ προσ το ενεδρον του ανενεγκαι αυτουσ πυρσον τ
ου καπνου τησ πολεωσ39και ανεστρεψαν ανηρ ισραηλ εν τω πολεµω και βενιαµιν ηρκται του τυπτειν 
τραυµατιασ εν τω ανδρι ισραηλ ωσει τριακοντα ανδρασ οτι ειπαν πλην τροπουµενοσ τροπουται εναν
τιον ηµων καθωσ ο πολεµοσ ο εµπροσθεν40και ο πυρσοσ ηρξατο αναβαινειν εκ τησ πολεωσ στυλοσ κ
απνου και επεβλεψεν βενιαµιν οπισω αυτου και ιδου ανεβη συντελεια τησ πολεωσ εισ τον ουρανον41

και ανηρ ισραηλ απεστρεψεν και εσπευσεν ανηρ βενιαµιν και ειδεν οτι ηπται αυτου η κακια42και εκλ
ιναν ενωπιον ανδροσ ισραηλ εισ την οδον τησ ερηµου και ο πολεµοσ κατεφθασεν αυτον και οι απο τ
ων πολεων διεφθειραν αυτον εν µεσω αυτων43και εκοψαν τον βενιαµιν καταπαυσαι αυτον καταπαυσι
ν και κατεπατησαν αυτον εωσ εξ εναντιασ τησ γαβαα απο ανατολων ηλιου44και επεσαν εκ του βενια
µιν οκτωκαιδεκα χιλιαδεσ ανδρων συν πασιν τουτοισ ανδρεσ δυνατοι45και εξεκλιναν και εφυγον εισ 
την ερηµον προσ την πετραν την ρεµµων και εκαλαµησαντο εν ταισ οδοισ πεντε χιλιαδασ ανδρων κα
ι προσεκολληθησαν οπισω αυτου εωσ γαδααµ και επαταξαν εξ αυτων δισχιλιουσ ανδρασ46και εγενον
το παντεσ οι πεπτωκοτεσ εν τω βενιαµιν εικοσι και πεντε χιλιαδεσ ανδρων σπωµενων ροµφαιαν εν τη 
ηµερα εκεινη συν πασι τουτοισ ανδρεσ δυνατοι47και εξεκλιναν και εφυγον εισ την ερηµον προσ την π
ετραν την ρεµµων εξακοσιοι ανδρεσ και εκαθισαν εν τη πετρα ρεµµων τετραµηνον48και ανηρ ισραηλ
 απεκλεισεν τουσ υιουσ βενιαµιν και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι ροµφαιασ απο πολεωσ εξησ εωσ κ
τηνουσ εωσ παντοσ του ευρεθεντοσ εισ πασασ τασ πολεισ και τασ πολεισ τασ ευρεθεισασ εξαπεστει
λαν εν πυρι  
 
