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καὶ εἶπεν Ηλιου ὁ
προφήτης ὁ Θεσβίτης ἐκ
Θεσβων τῆς Γαλααδ πρὸς
Αχααβ ζῇ κύριος ὁ θεὸς
τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς
Ισραηλ ᾧ παρέστην
ἐνώπιον αὐτοῦ εἰ ἔσται τὰ
ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς
ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος
λόγου μου
2
καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου
πρὸς Ηλιου
3
πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ
ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν
τῷ χειμάρρῳ Χορραθ τοῦ
ἐπὶ προσώπου τοῦ
Ιορδάνου
4
καὶ ἔσται ἐκ τοῦ
χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ καὶ
τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι
διατρέφειν σε ἐκεῖ
5
καὶ ἐποίησεν Ηλιου κατὰ
τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ
ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ
Χορραθ ἐπὶ προσώπου τοῦ
Ιορδάνου
6
καὶ οἱ κόρακες ἔφερον
αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωὶ καὶ
κρέα τὸ δείλης καὶ ἐκ τοῦ
χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ
7
καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας
καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρους
ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ
τῆς γῆς
8
καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου
πρὸς Ηλιου
9
ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς
Σαρεπτα τῆς Σιδωνίας ἰδοὺ
ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ
χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε
10
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη
εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν
πυλῶνα τῆς πόλεως καὶ
ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα
συνέλεγεν ξύλα καὶ ἐβόησεν
ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ
εἶπεν αὐτῇ λαβὲ δή μοι
ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ

תשָׁ ֵבֵ֣י
ֹּ  וַי ֹּאמֶ ר ֩ אֵ ִל ָׁי ָּ֙הּו הַ ִת ְׁש ִִּ֜בי ִמ1
ֱֹלהֵ֤י
ֵ גִ ְׁלעָׁ ד֘ אֶ ל־אַ ְׁחאָׁ ב ֒ חַ י־יְׁ ה ָׁוָ֞ה א
יִ ְׁש ָׁראֵ ל ָּ֙ א ֲֶשֵ֣ר עָׁ ַמ ְֵׁ֣ד ִתי ְׁלפָׁ ָ֔ ָׁניו ִאם־
יִ ְׁהיֶ ֶ֛ה הַ שָׁ ִנִ֥ים הָׁ ֵאֵ֖לֶ ה ַט ֵ֣ל ּומָׁ ָׁט ָ֑ר ִ ֵ֖כי
ם־ל ִ ִ֥פי ְׁדבָׁ ִ ִֽרי׃ ס
ְׁ
ִא

