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καὶ συνάγουσιν
ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς
αὐτῶν εἰς πόλεμον καὶ
συνάγονται εἰς Σοκχωθ τῆς
Ιουδαίας καὶ
παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον
Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον
Αζηκα ἐν Εφερμεμ
2
καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες
Ισραηλ συνάγονται καὶ
παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ
κοιλάδι αὐτοὶ
παρατάσσονται εἰς πόλεμον
ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων
3
καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται
ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα καὶ
Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ
ὄρους ἐνταῦθα καὶ ὁ αὐλὼν
ἀνὰ μέσον αὐτῶν
4
καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς
ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν
ἀλλοφύλων Γολιαθ ὄνομα
αὐτῷ ἐκ Γεθ ὕψος αὐτοῦ
τεσσάρων πήχεων καὶ
σπιθαμῆς
5
καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ θώρακα
ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς
ἐνδεδυκώς καὶ ὁ σταθμὸς
τοῦ θώρακος αὐτοῦ πέντε
χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ
σιδήρου
6
καὶ κνημῖδες χαλκαῖ
ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ
καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον
τῶν ὤμων αὐτοῦ
7
καὶ ὁ κοντὸς τοῦ δόρατος
αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον
ὑφαινόντων καὶ ἡ λόγχη
αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων
σιδήρου καὶ ὁ αἴρων τὰ
ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο
αὐτοῦ
8
καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν
εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ
καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί
ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι
πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν
οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλος καὶ
1

֙ חנֵיהֶ ם
ֲ ת־מ
ַֽ ַ
ֶתים א
ִּ֤ ִ  ַויַאַ ְספּ֙ו ְפ ִל ְש1
כה א ֲֶשָ֣ר
ֹׂ ֹ֖ לַ ִמ ְלחָ ָ֔ ָמה ַוי ֵָא ְָ֣ס ָ֔פּו ֹׂש
כה ּובֵ ין־
ֹׂ ֹ֥ חנּ֛ו בֵ ין־שֹו
ֲ יהּודָ֑ה וַ ַֽ ַי
ָ
ִל
עז ָ ֵֹ֖קה ְב ֶאֹ֥פֶ ס ַד ִ ַֽמים׃
ֲ

 וְ שָ אִּ֤ ּול וְ ִ ַֽאיש־יִ ְש ָראֵ ל ֙ נֶאֶ ְס ָ֔פּו2
וַ ַֽיַחֲ נֹּ֖ו ְב ֵע ָ֣מֶ ק הָ אֵ ָל ָ֑ה ַויַעַ ְרכֹ֥ ּו
ראת ְפ ִל ְש ִ ַֽתים׃
ֹ֥ ַ ִמ ְלחָ ָמֹ֖ה ִל ְק
ּופ ִל ְש ִִּ֞תים עֹׂ ְמ ִ ִּ֤דים אֶ ל־הָ הָ ר ֙ ִמ ָ֔ ֶזה
ְ 3
וְ יִ ְש ָר ֵא֛ל עֹׂ ְמ ִ ֹ֥דים אֶ ל־הָ ָהֹ֖ר ִמזֶ ָ֑ה
ֵיהם׃
ַֽ ֶ וְ הַ גַ ַֹֽ֖יְ א בֵ ינ
חנָֹ֣ות
ֲ ַ ַוי ֵֵצִּ֤א ִ ַֽאיש־הַ בֵ ַנ ֙יִ ם ֙ ִממ4
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ὑμεῖς Εβραῖοι τοῦ Σαουλ
ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα
καὶ καταβήτω πρός με
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καὶ ἐὰν δυνηθῇ πρὸς ἐμὲ
πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ
με καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς
δούλους ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ
καὶ πατάξω αὐτόν ἔσεσθε
ἡμῖν εἰς δούλους καὶ
δουλεύσετε ἡμῖν
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וְ הָ ִיֹ֥ינּו לָ ֶכֹ֖ם לַ עֲבָ ִ ָ֑דים וְ ִאם־א ֲִנִּ֤י
֙ לנּו
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תם ֹׂא ָ ַֽתנּו׃
ֹ֖ ֶ לַ עֲבָ ִ ָ֔דים ַועֲבַ ְד