Chapter 21 
1και ανηρ ισραηλ ωµοσεν εν µασσηφα λεγων ανηρ εξ ηµων ου δωσει την θυγατερα αυτου τω βενιαµιν
 εισ γυναικα2και παρεγενοντο πασ ο λαοσ εισ µασσηφα και βαιθηλ και εκαθισαν εκει εωσ εσπερασ εν
ωπιον του θεου και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν κλαυθµον µεγαν3και ειπαν ινα τι κυριε ο 
θεοσ ισραηλ εγενηθη αυτη εν τω ισραηλ του επισκεπηναι σηµερον εν τω ισραηλ φυλην µιαν4και εγεν
ετο εν τη επαυριον και ωρθρισεν ο λαοσ και ωκοδοµησαν εκει θυσιαστηριον και ανηνεγκαν ολοκαυτ
ωµατα σωτηριου5και ειπαν οι υιοι ισραηλ τισ ο µη αναβασ εν τη εκκλησια εκ πασων φυλων ισραηλ π
ροσ κυριον οτι ορκοσ µεγασ ην τω µη αναβαντι προσ κυριον εισ µασσηφα λεγοντεσ θανατω αποθανε
ιται6και παρεκληθησαν οι υιοι ισραηλ περι βενιαµιν του αδελφου αυτων και ειπαν αφηρηται σηµερο
ν φυλη µια εξ ισραηλ7τι ποιησωµεν αυτοισ τοισ υπολειφθεισιν εισ γυναικασ και ηµεισ ωµοσαµεν εν κ
υριω του µη δουναι αυτοισ απο των θυγατερων ηµων εισ γυναικασ8και ειπαν τισ µια των φυλων ισρα
ηλ ητισ ουκ ανεβη προσ κυριον εισ µασσηφα και ιδου ουκ ηλθεν ανηρ εισ την παρεµβολην απο ιαβισ
 γαλααδ εισ την εκκλησιαν9και επεσκεπη ο λαοσ και ιδου ουκ εστιν εκει ανηρ απο των κατοικουντων
 ιαβισ γαλααδ10και απεστειλαν εκει η συναγωγη δωδεκα χιλιαδασ ανδρων απο των υιων τησ δυναµεω
σ και ενετειλαντο αυτοισ λεγοντεσ πορευθητε και παταξατε παντασ τουσ κατοικουντασ ιαβισ γαλαα
δ εν στοµατι ροµφαιασ και τασ γυναικασ και τον λαον11και ουτοσ ο λογοσ ον ποιησετε παν αρσενικο
ν και πασαν γυναικα γινωσκουσαν κοιτην αρσενοσ αναθεµατιειτε12και ευρον απο των κατοικουντων 
ιαβισ γαλααδ τετρακοσιασ νεανιδασ παρθενουσ αι ουκ εγνωσαν ανδρα εισ κοιτην αρσενοσ και ηγον 
αυτασ εισ την παρεµβολην εισ σηλω η εστιν εν γη χανααν13και απεστειλεν πασα η συναγωγη και ελα
λησαν προσ βενιαµιν τον εν τη πετρα ρεµµων και εκαλεσαν αυτουσ εισ ειρηνην14και απεστρεψεν βεν
ιαµιν προσ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω καιρω εκεινω και εδωκαν αυτοισ τασ γυναικασ αιτινεσ ησαν εκ 
των γυναικων ιαβισ γαλααδ και ηρεσεν αυτοισ ουτωσ15και ο λαοσ παρεκληθη τω βενιαµιν οτι εποιησ
εν κυριοσ διακοπην εν ταισ φυλαισ ισραηλ16και ειπαν οι πρεσβυτεροι τησ συναγωγησ τι ποιησωµεν τ
οισ επιλοιποισ εισ γυναικασ οτι ηφανισται εκ του βενιαµιν γυνη17και ειπαν κληρονοµια διασεσωσµεν
η τω βενιαµιν και ου µη εξαλειφθη φυλη εξ ισραηλ18και ηµεισ ου δυνησοµεθα δουναι αυτοισ γυναικ
ασ απο των θυγατερων ηµων οτι ωµοσαµεν οι υιοι ισραηλ λεγοντεσ επικαταρατοσ ο διδουσ γυναικα τ
ω βενιαµιν19και ειπαν εορτη τω κυριω εν σηλω αφ′ ηµερων εισ ηµερασ η εστιν απο βορρα τησ βαιθηλ
 κατ′ ανατολασ ηλιου εν τη οδω τη αναβαινουση εκ βαιθηλ εισ σικιµα και απο νοτου του λιβανου τη
σ λεβωνα20και ενετειλαντο τοισ υιοισ βενιαµιν λεγοντεσ διελθατε και ενεδρευσατε εν τοισ αµπελωσιν
21και οψεσθε και ιδου ωσ αν εξελθωσιν αι θυγατερεσ των κατοικουντων σηλω εν σηλω χορευσαι εν χ
οροισ και εξελευσεσθε απο των αµπελωνων και αρπασετε ανηρ εαυτω γυναικα απο των θυγατερων σ
ηλω και απελευσεσθε εισ γην βενιαµιν22και εσται οταν ελθωσιν οι πατερεσ αυτων η οι αδελφοι αυτων
 κρινεσθαι προσ υµασ και ερουµεν προσ αυτουσ ελεησατε αυτουσ οτι ουκ ελαβον ανηρ γυναικα αυτ
ου εν τω πολεµω ου γαρ υµεισ δεδωκατε αυτοισ κατα τον καιρον επληµµελησατε23και εποιησαν ουτω



σ οι υιοι βενιαµιν και ελαβον γυναικασ κατα τον αριθµον αυτων απο των χορευουσων ασ διηρπασαν
 και απηλθον και απεστρεψαν επι την κληρονοµιαν αυτων και ωκοδοµησαν εαυτοισ πολεισ και κατω
κησαν εν αυταισ24και περιεπατησαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ εν τω καιρω εκεινω ανηρ εισ την φυλην α
υτου και εισ την συγγενειαν αυτου και απηλθον εκειθεν ανηρ εισ την κληρονοµιαν αυτου25εν ταισ η
µεραισ εκειναισ ουκ ην βασιλευσ εν ισραηλ ανηρ εκαστοσ το ευθεσ εν οφθαλµοισ αυτου εποιει  