1

וַיְׁ ִ ִ֥הי ְׁדבַ ר־יְׁ הוָׁ ֵ֖ה אֵ ָׁלִ֥יו לֵ א ִֹּֽמר׃

2

 ֵל ְֵ֣ך ִמ ָ֔ ֶזה ּופָׁ ִנִ֥יתָׁ ְׁלךֵ֖ ֵ ָ֑ק ְׁדמָׁ ה3
ל־פנֵ ִ֥י
ְׁ
ַוְׁ נִ ְׁסתַ ְׁרתָׁ ָּ֙ ְׁבנַ ֵ֣חַ ל ְׁכ ִ ָ֔רית א ֲֶשֵ֖ר ע
הַ י ְַׁר ֵ ִֽדן׃
 וְׁ הָׁ יָׁ ֵ֖ה מֵ הַ נַ ֵ֣חַ ל ִת ְׁש ֶתָ֑ה ְׁואֶ ת־4
שם׃
ִֽ ָׁ ֵ֖יתי ְׁלכַ ְׁלכֶ ְׁלך
ִ הָׁ עֹּ ְׁר ִבֵ֣ים ִצ ִ ָּ֔ו
 וַיֵ ִ֥לֶ ְך וַיַ ֵ֖עַ ש ִכ ְׁד ַבֵ֣ר יְׁ הוָׁ ָ֑ה ַו ֵּ֗ ֵילֶ ְך5
ל־פנֵ ִ֥י
ְׁ
ַַו ֵי ָּ֙שֶ ב ָּ֙ ְׁבנַ ֵ֣חַ ל ְׁכ ִ ָ֔רית א ֲֶשֵ֖ר ע
הַ י ְַׁר ֵ ִֽדן׃
יא ָּ֙ים ִּ֜לֹו ֶלֵ֤חֶ ם
ִ  וְׁ הָׁ עֹּ ְׁר ִֵּ֗בים ְׁמ ִב6
ּובָׁ שָׁ ר ָּ֙ בַ ָֹּ֔בקֶ ר וְׁ ֶלִ֥חֶ ם ּובָׁ ָׁשֵ֖ר בָׁ ָׁע ֶָ֑רב
ּומן־הַ נַ ֵ֖חַ ל יִ ְׁש ֶ ִֽתה׃
ִ
כי
ֶ֛ ִ יבֵ֣ש הַ נָׁ ָ֑חַ ל
ַ ִהי ִמ ֵ ִ֥קץ י ִ ֵָׁ֖מים וַי
ֶ֛ ִ ְׁ וַי7
ִֽל ֹּא־הָׁ יָׁ ִ֥ה גֶ ֵ֖שֶ ם בָׁ ָׁ ִֽא ֶרץ׃ ס
וַיְׁ ִ ִ֥הי ְׁדבַ ר־יְׁ הוָׁ ֵ֖ה אֵ ָׁלִ֥יו לֵ א ִֹּֽמר׃

8

ידֹון
ָ֔  קֵ֣ ּום ֵלְֵ֤ך צָׁ ְׁרפַ ָּ֙תָׁ ה ָּ֙ א ֲֶשֵ֣ר ְׁל ִצ9
ִ֥יתי ָׁשֶ֛ם ִא ָׁשִ֥ה
ִ ת ָׁשָ֑ם ִה ֵנ ָּ֙ה ִצ ִּו
ֵ֖ ָׁ וְׁ יָׁשַ ְׁב
לך׃
ִֽ ֶ אַ ְׁלמָׁ נָׁ ֵ֖ה ְׁלכַ ְׁל ְׁכ
 וַיָׁ ֵָּ֣֣קָׁ ם׀ וַיֵ ֵ֣לֶ ְך צָׁ ְׁר ֵּ֗ ַפתָׁ ה ַויָׁבֹּא ָּ֙ אֶ ל־10
ִֽה־שֶ֛ם ִא ָׁשִ֥ה אַ ְׁלמָׁ נָׁ ֵ֖ה
ָׁ
ֵֶפֵ֣תַ ח הָׁ ִָ֔עיר וְׁ ִהנ
ֹּאמר
ַ ָ֔ ליהָׁ ָּ֙ וַי
ֶ ֶ֙ ֵרא א
ֵ֤ ָׁ ְׁמקֹּ ֶשֵ֣שֶ ת עֵ ִצָ֑ים וַיִ ְׁק
לי
ֵ֖ ִ ט־מֶ֛יִ ם בַ ְׁכ
ַ
ְַׁק ִחי־ ָׁנ ָּ֙א ִלִ֧י ְׁמע
וְׁ אֶ ְׁש ֶ ִֽתה׃

1

πίομαι
11
καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν καὶ
ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς
Ηλιου καὶ εἶπεν λήμψῃ δή
μοι ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ
χειρί σου
12
καὶ εἶπεν ἡ γυνή ζῇ
κύριος ὁ θεός σου εἰ ἔστιν
μοι ἐγκρυφίας ἀλλ᾽ ἢ ὅσον
δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ
καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ
καψάκῃ καὶ ἰδοὺ ἐγὼ
συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ
εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω
αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς
τέκνοις μου καὶ φαγόμεθα
καὶ ἀποθανούμεθα
13
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν
Ηλιου θάρσει εἴσελθε καὶ
ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου
ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν
ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν
πρώτοις καὶ ἐξοίσεις μοι
σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις
σου ποιήσεις ἐπ᾽ ἐσχάτου
14
ὅτι τάδε λέγει κύριος ἡ
ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ
ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ
ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως
ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον
τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς
15
καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ
ἐποίησεν καὶ ἤσθιεν αὐτὴ
καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα
αὐτῆς
16
καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου
οὐκ ἐξέλιπεν καὶ ὁ καψάκης
τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη
κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ
ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου
17
καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα
καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς
γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ
οἴκου καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία
αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα ἕως
οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ
πνεῦμα
18
καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου τί
ἐμοὶ καὶ σοί ἄνθρωπε τοῦ

ָּ֙ ָׁליה
ֶ ֶ֙ ֵרא א
ֵ֤ ָׁ ַתלֶ ְך לָׁ ַ ָ֑קחַ ת וַיִ ְׁק
ֵ֖ ֵ  ו11
ת־לֵ֖חֶ ם
ֶ
ַֹּאמר ִ ִֽל ְׁק ִחי־נָׁ ִ֥א ִלֶ֛י פ
ַ ָ֔ וַי
ְׁבי ֵ ִָֽׁדְך׃
ֱֹלה ָּ֙יך ָּ֙ ִאם־
ֶ  ו ֵַּ֗ת ֹּאמֶ ר חַ י־יְׁ הוָׁ ֵ֤ה א12
ָּ֙ ל ֹּא כַ ף־קֶ ָּ֙מַ ח
ֵ֤ ם־מ
ְׁ ֶש־לֵ֣י מָׁ ָ֔עֹוג ִכֵ֣י ִא
ִ י
ט־שֵ֖מֶ ן בַ צַ ָׁפָ֑חַ ת וְׁ ִהנְׁ נִ ָּ֙י
ֶ
ַּומע
ְׁ כד
ַ ָ֔ ַב
ָּ֙ ָּ֙אתי
ִ ָׁששֶ ת ְׁשנַ ֵָּ֣֣יִ ם עֵ ִֵּ֗צים ּוב
ֶ ִּ֜ ְֹּׁמק
ית ָּ֙יהּו ָּ֙ ִלֵ֣י וְׁ ִל ְׁב ִנָ֔י ַואֲכַ ְׁלנ ֵ֖הּו
ִ ֲש
ִ ַוע
ָׁמ ְׁתנּו׃
ִֽ ָׁ ו

יר ִ ָ֔אי
ְׁ ל־ת
ֵ֣ ִ
ַ וַי ָֹּּ֙אמֶ ר אֵ ֶלֵ֤יהָׁ אֵ ִל ָׁי ָּ֙הּו ָּ֙ א13
י־לֵ֣י
ִ ֲש
ִ בֵֹּ֖ ִאי ע ֲִשֵ֣י ִכ ְׁדבָׁ ֵרְָ֑ך ַאְֵ֣ך ע
ֵ֣את
ְׁ הֹוצ
ֵ
ְׁש ָׁנה ָּ֙ ו
ֹּ ִִ֠משָׁ ם ע ָׁג ָּ֙ה ְׁקטַ נָׁ ֵ֤ה בָׁ ִרא
חרֹּנָׁ ִֽה׃ ס
ֲ ֲַשי בָׁ א
ֵ֖ ִ ִָ֔לי וְׁ ָׁל ְֵ֣ך וְׁ ִל ְׁב ֵנְָ֔ך תַ ע

ֱֹלהֵ֣י יִ ְׁש ָׁר ֵּ֗ ֵאל
ֵ כה ֩ אָׁ מַ ָּ֙ר יְׁ ה ָׁוִּ֜ה א
ֹּ  ִכֵ֣י14
לה וְׁ צַ ַפִ֥חַ ת
ָׁ ָ֔ ל ֹּא ִת ְׁכ
ֵ֣ ָּ֙ ַכֵ֤ד הַ קֶ ָּ֙מַ ח
ל ֹּא תֶ ְׁח ָׁסָ֑ר ִ֠עַ ד יִֹ֧ום) ִתתֶ ן־
ֵ֣ הַ ֶשֵ֖מֶ ן
ל־פנֵ ִ֥י הָׁ א ֲָׁד ָׁ ִֽמה׃
ְׁ
ַ(]תֵ ת־[יְׁ הוָׁ ֶ֛ה גֶ ֵ֖שֶ ם ע
ַתלֶ ְך וַתַ ע ֲֶשֵ֖ה ִכ ְׁד ַבֵ֣ר אֵ ִליָׁ ָ֑הּו
ִ֥ ֵ  ו15
[ָׁהיא( ] ִ ִֽהיא־וָׁהֶ֛ ּוא
ִ ַת ֹּאכַ ל) הּוא־ו
ִ֧ ו
יתּה י ִ ִָֽׁמים׃
ֵ֖ ָׁ ֵּוב
לתָׁ ה וְׁ צַ ַפִ֥חַ ת
ָׁ ָ֔ ָׁל ֹּא כ
ֵ֣ ָּ֙  ַכֵ֤ד הַ קֶ ָּ֙מַ ח16
ל ֹּא חָׁ ֵסָ֑ר ִכ ְׁד ַבֵ֣ר יְׁ ה ָׁוָ֔ה א ֲֶשִ֥ר
ֵ֣ הַ ֶשֵ֖מֶ ן
ִד ֶבֵ֖ר ְׁביַ ִ֥ד אֵ ִליָׁ ִֽהּו׃ פ
לה
ָׁ ָ֕ ָׁ וַיְׁ ִֵּ֗הי אַ חַ ר ָּ֙ ַה ְׁדבָׁ ִ ֵ֣רים ָׁה ָ֔ ֵאלֶ ה ח17
ָּ֙ הי חָׁ ְׁליֹו
ֵ֤ ִ ְׁבֶ ן־הָׁ ִא ָׁשֵ֖ה בַ ע ֲַל ֵ֣ת הַ ָׁבָ֑יִ ת וַי
ֹות ָׁרה־בֵ֖ ֹו
ְׁ ִֽחָׁ זָׁ ֵ֣ק ְׁמ ָֹּ֔אד ַע ֶ֛ד א ֲֶשִ֥ר ל ֹּא־נ
נְׁ שָׁ ָׁ ִֽמה׃
ה־לי ו ָָׁׁלְֵ֖ך
ִ֥ ִ
ַל־א ִֵ֣ל ָ֔ ָׁיהּו מ
ֵ
ֶ וַת ָֹּּ֙אמֶ ר ָּ֙ א18
ֱֹלהים ָׁבִ֧אתָׁ אֵ ַלֶ֛י ְׁלהַ זְׁ ִ ִ֥כיר
ָ֑ ִ איש הָׁ א
ֵ֣ ִ
2

θεοῦ εἰσῆλθες πρός με τοῦ
ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου
καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν
μου
19
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς
τὴν γυναῖκα δός μοι τὸν
υἱόν σου καὶ ἔλαβεν αὐτὸν
ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ
ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ
ὑπερῷον ἐν ᾧ αὐτὸς
ἐκάθητο ἐκεῖ καὶ ἐκοίμισεν
αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
20
καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου καὶ
εἶπεν οἴμμοι κύριε ὁ
μάρτυς τῆς χήρας μεθ᾽ ἧς
ἐγὼ κατοικῶ μετ᾽ αὐτῆς σὺ
κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι
τὸν υἱὸν αὐτῆς
21
καὶ ἐνεφύσησεν τῷ
παιδαρίῳ τρὶς καὶ
ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον
καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεός μου
ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ
τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς
αὐτόν
22
καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ
ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον

ת־ב ִ ִֽני׃
ְׁ
ֶּולהָׁ ִ ִ֥מית א
ְׁ ֲֹונֵ֖י
ִ אֶ ת־ע

ת־בנֵ ְָָּ֑֣ך
ְׁ
ֶי־לֵ֣י א
ִ  וַי ִֹּ֥אמֶ ר אֵ ֶלֵ֖יהָׁ ְׁת ִ ִֽנ19
ֲלהּו ָּ֙ אֶ ל־
ֵ ֶ֙ יקּה וַ ִֽ ַֽ ַיע
ֵָּׁ֗ ֵוַיִ קָׁ ֵחֵ֣הּו מֵ ח
שם
ָׁ ָ֔ הָׁ ע ֲִל ֵּ֗ ָׁיה אֲשֶ ר־הּוא ָּ֙ ֹּי ֵשֵ֣ב
ל־מטָׁ ִֽתֹו׃
ִ
ַַש ִכ ֵבֵ֖הּו ע
ְׁ ַוי

ֹּאמָ֑ר יְׁ הוָׁ ֵ֣ה
ַ רא אֶ ל־יְׁ הוָׁ ֵ֖ה וַי
ִ֥ ָׁ  וַיִ ְׁק20
הגַם עַ ל־הָׁ אַ ְׁלמָׁ ָ֞ ָׁנה אֲשֶ ר־אֲנִ ָּ֙י
ֲ ִ֠ ֱֹלהי
ָׁ ָ֔ א
גֹורר ִע ָׁמֶּ֛ה ה ֲֵרעֵ֖ ֹותָׁ ְׁלהָׁ ִ ִ֥מית אֶ ת־
ִ֥ ֵ ִמ ְׁת
ְׁבנָׁ ִּֽה׃
 וַיִ ְׁתמ ֵֹּדֵ֤ד עַ ל־הַ ֶי ָּ֙לֶ ד ָּ֙ שָׁ ֵֹ֣לש21
ֹּאמָ֑ר
ַ רא אֶ ל־יְׁ הוָׁ ֵ֖ה וַי
ִ֥ ָׁ ְׁפעָׁ ִָ֔מים וַיִ ְׁק
תשָׁ ב נָׁ ֶ֛א נֶ ִֽפֶ ש־הַ יֶ ִ֥לֶ ד
ִ֥ ָׁ ֱֹלהי
ָׁ ָ֔ יְׁ הוָׁ ֵ֣ה א
ל־ק ְׁר ִֽבֹו׃
ִ
ַהַ זֶ ֵ֖ה ע
 וַיִ ְׁש ַמִ֥ע יְׁ הוָׁ ֵ֖ה ְׁבקֵ֣ ֹול אֵ ִליָׁ ָ֑הּו ו ַָׁתִ֧שָׁ ב22
ל־ק ְׁרבֵ֖ ֹו וַיֶ ִִֽחי׃
ִ
ַנֶ ִֽפֶ ש־הַ יֶ ֶ֛לֶ ד ע

καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ
τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον
καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ
αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ηλιου
βλέπε ζῇ ὁ υἱός σου
24
καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς
Ηλιου ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι
ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ καὶ
ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί
σου ἀληθινόν

דהּו
ֵ֤ ֵ  וַיִ קַ ָּ֙ח אֵ ִל ִּ֜ ָׁיהּו אֶ ת־הַ ֵּ֗ ֶילֶ ד וַיֹּ ִר23
ִמן־הָׁ ע ֲִל ָׁיה ָּ֙ ַה ַָ֔ביְׁ תָׁ ה וַ ִֽ ַֽיִ ְׁתנֵ ֵ֖הּו ְׁל ִאמָ֑ ֹו
ַו ָּ֙י ֹּאמֶ ר ָּ֙ ֵא ִֵ֣ל ָ֔ ָׁיהּו ְׁר ִ ֵ֖אי ַחִ֥י ְׁבנֵ ְִַֽֽך׃

23

ָּ֙ ל־א ִֵ֣ל ָ֔ ָׁיהּו עַ תָׁ ה
ֵ
ֶה ִאשָׁ ה ָּ֙ א
ִֽ ָׁ ַת ֹּאמֶ ר
ֵ֤  ו24
ֱֹלהים ָׁאָ֑תָׁ ה
ֵ֖ ִ כי ִ ִ֥איש א
ֶ֛ ִ זֶ ֵ֣ה י ַ ָָׁ֔ד ְׁע ִתי
ֱמת׃ פ
ִֽ ֶ ּודבַ ר־יְׁ הוָׁ ִ֥ה ְׁב ִ ֵ֖פיך א
ְׁ
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